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   عمر بن أيب ربيعةَشعرِ الصوت إىل الصمت يف من
  دراسةٌ دالليةٌ تواصليةٌ

  
  )∗(مهدي أسعد عرار. د

  

عرةٌ يسانيباحثةٌ لم التهذه فيها الباحثُ على ظاهرة ةً، جعام واصلِ غريِ اللّفظي
ه املُباحثةُ من أربعة ولغة اجلسد خاصة، يف شعرِ عمر بنِ أيب ربيعةَ، وقد ائتلفت هذ

ئيسةر طالبوتأسيس، وثالثُها : م هادنوانِها العريضِ، وثانيها مع قاصدجليةُ ملُها تأو
ها تورابع ،هذه الظّاهرة لَاستشرافمسقوالتم نتظمفسريٍ يص  تر وتلخةً تفسكُلّي 

 التعريج على هذه الظّاهرة يف  وقد كانَ مبتغى الباحث يف هذه املُباحثة.وتحلّلُ
 مضمارِها ذاك تعرجيا استشرافيا من جِهة، وتحليليا من جِهة أخرى، ودالليا تواصليا

ثالثة ن جِهةم . ،من احلركات كانَ مناذج حليل فقدرضِ والته بالعندع قفما و ا أهمأم
والرأسِ، واليد، واهليئات، كهيئة املشية، واملُتممات املُساندة حركة العني، : وذلك حنو

  .؛ وذلك حنو اللّباسِ واحللي)اإلكسسوارات(

  يف مقاصد العنوان: أوالً

سةؤسأقْطابٍ م يف ثَالثة ه خائضريضِ أنالع هذه املباحثة ن عنوانى متبدهيي : 
  . واملضمار الذي تقع فيه هذه املُباحثةُ ،تخصيص شقِّه و،التواصلُ

                                                           
 .أستاذ اللسانيات والعلوم اللغوية يف جامعة بيـرزيت بفلسطني )∗(
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أما التواصلُ فهو الغايةُ األوىل اليت علَيها مدار الكالمِ واللّغة، وقَد قُسم يف 
 اللّغةُ بِما ةيلُ اللَّفظي، وأداته الرئيسالدرسِ اللّساينِّ قسمنيِ كَبريينِ، أولُهما التواص

 وثانيها التواصلُ غري . محاالت لدالالت ومقاصدويات لُغويةتشتملُ عليه من مست
 مفتوح الذي هو نص دةل على عالَمِ املُشاهيف املَقامِ األو واصلٌ قائموهو ت ،اللّفظي

 ومن أعرف روافد هذا الشق من .ين بِه وفيه دالالت ومقاصديقرأُ فيه معان، وتتع
ن االتقى متسي بِال لسان اطقةُ بِبيانالن ه لغةُ اجلسدعاملمواصلِ و واهلَيئات حلركات

ماتواملُتم. جعرأنَّ هذه املُباحثةَ ت همِ بيانرحِ املُتقدنبين على هذا الشولَعلّ الذي ي 
شتا اسعرجيبيعةَ تبنِ أيب ر مرعرِ عيف ش ه الظّاهرةا على هذحليليتو ،ن جِهةا ميراف

ثالثة ن جِهةا مواصليا تالليدرى، وأخ ن جِهةم .  
ما املَقْصد املُتعين من احلَركات اجلَسدية فال شيةَ علَيه وال شبهةَ، ومن أ

 أما املَقْصد املُتعين من .ةُ الرأْسِ والغمز، وهزتجلّياتها حركَةُ اليد، أَوِ اليدينِ،
 نمو ،العام اخلارِجي هكْلُء يف شها املَرلَيع رظْهوالُ اليت يفهي اَألح ةالعام ئاتاهلَي

غيةُ، وساللِّبةُ، ويشاملالوِقْفَةُ، وةُ، ولْسها اجلليع الّةالد ةصصها املُخلَتثا أممم كذل ر
. ينتِسب إِىل هذه املُباحثَة املُنتِسبة إِىل التواصلِ غَيرِ اللَّفظي عامةً، ولُغة اجلَسد خاصةً

 ،؛ كَالنظّارة»اِإلكْسسوارات«فَهِي ترجمةٌ لما يسمى أَما املُتممات املُسانِدةُ 
ةيجارالسيجا، والسالقَلَمِ،رِوو ،فاهلاتو ،العيأيت الباحثُ على صا وسذاِء، واحلو ،

املُباحثة أمثلة جملية لكل ما تقدم يف هذه  .  
 فَقد وأصنافُه واصلِ غريِ اللَّفظيالت دوافا رأم عةإىل أرب متفَقُس ،عتنوت

من خاللِ لغة اجلَسد، كَتعبريات الوجه، أصناف عريضة أولُها الفيزيائيةُ اليت تتجلّى 
ماللَّمسِ، والش ةوحاس ،وتالص رجةدو . جلّياتيف ت ظهرةُ اليت تثانيها اجلَماليو

: فَنية محضة؛ وذلك نحو اآلالت املوسيقية، والرقصِ، والرسمِ، والنحت، وثالثها
ةُ اليت تياملاد اإلشارات ةحيالت طَلَقاتاَألعالمِ، واملُرورِ، و لى إِشاراتلُ عشتم
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العسكرية، أو الوفاة، واألبواقِ، وصفّارات اِإلنذارِ، ورابِعها الرموز اليت تصبغُ املَرَء 
باهلبِ االنتجيه اإلنسانُ لؤدما ي أو ،ةينيموزِ الدما؛ كَالر ة١(بِهوي(.   

  مهاد وتأسيس: ثانًيا
من ذا الذي يقْنِع اللّغوِي أنَّ املَعىن إِنما هو متعين من الدالالت اللّفظية اليت 
تتجلّى يف مستويات اللّغة املُتباينة، أو من املُتحصلِ من جسد اللّغة البِنيوي فقط؟ إِنَّ 

اللّغ دسج همقَدما ي لَه دال ب داجلَسفَقَطْ، و ياملَقال وِييىن البِناملَع وما هإِن وِييالبِن ة
من محيط يشتملُ علَيه، ويؤثِّر فيه، ومن هنا يأيت فَضلُ سياقِ احلالِ، واَألنظارِ 

شلَها يف تعلَ ففْعتنِ، لالقَرائو ،ةاخلارِجِي نفًا ملتؤىن مكونُ املَعبِذا يىن، وكيلِ املَع

لُغةُ «ِسب إِىل املَعىن املَقامي ومما ينتاملَعىن املَقالي، واملَعىن املَقامي، : الرافدينِ

دأْيت،»اجلَسيس ةبايِنتم فظائا ذا وا أَمينوِينعا مدراف دعا،  اليت تدعب يانلُ بها فَضلَيع 
فَقَد تغين اِإلشارات، واحلَركات التمثيليةُ، والتعبريات اجلَسديةُ، عنِ الكَالمِ جملَةً، 

  : وقَد تجلّى ذلك يف قَولِ الشاعرِ
 العين تبدي الذي يف قَلْبِ صاحبِها     

  

 ي كانـا  من الشناَءة والْود الـذَّ     
  

 إِنَّ العــدو لَــه عــين يقَلِّبهــا
  

 ال يستطيع لما يف القَلْبِ كتمانا      
  

 وعين ذي الود ما تنفَك مقْلَتهـا      
  

 تبدي لَه محجرا بشا وإِنـسانا      
  

 فَالعين تنطق واَألفْـواه صـامتةٌ     
  

 )٢(بِ تبيانا حتى ترى من ضمريِ القَلْ     
  

                                                           
 :  القول على التواصل غري اللفظي طويل ومتعدد الرؤى والوجهات، انظر يف ذلكباب) ١(

Esposito, A. , Bratanic, M., Keller, E. Fundamentals of Verbal and Nonverbal 
Communication and the Biometric Issue, IOS Press , USA, 2007.  

)٢ (اسي يف  لعبد اهللا بن معاوية، والعب١٧٥ والعرس، األنس يف اآليب يف نسبته، فنسبه لفاخت
  .  عقيلبن لعمارة ١/١٣١معاهد التنصيص، 



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٧٥٢

بالنمِ قَد يظرِ يف هذا املُتقدبش دوافالر هأنّ هذو ،ذّيهغت دوافر ىن بِأنّ لَهاملَع ه
كَاملَجاري، فَمنها املَجرى الصائت اللَّفظي، وهو الكَالم الذي تتشكّلُ بِه الرسالَةُ 

نملُ، وواصالت بِه دعقنلَفَيالذي ع تامرى الصضوعِها املَجاملَوالبابِ و قْدع هي. قَدو 
تنقَلُ الرسالَةُ بِاملَجرى الصائت، وقَد يكونُ ذلك بِتضافُرِ املَجريينِ، وقَد يغذّى املَعىن 

 .كاية احلادثَة املُعاصرة احلبِرافد املَجرى الصامت كَما كانَ معي يف املُتقَدمِ بيانه يف
من ٪٧وقَد أَلْفى باحثٌ أنّ تأثري الرسالَة الكُلّي ينقَسم إِىل ثَالثَة أقْسامٍ، أَولُها 

 مما يعتري املَجرى الصائت كَالتنغيمِ، والنغمة، ودرجة ٪٣٨املَجرى الصائت، و
و ،تو٥٥الص٪تامرى الصاملَج ن٣( م( .  

وقَد توصلَ آخر إِىل مستصفًى من الرأيِ يقْرب من هذا املُتقَدمِ، فَقَد ألْمح إِىل أَنّ 
 نرِ مغها اَألصئزيف ج فلأْتت ةيالوجاه ثَةاملُحاد نم يَء الكَالم٣٥اجلُز٪ دافالر نم 

تائالص نرِ مها اَألكْبئزيف جىن، واملَع ةيأدتلى اطّراحِ ٪٦٥ لمِ عالقائ تامالص دافالر نم 
اِإلشاراتلِ، ومائالشاجلَوارِحِ، و كاترح نم هقامم قومما ي فادرتاس٤(الكَالمِ، و(.  

  تممات يف شعرِهمن تجليات احلَركات واهلَيئات واملُ: ثالثًا
  من هيئات الوجه ودالالته : التجلّي األولُ

 يف درسِ لغة اجلسد تستغرِق جوارِح أُخرى تنسب إليه، »الوجه«إنّ كَلمةَ 
راَءةرِ قصادم نا أَصيالً مردصم هجغَدا الو كُلِّه كلذلو ،هحيطيف م قَعرِ وتمائالض 

املُستترة، واملَعاين الكامنة يف حواشي الطَّوايا، ودليالً صادقًا على ما يف النفوسِ، 
ولَعلَّ ذلك هو الذي أَفْضى إِىل تقْريرِ ابنِ جِني عن أحد أشياخه بِأنه ال يحِسن أَنْ 

                                                           
)٣(Albert Mehrabian, Silent Messages, P.44, Pease, A., Body language: 

How to Read Others’ Thoughts by Their Gestures, P. 6.  
)٤( Pease, Body Language, P. 5.  
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ةا يف الظُّلْمسانإِن كلِّما)٥(يو ، كلِ، فَذلواصيف الت هجفيُء إِىل الوا ما ننا كَثريأن حلَق
يتجلّى لَنا يوميا يف البيت اُألسرِي، فَاألم مع طفْلها، بلْ مع رضيعها تقف على 

رِعِ والسوقِ، دالالت ال يفصح عنها بكالمه، بل بِإمياءات وجهِه، ويف زحمة الشا
فَالتاجِر يكَيف كَالمه مع محيطه ورواده معتمدا على إمياءات وجوههِم أَحيانا، 

هجالو ةفْحلى صه عوادأُ مقْرا تكْنونا ممجعفْسِ ملنكَأنَّ ل٦(و(.  
هجأَنَّ الو كلِّه كلِ يف ذلفى القَوصتسمو  - ةراسلْمِ الفيف ع رقَرم وكَما ه  - 

 هجةَ يف الوروالَ الظّاه؛ َألنَّ األحمأت هجبِو فيه ةفِْسيظُهورِ اآلثارِ النضاِء للُ اَألعأكْم
والكَآبة، قَوِيةُ الداللَة على اَألخالقِ الباطنة؛ كَاخلَجلِ، واخلَوف، والغضبِ، والفَرحِ، 

نددونَ الب هجيف الو رظْها يصوصخا منلَو دكُلِّ واحةُ « .فَإنَّ لجودضاُء املَوا اَألعأَم
يف الوجه بعد الرأْسِ، فَاحلاجِبان، والعينان، واجلَبهةُ، واَألنف، والشفَتان، واَألسنانُ، 

  . )٧(»اللَة لقُربِه من الوجهن، ثُم العنق قَريب من صدقِ الدوالذَّقَن، واُألذُنا

 قَفو قَدبوريس كريولنيك«و« هجلِ الولى فَضلُّ عدقٍ يشائ يلمثالٍ عم دنع 

 إِىل أنّ قردا »رةُ قرد، وأقْوالُ رِجالٍذاك«نات، فَقَد أشار يف كتابِه يف تواصلِ احلَيوا

وهذا املَرض الذي هو غالبا حموي «وجهِي تمت متابعته، آسيوِيا مصابا بِشللٍ 
 قَطَعان أَسابيع ةعبِض دعفَب ،برياتعضِ التعإِزالَةَ بو ،هجالو التضلَّ عش ببسي

م نيبو هنيلُ بواصالت ،هبوننجتلْ يب ،هيتفْلت نقلّونَ مثالُه يأَم راحو ،قُرود نم هحيط

  .  )٨(»ته إِىل التبدلِ والفَسادوصار مشاكسا عدوانِيا، منقَطعا عمن حولَه، وانتهت حالَ
                                                           

 .١/٢٤٨ابن جين، اخلصائص، : انظر) ٥(
  : يف يتناول لغة الوجه وهيئاا ودالالا، وهووقفت على مصنف طر) ٦(

Mitchell, M. E., How to Read the Language of the Face, Macmillan, New York, 1968.  
  . ٥٨ابن أيب طالب، السياسة يف علم الفراسة، : انظر) ٧(
  .   ٤٦، ومهدي عرار، البيان بال لسان، ٦١باكو، لغة احلركات، : انظر) ٨(
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  : ةَلنرجعِ النظر يف جتليات الوجه عند ابنِ أيب ربيع
   والواشيالناطقالوجه : أوالً

قيملةً يمقاب اعرالش نيى، بهما معننائي يف كلٍّ مقرأُ الرنيِ ناطقَنيِ يجهو 
 وثانيهِما وجه املُحب، فالشاعر يعولُ كَثريا يف تحصيلِ هذه املَحبوبة،وأولُهما وجه 

املَعرفةمتعلى الص ةقينِيق  الياطالن جهلى الوع ،وتلى الصالواشي ال ع ،باحلُب 
 املُحب الواشي، وقَد وجهوالرقيب أو الناظر يعتمد يف تحصيلِ هذا املَعىن على 

هيف قول لى ذلكجت :  
نمو رِفأع     جهِـهيف و دالـو  

  

 عرِفيو     رـاظالن ي لَـهد٩( و( 
  

  والتجهمِالتبسمِ بني : ثانًيا

 وأحوالٌ متعددةٌ تغين عن اللفظ، وتقوم مقامه، فَمنه متبايِنةٌ، دالالت وللتبسمِ
 مبسبِ،تعجاملُت مبسرِ، وتاملُنك مبستهزِئِ، وتاملُس مبسترورِ، وكُلَّه املَس كأَنَّ ذل احلَقو 

نبِاملُعاي كدررِ، يبصالتو ةنمو هشوقَتعلى ملَ عخه دها يف شعر ابن أيب ربيعة أنثلَتأَم 
 أَبيها، وحرمة إِخوتها بعيشِ علَيه فعلَته إِنكار معاياة ومناكَفَة، وأقْسمت فَأنكَرتمرةً، 

 هلَيع نهبنلَت خرجي إِنْ لَماحلَي،مينِها ظنخافَةَ يبِاخلُروجِ م ما تعين ما تقول،  فَها منه أ
هلكنأَوفاًء بِما قَرو كذل نثَىن عان رض نه مشوقَتعم هجدلّلٍ ا يف وتنِ يف ويسومرم 

 سانبِل لةقائ هجيف الو جلَّتت ةساماحلالِابتمبِأَنَّ القَس ديو إِالّ  اجلَسما ه ذاك 
: م خاصةً، قاال بصمت ال بصوت املَعشوقِ عامةً، وهيئَةَ التبسوجهللدعابة، وكَأنَّ 

»قثُابيبةٌ حداعفَما هي إِالّ م ،تواقتنصت لفظي، فوقع بينهما تواصل غري ،» أن 
 دههذا املَش روص ااملقاصد، وتعينت الدالالت، ولقَدكيفَقالَحلَر بريِيع١٠( الت(:  

                                                           
  .١٣٦يوانه، د )٩(
  .١٨٠، ومغلطاي، الواضح املبني، ٨٤ديوانه،  )١٠(



   مهدي عرار. د-  عمر بن أيب ربيعةَشعرِ الصوت إىل الصمت يف من
  

٧٥٥

تدبـاً  فَقَعقرتهـا    ميتبِب ـمأُل  
  

  ولَجت بِه خفي املَـولَجِ     حتى 
  

يشِ قالَتعيت   وإِخو ةرمحأَيب و  
  

 نهبجِ      ُألنـرخت إِنْ لَـم احلَي  
  

تجرفَخ فوخ  تمسبمينِها فَتي  
  

 متلجِ     أَ فَعـرحت ها لَمميننَّ ي 
  

نمعاين ومِ مسبالت هجها الومارضاليت م »بجعالت«، كذل نملُ وبنِ قَو مرع 
  : أيب ربيعةَ

  قَد علمت بِـأَنكُم    إِنك ويقولُ
  

 محتمِ      أَصبذي د ـهجأَو ريا بِش  
  

تمسبا فَتبجع  قالَت حو  قُّـه 
  

 )١١( يعلِّمنا بِما لَـم نعلَـمِ      أَالّ 
  

نمعاين ومِ مسبا الرضالت جهِهأت يف وقَيا، فقَروالسرور، وقد جتلى هذا ملَّا الت 
  : تبسمِ املَسرورِهيئَةَ السرورِ، وكانَ مصدر تلْكُم املَعرفَة اليت قامت يف نفِسها معىن

  باح كُـلٌّ بِـِسره     تقَيناال فَلَما
  

 )١٢( لَها مني السرور تبسمي    وأَبدى 
  

 الوجه وانبساطُه، فقد كانَ الشاعر يكيف تهلّلُ ينضاف إىل التبسمِ ومما
 اجلسد عامةً، وما يقرأُه يف الوجه من دالالت خاصةً، لغةكالمه وتواصلَه بناًء على 

  : قولُهومن ذلك 
لّمتس   هـا  حنيلقيت  لَّلـتهفَت  

  

 )١٣( مقْـبِال  رأتـين  لَما   لتحييت 
  

مجهالت القُطوبو :  

 يف مقامات بِالضد يف الوجه التبسم بِدالالته املُتبايِنة فَكَذلك اَألمر يظهر وكَما
نمو ،القُطوبو مجهالت فَهناك ،رأُخ ثواعليه البع ضى أَوترةُ فيما ال ياملُباغَت 

                                                           
  .٣٤٥ديوانه،  )١١(
  .٣٢٥ديوانه،  )١٢(
  .٢٩٦ديوانه،  )١٣(
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٧٥٦

 ابن أَيب ربيعةَ لَما دخلَ عليها البيت، فَتجهمت املَعىنيتوقَّع، وقَد أَتى على هذا 
  : وتلَطّفُه فَهدأَ من روعها، وخفَّض جأشها تودده خائفَةً،

قْتفَطَر باب ـا   العامنموه ةير 
  

  أَتـاهم للموعـد    الرفيقِ فعلَ 
  

تمهجـا  فَتـالً    لَمـين داخأَتر  
  

  ـفلَههــا بِتلقَو ــنم دــدهتو 
  

ثُم   توعئًا اريها  شأشج فَّضخو  
  

 عددي   بدوتدي وجه١٤( الطُّموحِ ت( 
  

والقطوبِ يتردد قُطْبا التواصلِ يف إبداِء هذه  على التجهمِ القَولِ بابِ ويف
 ،احلَركةيف فَقد ا، وذلكدده قَصه قَصا إىل أنشريم اعرىن الشلى هذا املَعأتى ع هقول :  

 تكْتمٍ لَقَد بينت يف وجه      لَعمري
  

 )١٥(والغضب تالقَينا التجهم    غَداةَ 
  

كْبِ التجهمِ والقطوبِ احلُزنُ الذي يستدلُّ عليه من الوجه،  ريف يسري ومما
  :  املَعىن يف وصفه لنفِسههذاوقَد تجلّى 
قْضي اَألسى   كادبابةً  يص عليك  

  

 هجوالو   كننِ ميبكابِ  ل ك١٦( إِلف( 
  

   الصك والصد بينالوجه : ثالثًا

نمو كاتاجلَ احلَرةيدساللالد  عرِهيف ش لَّتجاليت ت ةي»كهصوصد هجالو «، 
  :   الصك فقد كانَ يف قولهأما

ها فَلَمعرها   يدجاسم تضن قَدو  
  

  وراَء البيـت يـستتر     سواد إِالّ 
  

تها فَلَطَّمهجهاوعت مهبنتاسو  
  

 )١٧(ن شأْنِها اخلَفَر   م آنِسة بيضاء 
  

                                                           
  .١٠٦ديوانه،  )١٤(
  . ، وتكتم اسم امرأة٥٦ديوانه،  )١٥(
  .٤٢ديوانه،  )١٦(
  .١٣٥ديوانه،  )١٧(
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٧٥٧

سها ولَيفى أَنخةٌ يجابتيف اس حنقَدي فْسِ، أَويف الن قومي ثباعةٌ ليكرح 
 املقرون باخلوف والفجاءة، وهي حركةٌ عالَميةٌ ذات داللة ينعقد كَالتعجبِاخلاطرِ؛ 
 والنفِْسيةُ، الدالليةُ، تجتمع فيه اَألنظار  اإلمجاع، والبنِ جِني حديثٌ معجِبعليها

 كَةاحلَر هفسريِ هذلى تةُ عيلواصالترِيفواعلِ الشقَو  :  
  بِيمينِها وجهها وصكّت   تقولُ

  

 جيوأَز    سقـاعحى املُتهذا بِالر  
  

ين    ال لَها   فَقُلْتـيبتـيب وجعت  
  

 )١٨( الْتفَّت علَي الفَوارِس    إِذا بالئي 
  

             ىن، فَقَدزيزِ املَععيف ت ةدياجلَس كَةاحلَر ههذ ةلَ رِوايفّاً فَضشتسها ملَيع لّقع قَدو
 .نكـارِ، والتعـاظُمِ   جعلَت هذه احلَركَةُ اجلَسديةُ كَاملَنبهة على فَرط التعجبِ، واإلِ        

رِء أنْ يتصور أنّ ثَم مخبرا، وأنّ ثَم معايِنا لهذا احلَدث الكَالمي، فَمن ذا الذي               وللم
يقْنِع اللّغوِي، أوِ ابن جِني من قَبلُ، أنّ داللَةَ احلَدث القارةَ يف نفْسِ املُعـايِنِ هـي                 

 كانَ من شأنِه أنه سمع الـصائت، وعـاين          إذْ إنّ املُعايِن قَد   ! كَاليت عند املُخبرِ؟  
        فصظٌّ إالّ بِالوح لَه كُني فَلَم ربا املُخأم ،تامالص     ،تامالص نثيلِ ممالتقالَ   و فَلَو

 -  من غَريِ أنْ يـذكُر صـك الوجـه         -أَبعلي هذا بِالرحى املُتقاعس   : حاكيا عنها 

وصـكّت  «: ه لَما حكى احلـالَ، فَقـالَ      علَمنا أنها كانت متعجبةً منكرةً، لكن     َأل

هذا مع أنـك سـامع      «ها، وتعاظُم الصورة لَها،      علم بِذلك قُوةُ إِنكارِ    »وجهها
         ربِها أَع ها لَكُنتدتشاه لَولَها، و دشاهم احلالِ، غَري ةحكايظَمِ احلالِ يف    لعلو ،ف

   ،نيأب أةاملَر لكفْسِ تح       ...ن راعنقُلْ إِلَينا هذا الشي لَم لَوو ،     ـهبِقَول أةاملَـر هالَ هذ :

  . )١٩(» حقيقةَ تعاظُمِ األمرِ لَها، لَم نعرِف بِه»وصكّت وجهها«
                                                           

ئله، ففي الكامل والعقد ، واختلف يف قا»وصكت صدرها«: ، وفيه١/٥١املربد، الكامل، : انظر) ١٨(
  .أليب محلِّم السعدي، ويف شرح احلماسة للمرزوقي والتربيزي للهذلول بن كعب العنربي

  .١/٢٤٧ابن جين، اخلصائص، :  انظر)١٩(
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د قُطْبيِ التواصل، وكَثريا ما يكونُ  فَقَد يعمد أحالصد الصك، وأَما هذا
 ،شوقبِاجلانِبِ، إِىلاملَع أين هنكونُ مةَ اللِّقاِء، فَيساع هجبِالو دةٌ الصإِشاحو هجبِالو 

وِ  أَوِ الرفْضِ، أَوِ اِإلنكارِ، أَالتمنعِ،دالّةٌ على شيٍء يعتملُ يف نفِسه، كَاحلَياِء، أَوِ 
 دومن ذلك قوله يف ص ،عِاِإلغاظَةمندلّلِالتالتو :  

ثُم تدنٍ    صـيع دمهِها عجبِو  
  

 بنياحلُبـابِ    ز لقَضاِء أُم٢٠( ل( 
  

  : الوجه بِما يحملُه من دالالت يف قَولهصد تجلّى وقَد
تدفَص قالَتو  :بكاذ متجهتو  

  

 )٢١( املُعرضِ املُتجهمِ  فداُء فَنفْسي 
  

  الالت حركَة العينِ وهيئَتها من د: التجلّي الثّاين
 نم جيبتسفَي ،عانبِم قطنا يكَلّمتا ما فَصيحسانياقٍ ما ليف س نيدو العغت قَد

يه نكِّلِ مشها املُترادناصِ ماقْت دعها، بعايِنةً، ييكَالم ةً، أويلمةً عجابتها، اسكّلشت ئَة
وللقُدماِء التفاتات معجِبةٌ إِىل سهمة العينِ يف التواصلِ، واِإلبانة، والبيان، والتبينيِ، 

 ةها يف اِإلبانتيمبِأه قْريرقْريرِ تبِهذا الت بارِهملى اعتىن عبان فوسِ وقَدواشي النح نع

 فَاعتمد على هذا االعتبارِ يف توسمك،«: ك إِىل قَولهِم وأفْضى ذلوضمائرِها،

هنم رظْهبِما ي كُماح٢٢(»و(.  

 يف القَلْبِ ظَهر العين باب القَلْبِ، فَما كانَ« أنَّ »العقْد الفَريد«وقَد جاَء يف 

إِني َألعرِف يف العينِ إِذا «:  عن غَيرِه أنه قالَياَألصمع، وقَد روى )٢٣(»يف العينِ
 ،ركنت ولَم رِفعت فيها إِذا لَم رِفأعو ،تكَرفيها إِذا أَن رِفأعو ،فَترا إِذاعأم 

                                                           
  .٥٧ديوانه،  )٢٠(
  .٣٢٦ديوانه،  )٢١(
  . ٥٠ابن أيب طالب، السياسة يف علم الفراسة، : انظر) ٢٢(
  . ٢/١١٥فريد،  عبد ربه، العقد الابن: انظر) ٢٣(
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 فَترعواصخا إِذا، )٢٤(فَتأَمو كَرتحظُ أنجا إِ، فَتذاوأم ركنلَم تو رِفعت لَم 

دالل بِاللّحظ االست« سماه »العقْد«وقَد عقَد ابن عبد ربه بابا يف . )٢٥(»فَتسجو

، وقَد أورد فيه نماذج فاقعةَ الداللة من التراث العربِي اَألدبِي )٢٦(»على الضمريِ

، »اُألنس والعرس«ذلك فَعلَ اآليب يف كتابِه  يف التواصلِ واِإلبانة، وكَعلى أَثَرِ العينِ

ذاك هى بابمس قَديو«: واللَة عدمرِهمائلى ضع واناِإلخ ٢٧(»ن(  .  
سِ وبِاجلُملَة، فَالعيونُ وجوه القُلوبِ، وأبوابها اليت تبدو منها أحوالُ النفْ

وأسرارها، وذلك التصالها بِمواضعِ القَلْبِ، وصفائها، ورِقَّتها، فَاحكُم بِها لتحقيقِ 

النهتحص٢٨(...ظَرِ و( ذَهب قَدهيس«، و« تابِهةُ« يف كحالفاض نيإِىل أنَّ »الع 
نِ ويب نها ملأفْضلِ وسائالو قأد نم نيبِها الع عتمتاليت ي ةصالِ الكَثريلِ االتسائ

أنَّ الع ك؛ ذلفِْسهلُ يف نمتعسانُ ِإلظْهارِ ما ينِ اِإلنينيف «ي رِيؤكزٍ بريف م قَعانت

  . )٢٩(» غَيرِ طَوعيشكْلٍبِاجلَسد، فَضالً عن أَنَّ إِنسانَ العينِ يعملُ 
ت العني يف أوضاعٍ متبايِنة يف شعرِ ابنِ أيب ربيعةَ، فَقامت مقام كَالمٍ، وقَد تجلَّ

 المفشي السسلِّمةٌ تم نيع فكانَ ثَم ،قاصدبِها م نتعيتو ،الالتنها دم نِصتواقت
ةٌ عن وطرِها والتحيةَ، وعني مشوقةٌ، وعني غامزةٌ مناديةٌ، وعني عاشقةٌ، وعني معلن

  : وحاجتها، وعني تظهر العداَء والبغضاء؛ وذلك حنو
                                                           

)٢٤ (»بالصاد، ضيقهاواحلوص، مضارع، واخلوص غؤور العني، فعل »ختواص  .  
  . ٢/١١٥ عبد ربه، العقد الفريد، ابن: انظر) ٢٥(
  . ٢/١١٥،  نفسه)٢٦(
  . ١٧٨-١٧٥ األنس والعرس، اآليب،: انظر) ٢٧(
  .    ٥٧ابن أيب طالب، السياسة يف علم الفراسة، : انظر) ٢٨(
)٢٩( Pease, Body Language, P. 133.  
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  :  العين املُسلّمة الوجِلة
قَددثُ وحاحلالُ يف ي يكَما ه داجلَس ةالمِ بِلُغكونَ إِفْشاُء السأَنْ ي ةلُغ ،اللِّسان 

  : وشاهدها يف شعرِه
 ومـضت  بِالثَنِيـة أَ   التقَينا ولَما

  

  عينِ الكاشـحِ املُتـنممِ     مخافَةَ 
  

تأَشار   فنيِ بِطَرها  العةَ أَهلشيخ  
  

  ولَـم تـتكَلَّمِ    محزون إِشارةَ 
  

تا    أَنَّ فَأَيقَنبحرقالَ م قَد فالطَّر  
  

 )٣٠( وسهالً بِاحلَبيبِ املُتيمِ   وأَهالً 
  

فيه لُحمةً بِخاص اخلاص عند اجلاحظ، فَقد ساق مثاالً ولعلّ لهذا املَخوضِ 
مبينا عن ذلك بِالعينِ املُسلِّمة يف مقامِ لقاِء العاشقَينِ يف حضرة اَألهلِ، ولَيس يخفى 

 متقدمةً »اِإلشارة«د تكونَ رتبةُ لُغة اجلَسأنّ مقامات احلَرجِ االجتماعي تؤذنُ بِأنْ 
 بِقَولِ  املَقامات، وقَد مثَّلَ اجلاحظُ على ذلكتلكُموجوبا على رتبة اللّفْظ يف مثْلِ 

  . )٣١(»...أشارت بِطَرف«: الشاعرِ املُتقدم
  :  املُنادية املُتطلّبةالعين

ق بِالصمت، وشاهد ذلك قَولُه على  وقد يتحقّبِالصوت، يتحقّق النداُء وقَد
  :  حضرة االستحياِء واحلَرجِ االجتماعييفلسان محبوبته 

  لَـه ليبـصرنا    تـصدي  وميقُ
  

 ثُم زيهفَـرِ      اغْميف خ ـتيا أُخ  
  

 قالَت لَها قَـد غَمزتـه فَـأَىب       
  

 )٣٢(ثُم اسبطَرت تسعى على أَثَري     
  

   : الواشيةاملَشوقَة عينال

وقد نيكونُ العداِء، ناطقةً تالمِ والنوالس ةحيناطقةً بِالت وقِ كَما كانتبِالش 
  : قَولُهوشاهدها 

                                                           
 .٣٢٦ديوانه،  )٣٠(
  . سريد حديث عن هذا امللحظ يف املقوالت الكلية والتفسري) ٣١(
  .١٦٣ديوانه، ) ٣٢(
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فنــر فَع قوــش ــاال   يف مقْلَته
  

 بابحقِ ووظَر  الشالن ديهب٣٣( ي( 
  

  : يف حق نفِسهقولُه ومثلُها
  تخالَجـــهإِذاب  املُحـــإنَّ

  

 وقش     اهلَـم ه  كَذاكحتـضري 
  

ظَرتنظْرةَ   وـقٍ  نعاش  نـفد  
  

 )٣٤( نظَـره  عازمٍ الصبابة   بادي 
  

  :ة املُتكلّمة املُسرالعني

  :  قولهيف تجلّى هذا املَعىن وقَد
تظَرن   ذو إِليكهـا   وبامٍ دونش  

  

 م بِـسرها يـتكلّ    يكـاد  نظَرا 
  

  أالّ تـرحلَن   الطَّرف رجع   فَأبانَ
  

 )٣٥( لَيلٌ مظْلم  الناس يجِن   حتى 
  

 ذو« بِفهمِ املَعىن املُتعينِ يف  غَريِ اللّفظي فَيتجلّىالتواصلي تفسري هذا املَوقف أما

ها من الكَالمِ، ا لَ هو اسم جبلٍ، وقيلَ هو رجلٌ كانَ وجوده مانِعفَقيلَ ،»شبام
 شبام الذي هو اجلَدي الذي يوضع يف فَمه عود كي ال يرضع من ثديِ بذيتشبيها 

  .  كانَ مانِعا لَها من الكالمِفَكأنهأمه، 
  : ا أمينا داالًّ قولُه تتجلّى فيه العني ناطقًالذي هذا املَوقف ومثلُ
  بِعينِهـا   النزيف نظَر رنت   وإِذا

  

 رفتها فَعقِ   حاجتنطت إِنْ لَم٣٦( و( 
  

آخر قيشسرحٍ عاطقةُ يف مئةُ النها املوممثلُها عينو:   

 أومت بِعينيهـا مـن اهلَـودجِ      
  

 )٣٧(لَوالك يف ذا العامِ لَم أحججِ      
  

                                                           
  .١٦٨ديوانه،  )٣٣(
  .١٨٧ديوانه،  )٣٤(
  .٣٤٤ديوانه،  )٣٥(
  .٢٥٤ديوانه،  )٣٦(
  .٨٥ديوانه،  )٣٧(
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٧٦٢

  : العني املُعادية املُبغضة
هجلّى هذا املَعىن يف وصفت ىن يف وقَدقَرأ هذا املَع فَقد ،شوقةذَوي املَعقَباِء وللر 

  : عيونِهم؛ ذلك أنّ نظرهم كانَ محاالً لداللة احلقد والغضبِ

ــا  ــف يكلفُه أُن ــة  بِمحلّ
  

 قَوم أرى فـيهم ذَوي غمـرِ       
  

 وغُر الصدورِ إذا ركنت لَهم    
  

 )٣٨(خـزرِ  نظروا إيلَّ بـأعنيٍ    
  

  عني املُعمية املُضلّلةال

ولَما كانت العني أداةً من أدوات التواصلِ غَريِ اللّفظي، ولَما كانَ منها 
وِشايات ودالالت، طَلَبت إِليه على لسانه أنْ يعري طَرف عينيه غَريها، وأنْ يولّي 

ركة اجلَسدية اليت هي صرف النظرِ وجهه شطْرا غَري شطرِها، ليكونَ يف هذه احلَ
 حركَةٌ جسديةٌ نقَة أَو مكانِها، إِنها إِذعنها صرف نظَرٍ للنظّارة عن شخصِ املَعشو

ةيعمالتليلِ  وضىن التعمل ،يزاها املَقامغمو ،ها الكُلّيدقْصالَةٌ يف ممح :  

  فَامنح طَرف عينيك غَيرنا    تإِذا جِئ 
  

      نظُرثُ تيِسبوا أَنَّ اهلَوى ححي كَي٣٩(ل( 
  

  : ويف مشهد عشقي آخر قالَ

 لَما دخلت منحت طَريف غَيرها    
  

     عيرى رخافةَ أنْ يا ممد٤٠(اهلَوى ع( 
  

ربيعةَ من املَعشوقَة إِىل العاشقِ، فَإنَّ وإِذا كانت الوصيةُ يف قصة عمر بنِ أَيب 
اَألمر بِالضد عند آخر؛ إِذْ إِنه يطلُب إِلَيها أَنْ تغض جفونها عنه، وأنْ تنظُر أَمما 

ية قَد حفْظًا لهذا املَفْهومِ العشقي، وخوفًا من افْتضاحِ العشقِ، واحتراسا من وِشا
  :تتخلّق من هيئَة نظْرتها واتجاهها

                                                           
  .١٩٦ديوانه،  )٣٨(
  .١٢٤ديوانه،  )٣٩(
  .٢٥ديوانه،  )٤٠(
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٧٦٣

 غُضي جفونك عني وانظُري أَمما    
  

   اقشالع حضما افت٤١(بِاملُقَلِ فَإِن( 
  

    اتهيئحركَة الرأْسِ وهمن دالالت : التجلّي الثّالثُ

صومعةُ البدن، وجامع احلَواس اخلَمسِ « املُستحكمِ أَنَّ الرأْسمن املُقَررِ 

، وأنَّ )٤٢(»عالمات، وتصدق اَألماراتالظّاهرة، ومنه تنجلي اآليات، وتتراءى ال
للرأْسِ حركات وهيئات حمالةً لدالالت متبايِنة بِتباينِ احلالِ النفِْسية والسياقِ، 

حركَة تنبِئُ عنِ الرفْضِ، وأُخرى عنِ القَبولِ، وثالثَة عن االستهزاِء، ورابِعة عنِ كَ

كارِ، ويف اِإلنو ،ةيحنِ التع ةسخام»ةيكلْمِ احلَرأْسِ »علرل ئاتيإِىل ه شاري 
دو ،ةفِْسين حاالتل فكَواش يهو ،فَةلتخأَمهُّها ثَالثٌمو ،ةبايِنتم الالت :  

أَولًُها الرأْس اخلَفيض الذي قَد يكونُ لَه محموالت دالليةٌ ال قبلَ لَنا بِتعيينِها  -
إِالّ بِالسياقِ واحلَركات املُصاحبة، كَاخلَجلِ، أَوِ اخلَوف، أَوِ اخلُضوعِ، أَو 

  . ضعف، أَوِ اجلُبنِاالستسالمِ، أَوِ ال

وثانيها الرأْس املَرفوع الذي قَد يلْمح إِىل الكبرِ والتعايل، أَوِ العداِء، أَوِ  -
كرِ ذلغَي رٍ، أوأَم ماِء، أَولِ يف السأمراِء، أَوِ التداِإلباِء، أَو االز .  

ىل جانِبٍ، فَقَد يومئُ إِىل الفتنة، أَوِ الغواية، أَوِ وثالثُها الرأْس املُنحين املَثْنِي إِ -
أَوِ احلَنان ،٤٣(املُالطَفَة(  .  

 هرودورِ وص أكَثرالظُّهورِ يف شعرِ ابنِ أيب ربيعةَ، و نم صيبأسِ نلروقد كان ل
نمى، وتفْسِ شيف الن حاجاتا لزتهم ةياللد ةهجو نم زاًء، أَوهتا، أَوِ اسبعجت هزها ه

                                                           
  .١/٢٧٩ألنطاكي، تزيني األسواق، ا: انظر) ٤١(
  .   ٤٥ابن أيب طالب، السياسة يف علم الفراسة، : انظر) ٤٢(
   .Geddes, Body Language, P. 103: ، وانظر كذلك٦١-٦٠ احلركات، لغة باكو، :انظر) ٤٣(
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٧٦٤

 معارِهيف أَش ةيداجلَس كاتلْكُم احلَرلُّ تج تدرو قَدناكَفَةً، ومإِغاظَةً و ا، أَوملَو
ياتاآلت ئاتلى اهلَيع :  

  :   داللةُ التعجبِ-
ــا   بجــها ع أسر تــز فَه 

  

 ــر ــذا أَم ــن بِ ــت م  كوقالَ
  

ــسوا   الن كــحر ــذا س أَه 
  

ــرك  بين خنــر بخ ــد  )٤٤(نَ قَ
  

-رارِ واإلغاظةداللةُ الض  :  
    قالَـتا ورارها ضأسر تلَوو 

  

 اخترت ذلـك أَنتـا    : إِذ رأَتين  
  

 حني َآثَـرت بِـاملَودة غَيـري      
  

 )٤٥(وتناسيت وصـلَنا ومللْتـا     
  

  : ومِ داللةُ اللَّ-
 أَبيين لَنا كَيف السبيلُ إِىل الـيت      

  

        ـمالئا بِها مـا تنةٌ عبغَر أَتن 
  

 لَو أَطَعتنا : فَقالَت وهزت رأسها  
  

     مسـال ـكقَلْب امها أَيتبنج٤٦(ت( 
  

ابعجلّي الرها: التالالتدو دالي ئاتيه نم  

 يف »تيمون«اليد يف مستشفى ؤولُ عن قسمِ جِراحة  املَس»هنري بورو«يقولُ 

اليد هي أَداةُ امتداد الدماغِ، واجلُزُء الوحيد يف اجلسمِ البشرِي الذي «: »مرسيلية«

زيابِطَةُ املُمالرنِ، ويينالع تحا تمود وهالعالَمِ اخلارِجِي عما )٤٧(»ةُ مدا، و كذل م
 وسيلَةُ اتصالٍ غَيرِ لَفْظي يعز نظريها، وقَد تكونُ يف مقاميات نكَذلك، فَهِي إِذ

وقَولَةُ . »يتحدثُ بِيديه«: ةُ الفَرنِسيةُ الذّائعةُالقَولَ: بديالً عنِ الكَالمِ تصدق علَيها
                                                           

  .٢٠٢ديوانه،  )٤٤(
   .٧٦ديوانه،  )٤٥(
  .٣٣١ديوانه،  )٤٦(
  . ٤٢باكو، لغة احلركات، : انظر) ٤٧(
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٧٦٥

وقَولةُ  .)٤٨(» يثَرثر بِطَرف أَصابِعهذاك الذي تصمت شفَتاه« : الشهريةُ»فرويد«
  :الشاعر
  لَلرجالِ لعاشـقَين توافَقـا     يا

  

  من غَيـرِ أَنْ يتكَلَّمـا      وتخاطَبا 
  

  إِذا خافا العيونَ وأَشـفَقا     حتى
  

 )٤٩( اِإلشارةَ بِاَألناملِ سلَّما   جعال 
  

جلَّتت قدو يف صورٍ متباينة بنانو ن كَفم ليهد بِما تشتملُ عركةُ اليح 
إىل دالالت املُفضية تلك احلركات ومن ،يف شعرِه الالتالد:  

  :  البنانُ املُسلّم املُحيي يف مقامٍ ال يبدي املَقالَ لسانٌ-

 أَشارت إِلَينـا بِالبنـان تحيـةً      
  

  مثْـلَ ذاك بنـانُ     فَرد علَيهـا   
  

مهنحانَ م قَد فأَهلُ اخلَيو فَقالَت 
  

 )٥٠(خفوف وما يبدي املَقالَ لسانُ  
  

  : والبنانُ املُحذّر املُترقّب، وشاهد ذلك قولُه -
 لَمعت بِـأَطْراف البنـان لَنـا      

  

 )٥١(إِنا نحاذر أَعـين الركْـبِ      
  

  : خفية وترقّبٍ والبنانُ اآلمر بِ-

 وأومــضت عــن طَرفهــا
  

 ــرف ــسنها إِذْ تطْ ــا ح  ي
  

ــاءين ــلَت فَجـ  وأرسـ
  

 فهــــا املُطَــــرنانب 
  

ــةً   ــدينا لَيل ــت لَ  أنْ بِ
  

     ـفلْطيي بِهـا ونح٥٢(ن( 
  

-حلَةجاِء الرإِري ورجىن التعمالةُ لاحلَم ركَةُ الكَفا حأَمو ،جت لّى يف قَولِ  فقَد
                                                           

  . ٧٦، فسهن) ٤٨(
  . ٢/٣٢٥احلصري، زهر اآلداب، : انظر )٤٩(
  .٣٧٧ديوانه، ) ٥٠(
  .٣٢ديوانه،  )٥١(
  .٢٤٠ديوانه،  )٥٢(
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٧٦٦

عمر بنِ أَيب ربيعةَ وقَد جعلَ الباعثَ على هذا املَعىن ملْحظَنيِ جسديينِ منتِسبينِ إِىل 
  : الصمتيات، وهما مفيض العربة، ومومى الكَف، فَقالَ

 ومفيض عبرتها ومومى كَفِّهـا    
  

 ورورِداُء عصبٍ بيننـا منـش      
  

     داةَ إِىل غَدالغ كلَتجِ رِحأَنْ أَر 
  

      ـسريي يتمٍ إِنْ ثَووثَواُء ي٥٣(و( 
  

وقَد تتشكّلُ حركات مركَّبةٌ تتضافَر فيها الكَفّان مع جارِحة أُخرى لتشكِّلَ داللَةً 
شها التتيف صور فةلؤتم ةركَّبم ركَةح ندةً مواح ضع كذل نمو ،ةتبايِنم حوارج نم ةيكيل

 جهالو لى هيئاتلِ عيف بابِ القَو ها كَالملَيع مقَدت ا اَألخريةُ فقَدأَم ،هجالو كصهامِ، واِإلب
و ما يدور يف فَلَك ودالالته، وأَما األوىل فَهي حركةٌ عالَميةٌ دالّةٌ على اخلَوف أوِ الندمِ أَ

  : هاتينِ الداللتنيِ، وقَد أَتى علَيها عمر بن أَيب ربيعةَ فَأكْثَر منها يف شعرِه، فَقالَ

 فَلَما تقَضى اللّيلُ قالَت فَتاتهـا     
  

      فَقأَر ظَ احلَييقستلَ أَنْ يأَرى قَب 
  

 بـت وعضت على إِامها وتنكَّ   
  

     قلْحم كرإِنَّ ش قالَتا و٥٤(قَريب( 
  

  : وقالَ أَيضا
 دخلْت على خوف فَأَرقْت كاعبا    

  

 هضيم احلَشا ريا العظامِ كَسوال     
  

 فَعضت على اِإلبهامِ منها مخافَةً    
  

 )٥٥(علَي وقالَت قَد عجِلْت دخوال     
  

كقالَ كَذلو :  
 حييت إِذْ فاجأتهـا فَتولَّهـت     فَ

  

    رهجت ةيحخفوضِ التت بِمكادو 
  

 وقالَت وعضت بِالبنان فَضحتين   
  

     رسأَع رِكأَم سوريم ؤامر تأَن٥٦(و( 
  

                                                           
  .١٤٩ديوانه،  )٥٣(

  .٢٥٨ديوانه،  )٥٤(
  .٢٩٧ديوانه،  )٥٥(
  .١٢١ ديوانه، )٥٦(
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٧٦٧

جلّي اخلامسها : التإحياءاتو ةيشامل الالتد نم  
 على معان مخصوصة، وقَد التفَت املُصنفونَ يف هذا للمشية هيئات دالّةٌ

 ثحاملَب -دةَ اجلَسين لُغسونَ -أَعملْتعوا يرشها، والالتدو اهلَيئات لكمضِ تعإِىل ب 
ائلِ البواعثَ اليت تفْضي إِىل تغيرِ هيئات تلْك املشية، ويسترفدونَ من الوس

جحِ والترالشقْسيمِ وةَ يف الترِ املَعونوالصسومِ وكَالر ةيضيحوا التنم دكُلِّ واحفَل ،ةيل
» لّفؤنا تتيشإِنَّ م ،هيمقَد جيهووت ،هيراعذ جيحروت ،هإيقاعو ،ةُ بِهاخلاص هتيشم

منا، وتوِيه نًءا مزاليت ج ةفِْسيالن لحالَةا لعبت رمٍ إِىل آخوي نم فلتخت فَقَد كذل ع
، ولكن مزاجنا لَيس العنصر الوحيد الذي يمكن أَنْ يعدلَ ...نجِد أنفُسنا فيها،

ألرى إِنَّ لتنا، حتيشا فيهامأْثريت ةاجلَوِي ٥٧(»صاد(.  
ذا ما استبطَن املَرُء هيئةَ املَشيِ استبطانَ املُتدبرِ الفاحصِ فَإِنَّ بِمكْنته أَنْ يقسم وإِ

 باراتاالعت لْكت نمو ،الالتالدوالِ ونِ اَألحبايبِت نبايتت باراتتبِاع اهلَيئات لكمت
 املُسرِعِ العجِلِ، وثَم مشيةُ املُبطئ، وثَم مشيةٌ طَبيعيةٌ ال اعتبار السرعة، فَثَم مشيةُ

إِىل تلْك وال إِىل تلك، واعتبار الفطْرة واخللْقَة، فَمن الناسِ من فُطر على التمهلِ أَوِ 
تطْرفو هنديد نم مهنميِ، ويف املَش ةالدالب بارتاعلةُ، وجالعو ،هِماكاالنو داجل ه

اجلنسِ، فَثَم مشيةُ اُألنثى، وثَم مشيةُ الذَّكَرِ، والتنقّلُ يف اهلَيئَة بين اجلنسنيِ باعثٌ 
املَر فصلى وعو ،ثنخالتو ةلِ بِاخلَالعجالر فصلى وع ةبِالذّكور جالِأةراالستو. 

واعتبار السن، وينشأُ عن ذلك كُلِّه هيئات متبايِنات يف الوصف احلَركي، واملَعىن 
  .الداللي املَنطَوي تحتها

ما، وروصما، ورفَسما، ومقَسم ئاتاهلَي لكمضِ تعب دنثٌ عباح قَفو قَدا ونيع
كذل نوم ،يئةكُلِّ ه تحطوي تناملَعىن الذي ي :  

                                                           
  .٥٤باكو، لغة احلركات، : انظر )٥٧(
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٧٦٨

ويكونُ الذَّقَن فيها مرفوعا، واخلُطوات واسـعةً، واخلَطْـو         : املشيةُ الرشيقَةُ  -
  . موقّعا، واَألنف شامخا

ـ     : »البولدوزر«واملشيةُ املَهادةُ    - غفيهـا م بكونُ الكَعيضِ،   وا يف اَألرروز
            رادم فدلْقاَء هروفًا تصا إِىل اَألمامِ، مهجوا مقيمتسم ظَرالنةً، وةً ثابِتريعةُ ساخلُطْوو

هنع حيدال م .  

وابِض كُلُّ ما فيهـا     مركَّب على ن  «، وفيها يبدو آتيها كَأنه      واملشيةُ املُخلَّعةُ  -

حتيكر«.  
- رظْهةُ، وتليدةُ البيشاملةً، وسكترةُ فيها مةً،  اخلُطْويخترةً مرورجم اقالسو

  .والقَدمان مثْقَلتينِ
واملشيةُ الشبح اليت يظْهر فيها طَرفا القَدمينِ مالمسينِ لألرضِ، منزلقَينِ  -

خفْيةً دونَ أَنْ ي،ياهلَوائ اريثُه التدحا إِالّ كَما يأَثَر ةً أولَبثا جديةُ حشم ناكهو 

  . )٥٨(، وإِخالُ أنَّ املَقام ال يتِسع للخوضِ يف كُلِّ ذلك»شارلو«
واحلق ،يِ املُتباينةاملَش يئاتهتباينةٌ لم الالتعرِ ابنِ أيب ربيعةَ ديف ش قَد ظَهرو 

أولُهما ما هو متعلّق بِاملَحبوبة، وثانيهما ما هو متعلّق : أنها تقسم إىل ضربنيِ
أما الضرب األولُ فَقد ظَهرت فيه داللةُ التبخترِ واالختيالِ والتأود، . بِخاص أمرِه

  : واخلَوف والترقّبِ، على النحو اآليت
االخترِ وبخةُ التيشيالِمت :  

  :  ومن اهلَيئات الدالّة على االختيالِ والتكبرِ قَولُه
 لَم يصبها نكَد فيمـا مـضى      

  

 )٥٩(ظَبيةٌ تختـالُ يف مـشيتها      
  

                                                           
  . ٥٦-٥٥ احلركات،باكو، لغة :  بسط القول انظرملزيد )٥٨(
  .٧٨ديوانه،  )٥٩(
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٧٦٩

دأوالتهادي وةُ التيشم :  
  : وقَد أتى على هذه اهلَيئَة عليها، فَقالَ

 يرِ حمـشة  بِكُلِّ كَعابٍ طَفْلَة غَ   
  

 وتمشي اهلُوينا ما تجاوِزه فترا     
  

 وظَلَّت تهادى ثُم تمشي تأَودا    
  

 )٦٠(وتشكو مرارا من قَوائمها فَترا     
  

  :ومثلها قَولُه
 وتمـــشي يف تأَودهـــا 

  

   دــد يِ يف بــش ــا املَ  هوين
  

 كَما يمـشي مهـيض العـظْ      
  

 )٦١(جلَبـرِ يف الـصعد    مِ بعد ا   
  

  : مشيةُ اخلائف املُترقّبِ
     ـةلـى رِقْبهادى عفَجاَءت ت 

  

    درعها تشاؤأَح اخلَوف ن٦٢(م( 
  

رقامٍ آخيف م لُهقَو ككَذلو :  
 قامت تراءى على خوف تشيعين    

  

 )٦٣(مشي احلَسريِ املُزجى جشم الصعدا     
  

ب لْكيِ املَحبوبتشم ئاتيه رى يف شعره تنبين عليها ،عضأُخ روص تهيشملو 
دالالت أخرى، فَكَثريا ما يكونُ يرقُب غَفلَةً من أهلها، أو من الرقَباِء لينالَ حظًّا 

ونَ مسري ا لَوراصا حشرعمها ولَيا عراسأح زتجاوي قَدها، ونم هتشيكونُ مقْتلَه، فَت
 تهارِ، فقد كانارِبِ بِالنلِ، أَوِ السفي يف اللّيختاملُس ةيشكم يقشالع دهيف هذا املَش

  :  وقَد وصف نفسه بِأَنه أَخو اخلَفاِء يف مشيته وتقنعه،مشيته منضافًا إِلَيها تقنعه
هتيا    فَأَترخـاطشاِء مالع دنم ع 

  

     عسمئًا ييش سلَياَألنيسِ و رذح 
  

                                                           
  .١٤٥ديوانه،  )٦٠(
  .١١٠ديوانه،  )٦١(
  .٩٤ديوانه،  )٦٢(
  .١٠٠ديوانه،  )٦٣(
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 أَقبلْت أُخفي مـشييت متقَنعـا     
  

     عقَنتشى يأَخو اخلَفاِء إِذا م٦٤(و( 
  

ويف مشهد آخر مضارِعٍ لما تقَدم وصفُه مشى عمر وهو يخفي وطْأََه مخافَةَ             
فَتكـون               الع ،هدى بِها إِليتهي ه اليت قَدآثار يفخى يتح يابِهلَ ثذَي رفَعظّارِ، يالنو يون

يرِ اللَّفظلِ غَيواصرِ التناصع نا مصرنع :  
 ـثُم أَقبلْت رافع الذَّيلِ أُخفي الْ     

  

 )٦٥(وطَْء أَخشى العيونَ والنظّارا    
  

كَذلوقَولُه ك :  
 فَقَعدت مرتقبـاً أُلـم بِبيتهـا      

  

 )٦٦(حتى ولَجت بِه خفي املَولَجِ     
  

قَولُهو:  
 ـوخفِّض عني النوم أَقبلْت مشيةَ الْ     

  

     روأَز ةَ احلَييشكْين خربابِ و٦٧(ح( 
  

ادسجلّي السالت :املُسانِدة ماتاملُتم عضب  
ييف د اجلَشيع ةة، ولُغعام واصلِ غَريِ اللّفظيسِ الترة، مخاص دن سم طْلَب

ميف املُت ثحى البمساليت ت ةاملُسانِد يف هذا املَقامِ »اإلكسسوارات«مات صخيو ،
ةظّار؛ كَالنيلواصالت ياللةٌ بِاجلانِبِ الدملُح ما لَه،السو ةيجارِ،يجارالسالقَلَمِ، وو ، 

فاهلاتو،العها، ، صا ولي؛ كَحأَةاملَر ةزينالطّيبِ، وناعِ، والقو ،طوالسو ،ةحبالسو
. )٦٨(وغَيرِ ذلكومحسناتها اجلَمالية؛ وما تضعه على وجهِها، وعينيها، وشفَتيها، 

رالظّاهوم عاننا بِمدمها ترِها أَنأَم نم أَنّ ب ك؛ ذلةصوصخها تضَألع ضاِء وابِعع
                                                           

  .٢٢٧ديوانه،  )٦٤(
  .١٥٨ديوانه،  )٦٥(
  .٨٤ديوانه،  )٦٦(
  . ١٢١ديوانه،  )٦٧(
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 وقَد كانَ .تري صاحبهاواشف للحاالت النفِْسية والذِّهنِية اليت تعسد املومئَة، وكَاجلَ
 شعرِه، فَقد كانت صور محبوبته بِأنها لهذه املُتممات نصيب من الداللة واإلبانة يف

 نلَيها مه عغبما أس اللةه الدناصِ هذليه يف اقتلُ عكانَ املُعو مةٌ، وقدعنفةٌ مترم
 ذلك غَريو ،هلا الطّيبواحلَرير، و ،يباجليها املُروطُ، والدفَع ،ةومعنوي ةيماد صافأو

لُ دحما يملى مع عةوزم مواضع بِثمانية نهفي مأكَتسة، ولَفظي ةً غريواصليت الالت
ها ذاكها يف سياقداللتاملُساندةَ و لّي هذه املُتمماتجت الالتأربعِ د:  

فَقَد كانَ الطّيب يف أحدها ذا داللة على مجيِء املَحبوبة لَما وجد رحيها،  -
 رفها هيفَعأن.  

وقَد كانَ الديباج واحللي واخلَز واحلَرير من لَوازِمها، فَكانَ ذلك كُلُّه ذا  -
  .داللة قائلة بأنها منعمةٌ مترفةٌ

وقد كانَ زِي الشاعرِ مصدرا من مصادرِ املَعرفة اليت سدت مسد التواصلِ  -
ها مأخت رفتفَع ،و ال غريهاللَّفظيبأنّ هذا ه هه وزينتزِي ن.   

ت مسحِ األثرِ اجلَسدي اوتممات املُساندة أداةً من أدوقد كانَ بعض املُ -
الفاضحِ، فقَد يرى من العاشقِ الزائرِ عالمات وآثار منبِئَةٌ عن تواصله أَو وصله، دالّةٌ 

ألَم قَد نِهلى كَووِ هذا اَألثَرِ عحن مم دب ثَم سها، ولَييتب أَو شوقَةيارِ املَعبِد 
واصليوفيالت ،رسهدو غريِ اللّفظي يانلي فضلُ بما ي   :  

  داللةُ الترف والتنعمِ: أوالً
 يرفلن يف مطْرفات السوسِ آوِنةً    

  

 هبِويف العتيقِِ قَد موهن بِالـذَّ      
  

ـ      يرفلن يف الريط واملُروط من الْ
  

 )٦٩(خز يسحبنها على الكُثُبِ   ـ 
  

                                                           
  .٦٣ديوانه،  )٦٩(
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 ترى علَيهن حلي اهلر متـسقًا     
  

 )٧٠(مع الزبرجد والياقوت والقَصبِ    
  

 يسحبن أذْيالَ املُروط بِأسـؤقٍ    
  

 خدالٍ إذا ولَّني أعجازهـا رِوى      
  

 ت بِدهها   فَبوِشـاحها ويلح ر 
  

 )٧١(وبرميها وسوارِها فَالـدملجِ    
  

  : داللةُ ايِء واحلضور: ثانًِيا
      لَـتها قَـد أقْببِأن شريجاَء الب 

  

 )٧٢(ريح لَها أَرج بِكُلِّ فَـضاءِ      
  

  داللةُ التعينيِ والتعريف  : ثالثًا
 قالت لجارتها انظُري ها من أُوىل     

  

 وتأملي من راكـب األدمـاءِ      
  

     ـهزِي رفأبو اخلَطّابِ أع قالَت 
  

 )٧٣(وركوبه ال شك غَري مـراءِ      
  

  داللةُ التعمية والتضليلِ: رابًعا
  :وقَد تجلَّت هذه الصورةُ يف شعرِه غَري مرة، ومنها

 يسحبن خلفي ذُيولَ اخلَز آوِنةً    
  

 )٧٤(اعم العصبِ كَيال يعرف اَألثَر    ون 
  

  : ومثْلُها
      بلّى لَنا الـصجا تنا لَمقُم ـثُم 

  

 )٧٥(ح نعفّي أَثارنا بِـالترابِ    ـ 
  

  : ومثْلُها

                                                           
  .٦٢ديوانه،  )٧٠(
  . )الربمي حبل فيه لونان مزين جبوهر تشده املرأة على وسطها وعضدها(، ٨٣يوانه، د )٧١(

  .٢١ديوانه،  )٧٢(
  .٢٠ديوانه،  )٧٣(
  .١٣٦ديوانه،  )٧٤(
  .٣٥ديوانه،  )٧٥(
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 اتعرف اخلُط تعفّي على اآلثارِ أَنْ     
  

    طارِفمو ةنميابٍ ي٧٦(ذُيولُ ث( 
  

 يملك من إِمكانات التعمية والتضليلِ ما يملكُه من إِمكانات والظّاهر أنَّ املَرَء
اللَّفْظي وغريِ اللّفظي، ويف : اِإلبانة والتواصلِ، وقَد يستعني على ذلك بِالرافدينِ

: طْلَبِ التعمية والتغطية، وهي لتحقيقِ مية إِىل ثَالثَة مداخلَ رئيساَألخريِ يعمد املَرُء
احلَركات، واهلَيئات، واملُتممات، وقد كانَ هذا شأنَ الشاعرِ يف شعرِه وخياله، 
 فَقد ا األخريدينّ، أمب فسيوقٍ نكاينّ، أو شماعٍ من أثرِ اجتفى ما كان منه مفأخ

عنيِ لَما منح طَرف العنيِ غَيرها، ولَيس تقدم يف مطلبِ القَولِ على دالالت ال
ب موضعاملساندة ماته يف املُتمحث.  

  :مقوالت كُلّيةٌ
 ةً، ولغةعام لِ غَريِ اللّفظيواصالت باحثةٌ أتى الباحثُ فيها ظاهرةم هفَهذ ،دعبو

 جرع قدو ،بيعةعرِ ابنِ أيب رةً يف شخاص اجلَسد اجلَسد لُغة نم جلّياتلى تفيها ع
املُعبرة الدالّة، ومن ذلك الوجه ودالالته، والعني، واليد والبنانُ، والرأس، واملشيةُ، 

املُباحثة هيِ هذنيف ث نبيت وقَد :  
مره، ولهذا تفسري أنَّ الشاعر كانَ يلح على تمثّلها يف شعرِه إِحلاحا بينا أ -

  . سيأيت بيانه بعدا
وأنَّ هذه الظّاهرةَ متعددةُ التجلّيات يف شعرِه، فَمنها احلَركات اجلَسديةُ،  -

 ،عرِه احلَركاتا يف شضورها حأكثراملُساندةُ، و ماتاملُتمةُ، والعام واهلَيئات
ماتفَاملُتم ،فَاهليئات .  

أنَّ هذه الظّاهرةَ كانت تقوم مقام الكَالمِ يف أحيان، إِذْ يتعطّلُ الصوت، و -
: ه املُتقدموحيلُّ محلّه الصمت، فَتكونُ نائبا أَمينا ذا داللة تواصلية، ومنه قَولُ

»هاأشارلني خيفةَ أهالع بِطَرف ت«سانِدفًا مرادها كانت مأنو ، اللةلكالمِ أو دا ل
                                                           

  .٢٤٢ديوانه،  )٧٦(
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السياقِ الكلّية يف أحيان أخرى، وأنها كانت ضدا للمنطوقِ فَقَلبت معناه، ومثالُ 
ذلك لَما أقْسمت عليه بِاخلروجِ، ولكنه علم أنَّ قَسمها ذاك كانَ مناكَفةً إِذْ بدا لَه 

موقولٌ بِأن مبسهِها تجو نح ابق تيثُ أن .  
-  ،ةفسيوالن ،ةماعي؛ كَاالجتدةتعدؤى من رناولُ مته الظّاهرةَ قَد توأنَّ هذ

والداللية التواصلية، أما الدالليةُ التواصليةُ فَكونها ذات داللة وإبانة وبيان، فَقد تبين أنَّ 
ينيِ املَقاصد، أما النفسيةُ فَشيوع هذه الظّاهرة،  املَعىن، وتعتكوينلَها سهمةً يف 

 وقفيف م جهالو لَطم ن ذلكما، وفِسيا نفْسرير تفَسي قَد نةعيم ن جوانبخلّقُها متو
وانِيج فسيفعالٌ نان فهذا كلُّه باعثُه ،هأمر كذلك نانالب ضعو ،واملُباغتة الفجاَءة 
 فسين باعثثيثةً لةً حانيرجابةً بفَتكونُ احلركةُ است ،تموالص وتبِالص نعكسي

وانِيج . ،صوصةخم فيف مواق ه الظّاهرةهذ يوعش رفسةُ فَبِها نماعيؤى االجتا الرأم

صباب وهي اليت و نها مفَها اجلاحظُ بِأن»اخلاص فَفي»خاص ، - حكَما يصر
 اِإلشارة بِالطَّرف، واحلاجِبِ، وغَيرِ ذلك من اجلَوارِحِ مرفق كَبري، ومعونةٌ - اجلاحظُ

حاضرةٌ يف أُمورٍ يسترها بعض الناسِ من بعضٍ، ويخفونها من اجلَليسِ وغَيرِ اجلَليسِ، 
  .)٧٧(لَجهِلوا هذا الباب البتةَ الناس معىن خاص اخلاص، وولَوال اِإلشارةُ لَم يتفاهمِ

وأنَّ شيوع هذه الظّاهرة لَه بواعثُ متنوعةٌ، منها رِوايةُ حدث العشقِ الذي  -
فاصيلِ املَسلى تاوي عالر اعرأْيت فيها الشةً ييفْصيلةً ترِواي اعرالش هطَنِعصحِ كانَ ير

 علَيه صمتيات، وكَالميات، وحركيات، فَيوقف املُتلقّي يف  منالعشقي وما اشتملَ
 إمياءاتو ،نانالب إِشاراتو ،يونلى كَالمِ العع ،فُهصو أَو ،قْلُهن املُراد ثاحلَد

عاينه، فَوصفَه، فَوفّاه حقَّه يف النقْلِ احلَواجِبِ يف مسرحٍ عشقي كانَ تخيلَه أو 
  . والتصويرِ، فَيكونُ ناقالً أَمينا، وشاهدا مبِينا

                                                           
  .١/٧٨اجلاحظ، البيان والتبيني، : انظر) ٧٧(
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 - ئيسالر ثواعن البوأنَّ مكاثُرِها يةتو ةرالظّاه هلّقِ هذخإِىل ت تاليت أَفْض 
 فَاحلُب، وهو مفْهوم معنوِي عالَميوضوعِ اِإلنسانِي اليف شعرِه طبيعةَ هذا املَ
و الماتع لَه ،درجمقُها اجلَوارِحدصت أَمارات ربِزرى، يأُخ ةهجو نم ،قالعاشو 

عشقَه بِحاله قَبلَ مقاله، فَتغدو جوارِحه اجلسميةُ، وحركاته، وهيئاته، شاهدا 
أَمين فيالعاط عبريالً على أنَّ التفَض ةيقالعش هلى حالداالًّ عا، وبينقًا مناطكَما –ا، و

يواصلِ غَريِ اللّفظيف الت رقرو مى غَريِ - هتوسلى مبِ عيف الغال نهع رعبي 

ير )٧٨(لَفْظفَس قَدا »هجمان«، وفسيا نفسريت هذا األمر  عدا إِىل أنَّ اللّغةَ تذاهب
 نِتاج -  كَما يزعم - وسيلةً ضعيفةً جِدا ال توفّي التعبري العاطفي حقّه، ألنها 

 ةافعيالد ةالعاطفي اتبطًا وثيقًا بِالعمليربطُها ر مكنال ي ثَم ناختراعٍ، وم

، أما »هجمان«تلك عبارةُ . ثّر يف الكَالما تؤالغريزية، فَاحلاالت العاطفيةُ كَثريا م
  :سائرةُ وهذه العبارةَ فَهيعبارةُ الشاعرِ ال

     هـسانقَلَ احلَيـاُء لع فرتمو 
  

 )٧٩(فَكَالمه بِـالوحيِ واإلميـاءِ     
  

ذه وأنَّ العرف العريب االجتماعي من البواعث اليت تفعلُ يف تخلّقِ ه -
 فَتواصلُ الذَّكَرِ مع اُألنثى واجتماعهما، وتجاذُبهما لَواعج ؛لظّاهرة، ثُم تفْسريِهاا

اهلَوى، وحرقَةَ اجلَوى، كُلّ ذلك، يف الثّقافة العربية، من املَحظورات اليت ال يبيحها 
ماعاالجت ربِيالع رفضيها العترال يو ،ينالد قشالع قَرو نلى مذا كانَ علو ،ذاك ي

 لُ غَريواصلِ، فَكانَ التراسالتلِ وواصلى التع بِه عنيتسديالً يب جِدأَنْ ي يف قَلبِه
 ومما يسند هذه .، مما يستعان بِه على هذااللَّفظي عامةً، ولَغةُ اجلَسد خاصةً

هجالوةَ شاهدانفْسريِيما قولُ ابن ربيعةَ: ةَ التلُهأو :  
                                                           

  . ١٤٤هجمان، اللغة واحلياة والطبيعة البشرية، : انظر) ٧٨(
  .١٢أبو نواس، ديوانه، : انظر) ٧٩(
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    أَتما فَأوكَالم عطست فَلَم تأراد 
  

 إِيلَّ ولَم تأمن رسوالً فَترسـال      
  

 بِأنْ بِت عسى يستر اللّيلُ مجلسا     
  

 )٨٠(لَنا أو تنام العين عنا فَتغفال      
  

بِه أَروثانيهما ما ج وانَ، فقَدرزيزِ بنِ مالع دبع ةرضكْوى يف حالش نم بيصن 
هلْ عشقْت يا نصيب؟ فَكانَ جوابه بِاإلجيابِ، ملْمحا إِىل أَنه لَم : سأَلَه اَألخري قائالً

رٍ عبِقاد كنالًيها قائعلِ مواصلى كَ«: لى التع رأقْد تفَما كُن نٍ، أَويها إِالّ بِعالم

  . )٨١(»شارة على طَريقٍ، أَو إمياٍءبنان، أَو إِ
حسيب بعد هذا العرضِ اآلخذ يف مبحث التواصلِ غَريِ اللّفظي قولُ مضمارِ 
وهيئة ةغَريِ جارح مةها إِىل سحلْمم ،افدتمثّالً هذا الرابنِ أيب ربيعةَ م راسةيف الد 
ةكيفاصيلِ احلَرفاصيلِ التلى تع ا فيهجرعا، ما حوارِييقشا عحرسا ممواصلِ، راساِإلبانة والت:   

 فَواِهللا ما أحببت حبـك أيمـا      
  

 وال ذات بعلٍ، يا هنيدةُ، فَاعلَمي      
  

تدفَص قالَتو : متجهتو بكاذ 
  

 اُء املُعرِضِ املُـتجهمِ    فد فَنفْسي 
  

  بِالثَنِيـة أَومـضت    التقَينا ولَما
  

  عينِ الكاشـحِ املُتـنممِ     مخافَةَ 
  

 أَشارت بِطَرف العينِ خيفَةَ أَهلها    
  

 إِشارةَ مـذْعورٍ ولَـم تـتكَلّمِ       
  

 فَأَيقَنت أَنّ الطَّرف قَد قالَ مرحبا     
  

  وسهالً بِاحلَبيبِ املُتـيمِ    وأهالً 
  

    ـةحيها بِتحويف نطَر تدرفأب 
  

 وقلت لَها قَولَ امرِئٍ غَريِ مفْحمِ      
  

    كُمكرذ ي ألذْري كُلَّما هاجإِنو 
  

 دموعا أغَصت لَهجيت بِـتكَلُّمِ     
  

 وأنقاد طَوعا للذي أنت أهلُـه     
  

     نكُمم لظَةلى غمِ عهجت٨٢(لَنا و( 
  

                                                           
  . ٢٩٣ديوانه،  )٨٠(
  .٣٣٣اخلرائطي، اعتالل القلوب، : انظر) ٨١(
  .٣٢٦ديوانه،  )٨٢(
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   :املصادر واملراجع
، ١، حتقيق إيفيلني فريد يار، طاألنس والعرس، )ه٤٢١(  بن احلسنيمنصور اآليب، -

  .م١٩٩٩ بريوت، نمري،دار ال
 حتقيق أمين ،العشاقتزيني األسواق يف أخبار ، )م١٠٠٨(  داود بن عمراألنطاكي، -

  . م٢٠٠٢، دار الكتب العلمية، بريوت، ١البحريي، ط
 أمحد فريد حتقيق، السياسة يف علم الفراسة، )ه٧٣٧(  حممد بن أيب طالباألنصاري، -

  . م٢٠٠٥، دار الكتب العلمية، بريوت، ١املزيدي، ط
  . م١٩٩٥ بريوت، اجليل،، ترمجة مسري شيخاين، دار ١، طلغة احلركات نتايل، باكو، -
، حتقيق عبد السالم التبيني والبيان ،)ه٢٥٥(  حبربن  أبو عثمان عمرواجلاحظ، -

  .  م١٩٩٠هارون، دار اجليل، بريوت، 
، ٤ حممد علي النجار، طحتقيق، اخلصائص ،)ه٣٩٢(  جين، أبو الفتح عثمانابن -

  . م١٩٩٠ بغداد،اهليئة املصرية العامة، القاهرة، دار الشؤون الثقافية، 
 حتقيق ،األلبابر زهر اآلداب ومث، )ه٤٥٣(  القريواين، إبراهيم بن علياحلصري -

  . م١٩٩٧، دار الكتب العلمية، بريوت، ١يوسف طويل، ط
،  واحملبنيالعشاقاعتالل القلوب يف أخبار ، )ه٣٢٧(  حممد بن جعفراخلرائطي، -

  .م٢٠٠١، دار الكتب العلمية، بريوت، ١حتقيق غريد الشيخ، ط
 حتقيق ،األلبابمنازل األحباب ومنازه ، )ه٧٢٥(  احلليب، حممود بن سلمانالشهاب -

  .م٢٠٠٠، دار صادر، بريوت، ١حممد الديباجي، ط
،  التلخيصشواهدمعاهد التنصيص على ، )ه٩٦٣(  عبد الرحيم بن أمحدالعباسي، -

  .  م١٩٤٧حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، عامل الكتب، بريوت، 
وأمحد الزين، ، شرح أمحد أمني،  الفريدالعقد، )ه٣٢٨(  عبد ربه، أمحد بن حممدابن -

  . م١٩٩٦ بريوت،وإبراهيم األبياري، دار األندلس، 
 العلمية، بريوت، الكتب، دار ١، طدراسة يف لغة اجلسد:  مهدي، البيان بال لسانعرار، -

  . م٢٠٠٧
، مناذج من التراث اللغوي والبالغي: اإلبانةلغة اجلسم وأثرها يف  مهدي، عرار، -

  .م٢٠٠٦، ١، العدد ٣٣جملة دراسات، الد 
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 الكتب العلمية، دار، ٢علي مهنا، ط. ، حتقيق أديوانه، )ه٩٣(  بن أيب ربيعةعمر -
  .م١٩٩٢بريوت، 

 املصرية، القاهرة، النهضة، مكتبة ١، طلغة اإلشارة للقائمني على رعاية الصم حممد، كامل، -
  . م١٩٩٩

،  ألفاظها أغراضها، مفرداا،مواضيعها،حقيقتها، : لغة العيون حممد، كشاش، -
  .م١٩٩٩، املكتبة العصرية، بريوت، ١ط

  .م٢٠٠١ العصرية، بريوت، املكتبة، ١، طاللغة واحلواس حممد، كشاش، -
، مؤسسة ٣ طالدايل،، حتقيق حممد  الكامل،)ه٢٨٥(  أبو العباس حممد بن يزيداملربد، -

  .م١٩٩٧الرسالة، بريوت، 
 من ذكرلواضح املبني يف ا، )ه٧٦٢(  عالء الدين مغلطاي بن قليجمغلطاي، -

، دار الكتب العلمية، بريوت، ١، حتقيق سيد حسن، طاستشهد من احملبني
  . م٢٠٠٥

 اإلسكندرية، للنشر،، املكتب العلمي أساليب االتصال االجتماعي حممد صربي، النمر، -
  .م١٩٩٩

  .م١٩٦٢ بريوت،، دار صادر، ودار بريوت، )ه١٩٩( احلسن بن هانئ نواس، أبو -
، ٢، ترمجة داود أمحد السيد، طاللغة واحلياة والطبيعة البشرية سي، روي ان،هجم -

  . م٢٠٠٠ القاهرة، ،عامل الكتب


