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 احلالكات ، إىل من كانت يل سراجا ينري دريب يف إىل من أسندت عليها ظهري يف األايم 
 

 أّمي  و احلنان : "إىل منبع احلبّ  اآلهاتىل اّليت حرمت نفسها لذة احلياة لتحينا من احلياة ، إ
 

 العزيزة و الغالية أطال هللا يف عمرها " .
 

 ند ألكمل دراسيت.إىل شريكة حيايت اّليت أمّدت السّ 
 

 إىل أبنائي .
 

 .عادة إخويتحيايت ابلسّ إىل من مأل 
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 -قال تعالى :

 

ْن َكَفْرُُتْ ِإنَّ َعَذايب َلَشِديد   ْن َشَكْرُُتْ أَلَزَِدنَُّكمْ إَلِ  َو ِإْذ ََتَذََّن َربُُكمْ  ››   .7سورة إبراهيم اآلية  :  . ‹‹ َوإَلِ
 

 
 

ّّ من العلم و امل على ما أاتين شكرهأد هللا و أمح  تقّدم  أة كما يف إجناز هذه الّدراس يلّحة و على توةيقه عرةة و ال
 
 
 

 زّودين ابلكثري  اّلذي ويف أمحدقام إىل الدكتور املشرف : الّسيد كر و أمسى عبارات الّتقدير و االحت أبخلص  الشّ 
 
 
 

 من اإلرشادات و اّلذي كان له الفضل يف إجناز هذه الّدراسة إبشراةه العلمي و األديب و توجيهاته القّيمة .
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ذإ نسيتك فال تنساين   اي رب إ 
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 مقدّمة 

ّمةّ:مقدّ 

االتصال ووسائله من أهم مسات العصر احلايل حيث شهد هذا األخري تطو رات هائلة يف وسائل  يعد            

االتصال و الت واصل فتعد دت وسائله بني املقروء و املسموع و املرئي، من خالل وسائط أبنواعها املختلفة رغم هذا 

صحيح ، و إمنا إليصال املعرفة بشكلها اليبقى االتصال منقوصا يف حال مل حيقق املرئي ، فالل غة وحدها ال تكفي 

يلزمنا تواصل بصري ، فهو القادر على إيصال العواطف و االنفعاالت ال يت تغين هذه املعرفة و جتعلها ذات معىن  

 كبري .

ن يفحركات اجلسد الت واصلية ) لغة اجلسد ( ذات أمهي ة يف الت واصل البشري و يف اجياد أتثري عميق يف اآلخر           

، مم ا حدا بعلماء االت صال بشكل عام و علماء االجتماع و الرتبية خاص ة إىل زايدة اهتمامهم هبذا املوضوع ، ويف 

ياق ذاته برزت بعض احملاوالت من بعض الكتاب لإلشارة إىل وجود هذه الل غة ) لغة اجلسد ( يف القرآن الكرمي الس  

 الكرمي ابعتباره كتاب دعوة و إرشاد و تعليم و توجيه فقد استخدم أساليبن ة الن بوية ،  كما أن  القرآن و كذا الس  

شىت ، ووسائل خمتلفة إلقناع اإلنسان وصد ِّه عن غريه و رد ه إىل هذا الد ين ردًّا مجيال ، و ما من شك أن  االتصاالت 

اء اجلسد ، و ريها من أعضالبشرية حدثت و حتدث ابستخدام احلركات املختلفة للرأس أو اليدين أو العينني أو غ

لقد ابتت هذه احلركات لغة حقيقية يتم هبا االتصال ، و تبىن عليها أحكام ، و تتخذ بسببها مواقف ، و تنجز هبا 

 أعمال و تعطل هبا مصاحل و تقرر هبا مصائر .

االستغناء عن  لن يستطيع لقد تطو رت الل غات اإلنسانية و تطو رت معها وسائل الت واصل إال  أن  اإلنسان ال و       

لغة اجلسد ال يت حباه هللا هبا ، فهو يستخدمها مع كل حرف يصدره أو كلمة يقوهلا أو عبارة أو مجلة ينشئها ، فهي  

كامللح يف الطعام ، ال يكون له طعم إال  به ، وكذلك لغة اجلسد بدوهنا يغدو الكالم جافا ، أو مبهما ، أو خاليا 

ون : الس كوت عالمة الرضا ، هذا صحيح يف وضعية معي نة يدركها الن اظر إم ا عالمة االكتئاب من الذ وق ، كما يقول

 أو عالمة الغضب أو عالمة اخلوف .....إخل . 



 

 ب

 

 مقدمة

 :الرئيسية اإلشكالية

 ؤال املطروح و سنحاول اإلجابة عليه هو :  الس  

 .كون لغة اجلسد لغة تواصل حقيقية هل ميكن أن ت

ّاملنهجّاملستخدم:

ث ، ضف إىل ذلك طبيعة البحقصد اإلحاطة مبختلف جوانب املوضوع واإلجابة على إشكالية الَدراسة          

لغة اجلسد من معىن ل قة بالت حليلي ، ذلك من خالل الت طرق خمتلف املعطيات املتعاملنهج الوصفي  اختاذاقتضت 

ال اين ال ذي تناول لغة اجلسد و دورها يف اإلتصلغوي و اصطالحي و مفهومها ، مث  مت  التطر ق إىل الفصل الث  

اإلنساين ، أم ا الفصل الث الث  تضم ن لغة اجلسد و دورها يف القرآن الكرمي من خالل أخذ مناذج كالعني و دالالهتا 

    ، لغة اإلشارات و حركة األعضاء يف القرآن الكرمي .، مالمح الوجه 

ّ-الد راساتّالس ابقةّ:

 من أهم الد راسات الس ابقة يف هذا املوضوع : 

نوات : حيث تكلم املؤلف عن ق للدكتور حممد األمني موسى أمحد  التصال غري الل فظي يف القرآن الكرمي ا -1

غري الل فظي يف القرآن الكرمي ، ومن ضمنها احلديث عن لغة اجلسد ، و حتد ث املؤل ف يف هذا الكتاب االتصال 

  الل فظي بشكل عام ، يف مقابلته لالتصال الن اطق ، ومن يطالع عليه يدرك أن ه توسع يف قضاايعن االتصال غري 

كثرية ، اعتربها ذات داللة على االتصال غري الل فظي ، لكنها ال تبدو واضحة الداللة ، و ال عالقة هلا بلغة 

 اجلسد .

ة من بعض اآلايت اتب عن الصور الفنية املستوحاصوير الفين يف القرآن الكرمي ، لسيد قطب  : تكل م فيه الكالت   -2

سية و ف، و احلركة املنبثقة عن هذه الصور الفنية ، فتكلم عن احلركة يف اجلمادات ، و احلركة يف االنفعاالت الن  

املعنوية ، و عن التخيل احلسي و التجسيم ، و عن التناسق الفين يف القرآن ، ومن خالل هذه املواضيع كان 
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 مقدمة

 بعض احلركات اجلسدية املستوحاة من اآلايت ، لكنها على شكل أمثلة ، و دون اإلشارة إىل يتطرق إىل

 مصطلح لغة اجلسد .

ي يف هذا الكتاب عن لغة اجلسد يف الرتاث جبميع أنواعه ، من بالغ مهدي أسعد  عرار : تكل من البيان بال لسا -3

و معجمي و أصويل و لغوي ، وعن لغة اجلسد يف القرآن الكرمي و السنة النبوية ، لكن ه عندما تكل م عن لغة 

 اجلسد يف القرآن الكرمي ، ضرب بعض األمثلة ، و اثبت من خالهلا وجود هذه اللغة يف القرآن الكرمي .

دب الكالم و أثره يف بناء العالقات اإلنسانية يف ضوء القرآن الكرمي  للدكتور عودة عبد هللا تكل م فيه الكاتب أ -4

عن النواحي األدبية و الفنية للكالم اإلنساين من خالل اآلايت القرآنية و حتد ث أيًضا عن املباحث املتعلقة 

 و ضرب أمثلة على ذلك إليصال الفكرة . ابلنماذج القرآنية لالتصال الصامت يف القرآن الكرمي

و قد انصب  جهدي يف هذه الرسالة على استقصاء اآلايت القرآنية اليت تربز فيها لغة اجلسد مع بيان دالالهتا 

و أتثريها يف اآلخرين ، اعتماًدا على تفسري اآلايت القرآنية إلبراز دور لغة اجلسد يف القرآن الكرمي ، و أتثري 

  الناظر و السامع مًعا .هذه الل غة يف

ّّ-أمهي ةّالد راســــــةّ:ّ

 :  تيةية هذه الد راسة يف النقاط اآلميكن إبراز أمه

  لغة اجلسد يف القرآن الكرمي .باإلسهام يف إثراء املكتبة مبوضوع يتعلق 

  ا يستدعي مم  نتباه أن  لغة اجلسد هلا دور كبري يف التأثري يف اآلخرين من خالل القرآن الكرمي ، االلفت

 توظيف هذه الل غة إليصال األفكار إىل املتعلمني و الن اس بطريقة أيسر و أنسب .

ّ-أهدافّالد راسةّ:

 تتمثل أهداف هذه الد راسة فيما يلي :                 

 . جلب انتباه القراء إىل وجود لغة اجلسد يف القرآن الكرمي 
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 مقدمة

  توضيح وتبيني على وجود عالقة بني اإلتصال الصامت واإلتصال الناطق 

 .تطوير جمال البحث يف هذا املوضوع أمام الباحثني و تدعيم أفكارهم وآفاقهم 

ّراسة:مشكلةّالدّ 

 راسة ميكن اإلجابة على بعض التساؤالت اآلتية :من خالل هذه الد  

 صال ؟ و ماهي الش واهد على ذلك ؟هل وظف القرآن الكرمي لغة اجلســد كنموذج لإلت 

 ما هي األمناط واالنواع اليت تناهلا القرآن الكرمي للغة اجلسد ؟ 

 ما هي أهم دالالت ومعاين لغة اجلسد يف القرآن الكرمي ومدى أتثري هذه اللغة يف اآلخرين ؟ 

 الطرف لغة يفهل ميكن اإلستفادة من لغة اجلسد يف إيصال األفكار لآلخرين ، وقراءة معاين هذه ال 

 الثاين للعملية اإلتصالية ؟
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 مدخل 

        دخل:م

يتواصل البشر على مستوايت أكثر من املتعارف عليها بني أغلب الناس. فنحن نعتقد أننا نتواصل                

ابلكلمات واحلركات فحسب، لكن ميكن جملال "الكلمات" أن يشمل املهمات والتمتمة، هذا إىل جانب تنوع ال 

اىل أية درجة ميتد هذا و  -الناس عادة حيصى يف درجة الصوت والنربة واإليقاع. ويبدأ فهم لغة اجلسد مبعرفة ما يفعله 

 وميتد ذلك ليشمل استجاابهتم اجلسدية يف املواقف اخلطرية. -النطاق؟

وكلما أصبحت أكثر اطالعا على نطاق التواصل البشرى، أصبحت قادرا على التعرف على إشارات القبول            

مكن محاية نفسك من بث الوسائل اخلاطئة، وستتفض. وابستخدام معرفتك بلغة اجلسد، ستتمكن أيضا من والر  

 من التعامل بشكل استباقي مع املتشككني.

 إلمياء لإن فهم الطريقة اليت يستجيب هبا البشر بصفة عامة للخربة، والكيفية اليت يستخدموهنا يف العادة              

قيق النجاح ابألدوات املطلوبة لتح ابلتقبل أو الرفض يف غضب عندما يقبلون أو يرفضون معلومة ما، سيسلحك

  أثناء سعيك لتصبح خبريا.

ه جسدك  لأثناء تعبريك عن أفكارك فإن رسالتك ال تنتقل من خالل ما تقوله فقط ولكن من خالل ما يقو        

كذلك ، فالناس ال يتواصلون من خالل الكلمات فقط و لكن من خالل تعبريات وجوههم و حركات أجسادهم 

اك قاموس للغة اجلسد الستطعنا أن نفسر بسهولة معىن هذه اإلشارات ولكن ألن  لغة اجلسد ليس هلا نفلو كان ه

  يف اإلمكان وضع مثل هذا القاموس. معايري مثل اللغة املنطوقة فليس 

الفردية والتجارب  والطريقة اليت عرب هبا آابؤان عن أنفسهم دون كلمات،  إن خلفيتنا الثقافية أو العرقية،        

 -التعبريات وختتلف لغة اجلسم من شخص آلخر؛ فبعض  األخرى تؤثر مجيًعا على الطريقة اليت نستخدم هبا أجسامنا.



 

7 

 

 مدخل 

تعاملك مع  فعند  ولكن ال يستخدم كل إنسان لغة جسده بنفس الطريقة. قد تبدو عاملية،  -إمياءة أو ابتسامة

  رات اليت توقعتها منه.ليس بوسعك أن تضمن أنه سيعطيك اإلشا شخص بعينه، 

تلك احلركات ال يت يقوم هبا بعض األفراد مستخدمني أيديهم أو تعبريات الوجه هي لغة اجلسد و املتعارف أن       

أو أقدامهم أو نربات صوهتم أو هز الكتف أو الرأس، ليفهم املخاَطب بشكل أفضل املعلومة ال يت يريد أن تصل إليه 

واألكثر حرًصا وأولئك ال ذين يستطيعون تثبيت مالمح الوجه وأولئك ال ذين ال   احلذرينيوهناك بعض األشخاص 

 .يريدون اإلفصاح عما بداخلهم فهم املتحفظون ولكن ميكن أيًضا معرفة انطباعاهتم من خالل وسائل أخرى

 ط القرن العشرين أمهلت لغة اجلسد يف األزمنة األوىل من حياة البشر إال  أن ه مت  احياءها يف أواس   

 ؟ فما سر العودة لالهتمام بلغة اجلسد

لقد اثبتت التجارب واالحباث العلمية ان عملية االتصال الفعال هلا امهيتها اخلاصه يف كافة مناحي احلياة االقتصادية 

وقد مت طرح لغة اجلسد كأحد عناصر االتصال الفعال كون عملية االتصال الشخصي برمتها  واالجتماعية والثقافية ،

عيد  لدراسة لغة اجلسد غري النطقيه لالستفادة منها على ص  اذا ابتت واضحة االمهية القصوىتعتمد على االنسان ،

 كافة مستوايت احلياة و خاص ة العائلية و العملية لدى الفرد .

ك الكثري منا الدور البارز الذي تلعبه اإلشارات اجلسدية ،  و لكن على الرغم من ذلك ، يتطلب ال يدر         

جاعة ، و عندما ترى أشخاصاً يتمتعون بتأثري شخصي قوي فإهنم اندراً ما خيشون من إصدار عبري اجلسدي الش  الت  

لك إليصال رسائلهم سواء كان ذ حركة واضحة أو غري متحفظة . و يتضمن ذلك استخدام اجلسد بصورة اجيابية

تخدام ساالستخدام اجلسدي ابلوقوف يف صمت أم الضحك بصوت عاٍل ، أم إشارة على االستماع ابنتباه ، أو ا

 األيدي للتعبري عن الفكرة.
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ياق القرآني (  الفصل األّول : لغة الجسد ) مفهومها و دالالتها في الّسِّ
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ياق القرآين (  الفصل األّول : لغة اجلسد ) مفهومها و دالالهتا يف السِّّ
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ياق القرآين (  لغة اجلسد ) مفهومها و دالالهتا يف السِّّ
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ياق القرآين (  الفصل األّول : لغة اجلسد ) مفهومها و دالالهتا يف السِّّ

 :معىن لغة اجلسد 

واصل اإلنساين ال يتوقف عند حدود الكلمات لغة اجلسد دراسة قامت على فكرة أساسية وهي أن الت                

املنطوقة، بل يتعدى ذلك ليشمل حركات اجلسد وأعضائه، كالوجه والعني، واألطراف واهليئة العامة، فحركات 

اين لآلخرين ها ، متثل أدوات مساعدة توصل املعبسم وحركات اجلوارح كل  والت   جهمقطيب والت  اإلنسان املتمثلة ابلت  

س، فوتؤثر فيهم بشكل كبري، ولعل أمهيتها )لغة اجلسد( تكمن أيضا يف قدرهتا على ترمجة ما يدور يف خلجات الن  

تشكل  هي بذلكوإظهاره على أعضاء اجلسم اخلارجية، دون سيطرة من اإلنسان عليها يف كثري من األحيان، ف

 1واصل البشري.عامال مهما يف عملية الت  

هو  مصطلح لغة اجلسدمن الواضح أن   معىن لغة اجلسد  -ايل :وبعد هذه املقدمة البد من بيان الت              

مصطلح مركب من كلمتني مها ) لغة ( و ) اجلسد ( و ابلرجوع إىل معاجم الل غة ، جند أن  كلمة )  لغة ( تعين " 

و نظرا ألن  3، أم ا كلمة ) جسد ( تطلق على " جسم اإلنسان "  2أصوات يعّب  هبا كل قوم عن أغراضهم " 

 ، فإن نا جند أن  ال ذين عرفوا هذا املصطلح هم املعاصرين ، و فيما أييتمصطلح لغة اجلسد من املصطلـحات احلديثة 

 بعض التعريفات : 

 4" نوع من الت واصل غري الش فهي "  -1

 لنطق ، بل منا" احلوار الن فسي ال ذي جيري بني األطراف املعنية و املعاين املنتقلة بينهم ، ال من خالل  -2

كنظرات العيون و تعبريات الوجه و حركات اجلسم   ،  خالل الص مت و املالمح العام ة لإلنسان الص امت 

 "5 

                                                 

 .، مقالة  لغة الجسد في القرآن الكريم،  ةسمير حجاجر  1

 .1715ص  1983هـ ( : القاموس المحيط دون طبعة ، بيروت : دار الفكر 817محمد بن يعقوب ) ت  فيروز أبادي ،  2

 .120ص3بيروت : دار صادر ، ج 1مج ،ط15هــ ( : لسان العرب 711ابن منظور ، محمد ) ت   3

 .  6ص  2005، ترجمة دار الفاروق ، مصر دار الفاروق  1كليتون ، بيتر : لغة الجسد ط  4

 .2-1عبد هللا ، عودة : االتصال الصامت مجلّة المسلم المعاصر ص  5
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ياق القرآين (  الفصل األّول : لغة اجلسد ) مفهومها و دالالهتا يف السِّّ

" إشارات و امياءات جسدية ترسل رساالت حمد دة يف مواقف و ظروف خمتلفة ، ُتظِهُر لك املشاعر الد قيقة  -3

فاء ر ، حبيث ال يستطيع إخو خترجها للسطح فتصل من خالهلا معلومات أو أفكار عن الش خص اآلخ

 1األفكار ال يت تدور يف ذهنه " 

ظر إىل الت عريفات الس ابقة يظهر لنا أن  مجيع الت عريفات تؤدي داللة واحدة مفادها : أن  لغة اجلسد هي رسائل فبالن  

لوجه أو هز اشعورية أو الشعورية تنطلق من جسد اإلنسان من حركات يستخدم فيها االيدي و األقدام أو تعبريات 

الكتف أو نّبات األصوات أو الرأس و تساعد تلك احلركات املخاطب يف فهم املعلومة بشكل أفضل ابلطريقة ال يت 

 .يريد أن تصل إليه مع  إيصال مفاهيم أو رسائل معينة آلخرين 

ءات، " كل ما يصدر عن جسم اإلنسان من حركات، أو إميافظي أبنه :ويعرف أمحد عبد هللا العريىن االتصال غري الل  

أو إشارات، أو تعبريات وجه، أو من خالل املظهر، أو الصوت وتغرياته, سواًء كانت إرادية، أو غري إرادية, فطرية، 

و علم للفظي هاالتصال غري اللفظي أو اإلحياء غري ا، بني املرسل و املستقبل أو مكتسبة، وتؤثر يف عملية االتصال 

حديث ، يدرس يف عدد حمدود من الد ول املتقدمة مثل فرنسا، حيث يهتم بدراسة كيفية الت واصل بني شخصني أو 

أكثر بلغة اإلمياءات دون لفظ أو كلمات. أي أنك تستطيع أن تفهم شخصية من أمامك دون اخلوض يف حديث 

حىت من خالل  اخل حلركات اليت يقوم هبا....معه وذلك من خالل مالمح وجهه وطريقة جلسته وطريقة مصافحته وا

حيث ميكنك ارسال إشارات فردية مع أجزاء من اجلسم ، هنا نود عرض هذه األجزاء املتمثلة يف ،  نظرات األعني

: الرأس ، الوجه  ، اخلدود ، الذقن ، الفم ، الشفاه ، األسنان ، الل سان ، األنف ، العيون ، احلواجب اجلبني ، 

الذراع ، الكوع اليد ، اجلذع ، الرقبة ، الكتف ، الصدر ، البطن ، الورك ، الس اقني ، الفخذ ، الركبة ، الش عر ، 

  2 "القدم .

                                                 

 .340م، ص2007عمان : دار المسيرة  1بني يونس ، محمد محمود : سيكولوجيا الواقعية و االنفعاالت ، ط  1
 

 . 06/10/2011دكتور وحيد حامد عبد الرشيد ، منتدى السبورة العامة ،   2
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ياق القرآين (  الفصل األّول : لغة اجلسد ) مفهومها و دالالهتا يف السِّّ

 لغة اجلسد يف الّسياق القرآين :

فموضوع لغة اجلسد يف السياق القرآين البد  من البحث و الن ظر بدقة و عمق من أجل الوصول إىل                

 يت جتيب عن الس ؤال املوايل : هل توجد آايت قرآنية حوت بني دفتيها عن لغة اجلسد ؟احلقيقة ال  

اظر يف آايت القرآن الكرمي و بعد االطالع على تفسريها ، يدرك بكل وضوح استخدام القرآن إن  الن                  

الة على لغة اجلسد .  الكرمي من املصطلحات الد 

اف من أوص لتنزيل العزيز آايت كرميات على يلقى القارئ يف ا›› يقول الدكتور مهدي عرار :                 

احلركات اجلسدية املؤدية إىل معان و قد تكون تلك احلركة سبيال من سبل وصف املعىن و تشكيله ، و يكون سبيلها 

دد يف كالمنا قدمي رجل و أتخري أخرى يف مقام احلرية و الت الكناية كتقليب الكفني يف مقام الندم يف التنزيل ، أو ت

 و من اآلايت ال يت أشارت إىل هذا املوضوع :  1‹‹ اليومي 

 اجلوزي :  قــــــــال ابن  2‹ ‹فََأَشاَرْت إَِلْيِه قَاُلوا َكْيَف نَُكلِ ُم َمْن َكاَن يف اْلَمْهِد َصِبيًّا ›› قول هللا تعاىل : 

 3 ‹‹، أي أومــــــــأت إليه أي عيــسى فتكل م وقيل املعىن أشارت إليه أن كل موه  " فََأَشاَرتْ 

ا معزل من حماورة اإلنس حسبما أمرت ،  ا بينت حينئذ و إّن  وقال األلوسي : " قال ش يخ اإلسالم و الظاهر : إّن 

وقد أدت إشارة مرمي عليها السالم ما يؤديه الكالم   4 ففيه داللة على أن املأمورية بيان تدرها ابإلشارة ال ابلعبارة "

ا تطلب منهم أن يكل موا عيسى عليه السالم ، لذلك قالوا هلا :  َكلِ ُم َمْن َكاَن َكْيَف نُ ››  ، لذلك فهم قومها منها أّن 

 ‹‹ يف اْلَمْهِد َصِبيًّا 

                                                 

 .169البيان بال لسان ، ص  عرار :  1
 

 . 29سورة مريم : اآلية   2

هـ ، 1404بيروت : المكتب اإلسالمي  3مج .ط9ابن الجوزي . عبد الرحمان بن علي : زاد الميسر في علم التّفسير    3

5/228 . 

مج،د،ط،بيروت:دار 30هـ(:روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و المثاني 1270أبو الفضل محمود )ت األلوسي ،  4

 . 16/88إحياء التراث العربي ،
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ياق القرآين (  الفصل األّول : لغة اجلسد ) مفهومها و دالالهتا يف السِّّ

 دليل على وجود الت واصل دون كالم . فقد مثلت هنا اإلشارة نوعا من االتصال عن طريق  لغة اجلسد ، و هذا

ٍم ِإالَّ َرمْ ›› قول هللا تعاىل :  -2  1‹‹ زًا قَاَل َربِ  َاْجَعْل يل َءايًَة قَاَل َءايـَُتَك أالَّ ُتَكلِ َم النَّاَس َثالَثََة َأايَّ

 2صله التحرك "  إال إشارة بيد أو رأس أو غري مها و أ‹‹ ِإالَّ َرْمزًا ›› قال الزخمشري" يف معىن قوله : 

   3 قال البغوي : " و اإلشارة قد تكون ابلل سان و ابلعني و ابليد "

و يظهر من هذه اآلايت أن  الر مز سد مسد الكالم ، و أدى نفس الرسالة ال يت يؤديها ، نتوصل إىل وجود لغة       

ح و إعطاء ادمة إن شاء هللا توضياجلسد يف القرآن الكرمي من خالل هاتني اآليتني ، و سنتطرق يف الفصول الق

  مناذج من القرآن الكرمي هلذه القضية .

 فس حني تدخل اجلسد حتركاإلنسان مكون من نفس وجسد، فالن   "من خالل ذلك ميكن التوصل إىل أن          

عضاء اجلسد أفس داخل اجلسد فتحرك الن   جلسد. مبعىن أن  افس، واجلسد حيكم عليها بقوانني اجلسد بقوانني الن  

دية أبن فس، وىف نفس الوقت تعمل حسب قوانني اجلسد املامتر هبا الن   يتعور واإلحساسات ال  وحسب الش   إبرادهتا

فس  الن  ضح أن هناك عالقة بنيمن هنا يت  .   ترى بعني اجلسد وتسمع أبذن اجلسد وتتكلم بلسان اجلسد وهكذا

حالة  س يففشرية ، فإن كانت الن  لبفس الغة اجلسد تتحكم فيها الن   فس داخل اجلسد. وأن  الن   واجلسد طاملا أن  

دالئل على لغة اجلسد عالمات و حالة تقوى نفس احلال يظهر  بع ذلك على لغة اجلسد وإن كانت يففجور ينط

  4"قوى.الت  

                                                 

 . 41سورة آل عمران : اآلية   1

 هـ ( : الكّشاف عن حقائق التنزيل و عيون األقاويل في وجوه التأويل .538أبو القاسم محمود بن عمر ) ت الزمخشري ،  2

م 1997المدينة المنورة : دار طيبة ،  4مج ، ط 8هـ ( : معالم التنزيل  516البغوي الحسن بن مسعود الفراء ) ت   3

2/36. 

 . 2014جويلية  17قالة منشورة ، م 2محمد صادق ، لغة الجسد في القرآن الكريم   4
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ياق القرآين (  الفصل األّول : لغة اجلسد ) مفهومها و دالالهتا يف السِّّ

 رت يفذك يتغة اجلسد ال  ل ممثلة يف يور وهفيجب أن ننتبه إىل لغة الص   ور،عامل الص   نسان صورة يفاإل يعتّب         

ة توضح املشهد موضع حركة مستمر  غة الغري منطوقة ونضع كل حالة يفهتمام هبذه الل  ن الكرمي. فيجب أيضا االآالقر 

 نفس الوقت. غة املكتوبة واملنطوقة يفنقرأه عن طريق الل   يذال  

فسية موجات الن  تعّب عن الت   يتواحلركات اجلسدية ال  فس مما سبق ميكن القول أبن هناك عالقة بني الن                  

سية فمثل الفرح واحلزن واخلوف والغضب وغريها كثري ويصحب هذه احلاالت حتركات جسدية تتماشى مع احلالة الن  

فس. لكل عاطفة من عواطف اإلنسان أتثريا خاصا يف مالمح وجهه، فإذا غضب أحدان أو صدرت عن الن   يتال  

هر أثر لكل من هذه العواطف على وجهه ، وعندان عالمة للغضب ، وأخرى للفرح ، وأخرى حزن أو فرح ظ

بعا أثري طبيا تغيري حيدث يف عضالت الوجه حتت اجللد فتنكمش أو تنقبض أو تنبسط تلالهتمام ، ومعىن هذا الت  

 ذي أصاهبا فتتغري مالمح الوجه.أثري ال  للت  

كن هناك عامل لأزمنة خمتلفة وشخصيات خملفة متاما و  آيتني يف جاءت يفن الكرمي عن عملية قتل آمثال من القر 

أن نضع هاتني  ر فال بد  و عامل الص   نا نعيش يفت إىل القتل فبما أن  أد   يتثنني وهو لغة اجلسد ال  واحد مشتك بني اإل

 تسبب يف يذمنهما وال  ر حالة كل إطار صورة متحركة ومن هنا يبدو للقارئ املتدب   موضع مشاهدة يف احلدثني يف

القصص: قصة  سورة أبسلوب غري منطوق. يقول تعاىل يف شياء كثريةأ رالقتل وإن مل نفعل ذلك فيغيب عن املتدب  

 آدم... بينا ...وىف سورة املائدة قصةيجل املصر موسى مع الر  

اَلِن َهَذا ِمْن ِشيَعِتِه َوَهَذا ِمْن َجَد ِفيَها َرُجَلنْيِ يـَْقَتتِ َوَدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلى ِحنِي َغْفَلٍة ِمْن أَْهِلَها فـَوَ  ››قال تعاىل : -1

ْيِه قَاَل َهَذا ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن ِإنَّهُ َعُدو  ُموَسى فـََقَضى َعلَ  فـَوََكزَهُ َعُدو ِِه فَاْستَـَغاثَهُ الَِّذي ِمْن ِشيَعِتِه َعَلى الَِّذي ِمْن َعُدو ِِه 

 .15سورة القصص  ‹‹( 15ُمِضل  ُمِبنٌي )



 

14 

 

ياق القرآين (  الفصل األّول : لغة اجلسد ) مفهومها و دالالهتا يف السِّّ

بَّْل ِمَن اآْلَخِر قَاَل أَلَقْـتـَُلنََّك َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبأَ ابـْيَنْ آَدَم اِبحلَْقِ  ِإْذ قـَرَّاَب قـُْراَباًن فـَتـُُقبِ َل ِمْن َأَحِدمِهَا َومَلْ يـُتَـقَ  ››قال تعاىل :  -2

َا يـَتَـَقبَُّل هللاُ ِمَن اْلُمتَِّقنَي ) قْـتـَُلَك ِإين ِ َأَخاُف هللَا يِن َما أاََن بَِباِسٍط يَِدَي إِلَْيَك أِلَ ( لَِئْن َبَسطَت ِإيَلَّ يََدَك لِتَـْقتـُلَ 27قَاَل ِإمنَّ

( َفَطوََّعْت 29( ِإين ِ أُرِيُد َأْن تـَُبوَء إبِِْثِْي َوِإْثَِْك فـََتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر َوَذِلَك َجزَاُء الظَّاِلِمنَي )28َربَّ اْلَعاَلِمنَي )

ْوَءَة ( فـَبَـَعَث هللُا ُغرَااًب يـَْبَحُث يف اأْلَْرِض ِلرُيِيَُه َكْيَف يـَُوارِي سَ 30يِه فـََقتَـَلُه فََأْصَبَح ِمَن اخْلَاِسرِيَن )َلُه نـَْفُسُه قـَْتَل َأخِ 

املائدة سورة  ‹‹( 31ِدِمنَي )اَأِخيِه قَاَل اَي َويـَْلَتا أََعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل َهَذا اْلُغرَاِب فَُأَوارَِي َسْوَءَة َأِخي فََأْصَبَح ِمَن النَّ 

(27 – 31)1 

 س واجلسد...فانية " َفَطوََّعْت َلُه نـَْفُسُه " هنا أتكيد على العالقة بني الن  اآلية الث   رة يفملحوظة: أتمل العبا

ركة للحدث مشهد صورة متح يف يتنياآلأو املقروء، وإن مل نضع هاتني هنا لغة اجلسد واضحة متاما بلغة املنطوق 

لغة  ن متعنا يفولكن إ يفيكون الفهم جاف سطحغة املقروءة  تشري إليها الل   يتالالت ال  فسوف نفهم جزء من الد  

 فسية لكل منهما.ؤاي كاملة وميكن معرفة احلالة الن  ضح الر  احلالتني تت   اجلسد يف

ة لدى سدية وهو الوكز، فكانت عملية القتل نتيجة العصبياآلية األوىل متت عملية القتل حبركة ج يفف            

ة متت عملية القتل ببسط انياآلية الث   أما يف موسى والتحالف مع من هو من شيعته " فَاْستَـَغاثَُه الَِّذي ِمْن ِشيَعِتِه "

 آْلَخِر" . يـُتَـَقبَّْل ِمَن االيد ويصاحبها احلقد والغيظ " ِإْذ قـَرَّاَب قـُْراَباًن فـَتـُُقبِ َل ِمْن َأَحِدمِهَا َوملَْ 

تخيل املشهد كامال حىت ن يإطار حرك فإن مل ننتبه حلركات اجلسد وربطها ابلعوامل النفسية لكِل منهما ووضعها يف

 واختاركلمة وكزه   اآلية األوىل يفهللا سبحانه  اختارن الكرمي آالقر  الصورة كاملة. ومن عظمة اللغة يف فبذلك تتضح

 انية بسط اليد... الث   يف

                                                 

 (31 – 27المائدة )سورة   1
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ياق القرآين (  الفصل األّول : لغة اجلسد ) مفهومها و دالالهتا يف السِّّ

 :لغة اجلسد يف املفهوم العصري 

ا ال تبتعد كثريا عما جاء يف القرآن الكرمي فإن  الباحث يف                    إن  لغة اجلسد من املنظور العصري فإّن 

و جتد  ، هذا الفن جيد التقارب و االتفاق بني املنظور القرآين و املنظور العصري يف الكالم و دالالت لغة اجلسد

الباحثني يبحثون للوصول إىل مدلوالت احلركات اجلسدية سواء أكانت مستقلة أو مرافقة للغة املنطوقة ، فتى 

العلماء ال ذين تكل موا يف لغة اجلسد من منظور قرآين يؤكدون على أمهية لغة اجلسد يف الت واصل اإلنساين و توصيل 

من اآلايت ال يت تضمنت  % 72أن  القرآن الكرمي ورد فيه ما نسبته املعلومة القرآنية للس امع ، ويؤكدون على 

االتصال غري الل فظي و ال ذي من مجلته لغة اجلسد ، و ال شك أن  هذه النسبة تؤكد مدى تواجد لغة اجلسد يف 

 1. كالقرآن الكرمي ، مم ا يعطينا احلق يف الزعم أبمهية االتصال غري الل فظي ، قبل أن تثبت الد راسة ذل

أم ا العلماء ال ذين تكلموا عن لغة اجلسد يف احلياة اليومية فما زالوا يؤكدون على أمهيتها يف الت واصل                

ا أساسية يف توصيل املعلومة و ما يدور يف الن فس اإلنسانية ، يقول الدكتور نضال أبوعياش "  اإلنساين ، و على أّن 

استخدام الكلمات املقروءة أو املنطوقة ، بل هناك و سائل أخــــرى يتم من  ال يقتصر نقل األفكار و املعاين على

خالهلا االتصال الل فظي ، و يف احلقيقة فإن نا غالبا ما ننقل رسائل غري لفظية ، و تكون يف الغــــالب من طابع املشاعر 

و يقول  2ارف " ألفكار و تبادل املعو األحاسيس و العواطف بينما يكون االتصال الل فظي يف الغالب للت عبري عن ا

أيضا : " وقدرت أحباث أجنزها املركز القومي املصري للبحوث االجتماعية ، أن  أتثري الكلمة يف احلوار يساوي حنو 

 3"  %55، بينما تصل نسبة أتثري احلركات و اإلشارات %38، و أن  نّبة الصوت هلا أتثري يساوي  7%

                                                 

 .18أحمد ، محمد األمين موسى : االتصال غير اللّفظي في القرآن الكريم ، ص   1

فلسطين : الناشر ، كلية فلسطين التقنية /العروب 1أبو عياش ، نضال : االتصال اإلنساني من النظرية إلى التطبيق ، ط  2

 .119م ص 2005

 . المرجع السابق نفسه  3
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ياق القرآين (  الفصل األّول : لغة اجلسد ) مفهومها و دالالهتا يف السِّّ

د بين يونس " ولغة اجلسد من الوسائل ال يت حتقق الكثري من التجاوب بني الن اس ، و هي ويقول الدكتور حمم        

 %55أقوى خبمس مر ات من ذلك التأثري ال ذي تتكه الكلمات ، فقد أثبتت الد راسات احلديثة أن  ما يقارب من 

قي العناصر حلركات بينما حتقق ابمن األهداف ال يت يطمح املرسل إىل حتقيقها  يصل إليها عن طريق اإلمياءات و ا

 1"   % 45النسبية املتبقية أي بنسبة 

فلغة اجلسد إذن هلا أتثري يف احلوار و إيصال املعاين و األفكار بصورة تفوق أتثري الكالم املنطوق ، و املالحظ         

جملاالت من خالل اجلسد ، إىل ايف املفهوم العصري هلذا أن األمر تعدى دراسة دالالت لغة اجلسد و قنوات االتصال 

ال يت يتم استخدام لغة اجلسد فيها ، كالرقص و التمثيل الصامت ، و العرض املسرحي ، و الفيـــــلم السينمائي ، و 

عامل األزايء و غريها من اجملاالت األخرى و أصبح علما يف هذه اجملاالت كل ها ، من أجل جناح اإلنسان يف الت واصل 

 كل حسب هدفه .   مع اآلخرين ،

لنا لوك البشري، أن نصف تواصيت أجراها علماء الس  ال   راسات العلميةأثبتت الد  يقول أمحد الكردي : "        

 .عبري ابجلسد أصبح لغة كاملة قائمة بذاهتاوتعبريان يتم حبركات أجسادان بداًل من الكلمات، هذا الت  

تعابري وحركات عد ة، البعض منها يكون مقصوداً والبعض اآلخر أييت عن غري قصد، ودراسة  من لغة اجلسد تتكون

، وهو علم حديث جداً، حيث إنَّ العلماء مل ينكبوا على «كينيزيكس»ُتسمَّى  لغة اجلسد يت متثلهذه احلركات ال  

 .2عابري، اجلسدية لإلنسان إال  يف السنوات األخريةدراسة الت  

 

 

 

                                                 

 .  340ص  2007عمان : دار المسيرة  1بني يونس ، محمد محمود : سيوكولجيا الواقعية و االنفعاالت ، ط  1

 .2011/فبراير 18أحمد السيد الكردي مدونة التنمية البشرية و التطوير  اإلداريي  2

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/6419/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/6419/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/6419/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/6419/posts
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 . الفصل الثّاني : لغة الجسد و دورها في االتصال اإلنساني
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 لغة اجلسد و دورها يف االتصال اإلنساين .الثّاين : الفصل  
 

 

 الفصل الثّاين

 

 

 لغة اجلسد و دورها يف االتصال اإلنساين .

 

 

 .  أمهّية لغة اجلسد يف عملية الّتواصل 

 

 .  ) االتصال الّصامت ) لغة اجلسد 
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 لغة اجلسد و دورها يف االتصال اإلنساين .الثّاين : الفصل  
 

 -:أمهية لغة اجلسد يف عملية الّتواصل 

االتصال عن طريق لغة اجلسد من أهم خصائصه أمر ال ميكن اهلروب منه ، فاملرء إذا بقي صامتا فهو      

يف احلقيقة يف اتصال دائم فهو عكس منوذجا من مناذجه ، إذا انقطع عن الكالم فال يستطيع الكف عن 

ئل أخرى كحركات اجلسم و اليدين و تعبريات الوجه و من أهم مزااي احلركة و عن الّتعبري عن ذاته بوسا

 االتصال عن طريق لغة اجلسد يف النقاط الّتالية : 

 : أنّه يعرب عن معلومات ) وجدانية ( يف مقابل تعبري لغة اجلسد عن معلومات  أّواًل               

ميكن من خالهلا إيصال احلب و البغض و الكره و االهتمام و الثّقة و الّرغبة و الّدهشة و املوافقة  تتصل ابملضمون ،

. 

: أن االتصال عن طريق لغة اجلسد ينطوي أيضا على معلومات متصلة مبضمون الّرسالة الّلفظية اثنًيا              

 عن أنّه يوفر ك على نربة الصوت مثال و التوكيد فضالفهو ميدان أبدوات لتفسري الكلمات اّليت نسمعها و ينطبق ذل

 املعلومات اّليت تفيد يف فهم طبيعة العالقة بني األطراف املشرتكة يف عملية االتصال .

: رسائل لغة اجلسد تتميز بصدقها و حيتاج االنسان عادة إىل مناذج كثرية للسلوك غري الّلفظي اّليت  اثلثا             

 1ون حىت يثق هبم .يصدرها اآلخر 

مما ورد يّتضح أّن لغة اجلسد هلا أمهية يف عملية الّتواصل و هبا تكتمل العملية الّتواصلية ملا تؤديه من دور             

فاعل يف االفهام و االيضاح و اإلفصاح و املصداقية و التأثري ، و على ذلك هناك مربرات مهمة الستخدام هذه 

 الّلغة منها :

                                                 

 .76-75م ص 1998االتصال الجماهيري و المجتمع الحديث دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية  جابر سامية :  1
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 لغة اجلسد و دورها يف االتصال اإلنساين .الثّاين : الفصل  
 

نقص الرّتميز الّلفظي يف بعض اجملاالت ، و هي أكثر قّوة و إدراكها يتم مباشرة ..و تكون االستجاابت               

غري الّلفظية أكثر فورية ، يصعب الّتحكم يف الرموز غري الّلفظية لذا غالبا ما تكون عفوية ،ممّا يكسبها مصداقية 

زعاج و  الرموز الّلفظية أو جعلها أكثر صراحة يف قدر من االأكثر من الرموز الّلفظية ، يتسبب تركيز االنتباه يف

االخالل ابلّنظام لذا تتم االستعاضة عنها ابلرموز غري الّلفظية يف إيصال املضمون بكيفية ضمنية ، تعترب القدرة على 

ومات اّليت تدعم ا من املعلاستخدام قناة اثنية إىل جانب الّلغة أمرًا مفيًدا خاصة إذا كانت هذه القناة حتمل قدرًا كبريً 

  1الّلغة ، لكن الّتعبري عنها ابلرموز الّلفظية أمر مربك و غري مالئم .

مبا أّن لغة اجلسد ترتافق مع صمت الّلسان عن الكالم يف كثري من األحيان فإنّه البّد من التعريج على         

 عملية الّتواصل الداخلي أو الّنفسي ، و ليس الصمت و أمهيته و فوائده ، و الصمت املطلوب هو ما ترافق مع

 الصمت من أجل الصمت ، كما أّن الكالم املنطوق يف كثري من األحيان قد جيري على قائله اآلاثم و املصاعب .

رًا أَْو ›› قال صلى هللا عليه و سّلم  :          و قال   2‹‹ .َيْصُمْت لِ َمْن َكاَن يُ ْؤِمُن اِبهلِل َو اْليَ ْوِم اآْلِخِر فَ ْليَ ُقْل َخي ْ

 قال  3‹‹ الصمت أجلب للمودة و أعمل ابملهابة و أزيد يف الصيانة و أبقى للجسد ›› أعرايب 

 

ا الّسامل من أجلَم فاُه بلجام      4 أبو نواس : ُمْت بداِء الصمت خرٌي من داء الكالم         إمنم

 

 

                                                 

 .95-94أحمد ، محمد األمين موسى : االتصال غير اللّفظي في القرآن الكريم ص   1

ابن  بيروت : دار3مج ، تحقيق د.مصطفى ديب البغا 6هـ ( : الجامع الصحيح ، 206البخاري محمد بن إسماعيل ) ت  2

 . 1987-1407كثير ، اليمامة 

م 1999بيروت : دار صادر  4مج : تحقيق : د . وداد قاضي ط 9هـ ( : البصائر و الذخائر 414التوحيد أبو حيان ) ت   3

4/199. 

 . 145مج تحقيق : فوزي عطوي ، بيروت : دار صعب ص 1هـ ( البيان و التبيين 255بن بحر ) ت  الجاحظ عمرو  4
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 لغة اجلسد و دورها يف االتصال اإلنساين .الثّاين : الفصل  
 

  الشخصّية املقابلة خالل اجلسد لغة أمهّية

 ما قولت أن إبمكانك شخصية مقابلة أية خالل اآلخرين؛ مع الّتواصل يف جّداً  مهّمة اجلسد لغة إنّ "                  

 الوثوق نميك ال كشخص  يظهرك قد األمر هذا فإنّ  تقول، ملا معاكساً  أمراً  تعكس جسدك لغة كانت  إذا ولكن تريد

 .بنفسه الثقة عدمي أو متغطرس، حىت أو به،

 إخفاءه، اولحت قد ممّا الكثري عنك حتكي جسدك لغة فإنّ  صحيح؛ نعم فعاًل؟ األمر هذا مالحظة لغريك كنمي هل

 للغة فإنّ  األحالم، وظيفة على ابحلصول تنجح به الذي الوحيد الشيء ليست املقابلة خالل املثالية إجاابتك فإنّ 

 1 ".ذلك يف كبرياً   دوراً  جسدك

 حقيقّية؟ تواصل وسيلة اجلسد لغة تكون أن ميكن هل

 أكثر حقيقّياً  اقعاً و  تعكس واليت للكالم، احلاجة دون الناس بني التواصل وسائل من وسيلة اجلسد لغة فإنّ  طبعاً، نعم

 وجهه؛ تعبرياتو  وجلوسه، وقوفه وطريقة ليديه، الشخص استخدام طريقة إنّ  حيث نفسه، ذات الكالم من بكثري

 فإنّ  لذلكو  احلقيقة. إخفاء أو الكذب على القدرة دون الداخلّية مكنوانته جليّ  بشكل تعكس الكثري وغريها

 الشخص كان  إذا ما ملعرفة الشخص على للحكم الوسائل أهمّ  من واحدة اجلسد لغة يعتربون التوظيف مسؤويل

 .عدمه من للوظيفة األمثل املرشح هو يقابله الذي

 الشخصّية، لتكمقاب خالل كثرياً   إليها االنتباه عليك اليت سداجل حركات أهمّ  على معاً  سنتعّرف املقال هذا يف

 .عليها والسيطرة حتسينها على والعمل

تستطيع اآلن أن تتعرف على مسات ومالمح شخصية أي فرد دون أن يتكلم كلم      ة واحدة، حىت لو مل تكن         

ز لغة ر ودوافع ، إذا متكنت من فك رمو تعرفت عليه من قبل ، بل ميكنك أن تعرف ما خيفيه بداخله من أفكا

                                                 

 339س محمد : سيكولوجيا الدّافعية و االنفعاالت ص ني يونب  1
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 لغة اجلسد و دورها يف االتصال اإلنساين .الثّاين : الفصل  
 

  . اجلسد، كما أنك تستطيع أن تكشف مدى صدقه عندما يتحدث من خالل نفس اللغة

يواجه الكثري مشكلة التعرف على نوااي األشخاص الذين يتعاملون معهم، لذلك اهتم       ت الدراسات النفسية  "

اللغة  عن كثري مما خيفيه الناس يف صدورهم ، ومن خالل هذهواالجتماعية بتفسري رموز حركات اجلسد اليت تعرب 

 تستطيع معرفة توجهات حمدثك ، ملا تنقله هذه اللغة من أفكار الفرد وتوجهاته دون استخدام الكلمات واحلروف

"1 

مة لوبنفس األسلوب تستطيع أن ترسل رسالة هلذا الشخص الذي تتعامل معه ، دون أن تتف    وه بك               

 60اللغة اهتم هبا الكثري من علماء النفس الذين توصلوا من خالل دراسات عدة إىل أن أكثر من   واحدة ، وهذه

   .من احلديث بني البشر يتم بصورة غري مباشرة، عن طري     ق إشارات وإمياءات وإحياءات %

اآلخرين  اختزال الوقت يف التفكري يف ن       واايويشري العلماء إىل أن فهم هذه اللغة تساعد كثريا يف                

وحماولة تفسريها، حيث تؤكد الدراسات أن هذه اللغة أصدق مخس مرات م       ن استخدام اللغات العادية، ومن 

خالهلا يستطيع الفرد التعرف على درجة صدق اآلخر، ومدى اهتمامه ابلرسالة املوجهة إليها من خالل فك رموز 

  .واإلحياءات اليت يص      درها كرد فعل على الكالم العادي أو على الرموز من نفس اللغة اإلمياءات

ولتفسري وفك رموز هذه اللغة، البد أن نتعرف على األدوات املستخدمة فيها ، وأييت ع     لى رأس هذه األدوات 

ن ألنف واألذكما تستخدم اللغة أيضا االعني مث أتيت بعدها حركة احلاجب واجلبني، واألصابع واأليدي واألكتاف ،  

  .و طريقة اجللوس 

عه يسعى ملعرفة دواف عندما  يف حالة عدم التيقن من صدق من حيدثه، أو لغة اجلسد ويتجه الشخص إىل استخدام

ومدى اهتمامه وشكل اجتاهه حنو الرسالة املوجه إليه، كما تساعد يف تسهيل عملية الفهم لآلخر من احلديث 

                                                 

 . 06/10/2011دكتور وحيد حامد عبد الرشيد ، منتدى السبورة العامة ،   1
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 لغة اجلسد و دورها يف االتصال اإلنساين .الثّاين : الفصل  
 

واحلوار، كما تساعد أيضا يف التحكم يف احل        وار للوصول إىل عالقة أفضل مع اآلخرين من خالل إرسال إمياءات 

  .عن احلركات واإلحياءات اليت تضر ابلتواصل مع اآلخرورساالت توحي ب  ذلك ، واالبتعاد 

 

 االّتصال  الّصامت ) لغة اجلسد ( :

اكاة يف  تفامههم و تواصلهم ابلوسائل الّسمعية  و البصرية و اإلشارات و احمل  احلقيقة أن الّناس  يستعينون        

لآلخرين ،  فاالتصال يف األساس هو عملية اجتماعية و حنن ال حنقق االتصال فقط ابلكالم املنطوق أو املكتوب 

ز املنكبني   املصافحة ابليد  أو هو إمّنا أيضا من خالل جمموعة من األفعال املتعّددة كأن يتم الّتفاهم ابالبتسامة أو 

أو املعانقة  أو بواسطة  الّدفع و الّلكم إىل ذلك فإّن االتصال يتحقق أبساليب أخرى مثل نوع الّلباس و املظهر 

  1 العام لإلنسان

 يقول د. حممد بين يونس : " فكل إمياءة و حركة  من أطرافك تشكل لغة حبد ذاهتا ، و يكفي أن تراقب          

شخصا ما لتفهم من حركات رأسه و أصابعه ما يريد أن يقول ، و تعرف من طريقة جلوسه و مالمح وجهه حالته 

   2 الّنفسية ، و لغة اجلسد من الوسائل الّسامية اّليت حتقق الكثري من التجاوب بني الّناس "

م األفكار و املعاين على استخداو يؤكد هذا القول د . نضال أبو عياش حيث يقول :" ال يقتصر نقل           

الكلمات املقروءة أو املنطوقة بل هناك وسائل يتم من خالهلا االتصال و تكاد تكون أكثر من تلك اّليت نتبادهلا من 

خالل االتصال الّلفظي ، ويف احلقيقة فإنّنا دائًما ما ننقل رسائل غري لفظية و تكون يف الغالب من طابع املشاعر و 

العواطف بينما يكون االتصال الّلفظي يف الغالب للّتعبري عن األفكار و تبادل املعارف ، فإذا كان االحاسيس و 

                                                 

ميرل جون و لوينشتاين رالف : اإلعالم وسيلة و رسالة ، ترجمة : ساعد خضر الحارثي الرياض : دار المريخ ،   1

 . 26ص 1989

 .340سيكولوجيا الدّافعية و االنفعاالت ص  ني يونس محمد :ب  2



 

23 

 

 لغة اجلسد و دورها يف االتصال اإلنساين .الثّاين : الفصل  
 

احلوار اجلّيد فنًّا يتطلب استعداًدا فطراًي و خربة مكتسبة يف الوقت نفسه ، فإّن احلركة و اإلشارة و اإلمياءة تعّد وسائل 

 1وار" إيصال أساسية و جوهرية يف مثل هذا املستوى من احل

من خالل ما سبق يتضح لنا العالقة الوثيقة بني االتصالني الّناطق و الصامت ، و نوضح هذه العالقة من خالل     

 ما يلي : 

( : حيث يقوم االتصال غري الّلفظي إبعادة ما قلناه لفظًيا و مثال ذلك : حينما "التكرار ) اإلعادة  -1

 إىل موضعه . تقول لشخص عن وجود شيء ما ) هنا ( مثّ تشري

: ميكن للّسلوك غري الّلفظي أن يناقض الّسلوك الّلفظي و أمثلة على ذلك كثرية مثل : املدير  الّتناقض -2

اّلذي يطلب من موظفه أن حيضر له أوراقًا معّينة أمام زبون مّث يقوم إبعطائه إشارة من عينه أبال حيضرها 

 األوىل موجودة ، فاملوّظف يف هذه احلالة تلقى رسالتني و يعود املوظف إىل مديره ليقول له إّن األوراق غري

 لفظية و الثّانية صامتة ، و هذه كانت أكثر تصديًقا و ثقة ابلنسبة للموظف .

: ميكن لالتصال غري الّلفظي أن يكون بديال لالتصال الّلفظي فتغريات الوجه أحيااًن تغين الكالم البديل  -3

. 

فظي أن يكون مكّماًل أو معّداًل للرسائل الّلفظّية ، مثل : االبتسامة : ميكن لالتصال غري اللّ التكميل  -4

 بعد أن تطلب شيء من شخص ، أو مثل أن تضرب املنضدة بعد أن تتفّوه بعبارة ما .

: و يتّم ذلك ابستخدام االتصال غري الّلفظي للتأكيد على الرسائل الّلفظّية :مثل ذلك:أن يقوم الّتأكيد -5

ات وتيًّا على كلمات معّينة أثناء حديثه ليؤّكدعلى أمهّيتها و قد يصاحب ذلك تعبري الّشخص ابلرّتكيز ص

 الوجه الّدالة على الّتأكيد على الّرسالة اّليت يريدها.

                                                 

 . 119أبو عياش نضال : االتصال اإلنساني من النّظرية إلى التّطبيق ص    1
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 لغة اجلسد و دورها يف االتصال اإلنساين .الثّاين : الفصل  
 

ميكن لالتصال الغري الّلفظي أن يقوم بتنظيم و ربط االتصال بني املشاركني و مثال ذلك :  :الّتنظيم   -6

حركة الرّأس و العينني ، أو تغيري املكان إىل مكان آخر ، و إعطاء إشارة للّشخص ليكّمل احلديث أو 

 1يتوقف عنه و كّلها تعرّب وظائف تنظيمية يقوم هبا االتصال الصامت " 

                                                 

 . 44-43م ص 1988، عمان : دار الّشروق  1صبع صالح : االتصال الجماهيري ط  أبو أ  1
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 الفصل الثّالث : لغة اجلسد و دورها يف القرآن الكرمي .

 الفصل الثّالث
 لغة اجلسد و دورها يف القرآن الكرمي  

 .  العني و دالالهتا 

 . العني اخلائفة 

 . العني اخلائنة 

 . العني الطاحمة  الراغبة 

  الكرمي .لغة الوجه و مالحمه يف القرآن 

  .الوجوه املشرقة الفرحة 

 .الوجوه الّناعمة 

 . وجوه األشقياء يف اآلخرة 

 . الوجوه املسودة الكئيبة 

 . الوجوه املهانة املقهورة 

 . لغة اإلشارات و حركات األعضاء 

 . لغة اجلسد يف حركات اليد 

 .لغة اجلسد يف حركات األصابع 

 . لغة اجلسد يف حركات الّرأس 
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 الفصل الثّالث : لغة اجلسد و دورها يف القرآن الكرمي .

 -متهيد : 

لقد برزت العني عرب الّتاريخ البشري من خالل اهتمام البشر هبا ، كوهنا من أهم أعضاء اجلسم عمالً و مجالية        

، و ألهّنا بوابة القلب ، فهي تنبئ عّما يف داخل اإلنسان من وجدانيات و مشاعر .و فيما جاء عن رسول هللا 

َعِم هللِا َعَليَّ روى عن عائشة رضي هللا عنها أهّنا قالت " ِإنَّ َمْن نِ صلى هللا عليه و سّلم يف استعماله هلذه الّلغة ، ما ي

ََ بَ نْيَ رِيِقي َو رِيِقِه هللاَ أنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم تُ ُويفَّ يف بَ ْيِِت َو يف يَ ْوِمي َو بَ نْيَ َسْحرِي َو ََنْرِي و َأنَّ   مَجَ

َواُك َو َأََن ُمْسِنَدٌة َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ ، ِعْنَد َمْوتِِه َدخَ  َم فَ رَأَيْ ُتُه يَ ْنرُُر إِلَْيِه َو َل َعَلَي َعْبُد الرَّْْحَن َو بَِيِدِه السِّ

َواَك فَ ُقْلُت آُخُذُه َلَك فََأَشاَر ِبرَْأِسِه َأْن نَ َعْم فَ تَ َناَولَتُ  بُّ السِّ  فَاْشتََّد َعَلْيِه و قُ ْلُت   أُلَيُِّنُه َلَك فََأَشاَر ِبرَْأِسِه هُ َعَرَفْت أَّنَُّه ُيُِ

ُتُه فََأَمرَُّه َو بَ نْيَ يََدْيِه رْكَوٌة َأْو ُعْلَبٌة ِفيَها َماٌء َفَجَعَل يُْدِخُل يََدْيِه يف  ن ْ اِء فَ َيْمَسُح هِبَِما َوْجَهُه يَ ُقوُل   ال اَأْن نَ َعْم . فَ َلي َّ
َ

مل

  1  َيُدُه "الَّ هللاُ ِإنَّ لِْلَمْوِت َسَكرَاٍت . ُُثَّ َنَصَب َيَدُه َفَجَعَل يَ ُقوُل يف الرِِّفيِق األْعَلى َحَّتَّ قُِبَض َو َماَلتْ إَِلَه إِ 

من خالل ما تقّدم جند أّن أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها فهمت من نررات عيون رسول هللا صلى                

هللا عليه و سّلم أنّه يطلب منها الّسواك اّلذي مَ عبد الرْحن ، فما كان منها إاّل أن أخذته و جهزته للحبيب ، و 

و مّت الفهم  و سّلم لعينيه إليصال معلومة بال كالم  ، أعطته إايه و هذا واضح يف استخدام رسول هللا صلى هللا عليه

 من أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها .

وابلنرر يف القرآن الكرمي جند أنّه حتّدث عن لغة العيون ، و املعاين اّلِت تدّل عليها النررات اإلنسانية فقد ورد يف  

لى نفسه ، و جاءت يف مواقَ أخرى أبلفاظ دالة ع القرآن الكرمي بعض احلركات الصادرة عن العني بلفظ العني

 وظائف العني مثل البصر كما 
 

                                                 

 .4/161،  4184البخاري ، باب مرض النبي صلى هللا عليه و سلم ووفاته حديث رقم البخاري صحيح   1
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 الفصل الثّالث : لغة اجلسد و دورها يف القرآن الكرمي .

 :العني و دالالهتا  
واصنَ ( ›› 37وردت لفظ "العني" يف القرآن الكرمي مضافة هلل تعاىل يف مخس آايت، األوىل يف سورة هود )         

، ‹ ‹فأوحينا إليه أن اصنَ الفلك أبعيننا ووحينا (   ›› 27والثّانية يف س      ورة املؤمنون   ) ،‹‹ الفلك أبعيننا ووحينا 

( ››  48، والرّابعة يف سورة الطور )‹‹ وألقيت عليك حمبة مين ولتصنَ على عيين (  ››  39والثّالثة يف سورة طه )

 .‹‹جتري أبعيننا (  ›› 14)، واخلامسة يف سورة القمر ‹‹ واصرب حلكم ربك فإّنك أبعيننا 

هذه جمموع اآلايت اّلِت ورد هبا لفظ "العني" مضافًا هلل سبحانه وتعاىل، وسوف نعرض لتفسريها حَّّت             

يّتضح معناها، فأّما اآلية األوىل ومثلها الثّانية فقد صرح مجَ من املفسرين من الصحابة والّتابعني أبّن املراد هبا صفة 

ه واّلِت يرى هبا كل مرئي، وهو القول اّلذي نقله اإلمام الطربي يف تفسريه عن ابن عباس و قتادة وغريمها. هللا سبحان

ومن املفسرين من فسرها ابلرعاية واحلفظ أي  واصنَ الّسفينة اي نوح وَنن َنفرك ونعينك ونعلمك . وال منافاة 

 . فره ويرعاهبني الّتفسريين فإّن هللا يرى نوحاً وعمله وهو ُيوطه وُي

 :أّما قوله تعاىل  } ولّتصنَ على عيين { فذكر الطربي يف تفسريها رأيني

 .   ولتغذى وترىب على حمبِت وإراديت، أي أن تنشئتك وتربيتك حتت بصري ونرري ورعايِت وحفرياألّول    

فرتة الّتنشئة فحسب،  صر علىوالثّاين  وأنت اي موسى بعيين يف أحوالك كلها أي أن حفظ هللا ورعايته ملوسى ال تقت

 . بل هو حتت عني هللا ونرره وحفره ورعايته يف أحواله مجيعها

أّما قوله تعاىل  } واصرب حلكم رّبك فإّنك أبعيينا { فقد قال اإلمام الطربي يف تفسريه  " فإّنك مبرأى منا       

 . ن املشركني " أ.ه نراك ونرى عملك، وَنن َنوطك وَنفرك، فال يصل إليك من أرادك بسوء م

وأّما قوله  } جتري أبعيننا { فيقول الطربي أيضاً  جتري الّسفينة اّلِت ْحلنا نوحا فيها مبرأى منا ومنرر " فهي        

 . جتري حبفظ هللا ورعايته ولوال حفظ هللا هلا لغرقت يف ذلك الطوفان املهول
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 الفصل الثّالث : لغة اجلسد و دورها يف القرآن الكرمي .

أّن املواطن اّلِت ذكرت فيها هذه الّصفة "العني" هي مواطن ويالحظ من خالل هذه اآلايت وتفسريها               

منني، اّلذي صنَ الّسفينة أداة جناته ومن معه من املؤ  -عليه الّسالم  –امتنان ابلّنعمة وتذكري هبا فبدء من نوح 

 –ّسالم عليه ال –وكيف كان هللا ينرر إليه نرر رعاية وحفظ وتوفيق، ويعلمه بوحيه كيفية صناعتها، إىل موسى 

اّلذي  -ه وسلم صلى هللا علي -اّلذي امتازت حياته ابملشاق والصعوابت فنجا منها برعاية هللا وحفره، إىل حممد 

أمره ربّه ابلصرب حلكمه وطمأنه أبنه حتت نرره وبصره وعنايته ورعايته ال خيذله وال يسلمه كل ذلك يعطينا داللة 

 عريمة تتضمن احلفظ والّرعاية وأّن إثباهتا إثبات جلميَ هذه صفة -ككل صفات هللا   –على أن هذه الّصفة 

 . املضامني

واّلذي ينبغي الّتنبيه إليه هنا، أن إثبات هذه الّصفة ال يقتضي وصف هللا مبعىن من معاين البشر، أو بصفة         

ا بعيون املخلوقني، وأّن يههمن صفات املخلوقني، بل إن إثباهتا هو إثبات ملا يليق جبالل هللا وعرمته من غري تشب

اإلميان هبا يقتضي وصف هللا أبن له عينني يرى هبما كل مرئي من غري خوض يف تفاصيل أخرى مل يرد نفيها أو 

 . -صلى هللا عليه وسلم  -إثباهتا يف كتاب هللا وسنة رسوله 

 حيث ارتبطت العني يف القرآن الكرمي ابملعاين اآلتية   

 ة :فالعني اخلائ

َحًة َعَلْيُكْم فَِإذَ ›› وردت يف القرآن الكرمي آايت حتّدث عن العني اخلائنة قال تعاىل                 ا َجاَء اخْلَْوُف َأشِّ

َحًة  ُقوُكمْ رَأَيْ تَ ُهْم يَ ْنرُُروَن إِلَْيَك َتُدوُر َأْعيُ نُ ُهْم َكالَِّذي يَ ْغَشى َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوِت فَِإَذا َذَهَب اخْلَْوُف َسلَ  أِبَْلِسَنٍة ِحَداٍد َأشِّ

  1 ‹.‹َعَلى اخلَْرْيِ أُولَِئَك ملَْ يَ ْؤَمُنوا فََأْحَبَط هللاُ َأْعَماهَلُْم َو َكاَن َذِلَك َعَلى هللِا َيِسريًا 
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 الفصل الثّالث : لغة اجلسد و دورها يف القرآن الكرمي .

يقول سيد قطب   " وهي صورة شاخصة واضحة املالمح املتحركة اجلوارح ، وهي يف الوقت ذاته مضحكة تثري  

 1هذا الّصنف اجلبان اّلذي تنطق أوصاله و جوارحه يف حلرة اخلوف ابجلنب املرتعش اخلوار " الّسخرية من 

و املتمعن يف هذه اآلية الكرمية ، يرى فيها حال اخلوف من اجلهاد و القتال يف احلرب ، فاملنافقون ينررون            

هة اترة ارع سكرات املوت فهو ينرر إىل جو حدقات عيوهنم تدور يف رؤوسهم ملن ُيتضر و يصملسو هيلع هللا ىلص إىل رسول هللا 

و شاخص بصره اترة أخرى ال يدري ما ُيدث حوله ، فاملشاهد حلاله يرى دوران عينيه فتدالنه على اخلوف و 

القلق و االضطراب قد استوىل على هذا الّشخص فتكون الصورة أبلغ و أتثري أعمق من وصف احلال بال استحضار 

 فهم هللا هبا . للصورة الرّائعة اّلِت وص

 العني اخلائنة :

 2 ‹ .‹يَ ْعَلُم َخائَِنَة اأْلَْعنُيِ َو َما ُُتِْفي الصُُّدوُر ›› وقد جاء غي هذا املعىن قوله تعاىل                  

ن أبدت أمانة و يعلم العني اخلائنة و إ –عز و جّل  –" ِإنَّ هللَا  حيث جاء يف تفسري ابن كثري تعليًقا هذه اآلية  

›  ›يعلم ما تنطوي عليه خبااي الّصدور من الضمائر و الّسرائر ، قال ابن عباس رضي هللا عنهما يف قوله تعاىل   

هم املرأة احلسناء أو متر به لبيت بيتهم و فيهو الّرجل يدخل على أهل ا‹‹   يَ ْعَلُم َخائَِنَة اأْلَْعنُيِ َو َما ُُتِْفي الصُُّدوُر 

 3 املرأة احلسناء فإذا غفلوا حلظ إليها فإذا فطنوا غض بصره عنها فإذا غفلوا حلظ إليها فإذا فطنوا غض "

فخائنة األعني هي اسرتاق الّنرر مَ طأطأة الرّأس ، ممّا يوحي ملن يشاهد أّن هذا الّشخص قصد إخفاء        

ر إىل ماال يريد أن يعلمه من يشاهده أنّه ينرر إليه و هذه احلركة اجلسدية قصدها الّتسرت، و هللا تعاىل حماولته الّنر

 عرّب هبذه الّلقطة أبسلوب عميق مؤثّر منفر حَّّت يوصل للّسامَ و املتابَ شناعة الفعل ، فيبتعد عمه .
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 الفصل الثّالث : لغة اجلسد و دورها يف القرآن الكرمي .

 العني الطامعة الّراغبة : 

ْعَنا بِِه أَْزَواًجا مِ ›› عزيز قوله تعاىل   جاء يف كتاب هللا ال                 نَ ْيَك ِإىَل َما َمت َّ نَّ َعي ْ ُهْم َوالَ حَتَْزْن َعَلْيِهْم الَ مَتُدَّ ن ْ

   1 ‹‹ .َو اْخِفْض  َجَناَحَك لِْلُمْؤِمننَي 

... مددت  ه إليهقال الزّبيدي   " املد   طموح البصر إىل الّشيء يقال   مد بصره إىل الّشيء إذا طمَ ب          

يقول سيد قطب   " والعني ال متتد إّّنا ميتد البصر أي يتوّجه و لكن الّتعبري 2 عيين إىل كذا نررته راغًبا فيه " . 

الّتصويري يرسم صورة العني ذاهتا ممدودة إىل املتاع و هي صورة طريفة حني يتصورها املتخيل و املعىن وراء ذلك أال 

عليه و سلم بذلك املتاع اّلذي آاته هللا بعض الّناس رجااًل و نساًء امتحاًَن و ابتالًء و ال ُيفل الّرسول صلى هللا 

يلقي إليه نررة اهتمام أو نررة استجمال أو نررة متن فهو زائل و شيء ابطل و معه هو احلق الباقي من املثاين و 

 3القرآن العريم " 

مبد العني ليس إخراج حبة العني و مّدها و لكن املراد إدامة الّنرر و و قال الّشعراوي رْحه هللا   " و املراد       

اإلمعان و لكن احلق سبحانه و تعاىل عرب يف القرآن الكرمي هذا الّتعبري و كأن اإلنسان سيخرج حبة عينه ليجري هبا 

 4از " و ليمعن الّنرر و هذا ما يفهم من منطوق اآلية يشري إىل املفهوم املراد و هذا عني اإلعج

و ابلّنرر إىل هذه اآلية يّتضح لنا احلركة اجلسدية املستعملة فيها و املنهي عنها و هي مد العني و دالالهتا        

الواضحة العميقة فهنا أال ينرر اإلنسان إىل ما عند غريه متمنًيا أن يكون له حسًدا و طمًعا ألّن هذا الّرزق قد يكون 
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 الفصل الثّالث : لغة اجلسد و دورها يف القرآن الكرمي .

م علومة لنا بعمق و أتثري و لننتهي عن هذه العادة الذميمة و نقتنَ مبا آاتن هللا من عريابتالًء و اختيارًا إلبالغ امل

 فضله و جزيل نعمه . 

 .:لغة الوجه و مالحمه يف القرآن الكرمي 

 : الوجوه املشرقة الفرحة  

شرح ابن منرور ل  ُمْسِفرٌَة   " أي  1‹.‹‹ 39›َضاِحَكٌة ُمْستَ ْبِشرٌَة ‹ 38›ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ ُمْسِفرٌَة ››   قال هللا تعاىل      

 2مشرقة مضيئة " 

أي   مسرورة فرحة من  ‹‹َضاِحَكٌة ُمْستَ ْبِشرٌَة ›› أي    مستنرية ، ‹‹ ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ ُمْسِفرٌَة ›› قال ابن كثري   "      

 3قلوهبم ، قد ظهر البشر على وجوههم ، و هؤالء أهل اجلّنة " سرور 

فاملعىن هنا عن وجوه املؤمنني اّلذين رضي هللا عنهم ، فرهر اإلشراق يف وجوههم ملا علموا حاهلم و مصريهم اّلذي 

 أعّد ، هللا هلم .

ّنة مبا تستشعر من رهّبا ، مطمئيقول سيد قطب   " فهذه وجوه مستنرية منرية متهّللة ضاحكة مستبشرة ، راجية يف 

رضاه عنها فهي تنجو من هول الصاخة املذهل لتتهلل و تستنري و تضحك و تستبشر أو هي قد عرفت مصريها ، 

 4و تبني هلا مكاهنا ، فتهللت و استبشرت بعد اهلول املذهل " 

حة ، يتبنّي هي وجوه مضيئة مشرقة فر فاآلايت هنا مثّلت حالة جسدية يف حال وجوه أهل الّدنيا يوم القيامة ، ف     

للّناظر إليها أهّنا من أهل الفوز و الّرضوان ، فهي مشرقة ملا القته يوم القيامة من إكرام هللا ، و ما وعد به من اجلّنة 
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 الفصل الثّالث : لغة اجلسد و دورها يف القرآن الكرمي .

و نعيمها ، ممّا جيعل كل من يسمَ هذه اآلية يتمىن أن يكون من أصحاب هذه احلالة الرّائعة ، يف يوم تذهلم فيه 

 خطار ، و يكون املطلب الّنجاة من النار .األ

 الوجوه الّناعمة :

قال األلوسي   " و الناعمة   إّما من النّعومة وكين هبا عن   1‹‹ ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ ََنِعَمٌة ›› قال هللا تعاىل              

أو ‹‹ َة النَِّعيِم تَ ْعِرُف يف ُوُجوِهِهْم َنْضرَ ›› البهجة و حسن املنرر أي وجوه يومئذ ذات هبجة و حسٍن كقوله تعاىل   

جوه م و يفيض الّرضى و و يقول سيد قطب   " فهنا وجوه يبدو فيها الّنعي 2من الّنعيم أي وجوه يومئذ متنعمة " 

تنعم مبا جتد ، و حتمد ما عملت فوجدت عقباه خريًا ، و تستمتَ هبذا الّشعور الّروحي الرّفيَ شعور الّرضى عن 

ووصف الوجوه أبهّنا َنعمة ، إّّنا جاء ليبني  3عملها حني ترى عاقبته ُثّ يراها ممثلة يف رضى اّلّل الكرمي و يف الّنعيم " 

لرّاحة و الطمأنينة القلبية ، و اّلِت ظهرت آاثرها على وجوه أصحاهبا ، فداللة الوجه هذه جاءت يف حالة الرّتف و ا

 أهبى صورة وأبلغ وصف و أعرم رونق و مجال لتوصل للسامَ متثياًل مصّوراً يعجز اإلنسان عن االتيان مبثله .
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 الفصل الثّالث : لغة اجلسد و دورها يف القرآن الكرمي .

 وجوه األشقياء يف اآلخرة :

 -الوجوه املسودة الكئيبة :

ا الَِّذيَن َاْسَودَّْت ُوُجُهُهْم َأَكَفْرمُتْ بَ ْعَد ِاميَ ›› قال هللا تعاىل      َيضُّ ُوُجوٌه َو َتْسَودُّ ُوُجوٌه فََأمَّ اِنُكْم َفُذوُقوا اْلَعَذاَب يَ ْوَم تَ ب ْ

ُتْم َتْكُفُروَن   1‹‹ (  106) مبَا ُكن ْ

بُوا َعَلى هللِا ُوُجوُهُهْم ُمْسَودٌَّة أَلَْيَس يف َجَهنََّم مَ ››  و قال تعاىل            ِيَن َو يَ ْوَم اْلِقَياَمِة تَ َرى اّلِذيَن َكذَّ ثْ َوى لِْلُمَتَكربِّ

 (60  ) . ››2 

ه و قال األلوسي  " وجههم مسودة مبا يناهلم من الّشدة اّلِت يتغري ألواهنم حقيقة و ال مانَ من أن جيعل سواد الوج

حقيقة عالمة هلم غري مرتتب على ما يناهلم ، وجْوز أن يكون ذلك من ابب اجملاز ال أهّنا تكون مسودة حقيقة أبن 

يقال   إهّنم ملا يلحقهم من الكآبة و يرهر عليهم من آاثر اجلهل ابهلل عز و جّل يتوهم فيهم ذلك و الراهر أّن 

   3الرؤية بصرية "

 4إخبار عن سواد وجوههم يف الّدار اآلخرة "  قال ابن كثري  " اآلية      

فمن هذه اآلايت نالحظ ما فيها من حركة جسدية فريدة عميقة الّتأثري ، فحالة هؤالء الكفار البعيدين عن هللا 

أخربَن عنها حال وجوههم املسودة ، فهذا الّسواد يدلنا على ما آلت إليه أحواهلم من الّذل و احلزن و الكآبة ، فجاء 

ّتعبري يف هذا الّسياق لتكتمل حالة الّذل اّلِت يعيشوهنا يوم القيامة ، ومن خالل االحتقار و االزدراء اّلذي أمّل هبم ال

 من خالل هذا الوصف الّشنيَ ، اّلذي يصور حالة اإلنسان يف أبشَ صورة قد يصل إليها أو يوصف هبا .
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 الفصل الثّالث : لغة اجلسد و دورها يف القرآن الكرمي .

 الوجوه املهانة املقهورة :

ُعوَن    ››  قال هللا تعاىل           ُتْم بِِه َتدَّ ا ِسيَئْت ُوُجوُه الَّذيَن َكَفُروا َوِقيَل َهَذا الَِّذي ُكن ْ  1 ‹‹(  27 )فَ َلمَّ

قبحت ابن  أي  ‹‹ ِسيَئْت ُوُجوُه ›› " يقال   َساَء الّشيء يسوء فهو مسيء إذا قبح ... و معىن  يقول ابن عادل  

عليها الكآبة و غشيها الكسوف و القرتة و كلحوا . قال الّزجاج   تبني فيها الّسوء أي   ساءهم  ذلك العذاب و 

 2ظهر على وجوههم مسة تدّل على كفرهم " 

الكفار اّلذين كّذبوا برسالة حمّمد صلى هللا علية و سّلم عندما يرون العذاب و قد حتّقق و بدا و الرّاهر أّن          

أمام نواظرهم و مّسهم ، عند ذلك تساء وجوههم و تقهر نفوسهم و يقعون حتت طائلة الّذل و املهانة ، ويرهر أثر 

ىل أصاهبا و ما أمّل هبا ، من غري حاجة إذلك على وجههم فتسود و تكلح ، و يعرف كّل َنظر إىل هذه الوجوه ما 

 اإلطالة يف وصفها ، فاهلل تعاىل وصفها بكلمة واح          دة أغنت عن اإلطالة يف الوصف و التكّلف فيه .
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 الفصل الثّالث : لغة اجلسد و دورها يف القرآن الكرمي .

 لغة اإلشارات و حركات األعضاء .

 لغة اجلسد يف حركات اليد :    

اليد هي أبرز عضو يف الّنشاط اإلميائي و حركات األعضاء و لغة اإلشارة ، فكل حركة تصدر عن                   

اليد ميكن اعتبارها امياء ُيمل داللة معينة لرسالة تواصلية ، فهي األداة األهم للّتواصل عند الّصم و البكم ، و هي 

 صاخبة ، أو لدى أصحاب األعمال اّلذين يتعارفونعند املسافات املنرورة أداة تواصل أو يف األماكن املكترّة و ال

 1 على إشارات معينة بغية إخفاء قصدهم عن غريهم يف أثناء احلديث و عند الفرق الرايضية.

فربزت اليد كأهم عضو يف هذا الّنشاط يف كالم هللا العزيز حيث وردت جمموعة من اآلايت متثل فيها هذا الّنوع   

 يَداُه َمْبُسوطََتاِن يُ ْنِفُق  َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد يَُد هللِا َمْغُلوَلِة ُغلَّْت أَْيِديِهْم َولُِعُنوا مبَا قَاُلوا َبلْ ›› اىل   من االتصال ، مثل قوله تع

 2 ‹‹ .َكْيَف َيَشاُء 

 املتتابعة إىل فقال ابن كثري يف هذا املوضوع   " اليد املغلولة البخيلة "   "خيرب هللا تعاىل عن اليهود عليهم لعائن هللا

اء و عرّبوا عّز و جّل عن قوهلم علًوا كبريًا أبنّه خبيل كما وصفوه أبنّه فقري و هم أغني –يوم القيامة . أبهّنم وصفوا هللا 

خل بالوصف ابل‹‹ يَُد هللِا َمْغُلوَلِة ›› ...قال ابن عشور   " ومعىن    3 ‹‹يَُد هللِا َمْغُلوَلِة ›› عن البخيل أبّن قالوا   

يف العطاء الّن العرب جيعلون العطاء معبّ رًا عنه ابليد ، و جيعلون بسط اليد استعارة للبذل و الكرم ، وجيعلون ضد 

  4البسط استعارة للبخل فيقولون " أمسك يده ، و مل نسمَ منهم علَّ يده ، إالّ يف القرآن الكرمي كما هنا " 

  -املقهورة  أّما يف ما خيّص اليد الصاغرة الذليلة      
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 الفصل الثّالث : لغة اجلسد و دورها يف القرآن الكرمي .

اَل يُِديُنوَن ِديَن قَاتُِلوا اّلِذيَن اَل يُ ْؤِمُنوِن اِبهلِل َو اَل اِبْليَ ْوِم اآلِخِر َواَل ُُيَّرُِموَن َما َحّرَم هللُا َو َرُسولُُه وَ ››  قال تعاىل     

    1 ‹‹َصاِغُرونَ  احَلقِّ ِمَن اّلِذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َحَّتَّ يُ ْعطُو اجِلْزيََة َعْن َيٍد َو ُهمْ 

حيث قال اخلطيب يف هذا الصدد ما يلي   " وأخذ اجلزية من أهل الكتاب ، و أ داؤهم على هذا الوجه اّلذي   

يؤدوهنا عليها يف ذلة و صغار ، هو إاثرة لدوافَ اإلنسانية عند هؤالء اّلذين يؤدون اجلزية ، و لتحريك الّرغبة فيهم 

شني ، و ذلك مبراجعة معتقدهم من جهة ، و الّنرر يف وجه الّدعوة اّلِت يدعون إىل اخلالص من هذا الوضَ امل

اإلسالم إليها من جهة أخرى ، و هذا إن فعلوه فإنّه البّد أن يصحح عقيدهتم ، و يفتح عقوهلم و قلوهبم لّدين احلق 

 "2 

اخلضوع  هذه اجلزية ، اّلذي رفض فاحلركة اجلسدية يف هذه اآلية حتمل داللة واضحة عميقة على القهر لدافَ     

و االنقياد ألمر هللا ، فيخيل للّناظر حال هذا الّشخص و قدرا منكسر خافض الرأس و هو يداه أمامه فيها مال 

 اجلزية يدفعه للمسلمني و هو صاغر ذليل .

 لغة اجلسد يف حركات األصابع  

ابلنسبة حلركات األصابَ جاء يف القرآن الكرمي ثالث آايت حتمل هذا املعىن و ذات دالالت خمتلفة أتطرق إليها    

 -فيما يلي  

  -وضَ األصابَ يف اآلذان للداللة على اخلوف   -1

َماِء ِفيِه ظُُلَماٌت َوَرْعٌد َوبَ ْرٌق جَيَْعُلوَن َأَصابَِعُهْم يف أََذاهِنِْم ِمَن الصَّوَ ››  قال تعاىل   اِعِق َحَذَر اْلَمْوِت أَْو َكَصيٍِّب ِمَن السَّ

يٌط اِبْلَكاِفريَن   3 ‹‹(  19) َو هللاُ حمُِ
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37 

 

 الفصل الثّالث : لغة اجلسد و دورها يف القرآن الكرمي .

ُلوَن َأَصابَِعُهْم يف جَيْعَ ›› هللا سبحانه و تعاىل   يقول الشعراوي   " وهؤالء املنافقون مل يضعوا األَنمل و لكن كما     

و مل يقل أَنملهم و ذلك مبالغة يف تصوير أتثري الّرعد عليهم فكأهّنم من خوفهم و ذعرهم ُياول كل واحد ‹‹ أََذاهِنِْم 

 1عد " رّ منهم أن يدخل كل إصبعه يف أذنه ، ليحميه من هذا الصوت املخيف فكأهّنم يبالغون يف خوفهم من ال

نررًا للخوف الّشديد من مساع صوت الصواعق هناك حركة الستخدام لفظ األصابَ على الّرغم من أن          

ملستخدم هذه العملية هي األَنمل ، و هي رؤوس األصابَ ، ُيمل مبالغة شديدة يف إدخال األصابَ يف األذان إىل 

لّشدة اخلوف ، فهذه احلركة حتمل عمق الّتعبري اّلذي يفوق  أقصى درجة من انسداد األذان ، و عدم الّسماع و ذلك

 الوصف املباشر ابخلوف .

 -وضَ األصابَ يف األذان للداللة على املعاندة   -2

ابَ ُهْم َو َأَصرُّا َو اْسَتْكبَ ُروا َو ِإيّنِ ُكلََّما َدَعْوتُ ُهْم لِتَ ْغِفَر هَلُْم َجَعُلوا َأَصاِبَعُهْم يف أََذاهِنِْم َو اْستَ ْغُشوا ثِيَ ››  قال هللا تعاىل  

 2‹‹ (  7) ِاْسِتْكَبارًا 

صل إىل أمساعهم فرصة لييقول سيد قطب  " فإذا مل يستطيعوا الفرار ، ألّن الّداعي واجههم مواجهة و حتني ال   

بدعوته ، كرهوا أن يصل صوته إىل أمساعهم و كرهوا أن تقَ عليه أنرارهم ، وأصّروا على الّضالل ، و استكربوا 

عن االستجابة لصوت احل     ّق و اهلدى و هي صورة إلصرار الّداعية على الّدعوة و حتني كل فرصة ليبلغهم إايها 

 من ثناايها مالمح الطفولة البشرية العنيدة تربز يف وضَ األصابَ يف األذان ، و ، و إصرارهم على الّضالل تربز

إهّنم › ›سرت الرؤوس و الوجوه ابلثياب و التعبري يرسم بكلماته صورة العناد الطفويل الكامل ، و هو يقول   

َ أصابعهم كاملة ، إّّنا ه‹‹ َجَعُلوا َأَصاِبَعُهْم يف أََذاهِنِْم  َ و لكّنهم يسدوهنا م يسدوهنا أبطراف األصابوأذاهنم التس
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 الفصل الثّالث : لغة اجلسد و دورها يف القرآن الكرمي .

يف عنق ابلغ ، كأّّنا ُياولون أن جيعلوا أصابعهم كّلها يف آذاهنم ضماًَن لعدم تسرب الّصوت إليها بتااًت ، وهي 

   1 صورة غليرة لإلصرار و العناد ، كما أهّنا صورة بدائية ألطفال البشريّة الكبار "

عهم   إّّنا تدل على معىن العناد و الرفض ملا جاء به نيب هللا نوح عليه الّسالم وهذه احلركة لسد مسام       

من احل   ّق ، فهم مَ هذه احلركة أيتون أيًضا حب  ركة أخرى و هي أن يلفوا رؤوسهم بثياهبم مبالغة يف رفضهم و 

نكار ، و هنا تكمن البالغة عنادهم ، و لكي ال يروه أو ال يراهم ، و ذلك من ابب املماحكة و املعاندة و اال

و العمق يف الّتأثري ، فكل سامَ هلذا الوصف يستقر يف نفسه ما ُيمل من داللة ، و يفهم احلال اّلذي عليه 

 هؤالء ، بصورة أوضح و أبلغ من الوصف بكلمة الصد أو الرفض .

 -عض األصابع للداللة على الغيظ :  -3

ُبوَنُكْم  َو تُ ْؤِمُنوَن اِبْلِكَتاِب ُكلِِّه ، َو ِإَذا َلُقوُكْم قَ  َهأَنْ ُتمْ ››  -قال تعاىل    بُّونَ ُهْم  َو اَل ُيُِ اُلوا أََمنَّا  َو ِإَذا َخُلْوا أَواَلِء حتُِ

   2 ‹‹(    119   )َعضُّوا َعَلْيُكْم اأَلََنِمَل َم   َن الَغْي   ِظ ُقْل ُموتُوا بَِغْيِرُكْم إّن هللَا َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر 

 

يقول القرطيب  " وعض األَنمل من فعل املغضب اّلذي فاته ما ال يقدر عليه ، أو نزل به ما ال يقدر على تغيريه     

 " 3 

ويقول سيد قطب   " إهّنا صورة كاملة الّسمات ، َنطقة بدخائل الّنفوس ، و شواهد املالمح ، تسجل املشاعر  

 4رّاهرة  ، و احلركة الذاهبة اآلتية " الباطنة ، و االنفعاالت  ال
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 الفصل الثّالث : لغة اجلسد و دورها يف القرآن الكرمي .

فاحلركة اجلسدية اّلِت ظهرت يف هذه اآلية الكرمية حتمل داللة الغيظ ، و عدم القدرة على الفعل من قبل أعداء      

هللا و أعداء الّدين ، فهم من ش    ّدة  حقدهم على اإلسالم  و املسلمني و أهله يريدون أن يؤذوهم  ، و  لكن عد 

متكّنهم من ذلك أوجد يف  نفوسهم حسرة و حقدً ا مل يستطيعوا  كتمه ، فرهر  على شكل غضب شديد متثل م  

على احلقيقة  يف عضهم ألصابعهم من ابب اجملاز فلم يكن هناك عض على األصابَ ، و لكن لشيوع هذا الّتعبري 

 للداللة على ش ّدة الغيظ مَ العجز .

 لغة اجلسد يف حركة الرأس : 

 -لقد ورد للرأس يف القرآن الكرمي هيئات متعددة نوردها فيما يلي     

  -الرؤوس املرفوعة الذليلة : -1

 1‹‹ (   43 )ُمْهِطِعنَي ُمْقِنِعي  ُرُؤوِسِهْم الَ يَ ْرَتدُّ إِلَْيِهْم  َطْرفُ ُهْم  َو أَْفِئَدتُ ُهْم َهَواٌء ››  قال تعاىل   

قِنَ  الِّْذي يرفَ
ُ

 2رأسه ينرر يف ذّل. قال  واإلقناُع  رفَ الرأس والّنرر يف ذلِّ وخشوع" قال األزهري  "امل

أي رافعي رؤوسهم ‹ ‹ُمْقِنِعي  ُرُؤوِسِهْم  ››  وقال الرَّازي " واإلق   ناع رفَ الرّأس والّنرر يف ذلِّ وخشوع. فقوله         

ه    ذا املعتاد و   يراه فبنّي تعاىل أن حاهلم خبالفواملعىن   أن املعتاد فيمن يشاهد البالء أنّه يطرق  رأسه عنه لكي ال

 3 أهّنم يرفعون رؤوسهم  "

م  ن خالل ه  ذه اآلية تبني ل   نا أّن هذا اإلن    سان الرّامل يكون بصره يوم القيامة شاخًصا و ميشي بسرعة ، و     

ل ما ُيصل حلال تتطلب غري ذلك إالَّ أن كرأسه مرفوع ، و عيناه مفتوحتان ال يستطيَ إغالقهما  ، ابلرغم من أّن ا
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 الفصل الثّالث : لغة اجلسد و دورها يف القرآن الكرمي .

معه كان رغًما عنه ، و لقد جاءت هذه احلالة اجلسدية لتبني لنا أنّه جمرب على رفَ رأسه و فتح عينيه ، لريى ما ال 

 ُيب أن يراه ،  وأنّه مسرع إىل مصري ال يشتهيه .

 1‹‹ . (65)ثُ  مَّ نُِكُسوا َع  َلى ُرُؤوِسِهْم لَ  َقْد َع   ِلَمْت َما َهُؤاَلِء  يَ ْنِطُقوَن   ››   ج  اء يف ك  تاب هللا  تعاىل             
ْعَنا  َفَأْرِجْعنَ ›› و قوله تعاىل    حِلًا ِإَنَّ ا نَ ْعَمْل َصاَو َلْو تَ َرى ِإَذا اْلُمْجرُِموَن ََنِكُسوا ُرُؤوِسِهْم ِعْنَد َرهبِِّْم َرب ََّنا أَْبَصْرََن َو مسَِ

 2‹‹  (12) ُموِقُنوَن  

قال ابن منرور   "  النَّْكُس     قلب الّشيء على رأسه ، و يف التنزيل    ََنِكُسوا ُرُؤوِسِهْم ِعْنَد َرهبِِّْم             

ْعَنا  فََأْرِجْعَنا نَ ْعَمْل َصاحِلًا ِإَنَّ ُموِقُنوَن    ‹‹ .َرب ََّنا أَْبَصْرََن َو مسَِ

 3الناكس   املطأطأ رأسه ، ونكس رأسه إذا طأطأه من ُذلِّ  "  و 

أي ردوا على ما   كانوا عليه يف أّول األمر ، وكذا قال ابن عباس ، ‹‹ نُِكُسوا َع  َلى ُرُؤوِسِهْم ›› يقول القرطيب    

 4قال   أدركهم الّشقاء فعادوا إىل كفرهم " 

ر ل الكناية للداللة على االرتداد   عن الرأي الصواب و العودة إىل الكففاحلركة اجلسدية يف اآلية األوىل جاءت سبي

بعد وضوح احلق هلم ، وعدم قدرهتم على إثبات صدق معتقدهم ، و أّما يف اآلية الثّانية فقد استخدمت احلركة 

ائية واضحة جلّية ، مياجلسدية على سبيل احلقيقة ال اجملاز ، فحال الكفار يوم القيامة  عند ما ترهر هلم احلقائق اإل

و يتحقق أمامهم وعد هللا يطأطئون رؤوسهم من شّدة اخلزي و احلياء و الّذل ، ألهّنم يف حالة من اخلسران و عدم 

 القدرة على تعبري قدرهم و أّن العذاب واقَ هبم .
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 الفصل الثّالث : لغة اجلسد و دورها يف القرآن الكرمي .

  -الرؤوس املتحركة املكذبة :   -2

َل َمرٍَّة َفسَ ››   قال تعاىل   يُ ْنِغُضوَن إِلَْيَك أَْو َخْلًقا ممَّا َيْكبُ ُر يف ُصُدورُِكْم َفَسيَ ُقوُلوَن َمْن يُِعيُدََن ُقْل الَِّذي َفَطرَُكْم أَوَّ

 1‹‹   ( 51 )ُرُؤوَسُهْم َو يَ ُقوُلوَن  َمََّت ُهَو ُقْل َعَسى َأْن َيُكوَن َقرِيًبا 

يء و أنغض حتّرك و اضطرب ، و أنغضه هو أي حرّكه كاملتعجب من الّشيء ، قال قال ابن منرور   " نغض الشّ 

 2الفراء   أنْ َغَض رأسه إذا حرّكه إىل فَ ْوُق  و إىل أسفل " 

و قال ابن كثري   " قال ابن عباس و قتادة   ُيركوهنا استهزاء و ه     ذا الّ  ذي قااله هو الّ   ذي تعرفه العرب من لغاهتا 

 3نغاض  ه  و الّتح  رك من أسفل إىل أعلى أو من أعلى إىل أسفل " ألّن  اإل

فهؤالء الق وم اّلذي ن كّذبوا ابلبعث و إعادة اخللق ، مل يرق هلم أهّنم سيبعثون بعد املوت خلًقا جديًدا ، فعند مساعهم   

بعدوا حصول سمعون ، و يستذلك مل يستوعبوه ، و جاءوا حبركة جسديّة   هي هز الرّأس  و حتريكه ليشككوا مبا ي

 ذلك ، و يستهزئوا ابلقائل .

ُؤوَسُهْم َو َو ِإَذا ِقيَل هَلُْم تَ َعاُلوا َيْستَ ْغِفْر َلُكْم َرُسوُل هللِا َلوُّوا رُ ›› قال تعاىل    -الرؤوس الّرافضة  :  - 3

وَن َو ُهْم ُمْسَتْكربُوَن   4‹‹   ( 5 )رَأَيْ تَ ُهْم َيُصدُّ

 5" َلَوى َرْأَسُه    أمال و أعرض و أْلوى ب  رأسه   أم   اله م ن جانب إىل جانب "  قال ابن منرور  

إذن هذه اآلية تبني حال املنافقني ، اّلذين عرض عليهم املسلمون أن يذهبوا إىل رسول هللا صلى هللا عليه و سّلم ، 

ض ، و هذه تّدل على رفضهم هلذا العر  لكي يستغفر هلم على ما بدر منهم من معصية ، فرّدوا هبذه احلركة اّلِت

 احلركة من احلركات املتعارف على داللتها بني الّناس 

                                                 

 . 51سورة اإلسراء : اآلية   1

 7/238ابن منظور    2

 . 58/ 3تفسير القرآن الكريم  ابن كثير :  3

 . 5سورة المنافقون : اآلية   4

 

 . 3/58المرجع السابق نفسه   5
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 اخلامتة

  -اخلامتة : 

أمحد هللا محًدا كثريًا على أن أعانين و وفقين إلمتام هذه املذكرة و الصالة و الّسالم على رسوله حممد صلى هللا عليه 

 و سّلم اّلذي هو  قدوتنا  لكّل خري و إحسان 

يف ختام هذه الّدراسة البّد من وضع خامتة تتضمن عّدة نقاط  و استنتاجات متثل أهم نتائجها إضافة إىل عدد من 

  -التوصيات اّليت استندت إىل ما ورد يف هذه الّدراسة من حماور و موضوعات و تتلخص فيما يلي : 

ى و من ا يتعدى ذلك ليشمل صورًا أخر إّن الّتواصل بني البشر ال يتم من خالل الكالم املنطوق فقط و إنّ  -1

أمهها لغة اجلسد املتمثلة يف احلركات اجلسدية ذات الّدالالت اخلاّصة سواء كانت مستقّلة أو موافقة للكالم 

 املنطوق .

إّن لغة اجلسد ليست قالًبا واحًدا و إّنا تظهر يف عّدة صور ترتبط أبعضاء اجلسم كاألطراف و العني و  -2

 الوجه و األصابع و غريها إذ تتغري املعاين و الدالالت بتغيري العضو و شكل احلركة .

كالم املنطوق لفالقرآن الكرمي حرص على تنويع طرق إيصال املعاين للسامع و املشاهد فلم يقف عند حد ا -3

 و إّنا تضمن مواقف مّت فيها توظيف لغة اجلسد و بيان أمهية هذا الّنوع من الّتواصل من خالل آايت قرآنية 

 لغة العيون تتجلى يف العني و البصر و الّنظر . -4

 ةالوجه نظام متكامل مبا فيه من العني و األنف و األذن و الّشفة  و الذقن و الفم و يلعب دورًا يف عملي -5

الّتواصل حيث يسهم كل عضو من األعضاء املذكورة بدرجة ما يف تكوين املظهر الكلي للوجه و اّلذي 

 بدوره يشكل أداة إليصال األفكار  لآلخرين .

إّن لغة اإلشارات و حركات األعضاء كما ظهرت يف اآلايت القرآنية تلعب دورًا مهًما  يف عملية الّتواصـــــــــل   -6

 ق ابليد و األصابع و أخرى ابلرّأس .تشمل حركات تتعلّ 
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 اخلامتة

من خالل هذه الّدراسة يتبني على إقرار القرآن الكرمي على أمهية لغة اجلسد و ضرورة توظيفها يف العملية  -7

الّتواصلية بني البشر و استثمارها يف مجيع جماالت احلياة و ميادينها االجتماعية و الرتبوية و السياسية و 

 . االقتصادية و الوعظية

لغة اجلسد رغم ختتصر اجلهد فتوظف حاسة البصر يف دعم حاسة السمع مع اإلسراع لعملية الفهم و  -8

 استقبال املعلومات و األفكار و الّتأثري يف اآلخرين .

فهذه هـــــــي أغلب النتائج و االستنتاجات  املتوّصل  إليها  يف هذه الّدراسة ، أّما فيما خيص ابالقرتاحات 

 ميكن سردها يف ما يلي :  و التوصيات

  ضرورة التنبيه على األوساط الرتبوية إىل أمهية لغة اجلسد يف العملية التعليمية التعّلمية ملا هلا من فائدة -1

 كبرية يف حتقيق األهداف املرجوة أبقل جهد و زمن مًعا .

سالمي عامة و ية يف اجملتمع اإلفالقرآن الكرمي حّض على استخدام لغة اجلسد اّليت من خالهلا أن تبعث أمور إجياب
العريب خاّصة من خالل تعاملهم مع بعضهم البعض يف بعث املوّدة  و احملّبة و التآلف بني أفراد اجملتمع كمالمح 

 . الوجه كاالبتسام و السمات احلسنة
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 و املراجع  قائمة املصادر
 

 

 و املراجع  قائمة املصادر
 القرآن الكرمي.

 
 املصادر :

 .6/241لسان العرب  ابن منظور :   -
املدينة املنورة : دار طيبة ،  4مج ، ط 8هـ ( : معامل التنزيل  516البغوي احلسن بن مسعود الفراء ) ت    -

 2/36م 1997
هـ ( : الكّشاف عن حقائق التنزيل و عيون األقاويل يف 538الزخمشري ، أبو القاسم حممود بن عمر ) ت   -

 وجوه التأويل .
  6/3897يف ظالل القرآن قطب سيد :    -
 1مج، حتقيق: حممد عوض مرعب ط15هـ(: هتذيب اللغة ،370األزهري، أبو منصور حممد بن أمحد)ت  -

 .1/172م 2001دار إحياء الرتاث العريب  :بريوت
بريوت 3مج ، حتقيق د.مصطفى ديب البغا 6هـ ( : اجلامع الصحيح ، 206البخاري حممد بن إمساعيل ) ت  -

 .1987-1407كثري ، اليمامة   : دار ابن
 مج حتقيق : فوزي عطوي ، بريوت : دار صعب .1هـ ( البيان و التبيني 255اجلاحظ عمرو بن حبر ) ت   -
 .17/32. و انظر الطربي : جامع البيان 19/112الرّازي : مفاتيح الغيب   -
 . 11/302القرطيب :  اجلامع ألحكام القرآن   -
 .1/452يف ظالل القرآن  قطب السيد :  -
 .6/3712قطب سيد : يف ظالل القرآن   -
 5/2840قطب سيد يف ظالل القرآن   -
بريوت : املكتب اإلسالمي  3مج .ط9ابن اجلوزي . عبد الرمحان بن علي : زاد امليسر يف علم الّتفسري  -

 5/228هـ ، 1404
 .  1/4995ابن عادل : تفسري الّلباب  -
.  4/310ابن عاشور : الّتحرير و االتنوير  -  
 . 2/94ابن كثري : تفسري القرآن العظيم  -
 .2/505ابن كثري : تفسري القرآن الكرمي  -
 . 58/ 3ابن كثري : تفسري القرآن الكرمي  -
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 و املراجع  قائمة املصادر
 

 . 8/327ابن كثري : تفسري القرآن الكرمي  -
مج ، حتقيق حممود حسن ط اجلديدة  8آن الكرمي هـ ( : تفسري القر  774ابن كثري إمساعيل بن عمر ) ت  -

 . 92/ 4م  1994بريوت : دار الفكر 
 .  4/367ابن منظور : لسان العرب  -
 .3بريوت : دار صادر ، ج 1مج ،ط15هــ ( : لسان العرب 711ابن منظور ، حممد ) ت  -
  . 24/19األلوسي : روح املعاين  -
 .30/114األلوسي : روح املعاين  -
هـ(:روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم و املثاين 1270األلوسي ، أبو الفضل حممود )ت -

 16/88مج،د،ط،بريوت:دار إحياء الرتاث العريب ،30
 .4/161،  4184البخاري صحيح البخاري ، ابب مرض النيب صلى هللا عليه و سلم ووفاته حديث رقم  -
بريوت : دار  4مج : حتقيق : د . وداد قاضي ط 9و الذخائر  هـ ( : البصائر414التوحيد أبو حيان ) ت  -

 .4/199م 1999صادر 
 .  10/736اخلطيب ، عبد الكرمي : الّتفسري القرآين ، بريوت : دار الفكر  -
مج ، دار 40هـ ( : اتج العروس من  جواهر القاموس  1205الزبيدي حممد بن حممد بن عبد الّرزاق ) ت  - 

 .  9/155.د . ت .  اهلداية ، د ،   ط
قطاع الثّقافة ،  –، القاهرة : أخبار اليوم  3م ( : تفسري الّشعراوي ط 1998الّشعراوي حممد متويل ) ت  -

 م.1991
 . 82/ 4القرطيب : اجلامع ألحكام القرآن   -
 عرار : البيان بال لسان ،  -
 .1983ن طبعة ، بريوت : دار الفكر هـ ( : القاموس احمليط دو 817فريوز أابدي ، حممد بن يعقوب ) ت  -
 ،2007القاهرة : دار الشروق  19( التصوير الفين يف القرآن العظيم ط  385قطب سيد ) ت  -
 .  3834/ 4قطب سيد : يف ظالل القرآن  -
 .4/2154قطب سيد : يف ظالل القرآن الكرمي  -
 .  2005، ترمجة دار الفاروق ، مصر دار الفاروق  1، بيرت : لغة اجلسد ط كليتون  -
مريل جون و لوينشتاين رالف : اإلعالم وسيلة و رسالة ، ترمجة : ساعد خضر احلارثي الرايض : دار املريخ ،  -

1989. 
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 و املراجع  قائمة املصادر
 

 املراجع : 
 . م1988، عمان : دار الّشروق  1االتصال اجلماهريي ط  أبو أ صبع صاحل :   -
 أمحد حممد األمني موسى : اإلتصال غري الّلفظي يف القرآن الكرمي .     -
 م.2007، بريوت ،دار الكتب العلمية  1عرار مهدي أسعد : البيان بال لسان ط  -
فلسطني : الناشر ، كلية فلسطني التقنية 1طأبو عياش ، نضال : االتصال اإلنساين من النظرية إىل التطبيق ،  -

 م .2005/العروب 
 أمحد ، حممد األمني موسى : االتصال غري الّلفظي يف القرآن الكرمي . -
 .م2003أمحد حممد األمني موسى : االتصال غري الّلفظي يف القرآن الكرمي ، الشارقة : دار الثقافة و اإلعالم ،  -
 م.2007عمان : دار املسرية  1يكولوجيا الواقعية و االنفعاالت ، طبين يونس ، حممد حممود : س -
 م .1998جابر سامية : االتصال اجلماهريي و اجملتمع احلديث دار املعرفة اجلامعية اإلسكندرية  -
 عبد هللا ، عودة : االتصال الصامت جمّلة املسلم املعاصر. -
عمان : دار النفائس  1قات اإلنسانية يف ضوء القرآن الكرمي طأدب الكالم و أثره يف بناء العالعبد هللا عودة  -
،2005. 

 مقاالت و جمالت : 
 . 06/10/2011دكتور وحيد حامد عبد الرشيد ، منتدى السبورة العامة ،  -
 مسري حجاجرة ، لغة اجلسد يف القرآن الكرمي ، مقالة . -
 . 2014جويلية  17، مقالة منشورة  2لغة اجلسد يف القرآن الكرمي  حممد صادق ، -
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