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Abstract:
Signs are tangible and visible phenomena implied by a relationship with an absent
phenomenon. Semiotics is a science that examines the types of signs, the factors involved in
the process of their production, exchange, and their interpretation as well as the rules
governing the signs. Non-verbal communication is one of the branches of semiotics that
encompasses a variety of people's motor behaviors including facial expressions, body
movements, gestures, and conversational adjustment movements. This type of communication
has six functions of complementing, denying, repeating, controlling, substituting, and
emphasizing. In this regard, the present study sought to examine the novel Mawton Saqiron
written by Mohammed Hassan Alvan, a contemporary Saudi writer, from the point of view of
non-verbal communication symptoms including facial expressions, eye states, hand and head
movements, and so on. The significance of the present novel dates back to its selection as a
Poker Prize in 2017, and its semantic review has been a major necessity of the present study.
The results showed that scholars have benefited most from hand, face, and head posture along
with their related functions. The author has used these modes to express issues such as anger,
fear, anxiety, and distress. Along these, other modes and organs are also involved in
delivering the author’s messages. Most of these messages also have a succession function.
Keywords: Nonverbal Communication, Poker Prize, Mohammad Hassan Alvan, Mawton
Saqiron.
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املقالة :حمكمة

االتصال غري اللفظي يف رواية موت صغري حملمد حسن علوان
دراسة سيميولوجية
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مسعود باوان پوري *
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امللخّص
العالمة ه ي ظاهرة ملموسة ومرئية يتم استبداهلا ضمنيًا بعالقةة مةظ ظةاهرة غائبةةس السةيميائية هةي العلةم الةعي يبوةع عةن راةوا ا

ةارات

وا مياءات ،والعوامل اليت تنطوي عليها عملية إاتاجها وتبادهلا وتفسريها ،وكعلك القواعد اليت حتك م العالماتس االتصال غري اللفظي هةو
رحد فرو السيميائية اليت تشمل جمموعة متنوعة من السلوكيات احلركية للناس مبا يف ذلك من تعبريات الوجة وحركةات امسةم وا ميةاءات
وحركات تنظيم احملادثة وإخلس حيتوي هعا النو من االتصاالت على ستّ وظائف تتمثل يف االستكمال والتفنيد والتكرار والتوكم واالستبدال
والتأكيدس يروي الكاتب السعودي حممد حسن علوان يف روايت سرية ابن عربي مبزيج من اخليال ،ويستخدم عناصر غري ال لفظية إىل جااب لغة
املنطوقس تسعى هعه الدراسة إىل دراسة هعه ال رواية من وجهة اظر رمناط التواصل غري اللفظي ،مبا يف ذلك من تعبريات الوج  ،وحاالت العني،
وحركات اليد ،وحركات الررس ،وما إىل ذلك ،متمسكا باملنهج السيميائي س تعود رهمية هعه الرواية إىل حصوهلا علةى جةائزة بةوكر يف عةام
 7102م ،وكان استعراضها الداللي ضرورة رئيسية هلعه الدراسةس رظهرت النتائج بأن قد استفاد علوان مةن العالمةات يف روايتة مةن رجةل
ختصيص رو وضظ الفضاء يف الروايةس استخدم املؤلف بشكل متكرر الطرق التالية للتعبري عن رسالت غري اللفظية برتتيب الرتدد :حاالت الررس،
وحركات اليد ،وحاالت الوج  ،وحاالت العني ،والسلوكيات الصةوتية ،وعلةم اللمة

والتمةاس وحةاالت امسةمس لقةد اسةتدخدمت هةعه

احلاالت للتعبري عن حاالت ،مثل :الغضب ،واخلوف ،والقلق ،والضيق ،وهلمّ جراس إىل جااب ذلك ،تشارك وسائط ورجهزة رخرى ريضاً
يف توصيل رسائل املؤلفس مل عظم هعه الرسائل ريضا وظيفة استبداليةس
املفردات الرئيسية :التواصل غري اللفظي ،جائزة بوكر ،حممد حسن علوان ،موتٌ صغريٌ
1ةة تاريخ التسلم1318/1/11 :هةس ش؛ تاريخ القبول1311/3/11 :هةس شس
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1ة املقدمة
تَشغل اللغة دورا هاما يف احلياة البشرية؛ إذ ال يستطيظ ا اسان العيش مبعزل عنها ،فهي السبيل إىل التطور وخلق خمتلةف العالقةات
االجتماعية وغري ذلك من املهام الكثرية اليت تلقي على عاتق اللغة واليت تقوم بها األخرية على رمت وج س تدوقق اللغة عملية التواصةل
بوجهيها املنطوق واملكتوب؛ لكن هناك حاالت حتقق عملية التواصل بنجاح تام مبعةزل عةن الةوجهني املةعكورين ،وتسةتعمل يف هةعه
احلاالت العالمة غري اللغوية،رو ما يسمى بالسمياء ،رو السميولوجيا رو السميوطيقا ،وهي تسميات تةدل علةى افة املعنةى رو افة
العلم العي خيتص بدراسة العالمات غري اللغويةس
العالمة هي «أي شيء يشري إىل أي شيء آخر غري نفسه» (باقرى 0931 ،هةسش ،ص )39س ميكن رن تتخةع العالمةات ر ةكاالً متعةددة،
مثل الكلمات والصور وحتى السلوكياتس لي للعالمات معنى جوهري ويتم ا

ارة إليها فقط عندما يستخدمها املستخدمون قبالةة

املعنةةى (جةةريو 0931 ،هةةةسش ،ص)031س يةةرى فردينةةان ديسوسةةري 1رن السةةيميائية هةةي كةةل الوسةةائل املسةةتخدمة يف اجملتمةةظ البشةةري
للتواصل ،وتشمل الكلمات اللغوية وغري اللغوية مثل ا مياءات ( 0933هةسش ،ص  ،)93و«تفحص العالمات اليت تهدف إىل نقل رساال
إىل أخرى» (جريو 0931 ،هةسش ،ص )93س
االتصال (التواصل) مصدر صناعي من وصل ،وهو «أن يكون ألجزاء شيء حدٌ مشرتك تتالقا عناد » (احلسةيين الكفةوي 0333 ،م،

ص  .)93إن التواصل كمفهومٍ عامٍ يغطي مجلة من العمليات املختلفة اليت يظهرها املرسل واملتلقي معاً ،حيع يتبادالن املعلومة اليت
يتم التفاهم عربها؛ ومن ثم التفاعل وفق األهداف املنشودة من وراء تلك الرسالة رو املتداولة بينهماس لقد اشأ االتصال منع اشأة احلياة
على الكرة األرضية ،فا اسان بطبعة كةائن اجتمةاعي حيتةا إىل التواصةل مةظ غةريه مةن بةين جنسة ملواجهةة القةوى الطبيعيةة ،وإىل
التفاهم حول رساليب وطرق املعيشة ,لعلك تنوعت طرق االتصال سواء عن طريق ا

ارات رو الطبول ،رو الرمةوز الةيت تةدل علةى

اقرتاب اخلطر ،رو االستعداد للورب ،رو غريها من الوسائل االتصالية اليت سادت يف ذلك الوقت (آل الشيخ 1100 ،م ،ص )09س

يعدّ التواصل ا اسااي من رهم املظاهر اليت تدل على اجتماعية ا اسان ،سواء كان التواصةل لفظيةاً رو غةري لفظةيس وعلةى هةعا،
فإنّ التواصل ا اسااي إمنا يتم من خالل اظامني اثنني :اظام لفظي يتمثّل يف اللغة اللفظية (املنطوقة واملكتوبة) ،واظام غري لفظي يضمّ
رمناطاً سلوكية ،ور كاالً تعبريية خمتلفة ،كلغة امسد ،واللباس ،والطقوس ،واأللوان ،والعمران ،وما إىل ذلك ،حتةى يةتمّ الفعةل
ا اسااي على اطاق روسظ (النبية 1103 ،م ،ص )131س

بينما يكون االتصال اللفظةي يف الغالةب للتعةبري عةن األفكةار وتبةادل املعةارف ،تكةون مقابلة اللغةة الصةامتة ،وهةي اتصةال بلغةة
ا

ارات ،ورعضاء امسم ،ويطلق عليها لغة االتصال غري اللفظيس االتصال غري اللفظي يعين «احلوار النفسي الذي جيري بني األطاراف

املعني واملعاني املنتقل بينهم ،ال من خالل النطق ،بل من خالل الصمت واملالمح العام لإلنسان الصامت» (عبةد اهلل 1113 ،م ،ص .)9وعرّفهةا
حممد األمني موسى رمحد بقول :
هي الرسائل التواصلي املوجودة يف الكون الذي نعيشه ،ونتلقاها عرب حواسنا اخلمس ،ويتم تداوهلا عرب قنوات متعددة ،وتشمل كل
الرسائل التواصلي حت تلك اليت تتداخل مع اللغ اللفظي واليت تعترب من ضمن بنيتها ،وتتجل وسائل االتصاال غاري اللفظاي عارب
سلوك العني ،وتعبريات الوجه ،واإلمياءات ،وحركات اجلسد ،وهيئ اجلسد وأوضاعه ،والشم ،واللمس ،والذوق ،واملساف  ،واملظهر،
واملنتجات الصناعي  ،والصوت ،والوقت ،ومفهوم الزمن ،وترتيب البيئ الطبيعي واالصطناعي ( 1119م ،ص )31س
1 .Ferdinand Dossor
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يعود االهتمام باالتصال غري اللفظي إىل بدايات اهتمام ا اسان باالتصال ،فقد اعترب فرااسةي بيكةون عةام 1061م ،ا ميةاءات
كوسيلة اتصال تعمل بتنسيق مظ اللغة اللفظية واملكتوبة فقد اقرتح را «مثلما يتحدث اللسان لألذن تتحدث اليد للعينني ،وأوضح الدارسون،
خالل القرنني الثامن والتاسع عشر ،أن التعبري العاطفي واإلميااء هماا األساا الرمازي األكثار تهاذيبا واصاطناعا» (خةالف 1103 ،م ،ص )100س

ويؤرخ بعض الباحثني لبداية دراسة االتصال غري اللفظي بكتاب ارل تشارلز دارون 1العي اشر عةام 1811م ،بعنةوان التعةبري عةن
العاطفة عند ا اسان واحليوان ،1والعي درس في السلوك الوجهي كتعةبري عصةيب عضةلي عةن العاطفةةس وهةعا السةلوك يعكة آثةار
املاضي وخيرب عن حالة عاطفية داخلية لإلاسان رو احليوان (املصدر افس  ،ص )100س ويف دراسة قةام بهةا عةا الةنف األمريكةي رلةربت
مهرابيان {حمرابيان} عام 1101م ،حدد بقياس األثر الكبري العي حتدث اللغة الصامتة؛ فقد اكتشف رن  %1فقط مةن االتصةال يكةون
بالكلمات و  %38بنربة الصوت و %11بلغة امسد (فرهنكى 0933 ،هةسش ،ص )139 -131س

حيسب االتصال غري اللفظي رحد فرو السيميائية (بهلوانجناد 0933 ،هةسش ،ص )03س تةنص "اظريةة ا ميةاء" الةيت طرحهةا فيلةهلم
وواةت 3ألول مةرة يف القةةرن التاسةظعشةةر علةى رن ربسةةط ر ةكال التواصةل البشةةري هةي ا ميةةاءات والعالمةات املصةةنوعة يةدوياًس يةةتم
استخدام هعه اللغة دون وعي ،ورحياااً بالكلمات ،حتى عندما ادعو خصاً آخر ،با ضافة إىل االتصال ب حرفياً ،تكون مصووبة
حبركة اليدس وعندما ال اعرف لغة مجهوراا ،فإانا الجأ فقط إىل ا مياءات (املصدر افس  ،ص)11س

يدعترب االتصال غري اللفظي ة ما يطلق علي حديثاً (لغة امسد) ة من رقدم طرق االتصال اليت عرفها ا اسان ،وهو رمر ال ميكن
حتا ي رو التهرّب من س فعندما يكف ا اسان عن الكالم فإا ال يستطيظ رن يكف عن احلركة وعن التعبري عن ذات بوسائل رخرىس
واالتصال غري اللفظي دائماً يكمل رو يعزز رو يفسر االتصال اللفظيس
لغة امسد من رهم القضايا اليت استخدمها املؤلفون بوعي رو بغري وعي لوصف اللغةة ،كمةا اسةتخدم الكتةاب العةرب هةعه امليةزة
لتوسني جودة رواياتهمس اظراً ألن مائزة بوكر العربية "امائزة العاملية للرواية العربية" مكااة خاصة يف اختيار رفضل الروايات العربية،
فقد قام هعا البوع بدراسة رواية موت صغري حملمد حسن علوان عن طريق استخدام املنهج السيميائي واملةنهج متعةددة التخصصةات
(البينية) واستخدام تعاليم علوم االتصال الستكشاف وتصنيف عالمات التواصل غري اللفظي فيهاس
إنّ للرسائل غري اللفظية ست وظائف:
* استكمال :تتم مزامنة بعض الرسائل غري اللفظية مظ الرسائل اللفظيةس الرسالة غري اللفظية ،با ضافة إىل إكمال رسالة لفظية،
تعززها وجتعلها واضوة ومفيدة للجمهور؛ على سبيل املثال ،عندما ترى صديقاً يقول" :راا سعيد برؤيتك" ،ويف اف الوقت العي
حيتضن  ،ستكون الرسالة املرسلة رقوى وركثر فاعلية؛
* التفنيد :بعض الرسائل غري اللفظية تنتهةك رو تنكةر رو حتيةد رو تنةاقض الرسةالة اللفظيةةس عنةدما تكةون الرسةائل اللفظيةة وغةري
اللفظية على خالف ،مييل الناس إىل ا ميان بالرسائل غري اللفظية؛ على سبيل املثال ،قةد يقةول الشةخص بنةربة بةاردة وعدائيةة" :ال
توجد مشكلة" ،فإن النغمة هنا هي رحد العناصر الرئيسية غري اللفظية اليت تكشف لنا كعبت ؛

1 .Charles Darwin
2 .The Expression of Emotion in Man and Animals
3 .Wilhelm Wundt
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* التكرار :الرسالة غري اللفظية اليت تكرر الرسالة اللفظية او من الرسائل اليت ميكن رن تعمل بشكل مستقل ،إذا

تكن هنةاك

كلمة؛ على سبيل املثال ،عندما تطلب وجبتني يف مطعم ،تظهر ريضاً بإصةبعنيس يف الواقةظ ،الرسةائل غةري اللفظيةة هةي تكةرر رسةائل
لفظية ،والعك صويح؛
* التوكم :يتم تنظيم التفاعالت اللفظية بسبب سيطرتها واجتاههاس يعمل عنصر التوكم هعا بشكل رفضل عند دجم مظ رسةائل
غري لفظيةس تشمل مراقبة الرسائل غري اللفظية ما يلي :النظر إىل خص آخر رو االبتعاد عن  ،ورفظ إصبعك رثناء التوقف لإل ارة إىل
اهاية احلديع ،ورفظ املسار الصوتي رو خفض وسسس؛
* االستبدال :عندما يتم إرسال رسائل غري لفظية بدالً من الرسائل اللفظية ،حتدث ظاهرة االستبدالس اظةرة معاديةة لشةخص مةا
يلعب دوراً مثل قول مجلة سلبية ل ؛
* التأكيد :تدستخدم الرسائل غري اللفظيةة للتأكيةد علةى الرسةالة رو تعزيزهةا رو االعتمةاد عليهةا رو إبرازهةاس ا يقةاف املؤقةت قبةل
الكالم يشري إىل رن ما سيقال مهم للغايةس هعه الوظائف السةت ال حتةدث دائمًةا بشةكل منفصةل ،بةل ميكةن رن حتةدث يف وقةت واحةد
(رجيمواد ومككروسكي 1388 ،هةسش ،ص )11 -11س

مت االعتماد يف هعه املقالة على املنهج السيميائي الةعي يصةف البنيةة الظةاهرة للةنص مةن خةالل تتبةظ منةوذ مةن اآلثةار املنثةورة رو
املنظومة اليت وردت فيها الكلمات الدالة على قنوات امسد كأداة للفعل االتصالي ثم حتليل وتفسري هعه النماذ للوصول إىل املعااي
واألفكار اليت حتملها واستتنا التأثريات املختلفة اليت حتدثهاس
والغرض من هعه الدراسة هو تقديم وتصنيف وفك فرة وحتليل راوا التواصةل غةري اللفظةي يف روايةة مةوت صةغري حملمدحسةن
علوان ظهار كيفية استخدام لغة امسد يف رداء وظائف ،كاملودة واخلوف والقلق واألكاذيب واحملادثةات الكالميةة بةني الشخصةياتس
إىل جااب ذلك ،توضح هعه الدراسة راّ كيف ميكن رن تلعب لغة امسد ردواراً ،مثل التوكم واالستكمال واالستبدال وما إىل ذلك
يف احملادثات الكالمية والتواصل غري اللفظي للشخصيات السرديةس حياول هعا البوع رح اجملةاالت الدالالتيةة املختلفةة املتعلقةة بلغةة
امسد با ضافة إىل تطبيق تعاليم علوم االتصال وعلمالنف وعلم االجتما واألاثروبولوجيا يف الروايةس
1ة رسئلة البوع
األسئلة الرئيسية اليت تهدف الدراسة احلالية إىل ا جابة عنها يف هعا اجملال هي:
ة ما هي ربرز اجملاالت الداللية يف رواية موت صغري؟
ة إىل ري مدى وكيف استخدم الكاتب رغراض التواصل غري اللفظي يف الرواية؟
ة ما هي وظيفة معظم الرسائل غري اللفظية املستخدمة يف الرواية؟
3ة خلفية البوع
حممد رضا بهلوان جناد ( 1380ش) ،يف مقالتة "ارتباطات غیر کلامی و نشانهشناسی حرکاات باننی" ،تنةاول التواصةل غةري اللفظةي
ودور احلركةةات البدايةةة يف التواصةةل يف الثقافةةة واللغةةة الفارسةةيةس لقةةد وصةةل املؤلةةف إىل رن احلركةةات امسةةدية تلعةةب دوراً مهم ةاً يف
التواصل ،وحتى جوااب هعه احلركات ميكن رن تلعب دوراً رساسياً ركثر من املهارات الكالمية يف التواصلس هناك دراسة قيمةة رخةری
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لروح اهلل صيادي جناد 1103(،م) ،املعنواة بة"اللغة الصامتة وفاعليتها يف االتصةال النةاجح"س ر ةار الباحةع يف املقالةة إىل الةدور البنةاء
العي تلعب اللغة الصامة يف كثرية من العالقات ا اساايةس لقد درست زهراء حمققيان ورعظم برجم ( 1311ش) ،يف مقالة "نشانهشناسی

ارتباطات غیر کﻼمی در آیات قرآن کریم" ،اص القرآن الكريم من وجهة اظر رعراض التواصل غري اللفظي مبا يف ذلك السةلوكيات
والوقت واملكان وما إىل ذلك من خالل الرسائل اليت رصدرها اهلل من خالل عناصر غري لفظية وفك ةفرة الكلمةة املنقولةة لإلاسةانس
هلعا السبب ،بعد إدخال راوا التواصل ،قامةت املقالةة بةالنهج املتعةدد التخصصةات ،واسةتخدام اظريةات علةوم االتصةال ،وحتليةل
التواصل غري اللفظي املنع َك يف اص القرآن الكريمس تظهر اتائج البوع را يف اآليات القرآاية مت اقل رسةائل متنوعةة إىل ةخص مةا
من خالل استخدام التواصل غري اللفظي ،مثةل :الصةوتي والبصةري والشةمي والسةمعي ،وبالتةالي كةان للكشةف عنهةا دور هةام يف
اكتشاف الرسالة املخفية واستنساخ معاايهاس لعلك من رجل فهةم رفضةل لغةرض اهلل ،جيةب علةى املةرء ريضةاً مراعةاة هةعه األاةوا مةن
االتصاالت واستخدامها للوصول إىل غرض اهللس مسرية ردة حسني احلارثي ( 1611م) ،يف مقةال "املكةان ،الصةورة والداللةة؛ روايةة
موت صغري حملمد حسن علوان منوذجاً" ،با ضافة إىل رح الكتاب ،تتنةاول سةرية املؤلةف وابةن عربةي ثةم تتطةرق إىل معنةى املكةان
ودوره ورهميت يف العمل القصصي ،وكعلك يف هعه الروايةس ثةم هنةاك إ ةارات إىل العنةوان والغطةاء واالهةداء ومةا إىل ذلةك ،حتةت
عنوان الدالالت املكاايةس يف ما يلي تتناول الباحثة دالالت الكوخ ،والربزخ والقبلة يف هعه الروايةس مهمةا يكةن مةن رمةر ،فمةن خةالل
البوع يف املواقظ املوثوقة وكعلك املنشورات املختلفة ،اعثر على دراسة حول سيميائية التواصةل غةري اللفظةي يف الروايةة الةيت نةن
بصددها اآلنس
1ة ابعة عن حياة حممد حسن علوان وروايت
ولد حممد حسن علوان يف السابظ والعشرين من رغسط لعام رلف وتسعمائة وتسةعة وسةبعني يف الريةاضس لة العديةد مةن الروايةاتس
كان يكتب مقالة رسبوعية يف صويفيت الشرق والوطن السعوديتني ،حيع را استمر يف الكتابة لديهما مدة ست سنوات ،وقامت كل
من صويفيت الغارديان الربيطااية وايويورك تاميز األمريكية بنشر العديد من قصص القصرية ومقاالت س ومت اختيار هةعا الكاتةب ضةمن
رفضل تسعة وثالثني كاتبا عربيا حتت سن األربعني ،وكان ذلك يف عام رلفني وعشرة ،وعلى نو عاملي وعربي مت مشاركة مئة وثالثةة
وثالثني رواية يف امائزة العاملية للرواية العربية فتم تر يح رواية القندس هلعا الكاتب ضمن القائمة القصرية هلعه امائزة ،وقد فازت
هعه الرواية جبائزة معهد العا العربةي يف بةاري وريضةاً قةد فةازت روايتة مةوتٌ صةغريٌ بامةائزة العامليةة للروايةة العربيةة عةام 1611م
( 1611 ، http://weziwezi.comم)س

تعترب رواية موت صغري إحدی روايات الروائي السعودي حممد حسن علوانس رصدرت هعه الرواية ألول مرة عام رلفني وستة عشر
عن دار الساقي يف لبنانس وعام رلفةني وسةبعة عشةر ،دخلةت هةعه الروايةة للجةائزة العامليةة للروايةة العربيةة وكااةت يف القائمةة النهائيةة
وحصلت على امائزةس تتودث هعه الرواية عن حميي الدين بن عربي يف سرية روائية متخيلة ،فتبدر بالتودث عنة مةن حةني والدتة يف
األادل يف منتصف القرن السادس اهلجري ،ولغاية وفات اليت كاات يف دمشقس تعةرض الروايةة تفاصةيل حياتة املزدمحةة واململةوءة
بالسفر والرحيل من غرب األادل لغاية رق رذربيجان ،مروراً بكل من املغرب ومصةر واحلجةاز والشةام والعةراق وتركيةاس ويعةيش
البطل يف الرواية جتربة صوفية تتصف بالعمق والقلق يف ظل األحداث املتخيلة الةيت يعيشةهاس ميةر البطةل بةالكثري مةن الةدول وكةثري مةن
األ خاص ،يف ظل احلروب اليت ال تنتهي إىل جااب مشاعره املضطربة (املصدر افس )س
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1ة التواصل غري اللفظي يف الرواية
1ة1ة التواصل بالعني
لقد جاء يف العقد الفريد رنّ «العنيَ باب القلب ،فما كان يف القلب ظهر يف العني» ( 1110م ،1 ،ص )111س تعترب العينةان واحةدة مةن ركةرب
مفاتيح الشخصية اليت تدلك بشكل حقيقي على ما يدور يف عقل املتودث وذهن س فتستطيظ العيون رن تتخطى كةل اللغةات وتسةتطيظ
رن حتكي ما يعجز عن اللسان ،فهي مرآة صافية تعك كةل املشةاعر وتبةوح باألسةرار (خةالف 1611 ،م ،ص )111س العينةان مةن ركثةر
عناصر الوج تأثرياً يف العملية االتصالية؛ فالتقاء النظرات بني املعارف ختتلف عةن تلةك الةيت تنطبةق علةى الغربةاءس فةيمكن للنظةرات
املتبادلة رن تساعد على فهم األفكار كما ميكن رن دالالت االهتمام واالاتباه ،وسواء كااةت النظةرة خاطفةة رو ال مباليةة ،رو جاابيةة،
فهي تشكل رساساً لالستنتا حول اهتمامات الناظر ومقاصده ورهداف وحتى اجتاهات  ،كما ميكةن بسةبب النظةرة املالحظةة والتوجية
والتدقيق واالخفاء والتجعب وتهداة األمور (عمريات 1613 ،م ،ص )116س

يصف الراوي على لسان ابن عربي وجه و به بوالده ،ويصف وجه املسةتدير ،وكةعلك عينية البنّيةتني ،واخلةدين البةارزين،
واألاف املستقيم ،والشعر العديد ،با ضافة إىل رنّ هعه العالمات تدل على مجال الظاهري ،فةإنّ عينية البنيةتني ريضةاً عالمةة علةى
حناا س هعه الرسالة لديها وظيفة االستبداليةس يبدو رن األ ةخاص ذوي العيةون البنيةة لةديهم قةدرة فريةدة علةى كسةب ثقةة اآلخةرين،
ألاهم ينقلون مشاعرهم بالثقة إىل اممهورس تتمتظ العيون البنية بروح حيوية جتعلها تستمتظ باحلياة ركثرس يعتقد علماء النف رن هلؤالء
األ خاص ركثر قدرة على التعامل مظ مشاكل احلياة رو رمراضهاس هود العيان هم ر خاص عاطفيون متعةاطفون جةداً مةظ اآلخةرين
ويصرخون ويعرفون الدمو بسهولة ( 1111 ،https://www.yjc.ir/fa/news/faم)،س لعلك ،ومةن رجةل التعةبري عةن هةعه امليةزة يف
وجود ابن عربي ،استخدم الراوي العيون البنية ل « :سوى ذلك فقد كان وجهي مستديرا كوجهه ،وأخذت من مالحمه عينيه البنيتني ووجنتيه
البارزتني واستقام أنفه وغزارة شعر » (علوان 1103 ،م ،ص)01س

إن فرك العني هي إحدى عالمات البكاء واالضطرابس اافصل ابن عربي ،وكان مراهقاً ،عن طريق والةده الةعي كةان مسةافراً إىل
بالط السالطني ،وسار يف طريق التصوفس يدعو ابن عربي الشيخ عبد اهلل القطان إىل املنزل ويرحب والده بالشيخ ،ويتم إعداد وجبة
مفصلة من قبل والده للشيخ؛ ولكن الشيخ العي ال يقبل سلوك األب ،يسر يف معاملت حبدةس لقد جعةل هةعا سةبب لبكةاء األبس يف
الواقظ ،هعه البكاء تعرب عن حمنة األب لسلوك غري الصويفس هعه الرسةالة لةديها ريضةا وظيفةة االسةتبداليةس يشةري وصةف املؤلةف هلةعا
القسم املختار إىل اادما الصوفية مظ حياة الشعب األادلسي خالل هعه الفرتة ،با ضافة إىل إ ةارة مةوجزة إىل افةاق والةدهس وقةد مت
وصف علوان الشيخ بأا زاهد ،ووالد ابن عربي على را منافق قريب من القصر ريضاًس من ااحية رخرى ،طلب االستغفار من جااب
األب ميكن رن يكون عالمة على خصيت الزاهدة اليت ما اختةعت طريةق النفةاق والتظةاهر ،إال مةن رجةل محايةة عائلتة يف الظةروف
الصعبة للعقوبات اليت تفرضها دولة املوحدين« :شهق بعدها وتظاهر أنه يستعرب وفرك عينيه ليستجري دمع  ،وراح حيوقل ويستغفر» (املصدر
افس  ،ص )03س

تقليب العيون عالمة التعجبس يعكر املؤلف سودكني ،العي كان مريداً البن عربيس لدي ابن امس طاهر العي ال يهةتم بالصةوفيةس
لقد ختلى سودكني عن كل ؤون طاهر؛ لكن يريد من فقط رن يعمل حبفظ رماات  ،وهو كتاب البن عربيس وقد فاجأ هعا الولدس رظهر
املؤلف هعه العالمة من خالل استخدام عالمة تقليب العيون وم غالف الكتاب من قبل طاهرس هعه الرسالة هلا وظيفةة اسةتكماليةس
من وجهة اظر علم االجتما  ،فالنصح حبماية يء مثل العني ،يشري إىل رهمية الشيء بالنسبة لشةخص معةنيس يف هةعا القسةم ريضةاً،
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يعد اللم عالمة رخرى على مفاجأة الولد الكبرية من وصية جدهس يقدم املؤلف ،مظ العناية اخلاصةة والدقيقةة ،سةودكني كشخصةية
عنده إخالص ممتاز ملواله« :إال هذا الكتاب يا ولدي ،أبقِه لديك واحفظه كما حتفظ عينك اليت يف حمجرك ،وأوصِ باه أوالدك مان بعادك .بادت
احلرية يف عيين طاهر وهو يقلب عينيه وميس بيديه غالف الكتاب الكبري» (املصدر افس  ،ص )11س

التما العني هو رحد العالمات املستخدمة يف الرواية ،لتدل على قدر كبري من البهجة واحلسرة عندما يأتي ابن وحفيد سودكني إىل
ضريح ابن عربي ويعطيان الكتاب إىل خةادم الضةريحس إنّ تنهةد العبةد يةدل علةى حسةرت ريضةاًس هلةعه الرسةالة وظيفةة اسةتبداليةس ملة
الكتاب من قبل خادم الضريح هو ريضا عالمة على األهمية اخلاصة واملصداقية اليت يعلقواها على خصةية ابةن عربةي« :ماس خاادم
الضريح الكتاب وندت من فمه تنهيدة واستعرب وظهر يف عينه التماع دمع حبيس » (املصدر افس  ،ص )010س

هالة سوداء حول العينني عالمة احلزن رو عدم النومس عندما خير ابن عربي لرؤية ربي حفص من املنزل حتدث الةراوي عةن وجةود
هالة سوداء حول عيني  ،وهي تدل على احلزن العي قد كشف ل

رهاق ليالٍ كةثرية وكةان يعةااي لظهةور الوتةد علية س وكةعلك تةدل

النربة املوجودة يف الكالم على رن ربا حفص كان حنوااًس هعه الرسالة هلا وظيفة تأكيديةس ور ار علوان إىل بيئة عمل والد ابن عربةي يف
البالط ،العي كان ألخباره تأثري خاص على قلق من غزو املوحدين ،والعي ظهر يف كل هاالت سوداء حول عيني س كما رن معاملة
ربي حفص ل تدظهر خصية ربي حفص الرقيقة واحلنواة ولطف مظ والد ابن عربي« :راح يتمعن يف وجهي قليال وقد انتبه للهاالت احمليط
جبفوني واحلزن املقيم يف عيين .أمسك بيدي وسألين حبنو :أمريضٌ أنت يا أبا زينب؟» (املصدر افس  ،ص )119س
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1ة1ة حركات اليد
إن حلركة اليد وإ ارات األصابظ رثراً يف االتصال ،فهي حتمل رسائل من خالل لغة الصمت واللغة املنطوقة ،فال تنفك إحداهما عةن
األخرى ،لتؤديا رسالة واجهة إىل املتلقي وجتسيد املعنى وتوضو س وقد وردت إ ارات واضوة املعا يف هعه الروايةة متثةل االتصةال
بوساطة ا مياءات وا

ارات رو حركات اليد؛ ورساس يقوم على قدرة ا اسان على احلركة والفعل؛ وقد تكون هعه اللغة مرتافقةة

مظ اللغة املنطوقة ومتممة هلاس إن حركات اليدين وإ اراتهما قد تصةف لنةا احلالةة املزاجيةة للشةخص رحيااةاً ،وهةي حتةل حمةل الكةالم
رحياااً رخرى وقد تكون احلركة رو ا

ارة تعبرياً عن االحرتام رو التهديد رو إلقاء األوامرس إن اليد هي رداة ذات رهمية بالغةة للتواصةل

عنةةد الصةةم والةةبكم ،وهةةي كةةعلك تسةةتعمل يف حةةاالت التواصةةل عةةن بعةةد يف املسةةافات رو يف األمةةاكن املكتظةةة والصةةاخبة ،رو لةةدى
رصواب العمال العين يتعارفون على إ ارات معينة بغية إخفاء قصدهم عن غريهم رثناء احلديع (رمحد 1663 ،م ،ص)11س

اعتصار الفراش دال على الشدة ومسح امبني عالمة الشدةس يف الصفوات األوىل من الرواية ،يصف املؤلف ميالد ابن عربي بلغة
افس س لقد دخل ابن عربي برزخ واصفا آالم والدت عند املخاض والضغط على السرير ،وكعلك العرق على جبينها ،وهي عالمات
على رملهاس هعه الرسالة لديها وظيفة استبداليةس إن اداء األم إىل اهلل هو عالمة على إميااها الديين العاليس كما تشري الرغبة يف إجناب ولدٍ
ذكرٍ يف هعا املشهد إىل را يف هعه الفرتة ،مثل الفرتات السابقة ،اليزال العرب يقدرون الصيب ركثر من الفتاة« :وانته برزخي األول يف
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116

رمضان عندما شعرتْ أمي بأمل الوضع .اعتصرتْ يداها طريف الفراش وابتهل فمها إىل اهلل أن جيعل مولودها ذكرا أو خماضه سهال .مسحت فاطم عن
جبينها عرق الوالدة وعن قلبها قوارض اخلوف» (علوان 1103 ،م ،ص  09ة )03س

فتحد األحضان عالمة الرتحيبس وعبد اهلل هو عم ابةن عربةي ،الةعي لة حضةور بةارز يف الروايةة؛ حيزاة عمةل رخية يف قصةر ابةن
مردايش وحيث على ترك عمل قبل رن يصيب غضب املوحدين رو األ خاص الةعين سةيثورون ضةد امللةكس كمةا فةتح عبةد اهلل ذراعية
ألخي وطلب من املشاركة يف األعمال مع س هعا االفتتةاح هةو عالمةة الرتحيةب الةيت ااعكسةت يف الروايةة بوظيفةة اسةتكماليةس يف هةعه
األثناء ،يشري الراوي إىل الوضظ السياسي يف مرسية حبعر ديد ويصور خةوف الوالةد منة س يبةدو رن هةعا اخلةوف منتشةر ،وهةو األمةر
العي كان عم ابن عربي على علم ب  ،فواول حترير قيق من اهلالك« :أتركُ البالط؟ قلاي برباك إن تركات الابالط أيان أذهاب ومرساي
حماصرة؟ .فيفرج عمي عبداهلل ما بني ذراعيه عالم الرتحيب ويلقي برأسه إىل الوراء ويقول :شاركين يف جتارتي وجالسين يف دكاني» (املصدر افس ،
ص)13س

وضظد اليد على الصدر عالمة الغضبس يقتب الراوي من ابن عربةي رن والةده آمةن بالسةباحة وطلةب مةن ابنة رن يةتعلم السةباحة
والرماية والفروسيةس لكن ابن عربي العي ررى كةل هةعا يف التصةوف والعرفةان ،يكةره السةباحةس يف رحةد املشةاهد ،جيةربه والةده علةى
السباحة بني جاايب النهرس يف هعا املشهد ،ينظر األب إىل الصيب بوج خائف وعبوس ،وهو يضظ يده على صدرهس هعه الرسالة لديها
وظيفة استبداليةس وقد يدل هعا على االعتقاد الديين لوالد ابن عربي بأمر رسول اهلل ( )بتعليم السباحة لألطفةالس يف هةعا املثةال،
الطريقة اليت ينظر بها األب إىل طفل تدل على غضب األب من إهمال الطفل« :التيار قوي وأبي يقف عل حاف النهر عاقادا ذراعياه أماام
صدر عابس الوجه ويرمقين بنظرات صارم » (املصدر افس  ،ص)11س

رفظد اليد عالمة الدعوة إىل الصمتس عندما يكون منادي اخلليفةة موجةوداً يف السةاحة الرئيسةية باملدينةة لقةراءة خطةاب ا مرباطةور
ا سبااي رلفواسو ،مكتوباً إىل خليفة املوحدين ،يبدر الناس يف الصراخ واملنادي هو العي يرفظ ريدي عالمة دعوة الناس إىل الصمتس
هعه الرسالة لديها وظيفة حتكميةس يروي الراوي الوضظ السياسي يف اجملتمظ والصةرا بةني املسةلمني واملسةيويني بدقةة كاملةة وخاصةةس
زيادة الضجيج يف هعا اجملال هو عالمة على غضب الناس من هعا األمر« :وارتفعات أصاوات التكابري يف أحنااء متفرقا مان اجلماع .تاركهم
املنادي بعبرون عن غضبهم قليال ثم رفع يد ليسمحوا له بالكالم فخفتت األصوات وقال هلم :أيها املسلمون ،قد مسعاتم ماا جااء يف رساال العلا
ألفونسو إىل أمرياملؤمنني .فامسعوا اآلن رد أمرياملؤمنني عليه» (املصدر افس  ،ص )113س

ضَربد كفٍ بكفٍ آخر عالمة احلسرة واألسفس بدر الراوي رحد األقسام خبرب معهل" :اختفى اخلليفة" ،ثم يتودث عن إتيةان ابنة
ولي العهد ورا ال يقبل اختفاء والده ويشعر باحلزن الشديد واحلسرة على كرسي الفارغس هعه العالمة هلةا وظيفةة اسةتبدالية« :نظار إىل
كرسيه اخلالي وراح يضرب كفا بكف وكأن األمر اليصدَّق وال يعقل» (املصدر افس  ،ص )116س

ا

ارة بالسبابة عالمة االستهزاء والسخريةس عندما يغادر ابن عربي حلب ويسافر إىل مصر ،فهو يةدعى للتةدري يف األزهةرس يف

رحد االجتماعات اليت حضرها ،سخر من عةدةس ا

ةارة بالسةبابة إىل ةخص آخةر تةدل علةى سةخريت  ،وهةعه العالمةة هلةا وظيفةة

تأكيدية يف الروايةس وهعا يدل على رن ابن عربي جعل فارقا بني موقف األابياء واألوصياء ،وكان النةاس يعتقةدون رن وريةع الرسةول
( )جيب رن يكون قر ياً رو من رهل بيت (« :)وما بالك ورثت النيب وحدك ومل يرثه غريك من أمته؟ فال قرشاي أنات وال مان أهال
البيت؟ ساد صمتٌ ثم هرج .فصاح الرجل األول مرة أخرى وقد وضع قف التمر عل األرض وأشار إلي بسبابته :وهل حقا قولك أن األولياء خريٌ من
األنبياء؟» (املصدر افس  ،ص)933س
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5ة3ة تعابري الوج
يبني بول ايكمان ،1رن الوج يف جمموع يكون اظاماً متكامالً؛ فامبهة والعينان واألاةف واألذاةان والشةفتان والةعقن والفةم ،توجةد
فيما بينهما عالقة متبادلة ،حبيع تؤدي مجيعاً رعماالً وظيفية ال ميكن ألي منها رن يؤديها وحده ربداً ،با ضافة إىل مةا يسةهم بة كةل
منها يف تكوين املظهر الكلةي للوجة  ،والةعي تةؤدي تعةابريه دوراً مهمةاً بوصةفها مصةدراً مهمةاً للبيااةات املتعلقةة باحلةاالت االافعاليةة
لإلاسان ،كواالت الفرح واخلوف والدهشة واحلزن والغضب واالمشئزاز واالزدراء (عبد اهلل 1661 ،م ،ص )13س

الوج امميل عالمة اجيابية للشخصيةس يلعب وج كل خص دوراً مهماً يف حتديد مقدار جاذبيت  ،كما كان هنةاك اتفةاق كةبري يف
مجيظ الثقافات على رن الناس جيدون اممال يف الوج (حمسنيانراد 1381 ،هةسش ،ص )113س مجةال الوجة هةو إحةدى وظةائف الوجة
اليت حتتوي على رسالة إجيابية وفعالةس وقد جاء يف تعريف اممال :اممال هو مطابقة وتنسيق رعضاء مةن ري اةو رو ري ةيء ،مةظ
وجود تسوية مظ البيئة وخلق تأثري جعاب وجدير بالثناء على البشر (دااشور 1311 ،هةسش ،ص )131س ذكر الراوي على لسان ابن عربي
خصاً امسها فاطمة اليت كاات مع منع والدت وكاات وتده األولس يف وقت الحق ،طلبت من املررة افسها تطهري قلب ومتابعت س من
خةةالل وصةةف مجةةال وجههةةا امميةةل ،غةةرس ابةةن عربةةي يف وجةةود القةةار جوهرهةةا الةةداخلي الطيةةبس هةةعه الرسةةالة لةةديها وظيفةةة
استبدالية« :استحقت بري بعد ذلك حت ماتت يف إشبيلي ميت الوليات الصاحلات ذوات الكرامات العلوي ذات وجه مل أر أمجال مناه وال أنضار»
(علوان 1103 ،م ،ص )03س

ااطفاء ضوء الوج عالمة اخلوف واحلزنس يف بعض األحيان ،يكون سلوك الشخص غري متسق مظ رفعال س بعد حتدث العم عبد اهلل
مظ والد ابن عربي ورفض السماح ل بالعمل يف القصر وارتباط بةابن مةردايش ،فهةم األب عواقةب الكارثةة وكشةفت هةعا األمةر يف
وجه س هعه العالمة هلا وظيفة تفنيديةس كان وضظ قصر ابنمةردايش رثنةاء وجةود والةد ابةن عربةي فية سةيئاً للغايةة بسةبب الصةرا مةظ
القوات األجنبية من جهة وسلطة حكومة املوحدين من ااحية رخرىس يف هعه الرواية ،يظهر الراوي جزءاً منهةا يف سةلوك وجة األب:
«يعلم أبي أن االحتماالت السوداء اليت وضعها عمي ممكن  .أنكرها بلسانه ولكن بقي جسمه صدقتها عندما حنل جسد وشابت حليته وانطفأ ضوء
وجهه» (املصدر افس  ،ص  13ة )13س

ا ضغاط على األسنان عالمة الغضبس تضمن الرواية عدة قصص رخرىس عندما يقضي ربناء تيمور ريامهم الصةعبة ،يةعهبون إىل
حضور حممد بايزيد بك لتقديم اهلدايا إلي  ،ومن بينها رعمال ابن عربي ،وهي قصة فرعية للقصة الرئيسيةس ينوي رلب ،األخ األصغر

1 .Paul Ekman
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للراوي ،جتنب تقبيل يد بايزيد بك ،األمر العي يثري غضب الراوي ،ألا يعلم راة يفتقةر إىل قةوة وعظمةة املاضةيس هةعه الرسةالة هلةا
وظيفة استكماليةس كان تقبيل يدي امللك عمالً ائعاً يف قصره احرتاماً ملوقف س ومن الطبيعي رن ميتنظ روالد تيمور لنك عن ذلك ،ألاهم
اعتربوا كرامتهم ومكااتهم رعلى من ذلك« :همس آلب يف أذني :أنا لن أقبل يد  .التنسَ أن أبانا هو الذي نصبه سلطانا .ضغطت عل أسناني
من الغيظ وأنا أقول له :والتنسَ أن أبانا مات .وستلحق به بالتأكيد إذا أبديت كربياءك يف غريحمله!» (املصدر افس  ،ص )993س

الفم املفتوح عالمة التعجبس صدر الدين هةو حصةيلة زوا ابةن عربةي الثةااي مةن امةررة تةدعى مةريم؛ لكنة علةى عكة

ةقيقي

اآلخرين ،ال يوىل اهتماماً كبرياً بالتصوف والعرفان وينفق معظم وقت باللعبةس يف رحد املشاهد ،حيةعره ابةن عربةي ،وهةو يضةغط علةى
رذا  ،من بعض سلوك الشيخ كرماايس يتعجب صدر الدين من كالم ربي س واستطيظ رن اشاهد هعا التغةيريات مةن خةالل كةالم الةراويس
هعه الرسالة لديها وظيفة استكماليةس تشري كلمات ابن عربي البن إىل رن الصوفيني والعةارفني

يكواةوا خةالني مةن الةعاب واخلطيئةة،

وراهم رااس عاديون مثل األ خاص اآلخرين العين ميكن رن يزلواس فرك األذن والضغط عليها عالمة على إيالء املزيد من االهتمةام ملةا
يقال« :وقبضت عل شحم أذنه وفركتها فركا قويا بني إصبعي حت أغمض عينيه من شدة األمل وقلت له :إن الشيخ كرماني كان صاحب أبيك وهو
من خري أهل الطريق .علمه نافع وهو ذو ذوق وأحوال ولكن  . ...وزدت من فركي ألذنه لينتبه إلي بكل حواسه ثم استطردت ...:ولكنه مفتونٌ جبمال
الشباب! اتسعت عينا صدرالدين اندهاشا مما قلت بعد أن كانتا مغمضتني من فرط األمل .فغر فا وكأمنا قد مسع مين شيئا إدا وقال :ماذا!؟» (املصدر
افس  ،ص)181س
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وب اللون
امبني املتعرق

1ة1ة مكان املوس واملسافة بني األ خاص (علم اللم

والتماس)

إن املكان العي جيل في املرء ومدى قرب رو بعده من غريه من الناس ،لَيدل على او العالقة بين وبينهمس وبالتأكيد فإاّ كلما اقةرتب
منهم واقصت املسافة ر ار ذلك إىل محيمية العالقة ،والعك صويحس يف الواقظ ،تعد عالمات اللم واليت يشار إلي باسم "علةم
اللم " ،رحد راوا التواصل غري اللفظي «علم اللمس أو علم التما هو دراس رسائل اللمس واالتصال يف التواصل غري اللفظي» (بيدارمغز،
 1311هةسش ،ص )11س إن «كمي اللمس واهلدف منه هما إىل حد كبري نتيج لألعراف الثقافي  ،وهي مثل اللمس والعناق واالحتضان وأخذ الذراع
وما إىل ذلك» (رجيمواد ومك كروسكي 1388 ،هةسش)111 ،س على قول رحةد البةاحثني «إن املسااف واحليا ز الشخصاي هلماا دور باارز يف احلاوار
الناجح» (صياديجناد 1103 ،م ،ص )31س

االتصال غري اللفظي يف رواية موت صغري حملمد حسن علوان

مسعود باوان پوري وآخرون

119

التقبيل بني عينني عالمة على املودةس عندما دعا ابن عربي الشيخ عبد اهلل القطان إىل املنزل ،تقدم والده لتوية لة وقبّةل بةني عةيين
الشيخس هعه عالمة على املودة والصداقة بني االثنني كما يظهر التقارب واالحرتام اخلاصني اللعين يتدفقان بينهماس هةعه الرسةالة لةديها
وظيفة استكمالية« :وينزل أبي وقد لبس برنس البيت ،وخيف إىل الشيخ يقبل ما بني عينيه وحيتفي به .شرفت داري وباركت مكاني ياا شايخنا.
عساك خبري؟» (علوان 1103 ،م ،ص )03س

تقبيل اليد عالمة اللطف واحملبةس عندما يعود ابن عربي وربوه من قرطبة ،جيدون رن العم عبد اهلل يكةون مريضةاًس كةان هلةعا املشةهد
تأثري كبري على األب ورمسك بيد عبد اهلل وقبّل س هعه عالمة على املودة بني األخوينس هعه الرسالة لديها وظيفة استكمالية« :شافاك اهلل
وأنزل بك ما يسرك يا أخي .ابتلّت عينا أبي وأوشك أن يبكي .ضم كف عمي بيمينه وقبلها ثم قام وقال:أتريد شيئا؟» (املصدر افس  ،ص )091س
«تكون مساف مادي بني املرسِل واملرسَل يف اتصال غري لفظي هام  .هناك أربع أنواع من املسافات :املساف احلميم (مان  51إىل  15سام) ،
املساف الشخصي (من  15إىل  525سم) ،واملساف االجتماعي (من  525إىل  225سم) ،واملساف العام (من  5إىل  2مرتا)» (حمسنيانراد0931 ،
هةسش ،ص )133س

املسافة احلميمة عالمة احملبةس يشري قرب املررة من الرجل رو العك

وهم

الصوت إىل احلب الرومااسي العي تطةور بةني االثةننيس

اظام هي فتاة ألحد يوخ ابن عربي وكاات وتةده الثالةع ،الةيت تقةام بعةض فصةول مشةرتكة هلمةا ببيةت عمةة اظةام ،فخةر النسةاء،
لشخصنيس يف هعه االجتماعات يتشكل التواصل العاطفي بني الشخصنيس يف رحد املشاهد ،اقرتبت اظام من ابن عربي وهي تهم يف
رذا س هعه املسافة هي او من احلميمةس وظيفة هعه الرسالة هي من او االستبدالية« :ثم أخفضت صوتها قلايال حتا صاار أقارب للاهمس.
ودنت مين حت شعرت بأنفاسها وهي تتكلم وقالت :ثم أال تعلم أن احملب يفن يف حمبوبه فيصبح لسانه لسانه وقلبه قلباه؟» (علةوان1103 ،م،

ص)919س ميكن القول رن كل عالمات اللم واملسافة تشري إىل املودة واالحرتامس
1ة1ة حركات الررس
يسهم الررس حبركات املتعددة يف الكشف عن سلوكات ا اسان؛ إذ ميثل دوراً مهماً يف التواصل بني األ خاصس من املقةرّر املسةتوكمم
رنَّ الررسَ «صومع البدن وجامعُ احلوا اخلمس الظاهرة ،ومنه تنجلي اآلياتُ ،وترتاءى العالماتُ ،وتصدُقُ األمارات» (اتالي باكو منقوالً عن عرار،

 1118هةسق ،ص  ،)18ورن للررس حركات وهيئاتٍ محّالةً لدالالتٍ متباينةٍ بتباين احلال النفسيّة والسّياق ،كوركةٍ تنبئد عةن الةرَّفض،
ورخرى عن القبول ،وثالثة عن االستهزاء ،ورابعة عن ا اكار وخامسةٍ عن التوية (عرار 1118 ،هةسق ،ص )18س إنّ حلركات الررس يف
رواية حاضرة دالالت ووظائف كثرية ومتنوعةس
وهزّ الررس عالمة األسفس لقد حتدث ابن عربي ،يف معكرات عن الرحلة إىل ر بيلية ،عن زوجة عمة الةيت ماتةت بسةبب مةرض
السل ،وهعا يشري إىل رن مرض السل كان ائعاً خالل هعه الفرتةس عندما يأتي الطبيب إىل سةريرها وينظةر إىل رظافرهةا ،فيخيةب مةن
عالجهاس مت استخدام هز الررس يف هعا القسم مظ وظيفة استبدالية« :يا امرأة ،أخرجي يدك من حتت اخلباء أراها .فأخرجتها ،فنظر إىل أظافرها
فإذا هي قد مسكت وأصبحت مثل عصيان الطبل ،فهز الطبيب رأسه وقال ألبي :إذا تعجرت األظافر فال شفاء .اجعلوها توصاي مباا توصاي فقاد دناا
أجلها .وماتت بالفعل بعد أيام» (علوان 1103 ،م ،ص )30س

هزّ الررس عالمة االستنكارس عندما ينتقل والد ابن عربي مظ عائلت إىل إ بيلية ،يطلب من حاكم إ بيلية تولي مسؤولية احملكمةةس
يشكو األب يف منزل عن سلوكيات مغاربة البالط لرجل تاجر يةدعى عبةد الصةمد ،وهةعا يةدل علةى تةأثري املغاربةة الكةبري يف القصةر
واخنراطهم يف الشؤونس لقد هزّ عبدالصمد ررس لدعم ذلك ،واعرتض علةى سةلوكهم وبغيةة تقلةيص قيمةتهم ومكةااتهم ،ر ةار إىل
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ماضيهم العي تشتتوا يف الصواری و يكن هلم حكومة مستقلةس هعه الرسةالة ،حسةب كلمةات عبدالصةمد ،هلةا وظيفةة تأكيديةة:
«شكا له أبي مغارب البالط مرارا :أهمُّ بالشيء يومني وثالث الأرى أحدهم يعينين حت إذا شارف عل االنتهاء سبقوني إىل الوالي ليبلغو بذلك .فيهز
عبدالصمد رأسه مستنكرا ويقول :سبحان من جعل فيهم األمر من بعدما كانوا مشتني يف الصحراء ال قوة هلم وال شأن» (املصدر افس  ،ص )39س

هزّ الررس عالمة االستهزاءس عندما ميوت رحد اخللفاء املوحدين ،يتولّى ابن املراهق ،يعقوب ،اخلالفةس يأمر يعقوب بوقف تعةاليم
الفق املالكيس والد ابن عربي مسؤول ريضاً عن هعاس عندما يسةأل ابةن عربةي والةده عةن هةعا ،يقةول األب إاة رمةر اخلليفةة وعلية رن
يطيع س وحيتج ابن عربي على مراهقة اخلليفة ،يسخر والده من كالم ويهزّ ررس ويعلن رن اخلليفة ركرب منة س هةعه الرسةالة هلةا وظيفةة
استكمالية« :وضع أبي قلمه يف دواته وراح ينفخ يف ما كتبه ليجف ويكلّمين دون أن ينظر جهيت :وهل لنا من األمر شيء؟ يقولون فنسمع ،يأمرون
فنطيع .من واجب أهل العلم والكشف والطريق أن ينصحوا هذا اخلليف اجلديد ،فهو صغري السن اليعلم .قهقه أبي من قاولي وهاز رأساه سااخرا وهاو

يقول :ترا صغري السن؟ إنه يكربك بسنوات يا ولد» (املصدر افس  ،ص )033س يدل هزّ الررس ريضا على دالالت رخرى:
املدلول

رقم الصفوة

التأكيد
احلسرة

001 -013 -33 -31
33

التعجب

093 -001

النفي

091 -011
113

اقص املعلومات
عدم االهتمام
االحرتام

1ة0ة دالالت الصوت والنَّفَ

(السلوكيات الصوتية)

تتضمن السلوكيات الصوتية مجيظ ا

133 -133
939

1

ارات الشفوية يف قناة الكالم دون الكلماتس تكمن رهمية السلوك الصوتي كنو من التواصةل

غةةري اللفظةةي يف تةةأثريه علةةى إدراك احملتةةوى اللفظةةي للرسةةائلس تنقةةل ا

ةةارات الصةةوتية العديةةد مةةن الرسةةائل حةةول امةةن واحلالةةة

االجتماعية واالقتصادية والبيئة والشخصية والعاطفة (رجيمواد ومككروسكي0933 ،هةسش  ،ص )31 -30س تشمل سلوكيات الصوتية
ظواهر غري لغوية مثل جودة الصوت والصوت والضةوك والبكةاء والسةعال والصةمتس يلعةب هةعا السةلوك غةري اللغةوي دوراً مهمةاً
للغاية يف احلياة )(Korte, 1997 , p 26-28س يف سياق الرواية احلاليةة ،اةرى راواعةاً خمتلفةة مةن النةربات واهلمة والصةمت وسسس س هةعا
يعطي القار معلومات كثرية حول سلوكيات الشخصياتس
الصرخة عالمة الغضبس يعترب الشيخ عبد اهلل القطان من الشيوخ واألكابر بقرطبة ،وهو العي يتلمع عنةده ابةن عربةي يف مراهقتة س
عندما يزور الشيخ منزل والد ابن عربي ويالحظ مائدت امللواة ،وهعه عالمة على ثروة األب وقدرت املالية ،يبدر يف الصراخ ويطلةب
من االمتنا عن سلوك غري املتصوفة ورن حيعر من احلضور يف البالطس هعه الرسالة لديها وظيفة اسةتكماليةس وهةعا السةلوك والصةراخ
عالمة على غضب الشيخ قطان من جتاهل الوالد لسلوك صويف حقيقي ،مما يدل علةى الطريقةة البسةيطة حليةاة الصةوفيني« :وملّاا وضاع
1 .Para Language
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اخلادم أمامنا صحن زيرباج محامٍ وصحن تني وصحن خضار مسلوق  ،حث أبي القطّان بدا ساهما أن يبدأ األكل .ولكن القطّان ظل مطرقا حيدق يف
األكل كأنه اليرا  .ثم رفع رأسه فجأة وأمسك بيد طرفَ ذقن أبي وصاح فيه :يل شيب منحوس ! أما آن لك أن تستحي من اهلل؟ إىل مت تصاحب هوالء
الظَلَمَ يف البالط والقصور؟» (علوان 1610 ،م ،ص )18س

اهلم عالمة سرية األمرس الراوي عن لسان ابةن عربةي ،يصةف مراسةيم وليمتة مةن قبةل والةده مةن رجةل والدتة س القاضةي ابةن
عرجون وابن فتح خطيب امامظ الكبري هما ريضا من الضيوف العين رفضوا تناول حلم اخلروف ويهم ابن فةتح ألحةد الفقةراء بةأن
السبب كان وجود اخلروف يف حظرية اخلنازيرس هعه الرسالة لديها وظيفة استبداليةس وهعا يدل على رن الناس مةا كةااوا حيرتمةون امللةك
إال يف العالاية ،والعي رمبا كان بسبب خوفهم ،لكنهم كااوا غري راضني يف ضمريهم عن الوضظ الراهن« :تطفّل عليهماا أحاد الفقاراء
البهاليا سائال :ما بالكما المتسان اللحم؟ مل جيب أيهما عن سؤاله فانصرف عنهما .حت إذا غاب أبي ليجلب املزيد من الطعام وقام عمي ليغسل يديه
أجابه ابن فتح هامسا :إنه خروف من حظرية امللك وال شك .وماذا يف ذلك؟ أال تعلم أن يف حظريته خنازير؟» (املصدر افس  ،ص  11ة )10س
العالمة

املدلول

رقم الصفوة

الصيوة

االستهزاء

13

الشهقة

احلزن واخلوف

11

احلنق

الغضب

31

البكاء

األ

36

الضوكة

االستهزاء

01

الضوكة

احملبة

11

البكاء

التوبة

80

زد على ذلك ،رن «الصمت يف التواصل يف الثقافات املختلف ميكن أن ميثل مفاهيم خمتلف مثال الغضاب واخلساارة والقماع والغضاب والاتفكري

واالكتئاب واالتفاق واخلالف والعار واالحرتام ،إخل» (حمسنيان راد 0931 ،هةسش ،ص )13س
الصمت عالمة الغضبس عندما فشل ابن عربي يف تعليم السباحة جيداً ،كان والده منزعجةاً جةداً مةن هةعا األمةر وصةمت بسةبب
غضب من سلوك الطفلس هعه الرسالة لديها وظيفة استبدالية« :مش أبي أمامنا إىل البيت وهاو ال يكلّماين» (علةوان 1103 ،م ،ص )33س
والصمت يدل ريضا على دالالت رخرى كاخلوف (ص  )13والتفكر (ص )109س

5ة2ة حاالت امسد
إنّ حاالت امسد جزء آخر من التواصل غري اللفظةي الةعي يدجمة الةراوي رثنةاء روايتة ويتضةمن العديةد مةن الةدالالت الةيت تسةاعد
القار على فهم سلوك الشخصية بشكل ركربس يف هعا القسم ،يتم تقديم بعض هعه احلاالتس
الرعشة عالمة القلقس لقد اكتسب ابن عربي املعرفة والعلم والتصوف حبضور العديد من كبار الشيوخس رثنةاء حضةوره يف إ ةبيلية،
يتلمع عند الشيخ يوسف الكومي العي طلب من ذات مرة قراءة جزء من رسالة القشريي؛ ولكن فجأة وقعت رعشة يف جسده ،وهو
افس غري مدرك لسبب س هعه الرسالة هلا وظيفة استبداليةس وهعا يدل على رن الصوفية صةعبة؛ لكةن جةوهر ابةن عربةي مةرتبط بهةا منةع
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الطفولة« :اقرأ يا حميي  ...إن استطعت .تناولت الرسال من يد وفتحت غالفها وهممت بالقراءة .ثم اعرتتين رعش ٌ فجأة ال سبب هلا .احتبست

الكلمات األوىل يف حنجرتي ومل أستطع دفعها أبعد منها» (املصدر افس  ،ص)31س
العض على املخدة عالمة الغضبس عندما سلم خليفة املوحدين مظ ابةن مةردايش ودخةل قرطبةة ،رعطةى والةد ابةن عربةي جاريةةس
وجود هعه امارية القشتالية امميلة يف املنزل ردى إىل رن تشةعر والدتة بعةدم االرتيةاح ،وهةي تعةض علةى املخةدة كةدليل علةى عةدم
الراحة والغضبس هعه الرسالة لديها ريضا وظيفة استبداليةس تظهر هعه الرسالة رن للمررة

تكةن قيمةة كةبرية خةالل هةعه الفةرتة ،ورن

اخلادمات املسيويات كنّ جزءاً من حياة الرجال العرب« :متاسكت أمي أمامه وهي تعد بالسمع والطاع  .فلما خرج بكت بصمت وولولت وهي
تعض عل خمدة حت اليعلو صوتها» (املصدر افس  ،ص )013س

خفقان القلب عالمة القلقس عندما يكون ابن عربي يف املغةرب ،جيةعب ااتبةاه اخلليفةة؛ لكةن وجةوده يف الةبالط يسةبب قلقة س هةعه
الرسالة لديها وظيفة استبداليةس وهعا يشري إىل رن العالقة مظ سلطة رعلى ،وخاصة اخلليفة ،كاات غري عادية يف ذلك الوقت وتسةببت
يف قلق الشخص« :عاد اخلليف واستند بظهر عل كرسيه وأشار لي باجللو إىل جوار  .فقام أحد النا وافرغ لي مكانه .جلستُ وقد عاد قليب
إىل اخلفقان مرة أخرى بشدة» (املصدر افس  ،ص )103س

اخلامتة
تشري الدراسات إىل رن علوان مظ املعرفة الكاملة بالتواصل غري اللفظي ووظائف  ،قد اسةتفاد مةن هةعه العالمةات يف روايتة مةن رجةل
ختصيص الفضاء رو وضع يف الروايةس لقد استخدم املؤلف بشكل متكرر الطرق التالية للتعبري عن رسالت غري اللفظيةة برتتيةب الةرتدد:
حاالت الررس ،وحركات اليد ،وحاالت الوج  ،وحاالت العني ،وسلوكيات الصوتية ،وعلم اللمة والتمةاس وحةاالت امسةمس
هعا يؤكد ريضاً فرضية رن حاالت اليد والوج هي ركثر احلاالت استخداماً يف اقل الرسائل غري اللفظيةس من بني الوظائف السةت هلةعا
النو من الرسائل ،استخدم االستبدال بشكل ائظ ،ولوحظ وجود عدد من وظائف التأكيد واالستكمال والةتوكم؛ ولكةن كااةت
وظائف التفنيد والتكرار غري موجودة يف الروايةس وهعا يتما ى ريضاً مظ اتائج األوراق السابقةس

املصادر واملراجظ
ر ة العربية
1س ابن عبد رب  ،رمحد بن حممدس (0333م) ،العقد الفريدس ( رح رمحد رمني ورمحد الزين وإبراهيم األبياري)س بريوت :دار األادل س
1س رمحد ،حممد األمني موسىس (1119م) ،االتصال غري ال لفظي يف القرآن الكريمس الشارقة :دارالثقافة وا عالمس
9س آل الشيخ ،عبد اجمليدس ( 1100م)س معوقات االتصال ا دارة املؤثرة علةى رداء العةاملني يف جةوازات مدينةة الريةاضس رسةالة ماجسةتريةس
جامعة اايف العربية للعلوم األمنيةس

 .3حسني احلارثي ،مسرية ردةس ( 1103م)س «املكان ،الصورة؛ رواية موت صغري حملمد حسةن علةوان منوذجةاً»س حوليةة كليةة اللغةة العربيةة
جبرحاس ص  9131ة 9310س

االتصال غري اللفظي يف رواية موت صغري حملمد حسن علوان
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1س احلسيين الكفوي ،ربو البقاء ريوب بن موسىس ( 0333م)س الكليةات معجةم يف املصةطلوات والفةروق اللغويةةس (حتقيةق عةداان درويةش
وحممد املصري)س (ط )1س بريوت :مؤسسة الرسالةس
3س خةالف ،جلةةولس (1103م)س «قنةوات االتصةةال غةري اللفظةةي يف القةرآن الكةةريم دالالتة وتةةأثريه»س املعيةارس 19س 31س صةةص  101ة
193س
1س

صيادي جناد ،روح اهللس ( 1103م)س «اللغة الصامتة وفاعليتها يف االتصال الناجح»س فصلية هنر زبانس 3س 1س صص 31 -33س

3س عبد اهلل ،عودة عبد عودةس (1113م)س «االتصال الصامت وعمق التةأثريي يف اآلخةرين يف ضةوء القةرآن الكةريم والسةنة النبويةة»س املسةلم
املعاصرس 001س صص  0ة 30س
3س عرار ،مهدي رسعدس (0313هةسق)س البيان بال لسان؛ دراسةٌ يف لغة امسدس بريوت :دار الكتب العلميةس
01س علوان ،حممد حسنس ( 1103م)س موتٌ صغريٌس بريوت :دار الساقيس

00س عمريات ،آمالس (1109م)س «االتصال اللفظي وغري اللفظي يف جمال ا عالم واالتصةال يف بعةده التعليمةي الرتبةوي»س احلكمةة للدراسةات
ا عالمية واالتصاليةس 0س 1س صص  139ة 133س
01س النبيةةة ،يوسةةف ولةةدس ( 1103م)س «خصةةائص التواصةةل اللفظةةي وغةةري اللفظةةي بةةني الشةةباب العربةةي يف وسةةائل التواص ةل االجتمةةاعي؛
الفيسبوك رمنوذجاً»س اللسااياتس 13س 1س صص  133ة 139س

ب ة الفارسية
09س باقرى ،مهرىس ( 0931هةسش)س مقدمات زبان ناسىس (ط )01س طهران :قطرهس
03س بهلوان جناد ،حممدرضاس ( 0933هةسش)س «ارتباطات غري كالمى و اشاا ناسى حركات بداى»س زبان و زبان ناسةىس 9س 3س صةص
 09ة 93س
01س بيدارمغز ،علىحممدس (0931هةسش)س ارتباط غريكالمىس طهران :کارگزار روابط عمومىس
03س جريو ،بىيرس (0931هةسش)س اشاا ناسىس (ترمج حممد ابوى)س طهران :آگهس
03س دااشور ،سيمنيس ( 0931هةسش)س ناخت و حتسني هنرس طهران :كتاب سيامكس

03س رجيمواد ،ويرجينيا بي؛ وجيمز مك كروسكيس (0933هةسش)س رفتارهاى غري كالمى در روابط ميان فةردى (درسةنام ارتباطةات غةري
كالمى)س (ترمج فاطم سادات موسوى و ژيلا عبد اهلل پور)س (ط )1س طﻬﺮان :داﻧج س
03س سوسري ،فردينان دوس (0933هةسش)س دوره زبااشناسى

س (ترمج كورش صفوى)س طهران :هرم س

11س فرهنگی ،علىاكربس (0933هةسش)س ارتباطات ااسااى (مبااى) ,طهران :خدمات فرهنگی رساس

10س حمسنيان راد ،مهدىس (0931هةسش)س ارتباط ناسى :ميانفردى،

 ،مجعىس طهران :سروشس

11س حمققيان ،زهرا؛ واعظم پرچمس ( 0933هةسش)س »اشةاا ناسةى ارتباطةات غةري كالمةى در آيةات قةرآن كةريم»س حتقيقةات علةوم قةرآن و
حديعس د 01س ش 3س صص  013ة 011س
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