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 ريف  الش   ي   القرآن   ص   في الن   د  سلغُة الج  
هاٌت ُكل ي ةٌ  موج    أمث لٌة ُجزئيٌة و 

َيظهُر ِمْن هذا الُعنواِن أّنه قائٌم َعلى َثالثِة أقطاٍب ُمؤّسسٍة، أّوُلها لغُة 
هاٌت  ، َوثالُثها َنماذُج ُجزئّيٌة َتعُقُبها ُموجِّ ُكّلّيٌة، أّما الِجسِد، َوثانيها الّنصُّ الُقرآنيُّ

لغُة الَجسِد َفهَي باُب الَقوِل َوَمطلُب الَبحِث، َوأّما الّنصُّ الُقرآنيُّ َفمضماُر 
الَبحِث َوميداُنُه، وأّما الّنماذُج الُجزئّيُة َفهي أمثلُة البحِث وأدواُته الُمجّلّيُة، وأّما 

لَبحِث ِمْن ِفَكٍر َومباحَث الُموّجهاُت الُكّلّيُة َفهي َصفوُة الُمستخَلِص ِلما َورَد في ا
َفرعّيٍة، وَقْد َهَدَف الباحُث إلى تمّثِل "لغِة الَجسِد" في الّنّصِ القرآنيِّ الّشريِف، 
َفوَقَف عنَد َمباحَث َفرعّيٍة فيِه أهمُّها تلّمُس الّداللِة َبيَن َجسِد الّلغِة ولغِة الَجسِد، 

ِدالالِت ا، و ِتهاالالِت حركِة العيِن وهيئدِ اِته، و يئالّرأِس وهَ  ركةِ حَ وتلّمُس ِدالالِت 
يحاءاِتها، حركِة اليدِ  يحاءاِته، وَحركِة األصاِبِع، والِمْشيِة وأْنواِعها َوا  ، والَوجِه َوا 

ماِت المساندِة في لغِة الجسِد.    َوالمتمِّ
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: د  الُعْنوان   في م قاص 
َسٍة:  َيْظَهُر ِمْن هذا الُعْنواِن الَعريِض َأّنُه قاِئٌم َعلى َثالَثِة أْقطاٍب ُمَؤسِّ

 َأّوُلها ُلَغُة الَجَسِد. -
 ريُف.َوثانيها الّنصُّ الُقْرآِنيُّ الش   -
هاٌت ُكّلّيٌة. -  َوثاِلُثها َنماِذُج ُجْزِئّيٌة َتْعُقُبها ُمَوجِّ

أّماااا ُلَغاااُة الَجَساااِد َفِهاااَي بااااُب الَقاااْوِل َوَمْطَلاااُب هاااِذِا الُمباَحثَاااِة، َوأّماااا الاااّنصُّ الُقْرآِنااايُّ َفِمْضاااماُر 
هاااُت الُمباَحثَااِة َوَمْيااداُنها، َوَأّمااا الّنماااِذُج الُجْزِئّيااُة َفِهااَي أْمِثَلاا ُة الُمباَحثَااِة َوأَدواُتهااا الُمَجّلّيااُة، َوَأّمااا الُمَوجِّ

 الُكّلّيُة َفِهَي َصْفَوُة الُمْسَتْخَلِص ِلما َوَرَد في الُمباَحَثِة ِمْن ِفَكٍر َومباِحَث َفْرِعي ٍة. 

 
سد  الل غة :  ج  اللة  ب ين  لغة  الج سد  و   ت لم ُس الد  

سُد الل غة    أو اًل: ج 
ِر الُمستْحِكِم أن  لّلغِة َجَسًدا ِبنيويًّا َيشفُّ َعن َمعًنى، وأن  هذا الَجسَد ُمؤَتلٌف ِمْن ِمن ا لُمَقر 

ُمسَتوياٍت ُلغوّيٍة، وأن  كل  ُمْستًوى ِمن ِتلكُم الُمسَتوياِت ُيْفضي ِإلى َمعًنى قاِئٍم ِبرأِسه، َفَثم  ُمستًوى 
ٍة، وَثم  ُمستًوى َصرفيٌّ َتتشّكُل فيِه ِداللٌة َصرفّيٌة، وَثم  ُمستًوى َصوتيٌّ ُينِبىُء َعن ِداللٍة َصوتيّ 

ُمعَجميٌّ َتتشّكُل فيِه ِداللٌة ُمعجمّيٌة، وَثّم ُمستًوى َتركيِبيٌّ ُيمكُن اسِتشراُف ِداللٍة َتركيبّيٍة فيِه، 
، وِباسِتجماِع تلكُم  َوِباسِتجماِع ِتلكم الُمستوياِت َجْنًبا ِإلى َجنٍب َيْغدو الّناتُج َجسدَ  الّلغِة الِبنيوي 

 .  الّدالالِت َيْغدو الّناتُج الَمْعنى الِبنيوي 
 

ولِكْن، َمْن ذا الذي ُيقنُع الّلغوي  أن  الَمعنى ِإّنما هو ُمَتعّيٌن ِمن الّدالالِت الُمتعّينِة في تلَك 
وسوِم آِنًفا؟ إن  ما يقّدُمه َجسُد الّلغِة الِبْنيويُّ الُمستوياِت َفقط، أْو ِمن الُمتحّصِل ِمْن َجسِد الّلغِة المَ 

إّنما ُهو الَمعنى الِبنيويُّ الَمقاليُّ َفقْط، والَجسُد ال بد  َله ِمْن ُمحيٍط َيشتمُل َعلْيه، وُيؤّثُر فيِه، وِمْن 
في َتشكيِل الَمْعنى، وِبذا ُهنا َيأتي َفضُل ِسياِق الحاِل، واألنظاِر الخارجّيِة، َوالَقرائِن، ِلتفعَل ِفعَلها 

 . (1)َيكوُن الَمعنى مْؤتِلًفا ِمن الّرافَديِن: الَمْعنى الَمقالّي، والَمعنى المقاميّ 
 

اللّيِة، وِهَي "جسُد الّلغة"، ُتْفضي  َلَعل  هِذِا الُمباحثَة في الّشقِّ األّوِل ِمن الّثنائّيِة الدِّ
 ي ِمْنها، َوِهَي "َلغُة الجسِد". ِبالباحِث ِإلى الُولوِج في الّشقِّ الّثان

 
ًيا: لغُة الجسد    ثان 

                                                           

 وما بعدها.  333تمام حسان، اللغة العربية: معناها ومبناها،  ( انظر:1)
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أّما ُلغُة الَجسِد، َوْلَنتواضْع َعَليها في هِذِا الُمباَحثِة ِبأن ها الّراِفُد الّصامُت الُمْفضي ِإلى 
ه، وأّن هِذِا الّروافَد َغّذيه روافَد تُ ْعنى ِبأّن لَ شّبَه المَ نا أْن نُ لَ َمْعًنى َبْل َمعاٍن، َفِهَي ُلغٌة عاَلمّيٌة، و 

رى الّصاِئُت، َوُهَو الَكالُم الذي َتتشّكُل ِبِه الّرسالُة َفينعِقُد ِبِه الّتواصُل، وِمْنها جْ َكالَمجاري، فِمْنها المَ 
جرى الّصاِئِت، َوَقْد ْجرى الّصاِمُت الذي َعَلْيِه َعْقُد الباِب والَموضوِع، َوَقْد ُتنَقُل الّرسالُة ِبالمَ المَ 
 ْعنى ِبرافِد الَمْجرى الّصاِمِت.َغّذى المَ ، َوَقْد يُ ضافِر الَمْجرَيينِ كوُن ذِلَك ِبتَ يَ 

 
 َوَقْد ألفى باِحٌث أّن َتأثيَر الّرساَلِة الكّلي  َينقسُم ِإلى َثالثِة أْقساٍم:

 ِمن الَمْجرى الّصاِئِت. %3أّوُلها  -
 َوالّنغمِة، وَدَرجِة الّصوِت. ِمّما َيعَتري الَمْجرى الّصاِئَت؛ َكالّتنغيِم، %33و -
 . (2)ِمن الَمْجرى الّصاِمتِ  %55و -

 

ِإلى أّن الُجزَء  ى ِمن الّرأِي َيقرُب ِمن هذا الُمَتقّدِم، َفَقْد أْلَمحَ َوَقْد توّصل آَخُر ِإلى ُمستْصفً 
فِد الّصاِئِت ِلتأدَيِة ِمن الّرا %35ْزِئها األصَغِر ِمن حادَثِة الُوجاهّيِة َتأتلُف في جُ الَكالمي  ِمن المُ 

ِمن الّراِفِد الّصاِمِت القاِئِم َعلى اّطراِح الَكالِم، واسِترفاِد ما  %55ْعنى، َوفي ُجزِئها األكَبِر ِمن المَ 
 (. 3َيقوُم َمقاَمه ِمن حَركاِت الَجوارِح، َوالّشمائِل، واإلشاراِت)

 
َثِر ُلَغِة الَجَسِد في اإِلبانِة، َوَتْقديِمها في َمواِضَع َوِلإلماِم الَغزاليِّ َنَظراٌت ُمْعِجبٌة في َتَلّمِس أ

َعلى "َجَسِد الّلغِة"، َوَقْد أشاَر ِإلى أن  الَمْعنى ال ُيؤَخُذ ِمْن َجَسِد الل غِة َفَقْط، َفُهناك ُلغُة الَجَسِد، 
ُمَتكامٌل َله َروافُد ُمتعّددٌة ُتْفضي إلْيِه، وُهناَك األَنظاُر الخاِرجّيُة والّسياِقّيُة، فالَمْعنى ِعْنَد اإِلماِم ُكلٌّ 

بيَل أماَم داِرسي الَمْعنى: " ْم أّن كل  َمن َطلَب فاعلَ وَيْظهُر ذِلَك في َقوَلِته الَمْشهورِة َوُهَو َيلحُب الس 
 . (4)َر الَمغِرَب َوُهَو َيطلُبه"عانَي أّواًل ِمن األَلفاِظ ضاَع وَهلَك، َوكاَن َكَمِن اسَتدبَ المَ 

 
ولذِلَك أفاَض في َحديِثه ، (5)عِل، والّرْمِز، واإِلشارةِ بالفِ َوَقْد رأى أن  الّداللَة َقد َتتعّيُن أحياًنا 

، َغيَر مّرٍة، َعَليها في دِ ِبلغِة الَجسَ  وِمْنها َحَركاُت الَجوارِح الُمعبِّرةُ َعن الَقرائِن،  ، َوَقْد َعّرج الَغزاليُّ
مستقّلًة تفعُل في تشكيِل المعنى، بْل وصَل األمُر به ِإلى عتبِة إنكاِر  ُمستصفاا، فجعَلها دوال  

                                                           

(2) 
Pease, Body language, P. 6.  
(3) Pease, Body Language, P.5. 

 . 1/55( انظر: الغزالي، المستصفى، 4)

 .1/593، ( انظر: الغزالي، المستصفى5)
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، "فمْن سّلَم أّن حركَة المتكّلِم، وأخالَقه، (6)كوِنها تابعًة لأللفاِظ كما في مذاهِب بعِض األصولّيين
فِظه؟ بْل هِذِا وعادَته، وتغّيَر لوِنه، وتقطيَب وجِهه وجبيِنه، وحركَة رأِسه، وتقليَب عينيه، تابٌع لل

 .(7)أدّلٌة مستقّلٌة يفيُد اقتراُن جملٍة ِمْنها علوًما ضرورّيًة"
 

قوِله، بْل رَض لها اإلماُم أّنا نعرُف عشَق العاشِق ال بِ وِمن هِذِا األدّلِة المستقّلِة التي عَ 
الالِت َي كَ بّصَر، وتنتهِ الها ِلَمن تَ حّبين، وما كاَن أكثَرها وأجْ بأفعاٍل ِهَي ِمن أفعاِل المُ  ثرُة هِذِا  الدِّ

نتُجها البغُض، غِضه، ِإذا ُرؤيْت ِمنه أفعاٌل يُ "ِإلى حدٍّ يحصُل لنا علٌم قطعيٌّ بحبِّه، وَكذِلَك ببُ 
الالِت" ، وغير ذِلَك (8)وَكذِلَك نعرُف غضَبه وَخَجَله ال بمجر ِد ُحمرِة وجِهه، لكّن الُحْمرَة إحدى الدِّ

 .(9)التي "ال يمكُن حصُرها في جنٍس، وال ضبُطها في وصٍف" -لغزاليِّ بعبارة ا-ِمن القرائِن 
 

َوالَحقُّ َأن  هِذِا الّلغَة الّصاِمتَة العاَلمّيَة ُتْشبُه في َبعِض ُوجوِهها الّلَغَة الّصاِئتَة، وَلْيَس 
َتَتجّلى في ُلغِة الَجَسِد،  الّداِرُس ِبُمبالٍغ َلو قاَل ِإن  َبعَض الّظواهِر التي َتَتجّلى في َجَسِد الّلغةِ 

 : ماّديٌّ انِ جاِنبَوأَلْكتِف ِببعِض األمِثلِة َعلى ذِلَك، وأّوُلها "َنظرّية الّدالِّ والَمدلوِل"، َفللكلَمِة الُمْعَجمّيِة 
، َوُهَو الّصوَرُة الّصوِتّيُة، َوَأّما الَمعنويُّ َفهو الَمدلولُ ، وَمعنويٌّ  ، َوُهَو الّصورُة أّما الماّديُّ َفهو الّدالُّ

الّذْهنّيُة التي َتنقِدُح في الّنْفِس ِعْنَد ُوروِد الّدالِّ عَليها، َوالَحقُّ َأن  الَحركَة الَجسدّيَة َكذاك أْمُرها؛ ِإْذ 
 ِإّن َلها داالًّ وَمدلواًل. 

 
، أِو الَيِد، أِو أّما الّدالُّ َفهو الّصورُة الّتْشكيِلّيُة التي تَتجّلى َعَليها الَحركُة؛ َحركُة ال َكفِّ

الَعيِن، أِو الحاِجِب، أِو الِوقفِة...َوَأّما الَمدلوُل َفهو الّصورُة الّذهِنّيُة الَمعَنوّيُة التي َتسترِفُد ِداللَتها 
، َفِكلتاهما  أْعني الَكِلمَة في الّلَغِة الّصاِئتِة، والَحَركَة في الّلغِة –ِمن الّدالِّ الَحَركيِّ

َتأتِلُف ِمن دالٍّ وَمدلوٍل، والَمْلَمُح الَفّراُق َبيَنهما َغيُر ُمتعيٍِّن في الَمدلوِل، َبل  -سدية(الّصاِمتِة)الج
؛ ِإْذ ِإّنه في الّصاِئتِة َصوتيٌّ ذو َطبيعٍة َرمزّيٍة، وفي الّصاِمتِة َحَركيٌّ ذو َطبيعٍة  في ماهّيِة الّدالِّ

 .(10)َرمزّيٍة أْيًضا

                                                           

 .2/55( انظر: الغزالي، المستصفى، 6)

 .2/53الغزالي، المستصفى، انظر: ( 7)

 .1/44( انظر: الغزالي، المستصفى، 8)
 . 2/55( انظر: الغزالي، المستصفى، 9)
مهدي عرار، لغة الجسم وأثرها في اإلبانة: نماذج مان التاراث اللغاوي والبالغاي، مجلاة دراساات، ( انظر: 10)

 . 143-143، 2445، 1، العدد33لد عمان، المج
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، َفَقْد َوِمْن َمواِضِع الّتشابُ  َيحدُث أْن َيقَع َتحَت الَكلمِة ِه َبيَن الّلَغَتيِن ظاِهرُة الُمشَتَرِك الّلفِظيِّ

َمعنياِن أو أزَيُد، ِلَتغدَو ِمّما َينتِسُب ِإلى الُمشتَرِك الّلفِظيِّ َكالَعيِن، َفإّن الَحركَة الَجسدّيَة َقد َيقُع 
 رِة "الُمشتَرِك الَحرِكّي":َتحَتها َمعَنياِن أو أزَيُد، َفتنتسُب ِإلى ظاهِ 

 َفِهّزُة الّرأِس َيقُع َتحَتها َمعاٍن ُمتعّددٌة، َوِمْن ذِلَك "الّطرب"، أِو "الَقبول"، أِو "الّرفُض". -
والّدالُّ "َفرُك الكّفيِن" َقد يوِمُئ ِبَمدلوَلْيِن: أّوُلهما أّن صاِحَب هِذِا الَحركِة َقد اعَتراُا َبرٌد  -

 ا أّنه َفِرٌح ُمبَتهٌج.تاها، َوثانيِهمأفَ 
َوَتحريُك أصابِع الَيِد ِإلى األَعلى َواألسفِل َحركًة َموِضعّيًة َمع َبقاِء اإِلبهاِم َمرفوعًة ذو  -

ِدالالٍت ُمتعّددٍة، َوِمْن ذِلَك أّنها َتقوُم َمقاَم الّنداِء، أو َتعاَل، َوَقْد َتْعني: َلْيَس َلدّي، أو َغير 
 .َض َكقوِلنا "ال"َموجوٍد، أو َتعني الّرفْ 

 
َوِللّسياِق َفْضٌل في َتْعييِن الَمْعنى في الّلَغِة الّصاِئتِة، وَكذِلَك الحاُل في الّلَغِة الّصاِمَتِة، 

َعلى َوْجِه ا ْدلوِلهال ِقَبَل َلنا ِباْسِتشراِف مَ ٌة ِلَمعاٍن ُمحَتِملأْعني ُلغَة الَجسِد، َفَثم  َحَركاٌت َجَسِدّيٌة 
؛ اإِلْحكاِم  ، والَقرائِن كَ َوالّتْعييِن ِإاّل ِبالّسياِق الذي َيِرُد فيِه هذا الّدالُّ الَحَرِكيُّ ، َوالحاليِّ الّسياِق الّثقاِفيِّ

َحَرَكٌة َجَسدّيٌة ُمشَتَركٌة َتْسَتدعي َمعاِنَي ، َفِهَي َحكِّ الّرأسِ ؛ َوذِلَك َنحُو االجِتماعّيِة التي َتحتفُّ ِبها
، ، أْو أًذىِن، َوِمْن ذِلَك أّنها َقْد َتدلُّ َعلى أّن آِتَيها في َرأِسه قشرٌة، أو َقملٌ َمخصوصًة في الّذهْ 

ْفضي هذا االضطراُب الّنْفِسيُّ الَجّواِنيُّ ِإلى إيماٍء ِجْسِميٍّ َعلى َقلِق الَمرِء َواضطراِبه، فيُ  َوَقْد َتدلُّ 
، َوَقْد تدّل   َعلى َنفاِد الّصْبِر، أِو النِّسياِن، أِو الَكذِب... -ِمن ُوْجَهٍة ِداللّيٍة ُأْخرى –َبّرانيٍّ

 
ِإخاُل أّنه َيصحُّ في الَفهِم وَيْسَتقيُم أْن ُيقاَل إّن الَمرَء ِإذا ما أراَد أْن ُيعّيَن َمْعنى َحَركٍة ما 

هذا الَمقاِم َنَتحّدُث َعن َفإّن َعَلْيِه أْن َينظَر ِإَليها في ِسياِقها ُمَتضافرًة َمَع َحركاٍت أْخرى، َوَلَعّلنا في 
 (.11ِسياِق الحاِل الذي َيفعُل في َتْشكيِل الَمْعنى َوَتْعييِنه)

 
، َبْل َكِلماٌت، ِلَينَشَأ ِمْن َبعِد ذِلَك الّتراُدُف، َفِإّن ْعنى الواِحَد َقْد َيعَتِوُرا َكِلمتانِ ما أّن المَ َوكَ 

"، َوِمْن ذِلَك َمْعنى  ىطاِئفًة ِمَن الَحَركاِت َقْد َتلَتقي َعلى َمعنً  واِحٍد، ِلَينشَأ َبعَد هذا "الّتراِدُف الَحَركيُّ
الّرْفِض، َفَله دااّلن أْو أزَيُد، َكالّرفِض ِبِهزٍِّة في الّرأِس، َوالّرفِض ِباإِلشاَرِة ِبالَيِد، َوالّرْفِض ِبَرفِع 

جاِرحٍة َكفيٌل َأميٌن ِبَتأديِة الَمْعنى الذي َقْد  الحاِجَبيِن ِإلى اأَلَعلى َمَع َتوّسِع الَعيَنيِن، َفَحركُة ُكلِّ 

                                                           

)11(  
Pease, Body Language, P. 17. 
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اللّيِة َوالُمعَجمّيِة ُيمكُن  َتأتي ِبِه الّلغُة الّصاِمتُة. َلعّله َيظَهُر ِبجالٍء ِمّما َتَقّدم أّن َبعَض الّنظرّياِت الدِّ
 .(12)ِجّدًا أْن ُتطب َق َعلى ُلغِة الَجَسِد، َكالّتراُدِف، َوالُمشَتَرِك، والّسياقِ 

 
د  في الت ْنزيل  الع   س  : ُلغ ُة الج   زيز 

َركاِت الَجَسِدّيِة الحَ  ْشَتِمُل َعلى أْوصاٍف ِمنَ ريماٍت تَ ُيْلفي القاِرُئ في الّتْنزيِل الَعزيِز آياٍت كَ 
َيِة ِإلى مَ المُ  بيُلها كاوُن َساكيِلِه، َوتَ ْشاْعنى َوتَ ْصِف المَ ُبِل وَ بياًل ِمْن سُ َرَكُة سَ عاٍن، َوَقْد َتكوُن ِتْلَك الحَ َؤدِّ
اايْ ناَيااَة، كَ الكِ  َرِة قاااِم الَحْيااْخاارى فااي مَ ْأخيِر أُ ٍل َوتَااْجااْقااديِم رِ قاااِم الّنااَدِم فااي الّتْنزيااِل، أْو تَ ِن فااي مَ َتْقليااِب الَكف 

، َوَقااْد أُ الِمنااا الَيااَوالتّااَرّدِد فااي كَ  الّتْعااريَض َأْوَقااُع ِمااَن ْفصاااِح، وَ ناَيااَة أْبَلااُغ ِمااَن اإلِ َعلااى َأّن "الكِ  عَ ِمااجْ ْوِميِّ
ُم رِ (، ولَ 13عاَرِة َمِزّيًة َوَفْضاًل")الّتْصريِح، َوَأّن ِلالْستِ  ُر ُأْخاْجاًل َوتُ ْو قيَل: َأراَك ُتَقدِّ –القاِئاَل  رى َفاِإن  َؤخِّ

َع ِمااْن كاااَن هااذا أْوَقااالّتَحّيِر َوالتّااَرّدِد، "وَ ْقَطااُع َمَعهااا ِباايااوحي َلااُه ِبالّصااوَرِة التااي يَ  -جاااِنيُّ رْ رى الجُ َكمااا َياا
 (. 14..").ْخُرجُ ُج َأْو ال أَ رُ خْ َكَمْن َيقوُل: أَ  ِرَك، َوَأّنكَ َتَرّدُد في أمْ َلَغني أّنَك تَ ْوُلَك: بَ َصريِحِه الذي ُهَو قَ 

 
ديِث ْطاٌب ِماْن أْقطااِب الَحاقيَقٍة عاَشاها قُ ْصِف حَ بيِل وَ َركاِت َعلى سَ ْكُر هِذِا الحَ ْد َيكوُن ذِ َوقَ 

؛ ذِلاَك َأّنهااا وَ َدِث الكَ الَحاَأِو  ِسااّيٍة، فْ حاااالٍت نَ واِشاُف لِ نااا َعلاى َأّنهااا كَ َفها هللُا لَ َصااًل؛ ثُااّم وَ َقَعاْت ِفْعااالِماايِّ
ْنغاِضااِه، َومِ ْلِوَيااِة الاارّ ِن، وتَ َتطااامِ فاايِض المُ ْأِس الخَ ْيئتُااُه؛ َكااالرّ َرَكااِة الااّرْأِس َوهَ الالُت حَ هااا دِ َوِمنْ  هااا نْ أِس َواِ 
ْخاارى ، َواألُ ْسااَتْهِزَئةُ ْزَدِرَيااُة المُ ْيُن المُ باااُيِن الحاااِل الّنْفِسااّيِة َوالّسااياِق، َفااَثم  الَعااتَ َتباِيَنااُة بِ ْيئاُتهااا المُ هَ ْيُن وَ الَعاا

 ّزاِئَغااااُة،، َوالخاِمَساااُة الماِئَلاااُة الَزةُ َزُة الغاااامِ ، َوالّراِبَعااااُة الهاااامِ الكاِرَهاااُة الّسااااِخَطُة، َوالّثاِلثَاااُة الاااّداِئَرُة الَوِجَلاااةُ 
، َوالعُ ْجُه، َوالخَ ها، َوالوَ الالتُ الَيُد َودِ  ليَلُة، َوُهناكَ َقُة الكَ يّ اِدَسُة الّض َوالسّ   .قُ نُ دُّ

 
َبياااااِن زيااااِز لِ َركاااااِت الَجَساااِدّيِة فااااي الّتْنزياااِل العَ ْعاااريٌج َعلااااى الحَ فاااي هااااِذِا الُمباَحثَاااِة الَفْرِعّيااااِة تَ وَ 

ْرآِنااايِّ طااااِب القُ ْحلياااِل الخِ ْشخيِصاااِه، َوتَ ناااى، َوتَ عْ ْساااِم المَ راِف َأَثِرهاااا فاااي رَ ْيئاِتهاااا، َواْسِتْشاااواِضاااِعها، َوهَ مَ 
 الّشريِف. 
 
َركاااِت الَجَسااِدّيِة فااي الّتْنزيااِل ُوروِد الحَ ِن ِلااْضااَليْ ناَيااِة فَ ْيِن العِ َعااْعااِض هااذا آِخااذيَن بِ ْنُظااْر فااي بَ نَ لِ 

صاَحِة َكما َبَقِة الفَ فاُع الَكالِم ِإلى طَ خيِصِه، َوثانيِهما اْرتِ شْ ْعنى َوتَ ْضُلها في َأداِء المَ الَعزيِز؛ أّوُلُهما فَ 
َم آنِ تَ  ، َوَسااَقااد  َيِجااُد الّساااِمُع ِعْنااَدا فااي َنفِسااِه ، َوآَن ذِلااَك "ْعااًدا ِعْنااَد الّزَمْخَشااِريِّ َيَتَجّلى بَ ًفااا ِعْنااَد الُجْرجاااِنيِّ

                                                           

 . 143-143مهدي عرار، لغة الجسم وأثرها في اإلبانة، ( انظر: 12)

 . 34ئل اإلعجاز، دال( انظر: الجرجاني، 13)
 . 34( انظر: الجرجاني، دالئل اإلعجاز، 14)
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ْوَعِة َواالْسِتْحساِن ما ال َيِجُدُا ِعنْ  ِلَنْنظْر في َهيئاِت َبْعِض الَحَركاِت (. 15َد َلْفِظ الَمْكِنيِّ َعْنُه")ِمَن الر 
 الَجَسِدّيِة َوِدالالِتها في الت ْنزيِل الَعزيِز ُمْسَتْفِتحيَن ذِلَك ِبَحَرَكِة الّرْأِس َوِدالالِتها: 

 
الالت   ة  م ْن د  ك  ر   :  ات هايئالر ْأس  و ه   ح 

ّماَلٌة ِلِدالالٍت ُمَتباِيَنٍة ِبَتباُيِن الحاِل الّنْفِسّيِة َوالّسياِق، َكَحَرَكٍة ُتْنِبُئ ِللّرأِس َحَركاٌت َوَهيئاٌت حَ 
َعِن الّرْفِض، َوُأْخرى َعِن الَقبوِل، َوثاِلَثٍة َعن االْسِتْهزاِء، َوراِبَعٍة َعِن اإِلْنكاِر، َوخاِمَساٍة َعاِن الّتِحّياِة، 

َصاّدروَن ِلهاذا الَمْطَلاِب؛ َمْطَلاِب الُوقاوِف َعلاى ُلَغاِة الَجَساِد، ثَاالَث َهيئااٍت َوَقِد اْسَتْجَمَع َبْعُض َماْن َيتَ 
 كّلّيٍة ِللّرأِس: 
ها الّرأُس الَخفيُض الذي َقْد َيكوُن َله َمحموالٌت ِداللّيٌة ال ِقَبَل َلنا ِبَتعييِنها  - ًً أّوُل

وِف، أِو الُخضوِع، أو ِإاّل ِبالّسياِق َوالَحَركاِت الُمصاِحبِة؛ َكالَخجِل، أِو الخَ 
 االسِتْسالِم، أِو الّضْعِف، أِو الُجْبِن. 

َوثانيها الّرأُس الَمرفوُع الذي َقْد ُيْلِمُح ِإلى الِكْبِر َوالّتعالي، أِو الِعداِء، أِو اإِلباِء،  -
 أو االزِدراِء. 

ِة، أِو الِغوايِة، َوثالُثها الّرأُس الُمنحني الَمثنيُّ ِإلى جاِنٍب، َفَقْد يومُئ ِإلى الِفتن -
 (.16أِو الُمالَطفِة، أِو الَحناِن)

 

َدٌة، َوِمْن ذِلَك:    َوفي الّتْنزيِل الَعزيِز َوَرَدْت ِللّرْأِس َهْيئاٌت ُمَتَعدِّ
ُن:   فيُض الُمت طام   الر ْأُس الخ 

لى رُ  همْ "ُثم  ُنك سوا ع   (. 17")ْنطقون  ي   ما هؤالء   ت  لمْ ع   قدْ ل   ؤوس 
ُر أّن ُمساَءَلَة  َوِسياُق اآلَيةِ  ِإْبراهيَم الُمْفِحَمَة أْفَضْت ِإلى ُولوِجِهْم في باِب الّنِبيِّ الّشريُف ُيَقرِّ

ْطاراٍق فاي الّتْفكياِر، َوِلْلَماْرِء أْن َيَتَصاّوَر حااَل َماْن ال ُحّجاَة َلاُه حايَن ُيسااَءُل،  ،ِع الّنَظرِ جْ ورَ  ،َرةِ الَحيْ  َواِ 
ْفكيِر، َوالّتْنقيِر، َوالّتأّمِل، ِإخااُل أن  َحَرَكاَة َرْأِساِه َساَتكوُن َعلاى الَهْيَئاِة الَمْرساوَمِة َفُيْفَحُم، َفُيْغِرُق في التّ 

َعلاى ُنفوِساِهْم َأّن هاؤالِء ال َيْنِطقاوَن، "َفَتَحّياروا َوَعِلماوا  َردَ آِنًفا، َوالُمْنِبَئِة َعِن اْرِتكاِسِه، َوَأّوُل خااِطٍر وَ 
  (.18َأّنها ال َتْنِطُق")

 

                                                           

 . 5/454المحيط، ، وأبو حيان، البحر 3/39( انظر: الزمخشري، الكشاف، 15)
 . 51-54باكو، لغة الحركات،  ( انظر:16)
 (.55( اآلية )األنبياء، 17)
 . 11/244لجامع، ا، وانظر ما قاله القرطبي في 3/33( انظر: الطبرسي، مجمع البيان، 18)



 3 

َوَقااِد الَتَفااَت الّشااريُف الّرِضاايُّ ِإلااى هااذا الّتْصااويِر الُمْعِجااِب الُمباايِن َعااْن حاااِلِهْم، َفااالُمراُد ِبااِه 
"َوْصُف ما َلِحَقُهم ِمَن الُخضاوِع، َواالْساِتكاَنِة، َواإِلْطاراِق ِعْناَد ُلازوِم الُحّجاِة، َفَكاأّنُهْم ُشابِّهوا ِباالُمَتَرّدي 

ْبالًسا ِعْنَد ُوضوِح الُبْرهاِن") َعلى َرأِسِه َتْدويًخا  (. 19ِبُنصوِع الَبياِن، َواِ 
 

: "َوَلاو تَارى ِإِذ -َتَقاّدَس اْساُمهُ -َوِمْن ِمْثِل َحَرَكِة الّرأِس الُمْنِبَئِة َعِن الَعْجِز َوالّذلِّ َقْوُلُه الَحقُّ 
(. َوِللَماااْرِء أْن ُيَسااارَِّح 20نا َفاْرِجْعناااا...")الُمْجِرماااوَن ناِكساااو ُرؤوِساااِهْم ِعْناااَد ربِّهااام َرب ناااا أْبَصاااْرنا َوَساااِمعْ 

خاااواِطَرُا ُمَتَماااثِّاًل هاااِذِا الّصاااوَرَة َياااْوَم َيقاااوُم الّنااااُس ِلاااَربِّ العااااَلميَن، َفأّماااا الُمْجِرماااون الاااذي أوتاااوا ُكتُاااَبُهْم 
، َفالّرؤوُس َمْنكوَسٌة ُمَتطاِمَناٌة ُمَطْأَطاأٌة ِبَشماِئِلِهْم َفَقْد َنِدموا َوالَت حيَن َمْنَدٍم، َوصاروا أِذّلًة َقْلًبا َوقالًبا

، َوالَغمِّ)  (.21ِمَن الّذمِّ، َوالِخْزِي، َوالُحْزِن، َوالّذلِّ
 

 : ي ُة الر ْأس   ت ْلو 
وْ كلللم ر  ل   ْر ف  ْسلللت غعلللال ْوا ي  ُهلللم ت  "و ا  ذا قيلللل  ل   لللُهم ور  ا رُ سلللوُل ل  ل لللو  ون وُهلللي   أيلللت ُهمْ ؤوس  ْم ُصلللد 

 (.22رون")ب  ُمْست كْ 
َوفااي َتْلِوَياااِة الااّرأِس َيَتَجّلاااى َمْعنااى االْساااِتْهزاِء َواإِلبااااِء، َوالحااّق أّن هاااِذِا َحَرَكااٌة َجَساااِدّيٌة شااااِئٌع 

ْنااِب اسااِتْعماُلها، َباايٌِّن َمْعناهااا فااي َيْوِمنااا هااذا، َوِسااياُق اآلَيااِة ُيْنِبااُئ َعااْن هااذا الَمْعنااى الااذي جاااَء فااي جَ 
فاااِق، َفاااْطلبوا َأْن الُمناااِفقيَن، َفَلّمااا َنااَزَل  الُقااْرآُن ِبِصااَفِتهم َمشااى ِإَلااْيهم ِعشاااِئُرُهْم قاااِئليَن: اْفُتِضااْحُتم ِبالنِّ

باًء)  (.23ُيْسَتْغَفَر َلُكم، َفكاَن َجواُبُهْم ِبهِذِا الَحَرَكِة الَجَسِدّيِة اْسِتْهزاًء َوا 
 

 ُمَتقاِرَبْيِن: َوَقِد الَتَمَس الّطبرِسيُّ ِمْن هِذِا الَحَرَكِة َمْعنَيْيِن 
 َأّوُلُهما أّنهْم أْكَثروا َتْحريَكها ِبالُهْزِء. -
، َوَكراَهااًة ِلاِذْكِر الّنِباايِّ َصااّلى هللُا َعَلْياِه َوَسااّلَم، َوُكْفااًرا  - َوثانيِهماا أّنُهااْم َأمالوهاا ِإْعراًضااا َعااِن الَحاقِّ

َتْحاَت هاِذِا الَحَرَكاِة  الواِقعاانِ  ْعَنيانِ ، َفالمَ (، َوفي ِإماَلِتها ِبالهْزِء ِإْعراٌض َعِن الَحقِّ 24َواْسِتْكباًرا)
 . ال َيَتداَفعانِ  الَجَسدّيِة صاِلحانِ 

 
                                                           

 . 155( انظر: الشريف الرضي، تلخيص البيان في مجازات القرآن، 19)
 (. 12( اآلية )السجدة، 20)
 . 14/54لقرطبي، الجامع، ( انظر: ا21)
 (. 5( اآلية ) المنافقون، 22)
 . 13/33( انظر: القرطبي، الجامع، 23)
 .14/14( انظر: الطبرسي، مجمع البيان، 24)
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 :  إ ْنغاُض الر ْأس 
كُ ل  الذي ف  عيُدنا، قُ يُ  يقولون  م نْ س  "ف   لر ،، ف  ط ر  ل  م  لُهم وي  رُ  إلْيل    يْنغ ضلون  س  ْم أ و   قوللون  ؤوس 

 . (25تى ُهو")م  
الَكريَمااِة َمْشااَهُد ِحااواٍر َيَتجاذُبااُه ُقْطباااِن: ُمْؤِمنااون ُمْثِبتااون، َوجاِحاادون  َيْظهااُر ِمااْن هااِذِا اآلَيااةِ 

: الّصاااِمِت، َوُهااو ِإْنغاااُض الااّرْأِس، َوالّصاااِئِت، َوُهااو َقااْوُلُهْم ُمْنِكاارون َيَتَوّساالون ِلَبااثِّ ِإْنكاااِرهم ِبالّراِفااَدْينِ 
ْحريِكااِه َتْحريااَك ِدالَلااِة ِإْنغاااِض الااّرْأِس َفِهااَي قاِئَمااٌة َعلااى تَ ِبااأْفواِهِهْم: "َفَسااَيقولوَن َمتااى ُهااو"؟ أّمااا َعااْن 

َكااُه 26ْسااَتْبِطِئ ِلمااا أْنااِذروا ِبااِه)الُمْسااَتْهِزِئ الُمْسااَتِخفِّ المُ  : َوأْنَغااَض َرأَسااه: أْي َحر  (، َوَقااْد قاااَل الُقْرطِباايُّ
ْيِء) ِب ِمَن الش   (.27َكالُمَتَعجِّ

 
ْن د   ة  الع  م  ك  ر   ْين  و ه ْيئ ت ها: الالت  ح 

، َوَقْد (28)جاَء في "الِعقد الفريد" أن  "الَعْيَن باُب الَقلِب، َفما كاَن في الَقلِب َظهَر في الَعيِن"
َروى اأَلصمعيُّ َعْن َغيِرا أّنه قاَل: "ِإّني أَلعِرُف في الَعْيِن ِإذا َعَرَفْت، َوأْعِرُف فيها ِإذا َأنَكَرْت، 

، َوَأّما ِإذا أْنَكرْت َفَتجحُظ، َوَأّما ِإذا (29)َلْم َتعِرْف وَلم ُتْنِكْر، أّما ِإذا َعرَفْت َفَتْخواصُّ َوأْعِرُف فيها ِإذا 
 . (30)َلْم َتْعرْف َوَلم ُتنكْر َفَتْسجو"

 
، َوَقْد (31)َوَقْد َعَقد ابُن َعبِد ربِِّه باًبا في "الِعقد" سّماا "االستدالل ِبالّلحِظ َعلى الّضميِر"

 فيِه َنماِذَج فاِقعَة الّدالَلِة ِمن الّتراِث الَعَربيِّ األَدبيِّ َعلى أَثِر الَعْيِن في الّتواُصِل َواإِلباَنِة.  أوَردَ 
 

َوَقْد َورَد ِللَعيِن ِذكٌر َكثيٌر في َكالِم الّشَعراِء، َوخاّصًة في َمقاماِت الِعْشِق والُعّشاِق، 
أَس ِبإيراِد َنموذَجيِن ُممّهَديِن الستشراِف هذا الَمبحِث في الت نزيِل وَحَضراِت االسِتخفاِء والر مِز، وال بَ 

 الَعزيِز: 

 ِلهاااااااااا َة أهْ شااااااااايَ خَ  ينِ الَعااااااااا رفِ َطاااااااااْت بِ أشاااااااااارَ 
 

  كّلمِ تَ ْم تَاااااااااااااااااااااااَلااااااااااااااااااااااازوٍن وَ ْحاااااااااااااااااااااااَة مَ شاااااااااااااااااااااااارَ إِ 
 

 (32)ي مِ تَااااااااااااااالمُ  بياااااااااااااابِ الحَ هاًل بِ َساااااااااااااااًل وَ أْهااااااااااااااوَ  اًبااااااااااحَ رْ مَ  د قااااااااااالَ َقاااااااااا فَ نااااااااااُت أّن الّطاااااااااارْ فأيقَ 

                                                           

 (.51( اآلية )اإلسراء، 25)
 . 5/245( انظر: الطبرسي، مجمع البيان، 26)
 . 14/133( انظر: القرطبي، الجامع، 27)
 . 2/115الفريد، ابن عبد ربه، العقد ( انظر: 28)
 "تخواّص" فعل مضارع، والخوص غؤور العين، والحوص، بالصاد، ضيقها. ( 29)
 . 2/115ابن عبد ربه، العقد الفريد، ( انظر: 30)
 . 2/115ابن عبد ربه، العقد الفريد، ( انظر: 31)
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َم َومِ   يِن: فيِرا العَ رفاُد سَ العشِق، واستِ  في سياقِ  غييُب الكالمِ تَ ْن ِمْثِل ما َتَقد 
ذا التَ وَ   قٌ يااااااااااااااااااااااااااوُن رواِمااااااااااااااااااااااااااالعُ نااااااااااااااااااااااااااا وَ يْ قَ اِ 
  

 كّلمُ تَ رُفهااااااااااااااااااا َيااااااااااااااااااطَ َت الّلساااااااااااااااااااُن وَ مَ َصاااااااااااااااااا
 

 ِفهااااااااااااااا رْ طَ قااااااااااااااوُل بِ مااااااااااااااا تَ  همُ أفْ كو َفااااااااااااااْشااااااااااااااتَ 
 

 (33)مُ هَ فْ تَ َفااااااااااااااا َل ذاكَ ْثااااااااااااااافاااااااااااااااي مِ رْ ّد طَ رُ َياااااااااااااااوَ 

 

لَعْيِن في الّتْنزيِل الَعزيِز ُصَوٌر َحَرِكّيٌة َتَتباَيُن ِبَتباُيِن الّسياِق َوالحاِل، َفااْنَبنى َعلاى َد لِ َوَقْد َورَ 
ُح َلها ُكلُّ َحَرَكٍة ِللَعْينِ  الَلِة التي ُتَرشِّ ِمّماا َيْناَدِرُج َتْحاَت  -ِماْن ُوْجَهاٍة ُأْخارى –َوهذا  ،ذِلَك َتباُيٌن في الدِّ

 َتْنِطُق َواأَلْفواُا صاِمَتٌة"، َفُهناَك: باِب "َوالَعْينُ 
 الَعْيُن الُمْزَدِرَيُة الهاِزَئُة. -
 َوالَعْيُن الكاِرَهُة الّساِخَطُة. -
 َوالَعْيُن الّداِئَرُة الَوِجَلُة. -

 والَعْيُن الماِئَلُة الّزاِئَغُة. -

 والَعْيُن الّضّيَقُة الَكليَلُة. -

 َوالَعْيُن الهاِمَزُة الغاِمَزُة. -

 

ِم: ِلنَ    َتَبّصْر فيما َيْأتي َبْسًطا ِللَقْوِل، َوَرْفًعا ِلإِلْجماِل الُمَتَقدِّ
 

ي ُة الهاز ئُة: ر   الع ْيُن الُمْزد 
َعلى ِلساِن َنِبيِِّه نوٍح َعَلْيِه الّسالُم: "َوال  -َتَقّدَس اْسُمهُ -َوَقْد َوَرَد هذا الَمْعنى في َقْوِل الَحقِّ 

(، َوالّظااااِهُر أّنهاااا َعاااْيُن الكااااِفِر الجاِحاااِد التاااي 34ْياااًرا")ْن ُياااْؤِتَيهم هللُا خَ ْعُياااُنكْم َلاااْزَدري أ تَااا لاااذينَ قاااوُل لِ أَ 
َيْسَتْصاِغُر ِبهاا الُماْؤِمنيَن الُفَقاراَء، َوماا كاان َجااواَب ناوٍح ِإاّل أْن قااَل ِإّناُه ال َيقاوُل ِلهاؤالِء الُفَقاراِء الااذين 

 (. 35َتِقُرهم أْعُيُنُهم، َلْن ُيؤِتَيُهُم هللُا َخْيًرا)َيْسَتخّفوَنهم، َوَيْسَتقّلوَنُهْم، َوَتحْ 
 

ط ُة: اخ   الع ْيُن الكار ه ُة الس 
                                                                                                                                                                      

 .244ديوانه، في ، واألبيات لعمر بن أبي ربيعة 1/349ابن رشيق، العمدة، ( انظر: 32)
 .1/154الزهرة،  ،ابن داودنظر: ا( 33)

 (. 31( اآلية )هود، 34)

، وأبااو حيااان، 9/19، وانظاار مااا قالااه القرطبااي فيهااا، الجااامع، 5/199( انظاار: الطبرسااي، مجمااع البيااان، 35)
 . 5/219البحر المحيط، 
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صااِرهم لّماا َك ِبأبْ ْزِلقوَناروا َليُ َفاكااُد الاذيَن كَ ْن يَ : "َوا ِ -َتبااَركَ –َوَقْد َتَجّلْت هِذِا الّدالَلُة في َقْوِلاِه 
رينَ (. َوَقْد كَ 36نوٌن")جْ ّنه َلمَ إِ  قولونَ عوا الّذْكَر ويَ مِ سَ  ْن ِدالَلاِة الَعاْيِن فاي هاذا الّساياِق عَ  ثَر َكالُم الُمفسِّ

: يَ ْعناى الِعاالّشريِف، َوالّظاِهُر َأّن َهْيئَتها هُهناا تُاْؤِذُن ِبَتَعاّيِن مَ  ْنظاروَن ِإلْياَك ِعْناَد داِء، َوالَمْعناى الكلِّايُّ
نكاااٍر ِلمااا َيْسااَمعونَ  ِتااالَوِة الُقااْرآِن، َوالااّدعاِء ِإلااى الّتْوحيااِد، َنَظاارَ   ُه، َفَكااأّنُهْم َيكااادونَ َعااداَوٍة، َوُبْغااٍض، َواِ 

ِة نَ بِ  ْصَرعوَنكَ يَ  ْلَك، َوَقْد َعّرَج الّطبرِسيُّ َعلى َأَثِر َرْسِم هِذِا الَحَرَكِة الَجَسِدّيِة فاي َتْوصايِف تِ َظِرِهْم ِحد 
ِإلااي  ُفااالٌن َنْظااَرًة َيكاااُد َيْصااَرُعني، َوَنَظااًرا َيكاااُد  َظاارَ الَمْعنااى، َفهااذا "ُمْسااَتْعَمٌل فااي الَكااالِم، َيقولااوَن: نَ 

 (.37َيْأُكُلني فيِه، َوَتأويُلُه ُكّله أّنُه َنَظَر ِإلي  َنَظًرا َلْو َأْمَكَنُه َمعي َأْن َيْأُكَلني أْو َيْصَرَعني َلَفَعَل")
 

ل ُة:  ج  ائ ر ُ، الو   الع ْيُن الد 
َس اْساُمهُ –ي َقْوِل الَحقِّ َوَقْد َوَرَد هذا الَمْعنى ف َلاْيُكم، فاي َوْصاِف الُمنااِفقيَن: "َأِشاّحًة عَ  -َتَقاد 

(، َوِسااياُق 38ْوِت")الَماا ِماانَ  شاى َعَلْيااهِ الااذي ُيغْ دوُر أْعيااُنُهْم كَ تَاا إلْيااكَ  ْنُظارونَ أْيااَتُهم يَ ْوُف رَ الَخاا َفاِإذا جاااءَ 
تاااِل َواْنِصااراِفِهْم َعْنااُه، َفُهااُم اأَلِشااّحُة اأَلِضااّناُء َوْقااَت اآلَيااِة الّشااريُف َياادوُر فااي ِمْضااماِر َخااْوِفِهْم ِمااَن القِ 

ااداِد، َوالّسااِلقوَن ِبأْلِسااَنٍة حااداٍد، َوَقاْد َتَجّلااى أثَااُر َخاْوِفِهْم َوَتجااافيهْم َعْنهااا فاي الُعيااوِن الااّداِئرَ  ِة الَباأِس َوالشِّ
ا َيْنُظااُر الَمْغِشاايُّ َعَلْيااِه ِمااْن ُمعاَلَجااِة َسااَكراِت الُمضااطِرَبِة، َفااِإذا مااا ُذِكااَر الِقتاااُل صاااروا َيْنُظااروَن َكماا

(، َوَقااْد َأجااَد الُقْرطِبايُّ فاي اْسِتْشاراِف َمْعنااى َحَرَكاِة هاِذِا الجاِرَحاِة فااي 39الَماْوِت َحاَذًرا، َوَخاوًرا، َوِلاواًذا)
ِصح  ِمْنُهُم الّنَظاُر ِإلاى أيِّ ِجَهاٍة، الّسياِق الّشريِف، َفَدوراُن اأَلْعُيِن باِعُثُه َذهاُب الَعْقِل َحّتى ال يَ  اهذ

 (. 40َوقيَل "ِلِشّدِة َخْوِفِهْم َحَذًرا أْن َيأِتَيُهُم الَقْتُل ِمْن ُكلِّ ِجَهٍة")
 

ز ُ،:  ز ُ، الغام   الع ْيُن الهام 
ْعااايِن َوماااا ُتْخفاااي َناااَة األَ ْعلاااُم خائِ : "َويَ -َتبااااَركَ –ْيِنّياااُة فاااي َقْوِلاااِه َوَقاااْد َتَجّلاااْت هاااِذِا الَحَرَكاااُة العَ 

ّنماا يَ 41الّصدوُر") اريَن فاي "خاِئَناِة األْعاُيِن" أْقاواٌل َوَماذاِهُب َلاْيَس الَمقااُم َمقاَمهاا، َواِ  ْعنيناا ماا (، َوِللُمَفسِّ
لُّ الّنَظاُر َيْنَتِسُب ِإلى ُلَغِة الَجَسِد ِبَنَسٍب َحميٍم، َفَقْد قيَل ِإّن ِخياَنَتها ِهَي ُمساَرَقُة الّنَظِر ِإلى ما ال َيحِ 

                                                           

 (. 51( اآلية )القلم، 36)
د يكاون "يعتانوناك"، وينظارون . وقاد قاال القرطباي إن المعناى قا14/33( انظر: الطبرسي، مجمع البياان، 37)

، والشااريف الرضااي، تلخاايص البيااان، 13/155إليااك شاازرا بتحااديق شااديد. انظاار: القرطبااي، الجااامع، 
 .  3/311، وأبو حيان، البحر المحيط، 344

 (. 19( اآلية )األحزاب، 38)
 . 3/214، وأبو حيان، البحر المحيط، 3/255( انظر: الزمخشري، الكشاف، 39)
 . 3/143، وانظر ما قاله الطبرسي، مجمع البيان، 14/141رطبي، الجامع، ( انظر: الق40)
 (. 19( اآلية )غافر، 41)



 12 

(، َوقاَل الُقْرُطِبيُّ ِهَي الَهْمَزُة ِباالَعْيِن، َوالّرْماُز ِبهاا، َواإِلْغماَضاُة فيماا 42ِإَلْيِه، َوقيَل ُهو الّرْمُز ِبالَعْيِن)
 .(43ال ُيِحبُّ هللُا)
 

، َفَعد  َقوْ  َل الَحقِّ "خاِئَنة اأَلْعايِن" َوَقْد َوَرَد َعلى ِدالَلِة هِذِا الَحَرَكِة الَجَسِدّيِة الّشريُف الر ِضيُّ
 اْساِتعاَرًة ُيااراُد ِبهاا الّرْيااُب فاي َكْسااِر الَجْفاِن، َوَمراِمااِز الُعيااوِن، َوَقاْد َسااّمى الَحاقُّ ذِلااَك ِخياَناًة ألّنااُه َأماااَرةٌ 

األْعاُيِن َوماا ُتْخفاي (، َوَقْد قاَل أبو َحّياَن في َمْعاِرِض َتْعريِجاِه َعلاى خاِئَناِة 44ِللّريَبِة، َوُمجاِنٌب ِللِعّفِة)
الّصدوُر: َلّما كاَنِت اأَلْفعاُل التي ُيْقَصُد ِبهاا الّتَكاّتُم َبَدِنّياًة َفَأْخفاهاا "خاِئَناة األعاين" ِماْن َكْساِر َجْفاٍن، 

 (.45ّتَعّلَق الّتام )َوَغْمٍز، َوَنَظٍر ُيْفِهُم َمْعًنى، أْو َقْلِبّيًة َضميِرّيًة، َذَكَر هللُا َأّن ِعْلَمُه ُمَتَعّلٌق ِبِهما ال
 

 الع ْيُن المائ ل ُة الز ائ غ ُة: 
ْذ م وَ ْوِقكم وِمااْن أْساافَل ِمااْنكُ : "ِإْذ جاااؤوُكْم ِمااْن َفاا-َتباااَركَ –ْعنااى فااي َقْوِلااِه َوَقااْد َتَجّلااى هااذا المَ  ا 

َيَتَرّبصاوَن  ذاَك أَْعاداءً  الَمْوِقافِ فاي َوِللَمارِء أْن َيَتَخّياَل  (،46نااِجَر")َلغِت القلوُب الحَ ْبصاُر وبَ زاَغِت األَ 
َكِإحاَطِة الَخْنَدِق ِبهاا،  اُمحيطً  اُمْحِدقً  اَن في الَمديَنِة، َوَخَطرً يُمْرِجف نَ يِبالّنِبيِّ َوَصْحِبِه الّدواِئَر، َوُمناِفق

هاا َمْيُلهاا َعاْن ُمْساتوى َوَقْد َظَهَر ذِلَك َعلى َجواِرِحِهْم، َفَغَدْت داّلًة ناِطَقاًة ِبِلسااِن الَمقااِل َوالحااِل، َفَزْيغُ 
(، َفَقااْد ماَلااْت َعااْن ُكاالِّ َشاايٍء َفَلااْم َتْنُظااْر ِإاّل ِإلااى َعااُدوِّها ُمْقااِباًل ِمااْن ُكاالِّ 47َنَظِرهااا ِفْعااَل الواِلااِه الَجااِزِع)

 (.48ْبِصُر")جاِنٍب، "َوَعَدَلْت َعْن َمَقرِّها ِمَن الّدْهَشِة َوالَحْيَرِة َكما َيكوُن الَجباُن َفال َيْعَلُم ما يُ 
 

 : َوَقْد أْلَمَح ِإلى هاِذِا الَحَرَكاِة الَعْيِنّياِة الّشاريُف، َفقااَل ُمْسَتْشاِرًفا َمْعناى هاذا الَوْصاِف الَجَساِديِّ
"َفااالُمراُد ِبااِه َتَشااّتُت أْلحاِظهااا، َوُعاادوُلها َعااْن ِجَهااِة اْسااِتقاَمِتها َنَظااًرا ِإلااى َمطاااِلِع الَخااْوِف، َوَجَزًعااا ِمااْن 

 (. 49الّسْيِف، َوِمْن عاَدِة الخاِئِف الُمَتَوقِِّع َأْن َيْكثَر الِتفاُتُه، َوَتَتَقّسَم أْلحاُظُه") َمواِقعِ 
 

ُة الك ليل ُة:  ي ق   الع ْيُن الض 

                                                           

 . 3/335( انظر: الطبرسي، مجمع البيان، 42)
 . 15/193( انظر: القرطبي، الجامع، 43)
 . 242( انظر: الشريف الرضي، تلخيص البيان، 44)
 . 3/433( انظر: أبو حيان، البحر المحيط، 45)
 (. 14آلية )األحزاب، ( ا46)
 . 3/211( انظر: أبو حيان، البحر المحيط، 47)
 . 14/95، والقرطبي، الجامع، 3/95( انظر: الطبرسي، مجمع البيان، 48)
 . 213( انظر: الشريف الرضي، تلخيص البيان، 49)
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: "َوتَ  ْنُظاروَن ِمَن الاّذلِّ يَ  َلْيها خاِشعينَ عَ  راهم ُيْعَرضونَ َوَقْد َتَجّلى هذا الَمْعنى في َقْوِل الَحقِّ
")ٍف خَ رْ ِمْن طَ  ِعْنَد "خاِشعيَن" ُمْسَتْشِرفين َمْفِصاًل َصْوِتّيًا ِلإِلباَنِة َعاِن  (، َوَقْد َوَقَف َبْعُض الَقَرأةِ 50ِفيٍّ

(" (، َوَقِد اْلَتَمَس 51الَمْعنى، ذاِهبيَن ِإلى َأن  ِشْبَه الُجْمَلِة "ِمَن الّذّل" ُمَتَعّلٌق با"َيْنظروَن ِمْن َطْرٍف َخِفيٍّ
رو  دًة، َفَقْد َيكوُن أّنهم ال َيْرُمقوَن أْبصااَرُهْم ِللّنَظاِر الُمَفسِّ " ِدالالٍت ُمَتَعدِّ َن ِمْن َقْوِل الَحقِّ "َطْرٍف َخِفيٍّ

ِة الَخااْوِف، َوَكااَأّن  ؤوِس، َوالَعااَرُب َتِصااُف الااّذليَل ِبَغااّضِ الّنَظااِر ِمااْن ِشااد  ااا، ألن ُهااْم ناِكسااو الاارُّ َرمًقااا تامًّ
، َوَقااْد َيكااوُن أّنُهااْم َيْنُظااروَن ِإَلْيهااا  َحَرَكااَة َعْيااِنِهمْ  ُتْفضااي ِإلااى الَقااْوِل ِبااأّنُهْم َيْنُظااروَن ِمااْن َطااْرٍف َخِفاايٍّ

(، َوَلَعاااّل األْشااَبَه َواألَْلَياااَق ِبَمْقصااوِد الَكاااالِم َأّن 52ِبَجميااِع َأْبصاااِرِهْم ِلماااا َيااَرْوَن ِماااْن َأْصااناِف الَعااذاِب)
ِا الَحَرَكاااِة الَجَساااِدّيِة أّن َنَظاااَرُهم ِإَلْيهاااا ُهاااَو َنَظاااُر الخااااِئِف الاااّذليِل، َوالُمْرتااااِب الُمَتَعااايَِّن ِماااْن َوْصاااِف هاااذِ 

 . (53الّظنيِن الذي ال َيْنُظُر ِإاّل ُمْسَتِرًقا، َوال َيُغضُّ ِإاّل ُمْشِفًقا)
 

ى أّن َنَظاااَرُهْم َيْبتَاااِدُئ ِماااْن َوالَحاااّق أن  الّزَمْخَشاااِري  َقاااِد اْسَتَشاااف  هاااذا الَمْعناااى َقاااْباًل، َفاااَأْلَمَح ِإلااا
َتْحريٍك أَلْجفاِنِهْم َضعيٍف َخِفيٍّ ِبُمساَرَقٍة، َكما َترى الَمْصبوَر َيْنُظُر ِإلى الّسْيِف، َوهَكذا َنَظُر الّناِظِر 

فاااااي َنَظاااااِرِا ِإلاااااى ِإلاااااى الكااااااِرِا، َوال َيْقااااادُر أْن َيْفاااااَتَح أْجفاَناااااُه َعَلْيهاااااا، َوَيْماااااأَل َعْيَناااااُه ِمْنهاااااا َكماااااا َيْفَعاااااُل 
(  (.54الُمَتحابِّ
 

الَلااِة َوالّتواُصااِل ظاااِهٌر ال َيْخفااى  َوَبْعااُد، َفباااُب الَحااديِث َعااِن الُعيااوِن َيطااوُل، َوَفْضااُلها فااي الدِّ
ِن فااي َعلاى الَمااْرِء فااي ُمخاَطباِتااِه الّيْوِمّيااِة، َوَحْساابي َبْعااَد ذِلاَك ُكلِّااِه َقااْوُل الّشاااِعِر ُمْسَتْشااِرًفا َفْضااَل الَعاايْ 
ًرا َصْمَت اأَلْفواِا، َوُنْطَق الُعيوِن في َمواِضَع:   الّتواُصِل، ُملَتِمًسا َوشاِئَج َبْيَن الَعْيِن َوالَقْلِب، ُمَقرِّ

 َفَبغيُضاااااااااااااااااااااها َلاااااااااااااااااااااَك َبااااااااااااااااااااايٌِّن َوَحبيُبهاااااااااااااااااااااا ِإن  الُعيوَن َعلى الُقلوِب َشواِهدٌ 
 

ذا َتالَحَظِت الُعيوُن َتفاَوَضْت  َثْت عَ وَ  َواِ   ّماااااااااااااااااااااا ُتِجااااااااااااااااااااانُّ ُقلوُبهااااااااااااااااااااااَتَحاااااااااااااااااااااد 

 

 (55)َيْخفى َعَلْيَك َبريُئها َوُمريُبها     َيْنِطْقَن َواأَلْفواُا صاِمَتٌة َفما
 

                                                           

 (. 45( اآلية)الشورى، 50)
 . 3/541، وأبو حيان، البحر المحيط، 15/31( انظر: القرطبي، الجامع، 51)
 . 9/43، والطبرسي، مجمع البيان، 15/31( انظر: القرطبي، الجامع، 52)
 . 254( انظر: الشريف الرضي، تلخيص البيان، 53)
 .3/541، وأبو حيان، البحر، 3/434( انظر: الزمخشري، الكشاف، 54)
، 2/115ريااد، ، وقاد نسابه إلاى ابان درهام، وابان عباد رباه، العقاد الف133انظار: اآلباي، األناس والعارس، ( 55)

 ونسبه إلى محمود الوراق. 
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 : ة  الي د  ك  ر  الالت  ح   م ْن د 

 َيَتَجّلى َمْعنى الّنَدِم ِمْن َحَركاٍت َجَسِدّيٍة في َثالِث َهْيئاٍت ِمْضماُرها الَيُد، َوِهَي: 
ْيااِه َعلااى مااا أْنفااَق فيهااا َوِهااَي خاِوَيااٌة َعلااى ُعروِشااها َوَيقااوُل يااا  "َفأْصاابَح ُيقلِّاابُ  - كف 

 (. 56َليَتني َلْم ُأْشِرْك ِبرّبي أَحًدا")
 (. 57َيقوُل يا َلْيتني َلْم أتِِّخْذ ُفالًنا َخلياًل") "َيوَم َيَعضُّ الّظاِلُم َعلى َيَديهِ  -
 (. 58وا")"َوَلّما ُسِقط في أْيديهم َوَرَأْوا أّنهم َقْد َضلُّ  -
 

ّيِة؛ ذِلاااَك أّن هاااِذِا الَحَركااااِت دِ هاااا َنحاااُن أوالِء َنعاااوُد ِإلاااى ظااااِهَرِة التّاااراُدِف فاااي الَحَرَكاااِة الَجَسااا
 ْعًنى واِحٍد جماُعُه الّنداَمُة َواأَلَسُف.ْلَتقي َعلى مَ الّثالَث تَ 

ْياهِ  - فاي  ًة َعلاى ماا أْنَفاقَ َنداَما َأّما األولى َفِهاَي ِحكاَياُة حااِل َرُجاٍل أْصاَبَح ُيَقّلاُب كف 
 َجّنِتِه َلّما ُأحيَط ِبَثَمِرِا، َفَقْد َأْلفاها خاِوَيًة َعلى ُعروِشها. 

أّمااا الّثاِنَيااُة َفِهااَي ِحكاَيااُة حاااِل ظاااِلٍم َيَعااضُّ َعلااى َيَدْيااِه َنداَمااًة، َفاااأَلِخاّلُء َيْوَمِئااٍذ  -
 َبْعُضهْم ِلَبْعٍض َعُدّو ِإاّل الُمّتقيَن.

َساًدا ِماْن دوِن هللِا، ْجااًل جَ َثُة َفِهَي ِحكاَياُة حااِل َقاْوٍم ات َخاذوا ِماْن حلايِِّهْم عِ َأّما الّثالِ  -
 َفَلّما فاؤوا ِإلى ُرْشِدِهْم، َوُسِقَط في َأْيديِهْم، اْعَتَرفوا ِبُذنوِبِهْم. 

 

َوَحَرَكِتهااا، َفَأّوُلهاا، َكمااا َتقااَرُب فاي سااياِقها الُكّلايِّ َوالاّلِفاُت ِللخااِطِر َأّن هااِذِا اآليااِت الااّثالَث تَ 
ِبَربِّااِه فااي األولااى، َوالااذي اّتَخااَذ َخليااَل سااوٍء فااي  َيْظَهااُر، ُظْلااٌم للااّنْفِس، َكمااا كاااَن ِمااْن أْمااِر َمااْن َأْشااَركَ 

ُه حاٌل َنْفِسّيٌة ْجَل في الّثاِلَثِة، َوثانيها َنَدٌم َوالَت حيَن الَمْنَدِم، َوَيْعُقُب هذا ُكل  َبدوا العِ الّثاِنَيِة، َوالذين عَ 
ْيااِه ظَ  َهااَرْت َعلااى الَيااِد، َفاااألّوُل أْصااَبحَ ْظَهااُر َعلااى الَجااواِرِح َكمااا ظَ تَ  ْقليااِب َبْطٍن، َوَهيَئااُة تَ ْهااًرا ِلااُيَقّلااُب كف 

يْ  ِر َعلى َشْيٍء ِن أْن ُيْبِدَي باِطَن َكفِِّه، ُثّم ُيَعوَِّج َكف ُه َحّتى َيْبُدَو َظْهُرها، َوِهَي ِفْعَلُة الّناالَكف  ِدِم الُمَتَحسِّ
ِف َعلى ُفْقداِنِه، َوقيَل: َأْصَبحَ َقْد فاتَ   (. 59ِه)ْصِفُق ِبَيَديْ يَ  ُه، الُمَتأسِّ

 

                                                           

 (.42( اآلية )الكهف، 56)
 (. 23( اآلية )الفرقان، 57)
 (. 149( اآلية )األعراف، 58)
، والقرطباااي، 5/123، وأباااو حياااان، البحااار المحااايط، 15( انظااار ماااا قيااال فيهاااا: الصاااولي، أدب الكتااااب، 59)

 . 14/255الجامع، 
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ها  اِع، َوَقاْد َعاد  َأّما في الّثاِنَيِة، َوِهَي َعضُّ الّظاِلِم َعلى َيَدْيِه، َفِهاَي َكاذِلَك ِفْعَلاُة الّنااِدِم الُمَتَفجِّ
اًزا ُيَعبِّااُر ِبهااا َعااِن الّتَحيُّااِر، َوالَغاامِّ، َوالّنااَدِم، َوالّتَفّجااِع، َفَقااْد جاااَء فااي الَمثَااِل: "َيأُكااُل َيَدْيااِه أبااو َحّياااَن َمجاا

 (. 60َنَدًما، َوَيسيُل َدْمُعُه َدًما")
 

َن الَحقيَأّما في الّثاِلثَاِة، َوِهاَي الّساقوُف فاي الَياِد، فَ  ًِ َقاِة َشايٌء، هاذا ُأْسالوٌب ِكنااِئيٌّ َلاْيَس فياِه ِم
. َوَلّما َعّرَج الّزَمْخَشِريُّ َعلى (61)َفُيقاُل ِلُكلِّ َمْن َنِدَم َوَعجَز َعْن َشيٍء: ُسِقَط في َيِدِا، َوُأْسِقَط في َيِداِ 

َوَحْساَرُتُه َأْن هِذِا اآلَيِة أشاَر ِإلى َأّن الَمْعنى: "اْشَتّد َنَدُمُهْم َوَحْسَرُتُهم"؛ أَلّن ِمْن َشْأِن َمِن اْشَتّد َنَدُماُه 
، َوقياَل ِإّنهاا َماْأخوَذٌة ِماْن َهْيئاٍة (62)َيَعض  َيَدُا َغمًّا، َفَتصيَر َيُدُا َمْسقوًطا فيهاا، أَلن  فااا َقاْد َوَقاَع فيهاا

َعَلْيهااا، َوَيَظاالُّ  ُئ َرْأَسااُه، َوَيَضااُع َذَقَنااُه َعلااى َيااِدِا، ُمْعَتِمااًداَجَسااِدّيٍة ناِطَقااٍة َتْعتَااري الّناااِدَم، َوِلااذِلَك ُيَطااْأطِ 
، َوَصااْفَوُة الَقااْوِل فااي هااذا (63)َعلااى صااوَرٍة َلااْو ُنِزَعااْت َيااُدُا َلَسااَقَط َعلااى َوْجِهااِه، َكااَأن  الَيااَد َمْسااقوٌف فيهااا

 . (64)اأُلْسلوِب الِكناِئّي الّرفيِع َأن ها "ال َشْيَء َعلى الَحقيَقِة ُهناَك ُسِقَط في أْيديِهْم"
 

واُضاِعِهْم َعلاى الّنااِس، َوتَ  يوِعهاا َباْينَ مْخَشِريُّ ِعْناَد هاِذِا الَحَركااِت ُمْلِمًحاا ِإلاى ذُ َوَقْد َوَقَف الزّ 
، َوالَياااَدْيِن، َوالّسااااقوَف فااااي الَيااااِد، َوَأْكااااَل الَبناااااِن، َوَحااااْرَق ْعناهاااا، َفَقااااْد َأشاااااَر ِإلااااى َأّن "َعااااض  اأَلناِماااالِ مَ 

اٌت َعااِن الَغااْيِظ َوالَحْسااَرِة، أَلّنهااا ِمااْن َرواِفااِدها، َفَيااْذكُر الّراِدَفااَة، (، َوُفروَعهااا، ِكناياا65اأَلْسااناِن، َواأَلْرَم)
َيْرَتِفُع الَكالُم ِباِه فاي َطَبَقاِة الَفصااَحِة، َوَيِجاُد الّسااِمُع ِعْناَدُا فاي َنْفِساِه ِماَن ْردوِف، فَ َوَيُدلُّ ِبها َعلى المَ 

ْوَعِة َواالْسِتْحساِن ما ال َيِجُدُا ِعْندَ   (. 66َلْفِظ الَمْكِنيِّ َعْنُه") الر 
 

ُة الي د  ب ْين   ك  ر  : ح  كوت  و ا  ْبداء  الغ ْيظ  ،  السُّ  إيماء 
                                                           

، والطبرسااي، مجماااع البياااان، 13/19، والقرطبااي، الجاااامع، 5/445( انظاار: أباااو حيااان، البحااار المحااايط، 60)
3/232 . 

معاااني القاارآن،  ،األخفاا ، و 1/223مجاااز القاارآن، ، أبااو عبياادةو ، 1/393معاااني القاارآن، ، ( انظاار: الفااراء61)
 . 133غريب القرآن،  ،اليزيديو ، 132تفسير غريب القرآن،  ،ابن قتيبةو ، 333

 .2/113( انظر: الزمخشري، الكشاف، 62)
، وقد عارج علاى معناى آخار، وهاو أنهاا ماأخوذة 4/392( انظر هذا التفاسير: أبو حيان، البحر المحيط، 63)

من "السقيط"، وهو ما يغشى األرض بالغدوات شبه الثلج، والسقيط يذوب بأدنى حارارة وال يبقاى، ومان 
خسار، وكانات وقع في يدا السقيط لم يحصل علاى شايء مناه البتاة، فصاار هاذا القاول ماثال لكال مان 

 عاقبته الندامة.
 . 54( انظر: الشريف الرضي، تلخيص البيان، 64)
 ( َأَرم على الشيء: عض عليه، وَأَرمه أكله.   65)
 . 5/454، وأبو حيان، البحر المحيط، 3/39( انظر: الزمخشري، الكشاف، 66)
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َس اْسااُمهُ –َظَهااَر هااذا الَمْعنااى ِمااَن الَحَرَكااِة الَجَسااِدّيِة فااي َقااْوِل الَحااقِّ  ُسااُلهم م رُ : "جاااَءْتهُ -َتَقااد 
اريَن (، َوَقاْد تَ 67ِه")لُتْم ِباما ُأْرسِ ْرنا بِ فَ قالوا ِإّنا كَ واِهِهم، وَ َيُهْم في أفْ دِ َرّدوا أيْ الَبّيناِت فَ بِ  باَيَناْت أْقاواُل الُمَفسِّ

فاااي اْسِتْشااافاِف َهْيَئاااِة "َردِّ أْياااديِهْم فاااي َأْفاااواِهِهْم" َتباُيًناااا اْنَبناااى َعَلْياااِه اْخاااِتالٌف فاااي ِدالَلاااِة هاااِذِا الَحَرَكاااِة 
 الَجَسِدّيِة، َفَقْد قيَل: 

لاااى الَغاااْيِظ َوالَكْياااِد، َفَقاااْد َجَعلاااوا أْياااِدَي أْنُفِساااِهْم فاااي َأْفاااواِا أْنُفِساااِهْم ِليَعّضاااوها ِإّنهاااا تاااوِمُئ إِ  -
 (.68: "َعّضوا َعَلْيُكُم األناِمَل ِمَن الَغْيِظ")-َتعالى–َغْيًظا، َوَقريٌب ِمْن هذا َقْوُلُه 

اَب هللِا، َفَعِجباااوا َوَرَجعاااوا ِإلاااى َرِة َوالَعَجاااِب؛ ذِلاااَك أّنُهاااْم َساااِمعوا ِكتاااِإّنهاااا تاااوِمُئ ِإلاااى الَحْيااا -
ليَن.  أْنُفِسِهم، َوَرّدوا أْيِدَيُهم ِإلى أْفواِهِهْم ُمْطِرقيَن ُمَتأمِّ

إّنهااا ِإشاااَرٌة َمْعناهااا "اْسااُكْت"، َفَلّمااا قاااَل َلُهااْم َرسااوُل هللِا ِإّنااُه َرسااوٌل ِمااَن هللِا ِإَلااْيِهْم َأشاااروا  -
 ِن اْسُكْت َتْكذيًبا َلُه، َوَرّدًا ِلَقْوِلِه، َواْسِتْبشاًعا ِلما جاَء ِبِه.ِبَأصاِبِعِهْم ِإلى َأْفواِهِهْم أَ 

 ِإّنها ُتوِمُئ ِبالُهْزِء َوالّضِحِك، َفِمْن عاَدِة َمْن َيْغلُبُه الّضحُك أْحياًنا َأْن َيْرَفَع َيَدُا ِإلى  -

 (.69فيِه)

 

ة  األ صاب ع   ك  ر  الالت  ح   م ْن د 
 األصاِبِع في الّتْنزيِل الَعزيِز َأّنها موِمَئٌة ِإلى َثالِث ِدالالٍت:  َيْظَهُر ِمْن َحَرَكةِ 

 َأّوُلها الَخْوُف. -
 َوثانيها الَغْيُظ. -
 َوثاِلُثها الّتصاُمُم. -

ريفاِت الّتاِلياِت: الالُت َتَجّلْت في اآلياِت الش   َوهِذِا الدِّ

واِعِق َحذَ  -  .(70)َر الَمْوِت""َيْجَعلوَن أصاِبَعُهم في آذاِنِهْم ِمَن الص 

ّناااي ُكّلماااا َدَعاااْوُتهْم ِلَتْغِفاااَر َلُهاااْم َجَعلاااوا َأصااااِبَعهْم فاااي آذاِنِهاااْم َواْسَتْغَشاااْوا ِثيااااَبهم َوأَصااااّروا  - "َوا 
 .(71)َواْسَتْكَبروا اْسِتكباًرا"

ذا َخَلْوا َعّضوا َعلْيُكُم اأَلناِمَل ِمَن الَغْيِظ، ُقْل موتوا ِبَغْيِظكْم" -  . (72)"َواِ 

 

                                                           

 (. 9( اآلية )إبراهيم، 67)
 (. 119( اآلية )آل عمران، 68)
بااو ، وأ49-5/43، والطبرسااي، مجمااع البيااان، 9/225ي وغيرهااا: القرطبااي، الجااامع، ( انظاار هااذا المعااان69)

 . 5/393حيان، البحر المحيط، 
  (. 19اآلية )البقرة،  (70)
  (. 3اآلية )نوح، ( 71)
 . (119اآلية )آل عمران،  (72)
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َأن  الَحَركَة الُمَتَجلَِّيَة في اآلَيِة األولى ِإّنماا تَاُدلُّ َعلاى الَخاْوِف، َوَلَعال  الاذي َيْسانُد ذِلاَك  ِإخالُ 
ُهاَو اْسِتْشاراُف الّساياِق الُقْرآِنايِّ الّشاريِف، َفُهاَو آِخاٌذ فااي َمقااِم الَحاديِث َعاِن الَباْرِق الاذي َيكااُد َيْخَطااُف 

ذا كاَنْت ِتلْ   .(73)َك حاَلُهْم َمَع الَبْرِق، َفَكْيَف حاُلُهْم َمَع ِمْثِل ذِلَك الر ْعِد؟اأَلْبصاَر، َواِ 

 
اااريَن ِإلاااى أن  فاااي ِدالَلاااِة هاااِذِا الَحَرَكاااِة الَجَساااِدّيِة القاِئَماااِة َمقااااَم ِدالَلاااِة  َوَقاااْد َجاااَنَح َبْعاااُض الُمَفسِّ

امُل" ال اأَلصاِبُع، َوَقْد جاَء ذِلَك ِلُنْكَتٍة َبالِغّيٍة في ِذْكاِر الَخْوِف الّلْفِظي ِة اتِّساًعا َمجاِزيًّا، َفالُمراُد "اأَلن
اأَلصااااِبِع ِلماااا فيهاااا ِماااَن الُمباَلَغاااِة ماااا َلاااْيَس فاااي ِذْكاااِر اأَلناِماااِل، َفاااالَمْجعوُل ِماااَن اأَلصااااِبِع فاااي اآلذاِن 

ِبِعِهْم في آذاِنِهْم َفْوَق العاَدِة الُمْعتاَدِة في ُرؤوُسها؛ ذِلَك أن  فيِه ِإْشعاًرا ِبأن ُهْم ُيباِلغوَن في ِإْدخاِل َأصا
ْوتِ   . (74)ذِلَك ِفراًرا ِمْن ِشّدِة الص 

 
 َوَلَعل  الذي َيْنَبغي َخْتُم هِذِا الُمباَحَثِة الُجْزِئّيِة ِبِه َأْمراِن: 

- .  َأّوُلُهما ِدالِليٌّ
- .  َوثانيِهما َجماِليٌّ َبياِنيٌّ

الِليُّ َفَقْوُلاااهُ  اااياِق َعلااى َوْجاااِه  أّمااا الاادِّ الّشااريُف: "َيْجَعلاااوَن َأصاااِبَعُهم فاااي آذاِنِهاام" فاااي هااذا السِّ
 الت ْعييِن َيُدلُّ في ُمْعِجِم ُلَغِة الَجَسِد َعلاى الَخاْوِف، َباْل َعلاى الُمباَلَغاِة فاي الَخاْوِف َوالتّاَوّقي ِمْناُه. َوَأّماا

: "َيْجَعلوَن َأصاِبَعُهْم" ذا َأَلٍق َجماِليٍّ ُمِشعٍّ َيفاوُق -َتعالى–ْوِلِه الَجماِليُّ الَبياِنيُّ َفُهَو قاِئٌم َعلى َكْوِن قَ 
الت ْعبيااَر الُمباشااَر "َيخااافوَن"، َفكااان هااذا الَوْصااُف الَحَرِكاايُّ َوْصااًفا ِلحاااٍل َنْفِسااّيٍة َتْعتَااريهم فااي سااياِقِهْم 

 ّيُة الُمْنِبَئُة َعِن الَمْعنى. ذاَك، َوَرْسًما َحَرِكيًّا صوِريًّا ماّدُتُه األْلفاُظ الّلَغوِ 
 

الَلاَة  ُم َبياُنها َفَقِد اْشَتَمَلْت َعلاى ِذْكاِر اأَلصااِبِع َكماا اأُلولاى، َولِكان  الدِّ أّما اآلَيُة الّثاِنَيُة الُمَتَقدِّ
، الُمْنِبَئااَة َعْنهااا ُمغاااِيَرٌة، َوَلَعاال  هااذا ُيْفضااي ِبنااا ِإلااى َرجيااٍع ِمااَن الَقااْوِل فااي َتْعريااِف  الُمْشااَتَرِك الل ْفِظاايِّ

، َقاااْد َيَقاااُع َتْحَتهاااا َمْعنيااااِن َأْو أْكثَاااُر، َوال َيَتَعاااّيُن َأَحاااُدُهما فاااي الغاِلاااِب إِ  اّل َفالَكِلَماااُة الواِحاااَدُة، َوِهاااَي دالٌّ
ياِق َواسِتْشراِف ُحدوِدِا َوَضماِئِمِه، َوَكذِلَك الَحَرَكُة الَجَسِدّيُة؛ فَ  ِهَي دالٌّ َيْصُدُق َعَلْيِه ِبالُمِضيِّ َمَع السِّ

َتْعريااُف الُمْشااَتَرِك الّلْفِظاايِّ الَحّماااِل ِلَمْعَنَيااْيِن أْو َمعاااٍن، َوِماان ذِلااَك مااا َأنااا خاااِئٌض فيااِه، َففااي األولااى 
ُمَم َوالُمباَلَغاَة كاَنْت ِدالَلُة الَحَرَكِة الَخْوَف الّشديَد، َوفي هِذِا الّثاِنَيِة كاَنْت ِدالَلُة الَحَرَكاِة َنْفِساها الّتصاا

نكااااًرا، َحَرَكاااًة أْخااارى  ، َوزادوا َعلاااى ذِلاااَك، ُمماَحَكاااًة َوُمعايااااًة َواِ  فااي اإِلْنكااااِر ِلاااَئاّل َيْساااَمعوا َدْعاااَوَة الَحاااقِّ
الالِت، َوِهَي اْسِتْغشاُء الّثياِب، َوَتْغِطَياُة الُوجاوِا ِلاَئاّل َياَرْوُا، َفُهاْم َيْرفُ  ضاوَن الّساماَع َتْحِمُل ُكل  ِتْلكُم الدِّ

، َوالّرْؤَيَة: َسماَع الّدْعَوِة، َوُرْؤَيَة الّداعي، "َفاسِتْغشاء الّثياِب ِإًذا ِزياَدٌة في َسدِّ اآلذاِن َحّتى ال َيْسَمعوا
                                                           

 .1/215انظر: الزمخشري، الكشاف،  (73)
 .1/213انظر: الزمخشري، الكشاف،  (74)
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، ُكالُّ (75)لَعاداَوِة"َأْو ِلَتْنكيِرِهْم أْنُفَسُهم َحّتى َيْسُكَت، َأْو ِلُيَعرِّفوُا ِإْعراَضُهْم َعْنُه، َوقيَل ُهَو ِكناَياٌة َعاِن ا
ْنكاًرا، َوَتَولًِّيا َعْن َسماِع الّنْصِح، أْو ُرْؤَيِة الّناِصِح اأَلمينِ   . (76)ذِلَك كاَن ُبْغًضا، َواِ 

 
َأّما اآلَيُة الّشريَفُة الّثاِلَثُة َفِهَي التاي ُتْنِباُئ َعان حااِل َأْفاراِد الِبطاَناِة الاذين ال َياْألون الُمْساِلميَن 

ااياِق َعلااى َخبااااًل، َوا لّلطيااُف الُمْعِجااُب فااي هااذا الِخطاااِب الُقْرآِناايِّ الّراِئااِق الّراقااي أّنااُه قاااَم فااي هااذا السِّ
م  ُحاابٌّ َيَقااُع الُمقاَبَلاِة الّتْصااويِري ِة، َفاَثم  ِفَئااٌة ُمْؤِمَنااٌة، َوُتقااِبُلُهْم ِبطاَنااٌة ِمااَن الَيهاوِد أِو الُمناااِفقيَن كاااِفَرٌة، َوثَا

ُمْساِلميَن ُيقاِبُلااُه ُكاْرٌا َيَقاُع ِماَن الِبطاَنااِة، َوثَام  إيمااٌن ُيقاِبُلاُه ُكْفااٌر، َوثَاّم اْصاِطناُع الت اوادِّ فااي ِماْن َبْعاِض ال
ْضماُر الَغْيِظ َوالَعداَوِة في الباِطِن، َوُهْم َيقولوَن آِمنوا ِبالذي ُأْناِزَل َعلاى الاذيَن آَمناوا َوْجاَه  الّظاِهِر، َواِ 

 روا آِخَرُا.الّنهاِر، َواْكفُ 
 

َوَقااْد َوَرَد فيهااا َحَرَكااٌة َجَسااِدّيٌة ُأْخاارى ِمْضااماُرها اأَلناِمااُل، َوِهااَي داّلااٌة َعلااى الّتَغااّيِظ، َوالّتَحاارُِّق، 
فااِق َواْصاِطناِع  َوالَحنِق، قاِئَمٌة َعلى َتْصويِر الُمقاَبَلِة فاي الَمشااِعِر َباْيَن البااِطِن َوالّظااِهِر: ظااِهِر النِّ

ذا َلقاااوُكْم قاااالوا آَمّناااا"-َتعاااالى–ِة ِمْصاااداًقا ِلَقْوِلاااِه الَماااَود   ، َوبااااِطِن الُكْفاااِر، َوالَغاااْيِظ، َواإِلْنكااااِر (77): "َواِ 
 الُمَتَمثّااِل فااي الَحَرَكااِة الَجَسااِدّيِة الَمْرسااوَمِة ِبالَكِلماااِت، َوالُمقاِبَلااِة ِللّصااوَرِة اأُلْخاارى، َوالَجاازاُء ِمااْن ِجااْنسِ 

: "ُقْل موتوا ِبَغْيِظُكْم" الَعَمِل، َفكانَ   .(78)َجواُب ِإْتياِنِهْم َعض  اأَلناِمِل ِمَن الَغْيِظ َقْوَلَه الَحق 
 

اريِف ِفْعااًل َحقيِقيًّاا َأتاى ِباِه هاؤالِء، َوَقاْد َتكاوُن  َوَقْد َتكوُن هِذِا الَحَرَكُة فاي ِساياِقها الُقْرآِنايِّ الش 
َوَقااْد َذَهااَب َأبااو َحّياااَن ِإلااى أن  ظاااِهَر هااِذِا الَحَرَكااِة الَجَسااِدّيِة ِفْعااُل ذِلااَك، ِكناَيااًة، َواأَلْمااراِن ُمْحااتَمالِن، 

ِة الَغْيِظ َمَع َعَدِم الُقْدَرِة َعلى ِإْنفاِذ ما ُيريدوَن، َوِمْنُه َقْوُل َأبي   طاِلٍب: َفَوَقَع ِمْنُهْم َعضُّ اأَلناِمِل ِلِشد 
ا َخْلَفنا ِباأَلباِهمِ َوَقْد صاَلحوا َقْوًما َعَلْينا أَ  ًة      َيَعّضوَن َعضًّ  .   (79)ِشح 

 

                                                           

، والطبرساي، مجماع 4/152، وانظار ماا قالاه الزمخشاري، الكشااف، 13/194لقرطبي، الجامع، انظر: ا (75)
 .3/332، المحيط، وأبو حيان، البحر 14/144البيان، 

 .3/332، المحيطانظر: أبو حيان، البحر  (76)
 . (119اآلية )آل عمران،  (77)
    .(119اآلية )آل عمران،  (78)
، والطبرسااي، 1/459، وانظاار كااذلك: الزمخشااري، الكشاااف، 2/44، طالمحاايانظاار: أبااو حيااان، البحاار  (79)

 .4/113، والقرطبي، الجامع، 2/233مجمع البيان، 
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وَبعُد، َفأختُم مباحثَة َحركِة اأَلصابِع في الت نزيِل الَعزيِز ِبقوِل الّشاعِر الُمْستطَرِف الذي 
ِمْن عيوِن  َيظهُر فيِه أن  عاشَقْيِن َقد َتخاَطبا ِمْن َغيِر كالٍم ِبالَفيِء َعلى الَعيِن، ثّم َلّما أْشَفقا

اللِة َوالت واصِل:   الُعّذاِل َجَعال ِمن اأَلنامِل ُسل ًما للدِّ
 يا َللرِّجاِل ِلعاِشَقْيَن َتواَفقا           َوَتخاَطبا ِمْن َغيِر أْن َيَتكل ما
 (80)َحّتى ِإذا خافا الُعيوَن َوأْشَفقا      َجَعال اإِلشاَرَة ِباألَناِمِل ُسل ما

 
الالت   يحاءات ه :  م ْن د  ْجه  و ا   الو 

ُم أهُل هذا الد رِس الَحركاِت الَجسدّيَة ِقسَمْيِن:   ُيقسِّ
طفاُل ثاٍل َعلى ذِلَك األَ ليها، وَلَعل  أجلى مِ لَق عَ طَر الخَ طرُة هللِا التي فَ باعُثها فِ ِفطرّيًة  -

د دون أْن يكونوا قَ  شاراٌت جسدّيةٌ نهم إيماءاٌت وا ِ صدُر عَ مُي الذين تَ كُم والعُ مُّ والبُ والّص 
جِه في قطيِب الوَ زِن، وتَ نى الحُ عْ رِة في مَ رِح، والِكشْ نى الفَ عْ سامِة في مَ حاَكوها، كاالبتِ رَأْوها فَ 

 .عنى الَقبولِ ضِب، وِهّزِة الّرأِس في مَ عنى الغَ مَ 
ُتقَسُم ِإلى  بةُ المكتسَ  ، وهِذِا الحركاتُ )81)والّتعّلمِ  سابِ تخّلُق ِعْنَد المرِء باالكتِ تَ َوُمكتَسبًة  -

كتسبًة كوَن مُ ثانيهما أْن تَ حاكاِة والّتقليِد، وَ : أّوُلهما أْن تكوَن حركاٍت مكتسبًة بالمُ قسَمينِ 
ربِة والِمراس، كَ بِ  كِم مِّ والبُ شاراِت الّص يِن، وا ِ سكرّيِة، والَغمِز بطرِف العَ الّتحايا العَ الدُّ

 (. 82المتعل مِة)
 

ركاِت ني الحَ أعْ  ؛ركاتِ الّضرُب األّوُل ِمن الحَ حَثَة في هذا الَمقاِم َوالذي َيخصُّ هِذِا الُمبا
يْت ّتِة مَ سِ  رّددْت َبينَ َفَقْد تَ ، طِرّيةَ الفِ  ُل ِإلْيِه عاالِت الّسّتِة العاَلمّيِة، االنفِ بِ  عاٍن ُسمِّ وِهَي ِمّما ُيَتوص 

يماءاِته الُمنبئِة َعْن َمعاٍن، وَ  الَحّمالِة ِلدالالٍت ُتْقَتَبُس ِمْن هذا الَمْجرى الّصاِمِت ِبالوْجِه َوتْعبيراِتِه َوا 
ْئزاُز، ورابُعها ْزُن، وثالُثها االشمِ ْهجُة، وثانيها الحُ البَ هِذِا الَمعاني العاَلمّيِة  أّولُ وَ ال الّصاِئِت، 

 .شةُ َضُب، وسادُسها الّدهْ ْوُف، وخامُسها الغَ الخَ 
 

أْن َيقتنَص هِذِا  -ِبَقطِع الّنظِر عن َلوِنه وِجنِسه وَمشرِبه وِلساِنه-َوالَحقُّ َأن  ِبُمْكَنِة الَمرِء 
الَمعاني ِبالَفيِء ِإلى اإليماءاِت والَحَركاِت الِفطرّيِة التي َتظهُر في ِسياِقها، َوَقْد َنَهَد عاِلُم َنفٍس 

ِمن ُعمومّيِتها َوَتعارِف أهِل  أمريكيٌّ ِإلى الَخوِض في َتأصيِل هِذِا االنِفعاالِت الّستِة َطلًبا للّتحّققِ 
ِم َبياُنها َعلى  الَخليقِة الَبشرّيِة َعَليها، َفَوّزع ُصوًرا كاَن َقد الَتَقطها ُمعبِّرًة َعن ِتلكُم الَمعاني الُمتقدِّ

                                                           

 . 2/1413انظر: الحصري، زهر اآلداب،  (80)
(81) Pease, Body Language, P.8. 

 . 19( انظر: باكو، لغة الحركات، 82)
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 َجماعاٍت ِمْن أجناٍس، وُبلداٍن، َوأْعماٍر ُمتباِينٍة، َوكانْت َصفوُة الَقوِل التي أفَضْت ِإَليها َنتائجُ 
 ُمباحثاِته داّلًة َعلى أّن الَعّينَة َتتواضُع َعلى َمعانيها َتواُضًعا ِفْطرّيًا، فَثّم: 

 ِمنهم أْجَمعوا أْمَرهم َعلى َمعنى الَبهجِة. 93% -
 أْجَمعوا َعلى َمْعنى الّدْهشِة. %33و -
 أْجَمعوا َعلى َمعنى االْشمِئزاِز. %33و -
 أْجَمعوا َعلى َمعنى الُحْزِن. %31و -

 .ْجَمعوا َعلى الَخوفِ أ %35و -

 .)83أْجَمعوا َعلى َمْعنى الَغَضِب) %33و -

 

َدٍة، َوكاَن الَوْجُه ِبُجْمَلِتِه  َوَقْد َوَرَدْت هِذِا الَمعاني في الّتْنزيِل الَعزيِز في َمواِضَع ُمَتَعدِّ
َص ِلِتْلُكُم الَمعاني الُمَتبايِ  َل، َوالّدال  الُمَعبَِّر الُمَخصِّ ياقاِت، َفَظَهَرْت:  الباِعَث األو   َنِة ِبَتباُيِن السِّ

: "ُوجوٌا َيوَمئٍذ ُمْسِفرٌة، ضاِحَكٌة ُمْسَتْبِشَرٌة" -  .(84)ِدالَلُة الَبْهَجِة َوالُحبوِر في َقْوِل الَحقِّ
: "ُوجوٌا َيوَمئٍذ باِسَرٌة، َتظانُّ أْن ُيْفَعاَل ِبهاا فااِقَرٌة" - َكاذِلَك: ، وَ (85)َوِدالَلُة الَخْوِف في َقْوِل الَحقِّ

 . (86)"ُوجوٌا َيوَمئٍذ َعَليها َغَبَرٌة، َتْرَهُقها َقَتَرٌة"
: "ُثم  َنَظَر، ُثّم َعَبَس َوَبَسر" - اَر أَحاُدُهم (87)َوِدالَلُة الَغَضِب في َقْوِل الَحقِّ ذا ُبشِّ ، َوَكذِلَك: "َواِ 

ا َوُهو َكظيٌم"  .(88)ِباألْنثى َظل  َوْجُهُه ُمْسَودًّ

ذا ُتْتلاى َعلايِهم آياُتناا َبيِّنااٍت َتْعاِرُف َوِدالَلُة االشْ  - : "َواِ  ِمْئزاِز الَمْقروَنُة ِبالَغَضِب في َقْوِل الَحاقِّ
 . (89)في ُوجوِا الذيَن َكَفروا الُمْنَكَر"

ْت َوْجَههاا، َوقالاْت َعجاوٌز  - : "َفأقَبَلاِت اْمرأتُاُه فاي َصار ٍة، َفَصاك  َوِدالَلُة الّتَعّجاِب فاي َقاْوِل الَحاقِّ
 . (90)قيٌم"عَ 

                                                           

ثالثة علماء درسوا تعابير الوجه ألناس من  إلى  Pease، وقد أشار52( انظر: باكو، لغة الحركات، 83)
خمس ثقافات متباينة، وقد كانت نتائج دراساتهم تدل على أن الثقافات الخمس التي أقيمت عليها 
الدراسة تلتقي على اإليماءات الوجهية نفسها، وهذا أفضى إلى التقرير بأن تلكم اإليماءات مما 

 Pease, Body Language, P. 8 انظر: ينتسب إلى الفطرة التي أودعها هللا فينا. 
 (.39-33اآلية )عبس، ( 84)
 (. 25 -24اآلية )القيامة، ( 85)
 (.41-44اآلية )عبس، ( 86)
 (.22اآلية )المدثر، ( 87)
 (.53اآلية )النحل، ( 88)
 (.32اآلية )الحج، ( 89)
 (.29اآلية )الذاريات، ( 90)
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الالِت:  َوِمّما َيْنضاُف ِإلى ِتلُكُم الدِّ
ِم: "َتْعااااِرُف فااااي ُوجااااوِهِهْم نضااااَرَة الن عاااايِم" - ، َوَكااااذِلَك: "ُوجااااوٌا َيوَمِئااااٍذ (91)ِدالَلااااُة الّراَحااااِة َوالتّااااَنعُّ

 .(92)ناِعَمٌة"
ْمِت: "سيماُهْم في ُوجوِههْم" -  .(93)ِدالَلُة الِعباَدِة َوُحْسِن الس 
 . (94)الْنِقياد َواالْسِتْسالِم: "َوَعَنِت الوجوُا ِللَحيِّ الَقّيوِم"ِدالَلُة ا -

اااْن َيْمشاااي َساااِويًّا َعلاااى  - اااالِل َوالّتَخاااّبِط: "أَفَماااْن َيْمشاااي ُمِكبًّاااا َعلاااى َوْجِهاااِه أَْهااادى أم  ِدالَلاااُة الض 
 . (95)ِصراٍف ُمْسَتقيٍم"

 

َتقاوُم َعلاى َرْساِم َمشااِهَد ُمَتقاِبَلاٍة َياْوَم الِقياَماِة، َوالذي َيْظَهُر ِبجالٍء في ُجلِّ هِذِا اآلياِت َأّنهاا 
ِض َوَقْد كاَن ِعماُد هذا الر ْسِم َتْصويَر الَهْيئاِت الخاِرِجّيِة الُمْنِبَئِة َعِن اأَلْحواِل الن ْفِسّيِة فاي َمقااِم الَعارْ 

َجّلى ذِلاَك ِبالَوْصاِف الَجَساِديِّ عاّماًة، َوالاَوْجِهيِّ َعلى هللِا، َوفي َمقاِم الَفْوِز َأِو الُخْسراِن الُمبيِن، َوَقْد تَ 
باَنٍة َتَتَقّدُم الل ْفَظ في ذِلَك الَمْوِقِف:  خاّصًة، ِلما ِلْلَوْجِه ِمْن َبياٍن، َوَتْبييٍن، َواِ 

- .  َفَثم  ُوجوٌا َتْبَيضُّ
 َوُأْخرى َتِقُف ُوجاَهها ُمْسَوّدًة. -
 ُمَتَهلِّلٌة َكالّصْبِح ِإذا أْسَفَر. َوَثّم ُوجوٌا ُمْسِفَرٌة، ُمضيَئةٌ  -
َمْت َأْيديِهْم. -  َوَثم  ُوجوٌا َيْعلوها الّسواُد َوالُغباُر استيحاًشا َوَخْوًفا ِمّما َقد 

 َوَثم  ُوجوٌا ناِضَرٌة ِمْن ُنْضَرِة الّنعيِم َقْد َوَجَدْت ما َوَعَد َربُّها َحقًّا. -

َشاااديَدُة الُعباااوِس َتَتَرّقاااُب َأْن ُيْفَعاااَل ِبهاااا داِهَياااٌة َتْقصاااُم ِفقااااَر  َوثَااام  ُوجاااوٌا ُأْخااارى باِساااَرٌة خاِئَفاااةٌ  -
َرا (96)الظ ْهرِ  ، َوهكذا َتْمضي هِذِا الُمقااَبالُت َباْيَن هاَذْيِن الُفْساطاَطْيِن فاي َمْشاَهٍد َغْيِبايٍّ صاو 

اِهُر َفُهاااَو َوْصاااُف اأَلْحاااواِل الَحااقُّ َتْصاااويًرا َيْسَتْشاااِرُف فياااه الَماااْرُء الّظااااِهَر َوالباااِطَن، َأّماااا الّظااا
الَجَسِدّيِة، َوَأّما الباِطُن َفُهاَو َوْصاُف اأَلْحاواِل الن ْفِساّيِة، َفَغادا َمْشاَهًدا َحيًّاا واِقًعاا ِلَماْن تَاَدب َر أْو 

َر.        َتَبص 

 

                                                           

 (.24اآلية )المطففين، ( 91)
 (.3اآلية )الغاشية، ( 92)
 (.29اآلية )الفتح، ( 93)
 (.111اآلية )طه، ( 94)
 (.22اآلية )الملك، ( 95)
 . 19/143، والقرطبي، الجامع، 4/192انظر ما قاله: الزمخشري، الكشاف، ( 96)
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، َأّما ِدالَلُة الَغَضِب في ِسياِق اآلَيِة الّشريَفِة َفَقِد الَتَفَت ِإَلْيها ُثلّ  َمْخَشاِريِّ اريَن َكالز  ٌة ِماَن الُمَفسِّ
، َوأبي َحّياَن، َفَأشاروا ِإلى أّنُه َقط َب َوَكلَح َلّما ضاَقْت َعَلْيِه الِحَيُل، َوقياَل َقط اَب فاي َوْجاهِ   َوالُقْرُطِبيِّ

، َوَقاْد َأشااَر الُقْرُطِبايُّ ِإلااى (97)ًراَرساوِل هللِا َصاّلى هللُا َعَلْياِه َوَسال م، ثُاام  َزَحاَف ُماْدِبًرا، َوَتشااَوَس ُمْسااَتْكبِ 
اا أّنُه َقط َب َبْيَن َعْيَنْيِه في ُوجوِا الُمْؤِمنيَن، َوالَعْبُس َمْصَدُر "َعَبَس"، َوَمْعناا الت ْقطياُب، َو"َبَساَر" َمْعنا

ديُد الُعبوسِ (98)أّن َوْجَهُه َتَغي َر َواْسَود    .  (99)، َوقيَل ِإن  الباِسَر ُهَو الش 
 

ِم، َفَقاْد َظَهاَرْت َجِلّياًة فاي َبًة َمْقروَنًة ِبالَغَضاِب َوالاّتَجهُّ  أم ا ِدالَلُة االْشِمْئزاِز، َوَلَعل ها َتكوُن ُمَرك 
َوْصِف الَحقِّ "َتْعِرُف في ُوجوِا الذين َكَفروا الُمْنَكَر"، َوَقْد َذَهَب َأبو َحّياَن ِإلى َأن  الُمْنَكَر فاي ِساياِقِه 

ااريَرِة؛ "أَلن  الَوْجااَه ذا َك الَمساااَءُة، َوالااّتَجّهُم، َوالُبسااوُر، َوالااَبْطُ  الااّدالُّ َعلااى سااوِء الُمْعَتَقااِد، َوُخْبااِث الس 
 .(100)َيْظَهُر فيِه الّتَرُح َوالَفَرُح الّلذاِن َمَحلُُّهما الَقْلُب"

 
ِب الُمَعبُِّر َعْنها ِبَحَرَكٍة َجَسدِ  ّيٍة شاِئَعٍة َفكاَنْت َصك  الَوْجِه، َوَقْد وَقَف ابُن َأّما ِدالَلُة الّتَعجُّ

ِجّني ِعْنَد هِذِا الَحَرَكِة الَجَسِدّيِة في َمقاٍم آَخَر، ُمْلَتِمًسا َفْضَلها في الَكْشِف َعِن الحاَلِة الّنْفِسّيِة التي 
يحاءاِتها الُمَتَجلَِّية في ِظالِل الّتَعّجِب  َوالَبْهِت، َفَوَرَد َعلى حاِدَثِة "َصكِّ الَوْجِه" َتْعَتري َمْن َيْأتيها، َوا 

 ساِن شاعٍر: كاَيُة ِشكاَيِة اْمَرأٍة َعلى لِ التي ِهَي حِ 
 أَبْعِلَي هذا ِبالر حى الُمَتقاِعُس؟!       -َيميِنهاوصّكْت َوجَهها بِ -َتقوُل 
عنى، َفَقْد ُجِعلْت ْعزيِز المَ مّيِة في تَ ْضَل ِروايِة هِذِا الَحركِة الِجسْستشّفًا فَ َليها مُ َوَقْد َعّلق عَ 

نا أْن َنتصّوَر أّن َثّم ُمخَبًرا، نكاِر والّتعاظِم، ولَ ركُة الجسدّيُة َكالَمْنَبهِة َعلى َفْرِف الّتعّجِب واإلِ هِذِا الحَ 
، فَمن ذا الذي يُ وأّن َثّم ُمعاِيًنا ِلهذا الحَ  ، أو ابَن جّني ِمندِث الكالميِّ َقبُل، أّن ِداللَة  قنُع الّلغوي 

عاِيَن َقْد كاَن ِمن شأِنِه أّنه َسمَع ِإْذ ِإّن المُ  ؟دِث القاّرَة في َنفِس الُمعاِين ِهَي َكالتي ِعْنَد الُمْخَبرِ الحَ 
ْو الّصاِئَت وعاَيَن الّصاِمَت، أّما الُمْخَبُر َفلم َيكْن َله َحظٌّ إاّل ِبالَوصِف والّتْمثيِل ِمن الّصامِت، "فلَ 

أَلعَلَمنا أّنها  -ذكَر َصك  الَوجهِ ْيِر أْن يَ ِمن غَ  -َتقاعُس ْعلَي هذا ِبالّرحى المُ نها: أبَ َل حاِكًيا عَ قا
عاظُم كى الحاَل، فقاَل: "َوَصّكْت َوجَهها" ُعِلم ِبذِلَك ُقّوُة ِإنكاِرها، وتَ َتعّجبًة ُمنِكرًة، لكّنُه َلّما حَ كاَنْت مُ 
رَف، كْنَت ِبها أعْ ْدَتها لَ ساِمٌع ِلحكايِة الحاِل، َغيُر ُمشاهٍد َلها، وَلْو شاهَ ها، هذا َمع أّنك الّصورِة لَ 

وِله: ْنقْل ِإَلْينا هذا الّشاعُر حاَل هِذِا الَمرأِة بقَ و َلْم يَ يَن،...، ولَ ْفِس ِتلَك الَمرأِة أبْ وِلِعَظِم الحاِل في نَ 
                                                           

، وأباو حياان، 19/54، والقرطباي، الجاامع، 4/133انظر ما قيل عن هذا اآلية: الزمخشاري، الكشااف، ( 97)
 .3/355، المحيطالبحر 

 .19/54ظر: القرطبي، الجامع، ان( 98)
 . 4/192انظر: الزمخشري، الكشاف، ( 99)
 .5/353، المحيطأبو حيان، البحر ( انظر: 100)
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وِمْن ُهنا قالِت الَعرُب َقْباًل، َوقالها ، (101ها")ألْمِر لَ ْعرْف ِبه َحقيقَة َتعاظِم اّكْت وجَهها"، لْم نَ "وَص 
صوِد، حاِلفًة َعلى ما في القُ ابُن ِجّني َبْعًدا: "َلْيَس الُمْخَبُر َكالُمعاِين"؛ ذِلَك أّن َثّم أْحوااًل شاِهدًة بِ 

 (. 102)"الّنفوسِ 
 

يحاءاِتااهِ  َحَرَكتاااِن َوَرَدتااا فااي الّتْنزيااِل الَعزيااِز،  َوِمّمااا ُيْمِكااُن َأْن َيْنضاااَف ِإلااى ِدالالِت الَوْجااِه َوا 
، َوَثْنُي الِعْطِف، َوالَحقُّ َأن ُهما َتْنَتِسباِن ِمْن َطرٍف َخِفيٍّ ِإلى َمْبَحاِث "الَوْجاِه"، َوَقا ْد َوُهما َتْصعيُر الَخدِّ

، َوَقاِد اْرَتَضاْيُت ِإْثباَتُهماا هُهناا لِ  ماا فاي ذِلاَك ِماْن ُلْحَماٍة َوَوشااِئَج َباْيَن ُتْثَبتاِن فاي َمْوِضاٍع آَخاَر ُمْساَتقلٍّ
 هاَتْيِن الَحَرَكَتْيِن َوالَوْجِه، َبْل ِإن  الَوْجَه َيّتِسُع إِلْدراِجِهما فيِه، َوُهما َعلى الن ْحِو اآلتي: 

 
:ت   د    ْصعيُر الخ 
َفَقاْد َيشاي ِبهاذا الَمْعناى َلْفاٌظ  ْبِر َوالُخَيالِء َعلى اإِلْنساِن في َهيئاٍت ُمَتباِيَنٍة،ْعنى الكِ ْظَهُر مَ يَ 

ْغادو ناِطَقاًة َكماا الّلْفاِظ، َتَلفٍِّظ ما، َوَقاْد تَاُدلُّ َعَلْياِه َهيَئاٌة َجَساِدّيٌة َتْظَهاُر َعلاى الَجاواِرِح، َفتَ َيْصُدُر ِمْن مُ 
" واِحاْزهوٌّ ِبَنْفِسه، َوَهيئاُة "تَ ُيقاُل ِإّنُه ُمَتَكبٌِّر مَ فَ  واِرِح، َوَأْصاُل ْظَهاُر َعلاى الَجاالتاي تَ  َدٌة ِمانَ ْصاعيِر الَخادِّ

اَعرِ ذِلَك مَ  اروَن  فَ (، َوَقاْد َوَقا103َيْلاوي ِمْناُه ُعُنَقاُه)عياَر فَ الاذي ُهاَو داٌء ُيصايُب البَ  ْأخوٌذ ِمَن الص  الُمَفسِّ
َس –ْوِل الَحقِّ َرَكِة الَجَسِدّيِة في قَ ِعْنَد هِذِا الّدالَلِة اآلِتَيِة ِمْن هِذِا الحَ  َك -اْساُمهُ  َتَقاد  ْر َخاد  : "َوال ُتَصاعِّ

 (:104ِللّناِس")
َولِِّهْم شااق  واُضااًعا، َوال تُااَوْجِهااَك تَ ْل َعلااى الّناااِس بِ رى أن  الُمَتَعاايَِّن ُهااو: َأْقِبااَفالّزَمْخَشااِريُّ َياا -

 (. 105َوْجِهَك َوَصْفَحَته َكما َيْفَعُل الُمَتَكبِّروَن)
قاًرا َلُهاْم. َوقياَل ُهاو َأْن ْبًرا َعَلْيِهْم، َوا ِْعجاًبا، َواْحتِ ِللّناِس كِ  ِمْل َخد كَ رُطِبّي َيقوُل: ال تُ َوالقُ  -

 (. 106ًسا)ْلِوَي ِشْدَقَك ِإذا ُذِكَر الر ُجُل ِعْنَدَك َكأّنَك َتْحَتِقُرُا، َفأْقِبْل َعَلْيِهم ُمَتواِضًعا ُمْسَتْأنِ تَ 
ْباااِر َوْجِهاااِه ِماااَن الكِ َض بِ ْعااارِ ْشاااَمَب ِبأْنِفاااِه، َويُ ُا َأاّل يَ رَ َوالّشاااريُف الّرِضااايُّ َيقاااوُل: "َفَكأّناااُه أَمااا -

ْباااِر َرْفاااُع الّطاااْرِف َحتّاااى َكأّناااُه ُه ذِلاااَك الاااّداُء، وِماااْن ِصااافاِت الكِ عيِر ِإذا أصاااابَ َتْشااابيًها ِباااالبَ 
 (.107ْعقوٌد ِبالّسماِء")مَ 

                                                           

 .1/243( انظر: ابن جني، الخصائص، 101)
 . 2/245( انظر: ابن جني، الخصائص، 102)
، 14/43، ، والقرطبي، الجاامع3/234، والزمخشري، الكشاف، 3/53( انظر: الطبرسي، مجمع البيان، 103)

 وابن منظور، اللسان، مادة "صعر". 
 (. 13( اآلية )لقمان، 104)
 . 3/234( انظر: الزمخشري، الكشاف، 105)
 . 14/34( انظر: القرطبي، الجامع، 106)
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ْعاِل الُمَتَكبِّاِر، َوأْقِباْل َعلاى الّنااِس َكفِ  ْجِهاكَ شاقِّ وَ َولِِّهْم بِ قوُل ِإّن الَمْعنى: ال تُ َوأبو َحّياَن يَ  -
 (.108ْبٍر َوال ِإْعجاٍب)ْيِر كِ ِبَوْجِهَك ِمْن غَ 

 

:  ث ْنُي الع ْطف 

هاذا  َردَ ْعاراِض، َوَقاْد وَ ْباِر َواإلِ ْعناى الكِ َركااِت الَجَساِدّيِة التاي ُيْساَتَدلُّ ِبهاا َعلاى مَ َوهِذِا ِمَن الحَ 
: "ْعنى في قَ المَ  َي تااٍب ُمنياٍر، ثاانِ ًدى وال كِ ْلاٍم َوال ُهاْياِر عِ غَ َوِماَن الّنااِس َماْن ُيجااِدُل فاي هللِا بِ ْوِل الَحقِّ
 (. 109")بيِل هللاِ ْن سَ ضل  عَ يُ ِفه لِ ِعطْ 

 
رين با"ثانَي" َعلى َأّنها ُمَتَعّلَقٌة ِبا"يجادُل"، َوالمَ َهَب َبْعُض المُ َوَقْد ذَ  ٌم ْعنى الُكلِّيُّ ِعْنَدُهْم قاائِ َفسِّ

الَلااِة ِمااْن هااِذِا الَحَرَكاالااى اْستِ عَ  ًيااا َتَكبِّااًرا الوِ جاااِدُل مُ َسااِدّيِة، َفَقااْد قيااَل ِإّن الُمَتَعاايَِّن ُهااو: يُ ِة الجَ ْشااراِف الدِّ
 (.110ًخا ِبأْنِفِه)ْبٍح، شامِ ُعُنَقُه ِبقُ 

 
" َو"َثْنِي الِعْطاِف" تَ َمَع الّزَمْخَشِريُّ َبْيَن "تَ َوَقْد جَ  اٍب ِدالِلايٍّ واِحاٍد؛ ذِلاَك أن  ْحاَت باْصعيِر الَخدِّ

، وَ ْبااِر َوالُخااَيالء، كَ عباااَرٌة َعااِن الكِ  الِعْطاافِ  "َثْناايَ  ْرُطِباايُّ (، َوَقااْد َتَأّوَلهااا القُ 111يِّ الجيااِد")َلااَتْصااعيِر الَخاادِّ
ًِ رَ ُنااِق مَ يُّ العُ ْعَنَيااْين: أَحااُدُهما َلااَعلااى مَ  نااى ِمااَن ْطااُف مااا اْنثَ ًحااا َوَتَعّظًمااا، َوثانيِهمااا َليُّااُه إْعراًضااا، َوالِع

 (.112َولٍّ َعِن الّنَظِر في َكالِمِه")، َومُ ُنِق، َفَكَأن  آِتَي هِذِا الَحَرَكِة "ُمْعِرٌض َعِن الَحقِّ في ِجداِلهِ العُ 
  

يحاءات ها:  الالت  الم ْشية  و ا   م ْن د 
في هذا الَمبحِث، أَعني  ِللِمشيِة َهيئاٌت داّلٌة َعلى َمعاٍن َمخصوصٍة، َوَقْد الَتفَت الُمصّنفونَ 

لغة الَجسِد، ِإلى َبعِض تلكم الَهيئاِت َوِدالالِتها، َوَشرعوا َيلتمسوَن الَبواعَث التي ُتْفضي ِإلى تغّيِر 
َهيئاِت ِتلَك الِمشيِة، َوَيسترفدوَن ِمن الوساِئِل الّتوضيحّيِة َكالّرسوِم والّصوِر الَمعونَة في الت قسيِم 

يقاُعه، وَترجيُح ِذراَعْيه، وَتوجيُه َقدَمْيه، إن  َوالّشرِح والّتجلي ِة، َفلكلِّ واحٍد ِمّنا "ِمشيُته الخاّصُة ِبه، وا 
ِمشيَتنا تؤّلُف ُجزًءا ِمن ُهوّيِتنا، ومَع ذِلَك َفَقْد َتختلُف ِمن َيوٍم ِإلى آَخَر ِتبًعا للحالِة الّنفسّيِة التي 

                                                                                                                                                                      

 . 213( انظر: الشريف الرضي، تلخيص المجازات، 107)
 . 3/133( انظر: أبو حيان، البحر المحيط، 108)
 (. 19( اآلية )الحج، 109)
 .5/329: أبو حيان، البحر المحيط، ( انظر110)
 . 3/5( انظر: الزمخشري، الكشاف، 111)
، وقاااد أشاااار الشاااريف إلاااى هاااذين المعنياااين أيضاااا. انظااار: تلخااايص 12/12( انظااار: القرطباااي، الجاااامع، 112)

 . 134البيان، 
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َلْيَس العنصَر الوحيَد الذي ُيمكُن أْن ُيعّدَل ِمْشيَتنا، حّتى إن   نجُد أنفَسنا فيها،...، َولِكن  مزاَجنا
 .(113)لألرصاِد الجوّيِة َتأثيًرا فيها"

 
ًرا، وُمعيًِّنا الَمعنى الذي  ًرا، ومصوِّ ًما، ومفسِّ َوَقْد وَقَف باحٌث ِعْنَد بعِض تلكم الهيئاِت ُمقسِّ

 َينطوي تحَت كلِّ هيئٍة، وِمن ذلَك: 
ّرشيقُة: ويكوُن الذ َقُن فيها َمرفوًعا، والُخطواُت واسعًة، والَخطُو موّقًعا، واألنُف الِمشيُة ال -

 شامًخا. 
والِمشيُة الَمّهادُة "البولدوزر": ويكوُن الَكعُب فيها َمغروًزا في األرِض، والخطوُة سريعًة  -

ًها ِإلى األماِم، َمصروًفا ِتلقاَء َهدفٍ   مراٍد ال َمحيَد َعنه.  ثابتًة، والّنظُر مستقيًما موج 
ٌب َعلى َنوابَض ُكلُّ ما فيها يتحّرُك" -  .(114)والِمشيُة الُمخل عُة، وفيها َيبدو آتيها كأّنه "ُمرك 
والِمشيُة الَبليدُة، وَتظهُر الخطوُة فيها ُمْرتِكسًة، "والّساُق مجرورًة ُمرتخيًة، والَقدمان  -

 ُمثَقلَتْيِن.
فيها َطرفا الَقدَميِن ُمالمَسْيِن لألرِض، ُمنزلَقْيِن خفيًة دوَن أْن  والِمشيُة الّشبُح التي َيظهرُ  -

، وهناَك ِمشيُة "شارلو"، وَلَعل  المقاَم ال  ُيحِدثا َجلبًة أو أثًرا إاّل كما ُيحدُثه الّتّياُر الهوائيُّ
 . (115)يّتسع للَخوِض في كلِّ ذلكَ 

 

ُلها تلّمُس بعِض ذِلَك في الّتنزيِل الَعزيِز، َوَقْد أوردَت ذِلَك في هذا الّسياِق ألمَريِن: أوّ 
وثانيهما اإللماحُة ِإلى أن  بعَض َمعالِم هذا الد رِس َمبثوٌث في كتِب األوائِل عاّمًة، وُمعَجماِت 
الَمعاني خاّصًة، َوِمْن ذِلَك حديُث الّثعالبيِّ في "فقه الّلغِة" َعن َفصٍل في َتفصيِل ضروِب َمشِي 

َوِمْن ذِلَك التفاتُته الُمعِجبُة ِإلى أثِر الّسنِّ في هيئِة الِمشيِة وِداللِتها، وأثِر الحاِل  ،(116)اإلنسانِ 
 الّنفسّيِة، والحاِل الّصّحّيِة، وغيِر ذلِك، ِلَنْرجِع الّنظَر في ُعجالٍة ِإلى ضروِب الَمشِي الُمثبتِة َثم : 

َرجاُن: ِمشيُة الّصبيِّ الصغيِر.  -  الد 

 شُي الّرضيِع َعلى اسِتِه.والَحْبُو م -
 والَحَجالُن أْن يرفَع الغالُم رجاًل وَيمشَي َعلى أْخرى. -

 والَخَطراُن مشيُة الّشابِّ باهتزاٍز وَنشاٍف. -
ليُف مشيُة الّشيِب رويًدا، ومقاربُته الَخطَو.  -  والد 

                                                           

 .54انظر: باكو، لغة الحركات،  (113)
 . 55انظر: باكو، لغة الحركات،  (114)
 . 55-55ظر: باكو، لغة الحركات، لمزيد بسط القول ان (115)
 .199-193انظر: الثعالبي، فقه اللغة،  (116)
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 والر َسفاُن مشيُة المقي ِد. -

 جِل المتكبِِّر والمرأِة الُمعَجبِة بجماِلها وكماِلها.واالختياُل والت بخُتُر والت هبيُس مشيُة الرّ  -

ْفُل مشيُة َمن يجرُّ ذيوَله، ويركُضها بِرجِله. -  والر 

 والّتَذْعُلُب مشيٌة في اسِتْخفاٍء.  -

 الت َرْهُوُك: مشيُة الذي َيمشي كأّنه َيموُج في مشِيه. -

ا، وَيقلَب رِ  - جلْيه، كأّنه َيغرُف ِبِهما، وِهَي ِمن والَحْنَدقُة والن ْعَثلُة: أْن َيمشَي ُمفاجًّ
ا في مشِي الّنساِء وهيئاِته وِدالالِته، كالّتهالِك، والّتأّوِد، (117)الّتبخترِ  . ثّم َيعقُد َفصاًل خاصًّ

 .   (118)والَبَدِح، والّتبّدِح، والَكَتِف، والّتهّزِع، والَقْرَصعةِ 

 

ُة في َغْيِر َمْوِضٍع َشريٍف في َغْيِر َهْيئٍة، َوَقْد أَْعَقَب أّما في الّتنزيِل العزيِز َفَقْد َوَرَدِت الِمْشيَ 
الالِت َواإليحاءاِت:  َتبايُن ِتلُكُم الَهْيئاِت َتباُيًنا في الدِّ

 َفُهناَك ِمْشَيٌة َحّماَلٌة ِلِدالَلِة الَوقاِر. -
 َوُأْخرى َحّماَلٌة ِلِدالَلِة الِكْبِر َوالّتَبْخُتِر. -
 ى الَحياِء.َوثاِلَثٌة داّلٌة َعل -

 َوراِبَعٌة َعلى الِجدِّ َوالِعناَيِة. -

 َوخاِمَسٌة باِعَثٌة َعلى ِإثاَرِة الّشْهَوِة. -

 َوساِدَسٌة َعلى الّطَمْأنيَنِة َواألَناِة.  -

 
 ِلَنْنُظْر في اآلياِت الَكريماِت: 

 . (119)باَل طواًل""َوال َتْمِ  في اأَلْرِض َمَرًحا، ِإّنَك َلن َتْخِرَق األْرَض َوَلْن َتبُلَغ الجِ  -
 . (120)"َوِعباُد الر ْحمِن الذيَن َيْمشوَن َعلى األْرِض َهْوًنا" -
 (.121)"ُثم  َذَهَب ِإلى أَْهِلِه َيَتَمّطى" -
 . (122)"َفجاَءْتُه ِإْحداهما َتْمشي َعلى اسِتْحياٍء" -
 .(123)"َوجاَء ِمْن أْقصى الَمديَنِة َرُجٌل َيْسعى" -

                                                           

 . 199-193انظر ذلك كله: الثعالبي، فقه اللغة،  (117)
 . 199انظر: الثعالبي، فقه اللغة،  (118)
 (.33اآلية )اإلسراء،  (119)
 (.53اآلية )الفرقان،  (120)
 (.33اآلية )القيامة،  (121)
 (.25اآلية )القصص،  (122)
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 . (124)"َواْقِصْد في َمْشِيَك" -
""وَ  -  .(125)ال َيْضِربَن ِبأْرُجِلِهن  َلُيْعَلَم ما ُيْخفيَن ِمْن زيَنِتهن 

 
َأّما في اآلَيِة األولى َففيها َنْهٌي ُصراٌح َعْن ِمْشَيٍة ذاِت َهْيئٍة ُتثيُر فاي الان ْفِس اْخِتياااًل؛ ذِلاَك 

ِة، َوالَمْقِصُد ِمنْ   هذا الن ْهِي الّرّبانيِّ َأْمران: َأّنها توِمُئ ِإلى الِكْبِر، َوالّتطاُوِل، َوالّشد 
ْوِء. -  أّوُلُهما َتَهّكٌم ِبالُمْختاِل الظانِّ ِبَنْفِسِه َظن  الس 
َوثانيِهما الّتْقريُر ِبأّنُه َلْن َيْجَعَل فيها َخْرًقا ِبَدْوِساه َلهاا، َوِشاّدِة َوْطَأِتاِه، َوَلاْن َيْبُلاَغ الِجبااَل  -

 .(126)ِبَتطاُوِلهِ 
 

"اإِلْنصاااف": "َوفااي هااذا الااّتَهّكِم َوالّتقريااِع ِلَمااْن َيْعتاااُد هااِذِا الِمْشااَيَة ِكفاَيااٌة فااي َوَقااْد جاااء فااي 
، َوَقاْد (127)االْنِزجاِر َعْنها، َوَلَقْد َحِفَظ هللُا َعوام  َزماِننا َعْن هِذِا الِمْشَيِة، َوَتَور َف فيها ُقّراُؤنا َوُفَقهاُؤنا"

الَماَرِح َوالِكْباِر؛ ذِلاَك َأن  َغَلَباَة الّساروِر َوالَفاَرِح َيْصاَحُبها الّتَكّباُر َواالْخِتيااُل، َباْيَن  -َتعاالى–َقَرَن الَحقُّ 
ًرا َوِلاذِلَك َعّلاَل ِبَقْوِلاِه: "ِإّنااَك َلاْن َتْخاِرَق األْرَض..."، َوالَمعنااى أّناَك َلاْن َتْخاِرَق ِبَمْشااِيَك َعلاى َعِقَبْياَك ِكْباا

الِجباَل ِبالَمْشِي َعلى ُصدوِر َقَدَمْيَك َتفاُخًرا َوطواًل، َونظيُرُا: "َوِعباُد الاّرْحمِن الاذيَن َوَتَنّعًما، وَلْن َتْبُلَغ 
 . (128)َيْمشوَن َعلى اأَلْرِض َهْوًنا"

 
، َأّما الت َمّطاي فاي اآلَياِة الّثاِلثَاِة َفُهاَو الت َبْختُاُر، َوَقاْد َتبااَيُن َوْجاُه الَقاْوِل َعلاى َأْصاِلِه االْشاِتقاقِ  يِّ

ُه َفقيَل ِإن  الَجْذَر الُمَؤلَِّف ُهَو ِمَن "الَمطاا"، َوُهاَو الظ ْهاُر، َوالَمْعناى الُمَتَعايُِّن: َيْلاوي َمطااُا، َوقياَل َأْصالُ 
ِل، َفَكأّناُه َيَتثاَقاُل َعاِن الاّداعي ِإلا ُد ِمَن الّتثاُقِل َوالّتَكسُّ ، َوفاي "َيَتَمط ُط"، َوالَمْعنى الُمَتَعيُِّن الت َمدُّ ى الَحاقِّ

 َهيَئااااِة ِتلااااَك الِمْشااااَيِة ِدالَلااااٌة َعلااااى الّتَبْختُااااِر َوِقّلااااِة االْكِتااااراِث، "َفالُمَطْيطاااااُء الت َبْختُااااُر َوَماااادُّ الَيااااَدْيِن فااااي
ن هاا كاَناْت ِمْشاَيَتَه َوِمْشاَيَة َقْوِماِه َبناي 129)الَمْشِي" َمْخازوٍم، (، َوقيَل ِإن  اآلَيَة َنَزَلْت فاي َأباي َجْهاٍل، "َواِ 

 . (130َوكاَن ُيْكِثُر ِمْنها")

                                                                                                                                                                      

 (.24اآلية )ياسين،  (123)
 (.19اآلية )لقمان،  (124)
 (. 31اآلية )النور،  (125)
 .2/449انظر: الزمخشري، الكشاف،  (126)
 .2/449انظر: ابن الُمَنّير، اإلنصاف،  (127)
 .5/34، المحيط(، وانظر: أبو حيان، البحر 53اآلية )الفرقان،  (128)
 .19/35انظر: القرطبي، الجامع،  (129)
 .3/331، المحيطيان، البحر انظر: أبو ح (130)
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َوفااي ُمقاِبااِل هااِذِا الِمْشااَيِة الَمْذموَمااِة َوالَمااْذموِم آتيهااا ِمْشااَيٌة ُأْخاارى َمْندوَبااٌة َظَهااَرْت فااي ِسااياِق 

َدِماِه، َوال َيْخفاُق اآلَيِة الّثانيِة، َوِهَي ِمْشَيُة الُماْؤِمِن فاي تَاُؤَدٍة، َوَساكيَنٍة، َوُحْساِن َساْمٍت، َفاال َيْضاِرُب ِبقَ 
، َوِلااذِلَك ُوِصااَف الّرسااوُل فااي َشااماِئِلِه الّشااريَفِة ِبأّنااُه كاااَن َيَتَكّفااُأ فااي َمْشااِيِه (131)ِبَنْعِلااِه َأَشااًرا َوال َبَطااًرا

ِب الُمْساااَتْحيي، َفَقاااْد جاَءْتااا(132)َكأن ماااا َيْمشاااي فاااي َصاااببٍ  ُه . َوفاااي اآلَياااِة الّراِبَعاااِة َتْظَهاااُر ِمْشاااَيُة الُمتَاااأدِّ
 . (133)َتْمشي ُمَتَحفَِّزًة ُمْسَتْحِيَيًة"

 
ْعِي َفِهَي داّلٌة َعلى الِجدِّ َوالِعناَياِة، وَ  اْعِي َأْماِس َمْعًناَأّما ِمْشَيُة الس  ى ُمفااِرٌق ِلماا راَن َعَلْياِه ِللس 

باااِر اأَلْصااِل ال الحاااِل، َفِإّننااا َسااَنِجُد ِإْلُفنااا الّلَغااِويُّ الَيااْوَم؛ ذِلااَك أّننااا ِإذا أْنَعْمنااا الّنَظااَر فااي ِدالَلِتهااا ِباْعتِ 
، 134)ْشاايِ َأّنهاا كاَناْت تَااُدلُّ َعلاى اإِلْسااراِع فاي المَ  اادِّ (، َوَقاْد جااَء فااي الّلسااِن َأن  "الّسااْعَي َعاْدٌو دوَن الش 

َلْيُكُم الّسكيَنُة"،...، َفالّسْعُي َوفي الَحديِث "ِإذا َأَتْيُتَم الّصالَة َفال َتْأُتوها َوأْنُتْم َتْسَعْوَن، َولِكِن اْئتوها َوعَ 
 . (135َسعى ِإذا َعدا")، ُهنا الَعْدوُ 

 
: -َتعاالى–َوَتْظَهُر ِدالَلُة الَحَرَكِة الَجَسِدّيِة الُمَتَعيَِّنُة ِمْن َهيَئِة هِذِا الِمْشَيِة "الّسْعي" في َقْوِلاِه 

 "َوجاااَء َرجااٌل ِمااْن أْقصااى الَمديَنااةِ َقْوِلااِه: ، وَكااذِلَك فااي (136َوجاااَء ِمااْن أْقصااى الَمديَنااِة َرجااٌل َيْسااعى")"
َفَقااْد قيااَل ِإّن هاذا الّرُجااَل كاااَن َمْنِزُلااُه ، (137َيْساَعى قاااَل يااا موساى ِإّن الَقااوَم َيااأَتِمروَن ِبااَك ِليْقُتلاوَك...")

ُساَل، َوَهّماوا ِبَقاْتِلِهْم، "جااَء َيْعادو ِعْنَد أْقصى باٍب ِمْن َأْبواِب الَمديَنِة، َفَلّما َبَلَغُه َأّن َقْوَمُه َقْد َكذ بوا الرُّ 
("...  (.138َوَيْشَتدُّ
 

                                                           

 .5/459، المحيط، وأبو حيان، البحر 3/99انظر: الزمخشري، الكشاف،  (131)
، وقاد أخارج الحاديث الترماذي فاي السانن، بااب ماا جااء فاي 5/459، المحايطانظر: أباو حياان، البحار  (132)

كفاي، ، وابان حباان فاي الصاحيح، ذكار وصاف الت5/599(، 3533صفة النباي صالى هللا علياه وسالم)
 . 5/323(، 31345، وابن أبي شيبة في المصنف، )14/213(، 5314)

 .3/149، المحيط، وأبو حيان، البحر 3/131انظر: الزمخشري، الكشاف،  (133)
 .549( انظر: ابن منظور، اللسان، مادة "سعى"، وابن قتيبة، تأويل المشكل، 134)
رداتااه ياارى أن السااعي المشااي السااريع، وهااو ( انظاار: اباان منظااور، اللسااان، مااادة "سااعى"، والراغااب فااي مف135)

 .251دون العدو، انظر: المفردات، 
 (.24( اآلية )ياسين، 136)
 (.24( اآلية )القصص، 137)
 .3/242، البيان ( انظر: الطبرسي، مجمع138)
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َيْشاَتدُّ  َيْساعى:َفقااَل: "باو حّيااَن َوأّما في اآلَيِة اأُلْخرى َفَقْد َشَرَح َهْيئَة هِذِا الِمْشاَيِة َوِدالَلَتهاا أ
لّشاااِرِع اأَلْعَظااِم ِلَطَلِبااِه، َفَسااَلَك الّرُجااُل َطريًقااا فااي َمْشااِيِه، َوَلّمااا َأَمااَر ِفْرَعااوُن ِبَقْتِلااِه َخااَرَج الَجااالِوَزُة ِمااَن ا

، َوِلْلقاااِرِئ َأْن َيَتَخّيااَل َكْيااَف َسااَتكوُن َهْيئااُة ِمْشااَيِة َمااْن ُيريااُد َأْن َيقااوَل (139ُأْخاارى َأْقااَرَب ِإلااى موسااى")
ْعُي َوالر ْكُض. آلَخَر َيُهمُُّه أْمُرُا ِإن  الّناَس َقْد َجَمعوا َلَك ِلَيْقُتلوَك...ِإّنها ال  س 

 
َأّماااا ِمْشاااَيُة اإِلثااااَرِة َوَضااااْرُب اأَلْرِض ِبالرِّْجاااِل ِإْلهاًباااا َوَتْهييًجاااا َفباِعثَااااٌة َعلاااى َلْفاااِت الن ااااواِظِر، 

ْهَوِة ِمْن َمكاِمِنها، َوَسَيْأتي َفْضاُل َبيااٍن ُمَجالٍّ َلهاا َبْعاًدا فاي بااِب الَقاْوِل َعلاى الُمَتمِّ  مااِت َواْسِتْدعاِء الش 
 الُمساِنَدِة في هذا المباَحثِة. 

 
،ُ ال ُمت م  ماتُ ال د   في الت ْنزيل  الع زيز   ُمسان 
ماِت الُمساِندِة التي ُتسّمى        سِد مَ ْرِس ُلغِة الجَ شيُع في دَ يَ  طَلٌب ِمن الَبحِث في الُمتمِّ

، َوالّلباِس، َوالِحذاِء، صاَوالعَ  ،َوالهاِتفِ  ،َوالَقلمِ  ،َوالّسيجارِ  ،َوالّسيجارةِ  ،"اإلكسسوارات"؛ َكالّنّظارةِ 
عَضها ْخصوصٍة؛ ذِلَك أّن بَ (، َوالّظاهُر ِمن أْمِرها أّنها ُتمّدنا ِبمعاٍن مَ 140)َوَغير ذِلَك كثيٌر كثيرٌ 

هيئُة واشُف ِللحاالِت الّنفسّيِة َوالّذهنّيِة التي َتْعتري صاِحَبها، فَ سِد الموِمئِة، َوكَ ْعضاِء الجَ واِبُع ألَ تَ 
لِمِه، َوَقْد َيصُل فّكُر ُمْطِرًقا ُمْمِسًكا بقَ ْكتُب، أو يُ تَب، أو يَ قلِمِه َلها ِداللٌة َعلى أّنُه كَ مِل الَمرِء لِ حَ 

 (. 141لِم)ْضِم القَ األمُر أْحياًنا ِإلى قَ 
 
ماِت ضرْب مِ نَ َولْ  الُمساِندِة، ثااًل َسريًعا ِمن ُتراِثنا الَعربيِّ َعلى ِداللِة َبعِض ِتلكم الُمتمِّ

 ّجاُج َلّما َخَرَج ُيريُد الِعراَق واِلًيا َعَليها، َبدأ بالَمسجِد َفَدَخَله، َفقاَل لّما َكَشَف َعن َوجِهه: َفالحَ 
 (.142عرفوني)تى أَضِع الِعماَمَة تَ مَ    أنا ابُن َجال َوَطاّلع الّثنايا  

ثَل هِذِا الَحَركِة، الّتهديُد َوالَوعيُد َوالذي أراَدا الَحّجاُج، وِمن َقبِله القاِئُل وَمن أتى مِ 
راِحها الُمْفضيُة ِإلى أْن  ماِت الُمساندِة، وِهَي الِعماَمُة، وِداللُة اطِّ الُمَتحّققاِن ِمن َحَركٍة َجَسدّيٍة ِللُمتمِّ

في "البيان" َقِد والّظاهُر أّن الجاِحَظ ، َيغدَو صاِحُبها حاِسَر الّرأِس ِهَي الِجدُّ والّتشاُغُل َعْنها ِبِهم
ماِت الُمساِندِة، َوِمْن ذِلَك َتْعريجُتُه َعلى اإِلشارِة التي َقْد َتقُع ِبالّثوِب َوِبالّسيِف،  الَتَفَت ِإلى هِذِا الُمتمِّ

 (. 143َفَقْد َيتهّدُد راِفُع الّسيِف َوالّسوِف، َفيكوُن ذِلَك زاِجًرا، وماِنًعا راّدًا، َوَقْد َيكوُن َوعيًدا وَتحذيًرا)
                                                           

َرِطّي.3/145( انظر: أبو حيان، البحر المحيط، 139)  ، والَجالِوزة مفردها الِجْلواز، وقيل معناها الشُّ
 Pease, Body Language, P.155- 162، وانظر: 35 -34ظر: باكو، لغة الحركات، ( ان140)
 . 34( تربط باكو هذا الحركة بالسعادة واالنفعال أحيانا. انظر: لغة الحركات، 141)
 .2/343( انظر: الجاحظ، البيان والتبيين، 142)
 . 1/33( انظر: الجاحظ، البيان والتبيين، 143)
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ماااِت الُمساااِنَدِة ُظهااوٌر فااي الّتْنزيااِل الَعزيااِز، َوَفْضااٌل فااي اإِلباَنااِة َوالّتواُصااِل،  َوَقااْد كاااَن ِللُمَتمِّ
ماااٍت َوَرَدْت فااي الّتْنزيااِل الَعزيااِز اْسِتْشااراًفا ِلااِدالَلِتها ِمااْن ِجَهااٍة، َومااا َرمااى ِإَلْيااهِ   َوْلَنْنُظااْر فااي َثالثَااِة ُمَتمِّ

 َهٍة ُأْخرى. الَحقُّ ِمْن جِ 
 َأّما َأّوُلها َفالن ْعُل التي َبدا أن  َخْلَعها َمْجَلَبٌة ِللّتَبّرِك.  -
، َمااْدعاًة ِإلااى الُوقااوِف  - َوأّمااا ثانيهااا َفااالَقميُص الااذي كاااَن َمْنَبَهااًة َعلااى َحْصَحَصااِة الَحااقِّ

 َعلى حقيَقِة َزْعٍم ُرِمَي ِبِه َبريٌء. 
ْبااداِء الّزيَنااِة ِلَغْيااِر َمااْن  وأّمااا ثالُثهااا َفالَخْلخاااُل الااذي - ُهااو َمفَسااَدٌة فااي سااياِق َلْفااِت الّنَظااِر َواِ 

 يجوُز َلُه أْن َيّطِلَع َعَلْيها، َوَقْد َتَجّلى ذِلَك كلُّه في اآلياِت الّشريفاِت اآلِتياِت:  
ِس ُطوى" -  . (144)"َفاْخَلْع َنعَلْيَك إّنَك ِبالواِد الُمَقد 
""َوال َيْضِرْبَن ِبأرْ  -  .  (145)ُجِلِهن  ِلُيْعَلَم ما ُيْخفيَن ِمْن زيَنِتِهن 

ْن كااَن َقميُصاه ُقاد   - "إْن كاَن َقميُصُه ُقد  ِمْن ُقُباٍل َفَصادَقْت َوُهاو ِمان الكااِذبيَن، َوا 
 .  (146)ِمْن ُدُبٍر فَكَذبْت وُهو ِمَن الّصاِدقيَن"

 
مااااِت الُمسااااِنَدِة، َوَلَعااال  َلهاااا ِدالالٍت أّماااا "َخْلاااُع الن ْعَلاااْيِن" َفَحَرَكاااٌة َجَساااِدّيٌة تَ  ْنَتِساااُب ِإلاااى الُمَتمِّ

، أوْ  َدٌة ِمْن ِسياِقها، َفَقْد َتُدلُّ َعلى أن  آتَيها ِبِه أًذى ِمْن ِرْجَلْيِه، أْو ِبِه َمسٌّ َتواَضَع  ُمَتباِيَنًة َوِهَي ُمَجر 
اياِق، َفَقااْد  فاي َمقاااٍم ماا َفَخَلااَع َنْعَلْياِه َتَبّرًكااا َوَتطاُمًناا، َنااُة ِماْن ذِلااَك السِّ الَلاَة األخيااَرَة ِهاَي الُمَتعيِّ َوَلَعاال  الدِّ

ًكاااا ِباااِه، َوقياااَل ألن  الَحْفاااَوَة  -َعَلْياااِه الّساااالمُ –قياااَل ِإن  موساااى  ُأِماااَر ِباااذِلَك ِلُيباِشاااَر الاااواِدَي ِبَقَدَمْياااِه ُمَتَبرِّ
 .(147)ْعَبِة حافيَن، َوِمْنُهم َمْن اْسَتْعَظَم ُدخوَل الَمْسِجِد ِبَنْعَلْيهِ َتواُضٌع هلِل، َوِمْن َثم  طاَف الّسَلُف ِبالكَ 

 
: "َوال َيْضااِرْبن" َأن  ثَاام  َنْهًيااا َعااِن اإِلْتياااِن ِبَحَرَكااٍة َجَسااِدّيٍة -َتعااالى–َوالااذي َيَتَجّلااى فااي َقْوِلااِه 

ماااِت الُمساااِنَدِة، أْعنااي الَخْلخاااَل،  َوالَمْعنااى الُمَتَعااّيُن َأن  الَمااْرأَة ال َيجااوُز َلهااا أْن َتْساانُدها َبْعااُض الُمَتمِّ
 َتْضِرَب اأَلْرَض ِبِرْجِلها ِإذا َمَشْت ِلُتْسِمَع َصْوَت َخْلخاِلها؛ َوَلَعل  الّنْهَي َعاْن ذِلاَك َكاالن ْهِي َعاْن ِإْباداءِ 

ماااااااِت المُ  ساااااااِنَدِة، َكِإْبااااااداِء الّزيَنااااااِة فااااااي َمااااااْذَهِب الّزيَنااااااِة، َفِإْسااااااماُع َصااااااْوِت الّزيَنااااااِة، َوِهااااااَي ِمااااااَن الُمَتمِّ
، َوالَغَرُض ِمْن هذا الن ْهِي َعْن هِذِا الَحَرَكِة ُهاَو الّتَساّتُر، َوَلَعال  َساَبَب ُنازوِل هاِذِا اآلَياِة (148)الُقْرُطِبيِّ 

                                                           

 (. 12اآلية )طه، ( 144)
 (. 31اآلية )النور، ( 145)
 (.23-25اآلية )يوسف، ( 146)
 .2/531الزمخشري، الكشاف، ( انظر: 147)
  . 12/153انظر: القرطبي، الجامع،  (148)
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َتْيِن ِماْن ِفّضاٍة، َفَمار ْت َعلاى الَقاْوِم ُهَو ما َوَقَع َحقًّا ِبَسبٍب ِمْن هِذِا الِفْعَلِة التي أَتْتهاا اْماَرأٌة ات َخاَذْت ُبارَ 
اااْهَوِة ِماااْن  َت، "َوَساااماُع هاااِذِا الّزيَناااِة أَشااادُّ َتْحريًكاااا ِللش  َفَضاااَرَبْت ِبِرْجِلهاااا اأَلْرَض َفَوَقاااَع الَخْلخااااُل َفَصاااو 

 .(149)ِإْبداِئها"
 

ِم َوَقاْد َذَهاَب اباُن َحاْزٍم َبعياًدا فاي َتَلمُّاِس َخفاياا الاّنْفِس األُْنثَ  ِوّياِة فاي ِإْتيااِن هاِذِا الَحَرَكاِة َوالُمااَتمِّ
َأاّل  الُمساااِنِد؛ ذِلااَك أن  الَمااْرأَة ِإذا َماار ْت َعلااى الرِّجاااِل َقااْد ال ُيْلَتَفااُت ِإَلْيهااا، َوال ُيْشااَعُر ِبهااا، َوِهااَي َتْكااَراُ 

، َوذ ، "َوهااذا ِمااْن ُيْنَظااَر ِإَلْيهااا، َفااِإذا َفَعْلااَن ذِلااَك َنااب ْهَن َعلااى َأْنُفِسااِهن  ِلااَك ِبُحاابِِّهّن فااي َتَعّلااِق الّرجاااِل ِبِهاانِّ
 .  (150)َخفايا اإِلْعالِم ِبحاِلِهّن"

  
مااااِت الُمسااااِنَدِة فاااي ِقّصاااِة يوُساااَف  َفكااااَن ذا  -َعَلْياااِه الّساااالمُ –َأّماااا الَقمااايُص، َوُهاااَو ِماااَن الُمَتمِّ

 ْفَتَتِحها ِإلى ُمْنَتهاها:ُسْهَمٍة َكبيَرٍة في َتْشكيِل الِقّصِة َوَحْبِكها ِمْن مُ 
 َفَقْد كاَن َسبياًل ِمْن ُسُبِل الّتَسّتِر في ِإْخفاِء َجريَمِة َطْرِح يوُسَف َأْرًضا. -
 َوَسبياًل ُأْخرى ِمْن ُسُبِل َدْرِء الّتهَمِة َعِن الّنِبيِّ الَكريِم. -
-  .  َوَسبياًل ُمْعِجَزًة في ِشفاِء الّنِبيِّ َأبي الّنِبيِّ

 في اآلياِت الَكريماِت الّتاِلَيِة:  َوَقْد َظَهرَ 

 .(151)"َفجاؤوا َعلى َقميِصِه ِبَدٍم َكِذٍب" -

ْن كااَن  - "َوَشِهَد شاِهٌد ِمْن أْهِلها إْن كاَن َقميُصُه ُقاد  ِماْن ُقُباٍل َفَصاَدَقْت َوُهاو ِمان الكااِذبيَن، َوا 
ا َرأى َقميَصُه ُقد  ِماْن ُدُباٍر قااَل ِإّناُه ِماْن َقميُصُه ُقد  ِمْن ُدُبٍر َفَكَذَبْت َوُهو ِمَن الّصاِدقيَن، َفلمّ 

 . (152)َكيِدُكّن إن  َكيَدُكن  َعظيٌم"
 . (153)"اْذَهبوا ِبَقميصي هذا َفأْلقوُا َعلى َوْجِه َأبي َيْأِت َبصيًرا -

 

َأْفَضااتا ِإلااى َوفااي باااِب الَقااْوِل َعلااى َدْرِء الّتهَمااِة كاااَن ِللَقماايِص َبْعااَد الُمااراَوَدِة صااوَرٌة َوِدالَلااٌة 
الُوقااوِف َعلااى الَحقيَقااِة التااي َغااَدْت ساااِئَرًة َعلااى ِلساااِن ِنْسااَوٍة فااي الَمديَنااِة قاااِئالٍت: اْمااَرأُة الَعزيااِز تُااراِوُد 
ااَرَة فااي حاااِل ذِلااَك الَقماايِص، َوساايَلٌة ِمااَن َوساااِئِل  َفتاهااا!! َوَلَعاال  أْنظاااَر ذِلااَك الر ُجااِل الُمْعِجَبااَة، َوالُمَتَبصِّ

                                                           

، وانظر ما قيل في هذا الحركة والمتمم المساند: الطبرسي، مجماع 12/153انظر: القرطبي، الجامع،  (149)
  .5/414، المحيط، وأبو حيان، البحر 3/192البيان، 

 . 121، وانظر قول ابن حزم في طوق الحمامة، 5/414انظر: أبو حيان، البحر المحيط،  (150)
 (.13اآلية )يوسف،  (151)

 (.23-25اآلية )يوسف،  (152)
 (. 93اآلية )يوسف،  (153)
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 ّتَحّقِق َوالّتَثبُِّت في َمْوِقِع الّشبَهِة أِو الَجريَمِة، َوَلاْيَس َيفوُتناا فاي هاذا الَمقااِم أن  الُمَحقِّقايَن فاي أّياِمنااال
الِئِل الَهوادي ِلْلَحقيَقاةِ  فاي  هِذِا َيَتَشب ثوَن ِبِمْثِل ِتْلَك الت ْفصيالِت في َمْسَرِح الَحَدِث، َوَيْجَعلوَنها ِمَن الد 

 اَيِتِهْم، َوِللَمْعنى في غاَيِتنا. غ

 
ْخراٍج َمْشَهِديٍّ ُمباِيٍن ِلحاِلاِه َبْعاَد الُماراَوَدِة، َوسايَلًة  َوَكذِلَك كاَن الَقميُص، في َتْشكيٍل آَخَر، َواِ 

ْئَب َقْد أَكَلُه، َفاْسَتعانوا َعلى َمْقصوِدِهْم ِبال الَلِة َعلى َأن  الذِّ  َوسيَلَتْيِن: ِمْن أْخَوِة يوُسَف ِللدِّ
 الّصاِئَتِة، َوِهَي َكالُمُهْم َوَقْوُلُهم أَلبيِهْم. -
مااِت الُمسااِنَدِة التاي َتَوه موهاا فاي َمْساَرِح الَجريَماِة  - الَلِة ِمَن الُمَتمِّ َوالّصاِمَتِة، َوِهَي اْسِتْرفاُد الدِّ

 الُمْصَطَنَعِة. 
 

ااافاِء، َوكااااَن الَقمااايُص فاااي ِساااياٍق ثاِلاااٍث ذا ِدالَلاااٍة ُمْعِجااا واِء، َمْجَلَباااًة للشِّ َزٍة؛ ِإْذ كااااَن َرديًفاااا ِللاااد 
َمْشااَهَدًة ِبَحياااِة صاااِحِبِه َوُوجااوِدِا الااذي طاااَل اْنِتظاااُرُا، "َفَلّمااا َأْن جاااَء الَبشاايُر َأْلقاااُا َعلااى َوْجِهااِه َفاْرتَااد  

 .   (154)"َبصيًرا، قاَل َأَلْم أُقْل َلُكْم ِإّني أَْعَلُم ِمَن هللِا ما َتْعَلمونَ 
 

ْنب  ل : ي ُة في ج  د  س  ُة الج  ك  ر   الح 
َوَقااْد َتكااوُن الَحَرَكااُة التااي ِهااَي فااي َجْنااِب هللِا ِمّمااا ال ُيْحَمااُل َعلااى َمْحِمااِل الَحقيَقااِة؛ ذِلااَك َأن هااا 

ها فاي الت ْنزياِل الَعزياِز، َتْسَتحيُل َعلى هللِا، َوَقْد َيكوُن الباِعُث َعلى َوْصِف الَحَرَكِة الَجَسِدّيِة، َأْو ِإْثباتِ 
َتْوضاايَح أْمااٍر مااا ِبالت ْمثيااِل َوالت ْشاابيِه، "َفِللَعااَرِب الَمجااازاُت فااي الَكااالِم، َوَمْعناهااا ُطااُرُق الَقااْوِل َوَم ِخااُذُا، 

اإِلْخفاااُء، َواإِلْظهاااُر، َففيهااا االْسااِتعاَرُة، َوالت مثيااُل، َوالَقْلااُب، َوالّتْقااديُم، َوالتّااأْخيُر، َوالَحااْذُف، َوالت ْكااراُر، وَ 
َوالت ْعريُض، َواإِلْفصاُح، َوالِكناَيُة، َواإليضاُح،..، َمَع أْشياَء َكثيَرٍة َسَتراها في "أْباواِب الَمجااِز"، َوِبُكالِّ 

 .(155)هِذِا الَمذاِهِب َنَزَل الُقْرآُن"
 

(، 156هم")ديأْيا ْوقَ َفا هللاِ  دُ َيا: "-عاالىتَ –َوِمْن ذِلَك الَيُد الجاِرَحُة في َجْنِب هللِا، َكماا فاي َقْوِلاِه 
َوال َيْخفاااى أن  هاااِذِا الَحَرَكاااَة الَجَساااِدّيَة ِإّنماااا َيْأتيهاااا الُمَتحااااِلفوَن َوالُمَتبااااِيعوَن، َفَهاااْل هلِل َياااٌد َعلاااى َوْجاااِه 

ْجسيِم، أْم كاَناْت ِتْلاَك الَحَرَكاُة الَحقيَقِة؟ َوِبذا َسُيْحَمُل هذا الِخطاُب الُقْرآِنيُّ َعلى َوْجٍه ِمَن الت ْشبيِه َوالت  
َلْت الَيُد في ِتْلاكَ   في ِسياِقها َتْوضيًحا َعلى َسبيِل الَمجاِز، َوِبذا َسُيْفَهُم َعلى َوْجٍه ِمَن الت ْنزيِه؟ َوَقْد ُأوِّ

                                                           

 (. 95اآلية )يوسف،  (154)
 .21انظر: ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن،  (155)
 .(14 ( اآلية )الفتح،156)
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َوقيااَل: ُقاّوُة هللِا َفااْوَق ُقاواهم فااي اآلَياِة ِبالّنْعَمااِة، أْي ِنْعَماِة هللِا فااي الُمباَيَعاِة ِلمااا ُيْساَتْقَبُل ِمااْن َمحاِساِنها، 
: "أّكااَد َتْأكيااًدا َعلااى َطريَقااِة الّتْخييااِل، َفقاااَل: َيااُد هللِا َفااْوَق أْيااديِهْم،  َنْصااِرَك َوَنصااِرِهْم، َوقاااَل الّزَمْخَشااِريُّ

فاااي الثّاااواِب َفاااْوَق  (، َوقياااَل: َياااُد هللاِ 157ُمَناااز ٌا َعاااِن الَجاااواِرِح، َوَعاااْن ِصااافاِت اأَلْجسااااِم") -َتعاااالى–َوهللُا 
 (. 158أْيديِهْم في الَوفاِء)

 
  ياااتِ بِ  قَ ّمااا ُأْلِحاامِ َوالَحااقُّ أن  هااِذِا الَحَرَكااَة الَجَسااِدّيَة َومااا ُهااَو ِمااْن َنْحِوهااا فااي الت ْنزيااِل الَعزيااِز 

اافاتِ  ْوِنهااا كَ  آٍت ِمااْن ِجَهااةِ فيهااا  الّتشاااُبهِ  أن  َمْلَمااحَ  َوَلْسااُت ِإخااالُ  ،(159)َتشااابهِ ُعااّدْت ِمااَن المُ َوَقااْد ، الصِّ
ّنماااا ُهاااَو آٍت ِماااْن تَ ْشاااِكَلًة مُ  ، َوَقاااْد َواالْساااِتْداللِ  راِئاااِق الّتْفكيااارِ ، َوطَ فاااي الُمْعَتَقااادِ  بااااُيِن الُوُجهااااتِ َحّقاااًا، َواِ 

 : كانوا َعلى َثالِث ُشَعبٍ ِمْنها فَ  الّناُس في الواِردِ  اْخَتَلفَ 
 .َعلى ظاِهِرها ُتْفَهمُ  ُمْحَكماتٌ  ُا، َفاآلياتُ َواْنِتفاؤُ  ْغييُب الّتْأويلِ َأّوُلها: تَ  -
 .ْنهُ اإِلْمساِك عَ  َمعَ  َوثانيها: االْعِتقاُد ِبالّتأويلِ  -
 .(160)زّ ِه عَ بِ  ليقُ ِبما يَ  هِ َع اإِلْقداِم َعَليْ مَ  ِبالّتأويلِ  َوثاِلُثها: االْعِتقادُ  -

 

، َأّماا ظااِهِر الّلْفاظِ ْعناى لِ طاَبَقِة المَ َعّولوا َعلى مُ  دْ َواْنِتفاِئِه قَ  َتْغييِب الّتأويلِ َوَلَعّل الذين قالوا بِ 
 دا َلُهاْم اْساِتحاَلُة الّتْشاابيهِ َقاْد َبااقيَقِتاِه فَ ْفهااوِم ِماْن حَ َعلاى ِخاالِف المَ  ُوجاوِب َحْمااِل الَكاالمِ َقادوا بِ الاذين اْعتَ 
، ْنِزَلاِة اأَلْخااِذ ِبالّظاااِهرِ ؛ مَ ْنااِزلَتْينِ دوا َباْيَن المَ َردّ َقاْد تَاا"الَوْجااِه"، فَ  ، َوِمااْن ذِلاَك ِذْكاارُ هللاِ  فااي َحاقِّ  َوالّتْجسايمِ 

 .(161)َوَمْنِزَلِة الّتْأويلِ 
 

، (162)َوالَعَجاابِ  ،َضاابِ َوالرِّضااا، َوالغَ  يِء،َوالَمجاا ،ْوِقّيااةِ ْرِب، َوالفَ ِصااَفُة الُقاا ْحااِو مااا َتَقااّدمَ َوِمااْن نَ 
اافاتِ َوالااذي يَ  ْجااري َمْجاارى ُلَغااِة الَعااَرِب فااي َكااريٍم يَ  ُلَغااِويٍّ  ياقٍ ِإاّل فااي ِساا مااا جاااَءْت  ْباادو َأّن ِتْلااَك الصِّ

اارُ تُ  َحقيَقُتهااا َعلااى هللاِ  ْسااَتحيلُ ِصااَفٍة تَ  ُمخاَطباِتهااا، َوُكاالُّ  تَااَدبُِّر المُ  ْظَهاارُ ، َوِعْنااَد هااذا يَ (163)الِزِمهااابِ  َفس 
أِو اْسِتْحضاااِرا، َبااْل  ْغييااِب الّتأوياالِ تَ  فااي َوالت َكّلاافِ  ْذَهِب الّشااَططِ َتجاِفًيااا َعااْن َمااَظااٍر مُ ْطااِف نَ َرِوّيااٍة َولُ بِ 
لُ ْعنى ِمْن سْتٍر َرقيقٍ ِإلى المَ  ْنُظرُ يَ  َمنْ ِمْن ِتْلُكُم الّصفاِت كَ  الُمَتَعيِّنِ  ِإلى الَغَرضِ  ْقِصدُ يَ  َعلاى  ، َفُيَعاوِّ

                                                           

 . 3/92، المحيط، وأبو حيان، البحر 3/543مخشري، الكشاف، انظر: الز ( 157)
 . 15/133انظر: القرطبي، الجامع، ( 158)
 . 535اإلتقان،  ،السيوطيو ، 2/33البرهان،  ،الزركشيو ، 254المفردات،  ،( انظر: الراغب159)
 .2/33 ،البرهان ،( انظر: الزركشي160)
 .2/34 ،البرهان ،( انظر: الزركشي161)

 .533اإلتقان، ، طي( انظر: السيو 162)
 . 592اإلتقان، ، ( انظر: السيوطي163)
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ااااياِقيِّ  ْعنااااى الُكّلاااايِّ المَ   ،َوالّساااارورَ  ،َوالَفااااَرحَ  ،ْحَمااااةَ : أْعنااااي الر  اأَلْغااااراِض الّنْفِسااااّيةِ  ؛ ذِلااااَك َأّن َجميااااعَ السِّ
 .ها غاياتٌ ها أواِئُل َولَ لَ  ،َواالْسِتْهزاءَ  ،َوالَمْكرَ  ،َوالَحياءَ  ،َوالَغَضبَ 
 

ِإلااااى  إيصاااااِل الّضااااَررِ  ، َوغاَيتُااااُه ِإراَدةُ الَقْلاااابِ  َدمِ  ُه َغَليااااانُ ، َفااااِإّن َأّوَلاااا"ْن ذِلااااَك "الَغَضاااابُ َوِماااا
، َبااْل الَقْلاابِ  َدمِ  ِه الااذي ُهااَو َغَليااانُ َعلااى أّوِلاا هللِا ال ُيْحَماالُ  فااي َحااقِّ  بِ ، َفَلْفااُظ الَغَضااهِ َعَلْياا ْغضااوبِ المَ 

ل، َوُهاااَو اْنِكسااااٌر َيْحُصااالُ  ،…، َوكاااذِلَك الَحيااااُء،ْضااارارِ َرِضاااِه الاااذي ُهاااَو ِإراَدُة اإلِ َعلاااى غَ  فاااي  َلاااُه َأو 
ساااِر الِفْعااِل ال َعلااى اْنكِ  َعلااى تَااْركِ  فااي َحااّق هللاِ  ، َفَلْفااُظ الَحياااءِ َرٌض َوُهااَو تَااْرُك الِفْعاالِ ، َوَلااُه َغااالااّنْفسِ 

 .(164)"سِ فْ النّ 
 

 الم قوالُت الُكل  ي ُة: 
َلَعّلاااُه َيْساااَتقيُم َبْعاااَد هاااذا الَعاااْرِض َأْن ُيقااااَل ِإن  فاااي الّتْنزياااِل الَعزياااِز َنَمًطاااا َتواُصاااِليًّا ُيْمِكاااُن َأْن 

"، َوُجاااالُّ مااااا َتَقااااّدَم َقااااْباًل ِمااااْن ِدالالٍت، َوَهيئاااااٍت، ُيَسااااّمى "ُلَغااااَة الَجَسااااِد"، َأِو "الّتواُصااااَل َغْياااا َر الّلْفِظاااايِّ
ْنزياِل َوَحَركاٍت، كاَن َنماِذَج ُجْزِئّيًة ُيراُد ِمْنها َتْجِلَيُة هِذِا الّظاِهَرِة عاّمًة، َوَبياُن َبْعِض َتَجّلياِتها فاي الت  

هاااُت الُكّلّيااُة التااي َتْجَمااُع نثاااَر مااا َتَقااّدَم، وَتْجَعُلااُه الَعزيااِز خاّصااًة، َوالااذي َيااْأتي َعِقااَب ذِلااَك ُهااَو المُ  َوجِّ
 كالِعْقِد الذي َيْنَتِظُمُه ِسْلٌك جاِمٌع أَلْشتاِتِه، َوَقْد َقّسْمُت ِتلَك الَمقوالِت الُكّلّيَة ِإلى َثالَثِة أْقساٍم: 

 َأّوُلها االْحِتراُس. -
 َوثانيها الّتْفسيُر. -
 .   َوثاِلُثها االْسِتْدراكُ  -

 

 أو اًل: االْحت راُس 
 :اْثَنْينِ  في َغْوَرْينِ  ذٌ خِ أّما االْحِتراُس َفُهَو آ

َيْحتاُج ِإلاى ُمَصان ٍف قااِئٍم ِبَرْأِساِه َحتّاى َيْساَتْغِرَقُه َبْحثًاا  ْن َكثيرٍ ليٌل مِ هُهنا قَ  َردَ أّوُلُهما أّن ما وَ 
ْمُز، َوالَثم  اإلِ ، فَ َواْسِتْشراًفا  -َعَلْيهاا الّساالمُ -َوحُي في الُقْرآِن الَكاريِم، َوِماْن ذِلاَك ِإشااَرُة َماْرَيَم شاَرُة، َوالر 

اَرِة َلّما صاَمْت َعِن الَكالِم، َفَلْم ُتَكّلْم في َيْوِمها ذاَك ِإْنِسايًّا، َفاْساَتْرَفَدْت ِماْن ُلَغاِة الَجَساِد عاّماًة، َواإِلشا
َلْفِظها، َوخاّصِ َجواِبها َوُمراِدها، َفكاَن ذِلَك َكذلَك، َفَرد  َعَلْيها  خاّصًة، الّتواُصَل َواإِلباَنَة َعْن َمْكنونِ 

َقْوُمهااا َوفاااًء ِبمااا كاااَن ِمْنهااا ِمااْن ُلَغااٍة َجَسااِدّيٍة صاااِمَتٍة َغْيااِر صاااِئَتٍة: "َكْيااَف ُنَكّلااُم َمااْن كاااَن فااي الَمْهااِد 
 (.165)َصِبيًّا"

 
                                                           

 .592 اإلتقان،، السيوطيانظر:  (164)
 (. 29اآلية )مريم،  (165)
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يحااًء قاااِئَمْيِن َعلااى َوَكاذِلَك َزَكِرّيااا الاذي َجَعااَل هللُا آَيتَاا ُه َأاّل ُيَكّلاَم الّناااَس َثالثَاَة َأّياااٍم ِإاّل َرْمااًزا َوا 
ذِلااَك ُكلُّااه وَ ، زياازِ فااي الّتْنزيااِل العَ هااِذِا الّظاااِهَرِة  ضااورَ أْكثَااَر حُ  مااا كااانَ وَ ، (166)الّتواُصااِل َغْيااِر الل ْفِظاايِّ 

ْزِن، أِو َرِح، أِو الُحااْعَنِوّيااٍة، َكااالفَ عاااٍن مَ والُّ َعلااى مَ دَ ْفِسااّيٍة، وَ حاااالٍت نَ واِشااُف لِ َوكَ َتواُصااِلّيٌة، إيماااءاٌت 
َتّبْعتُااُه، َوَقااْد ْكثُااُر ِإْن تَ وهااذا يَ الَكثيااُر ِمااْن َمعاايٍن خاِلااٍد ال َيْنُضااُب،  ْوِف، َوُهناااَك َوُهناااكَ َزِع، أِو الَخااالَجاا

 َصْدُتُه. َرِض الذي قَ َنّبُه َعلى الغَ أْوَرْدُت أْمِثَلًة تُ 
 

ْعاِزٍل َعاِن مَ ِجاُب َأاّل َيكاوَن بِ ْحكااِم يَ ْجاِه اإلِ َرَكٍة َجَسِدّيٍة ما َعلى وَ ْعنى حَ ْعييَن مَ ِهما َأن  تَ َوثاني
ياِق الذي تَ  َتضااَفُر َتراَفاُد َوتَ َركااٍت ُأْخارى تَ حَ  ُبها ِمانْ صااحِ فااُت ِإلاى ماا يُ ْيَس ُيْنسى االْلتِ ِرُد فيِه، َولَ السِّ
مَ –َرَكاااُة الحَ فَ ، (167يااااِن)فاااي اإِلباَناااِة َوالبَ  َدٌة ِلَماااِة، َفَلهاااا ِدالَلاااٌة مُ َكالكَ  –ِإْلماَحاااٌة ِإلاااى هاااذا ْت َوَقاااْد َتَقاااد  َجااار 

ااياقاِت، َوتَ َتباااَيُن بِ الالٌت ُأْخاارى تَ الَلااٌة أْو دِ هااا دِ ماااِت، َولَ طااوِن الُمْعجَ ْبثوثَااٌة فااي بُ مَ  باااُيِن مااا َتباااُيِن السِّ
َجّلَياِة َساِد، َوِماَن الُمثُاِل المُ َرَكِة الَجَساِدّيِة فاي ُلَغاِة الجَ حاُل الحَ  ِهيَ ِا ، َوهذِ ى ْخر ِلماٍت أُ ُيصاِحُبها ِمْن كَ 

قُّ ْلِبّياًا َوقاَلِبّياًا، َفاالحَ ْصاًفا قَ ياَماِة وَ ْوَم القِ ْكَرِة صوَرٌة ناِطَقٌة ِباإِلباَنِة َعْن َوْصِف حاِل الكاِفريَن يَ هِذِا الفِ لِ 
 ْرتَااااادُّ إَلاااااْيهمْ ال يَ  ؤوِساااااهمْ عاااااي رُ نِ ُمقْ  عاااااينَ ْبصااااااُر، ُمْهطِ األَ  ُص فياااااهِ ْشاااااخَ ٍم تَ َياااااو ُهم لِ رُ َؤخّ َيقاااااوُل: "ِإّنماااااا ُيااااا

 ِدالَلااةِ هااا بِ يينِ عْ ْسااَتعيُن َعلااى تَ َسااِدّيٍة نَ َركاااٍت جَ حَ الالٍت لِ ْصااٌف ذو دِ (، َوفااي هااِذِا اآلَيااِة وَ 168")ُفُهمْ رْ َطاا
ياِق الُكّلّيِة التي تَ   (.169ْشَيًة)ْرًفا، َومِ ْأًسا، َوطَ َورَ ْيًنا، واِرِحهم عَ َتَجّلى َعلى جَ السِّ

 
ًيا: الت ْفسيرُ   ثان 

الَلاِة، َواإِلباَناِة، َوالّتواُصاِل  َأّماا الّتْفسايُر َفالَمْقِصاُد ِمْناُه بيااُن ُساْهَمِة الَحَركااِت َوَفْضاِلها فاي الدِّ
ا ِلأَلْنظاِر الت ْفسيِرّيِة، َفَقْد َبدا لي َأن  َعلى َوْجٍه ُكّليٍّ ذي ُعموٍم اسِتْكمااًل ِلُمَتَطل باِت الد رِس، َواْسِتْشرافً 

دًة، َوأن  ِبُمْكَنِتاااه َأْن  الَحَركاااَة الَجَساااِدّيَة فاااي ِساااياِقها الُقْرآِنااايِّ الّشاااريِف تُاااَؤّدي أَْغراًضاااا َوَوظااااِئَف ُمَتَعااادِّ
الِلّياااِة، َوالوجَهاااِة ال ن ْفِساااّيِة، َوالوْجهاااِة الل ْفِظّياااِة، َوالوْجَهاااِة َيَتناَوَلهاااا ِماااْن ُوجهااااٍت ُمَتباِينااااٍت؛ َكالوجَهاااِة الدِّ

 الَبالِغّيِة الَجماِلّيِة، والوْجَهِة الت ْرَبِوّيِة، والوْجَهِة الّتْوضيِحّيِة. 

                                                           

: "قااال آيتااك أال تكلاام الناااس ثالثااة أيااام إال رماازا"، اآليااة)آل عمااران، -تعااالى–كااان ذلااك مصااداقا لقولااه  (166)
41 .) 

 ( انظر: 167)
Pease, Body Language, P.17. 

 (. 43ية )إبراهيم، ( اآل168)

، وأبااو 9/243، والقرطبااي، الجااامع، 34-5/9( انظاار مااا قياال فااي هااذا اآليااة: الطبرسااي، مجمااع البيااان، 169)
 . 113، والشريف الرضي، تلخيص البيان، 419-5/413حيان، البحر المحيط، 
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ُز  - الِلّيااُة َفقااْد َتكااوُن الَحَركااُة الَجَسااِدّيُة ِمااَن الّرواِفااِد التااي ُتَغااّذي الَمْعنااى، وُتَعاازِّ َأّمااا الوْجَهااُة الدِّ
ُل الُكّلّيااَة؛ َوذِلااَك َنْحااُو َقااْوِل الَحااقِّ ِفْكرَ  ًَ : "ِإْذ جاااؤوكم ِمااْن َفااْوِقكم َوِمااْن -َتعااالى–تَااُه َوِداللااَت

ْذ زاَغااِت اأَلْبصاااُر َوَبَلَغااِت الُقلااوُب الَحناااِجَر، َوَتظّنااوَن ِباااهلِل الظُّنونااا" ، (170)أْساافَل ِمااْنُكم، َوا 
ياِق الِبْنَيويِّ يُ  –ْفضي ِإلى أْن َتكوَن الَحَرَكُة الَجَسِدّيُة الُمَتَعّيَنُة في َقْوِلاِه َوَلَعل  اْسِتْشراَف السِّ

ْذ زاغِت اأَلْبصاُر" َتُدلُّ َعلى الَخْوِف َوَرْمِي الن َظِر في َتَخّوٍف َوَتَخّطاٍف، وَلاْيَس -َتعالى : "َوا 
الااذي جاااَء َعِقَبهااا:  -َتعااالى– َيْخفااى، ِمااْن وْجَهااٍة ُأْخاارى، َأن  هااِذِا الّدالَلااَة َتَتَعااّيُن ِمااْن َقْوِلااهِ 

"َوَبلغااِت الُقلااوُب الَحناااِجَر"، َفالَحَرَكااُة الَجَسااِدّيُة هُهنااا راِفااٌد ُمِهاامٌّ ُيَعااّزُز الَمْعنااى الُمَتَشااّكَل فااي 
، َوَلَعل  أْصَدَق ميَسٍم ُيْمِكُن َأْن ُيْسَبَغ َعلى هِذِا الَحَرَكِة، َوعَ  لى ما ُهَو ِسياِقِه الِبْنَيِويِّ الل ْفِظيِّ

زِة ِللَمْعنى.  ِمْن َنْحِوها، أن ها ِمَن الّرواِفِد الُمَعزِّ
الَحَرَكاُة ِماَن الَكواِشاِف ِلحااالٍت َنْفِساّيٍة؛ ذِلاَك أّنهاا َوَرَدْت فاي ُن َوأّما الوْجَهُة الن ْفِسّيُة َفَقاْد َتكاو  -

َدِث ديِث َأِو الَحااْقطاااِب الَحااْطااٌب ِمااْن أَ ها قُ قيَقااٍة عاَشااْصااِف حَ َعلااى َساابيِل وَ ِسااياِقها الّشااريِف 
؛ ذِلااَك أّنهااا وَ  واِشااُف ِلحاااالٍت َنْفِسااّيٍة، َفها هللُا َلنااا َعلااى َأّنهااا كَ َصااَعااْت ِفْعاااًل؛ ثُااّم وَ قَ الَكالِماايِّ

َوِمْنهاا َكاذِلَك َقْوُلاُه ، فاي َمقااِم الت ْنكايِس َواالْرِتكااسِ  َتطااِمنِ فيِض المُ ْأِس الخَ الالُت الرّ َوِمْنها دِ 
الَلُة الُمَتَعيَِّنُة ِمْن هِذِا الَحَرَكِة الَجَسِدّيِة ُمْنِبَئٌة َعْن حاٍل (171): "َتدوُر أْعيُنُهم"-عالىتَ – ، َفالدِّ

ياِق َوما َيْلَتفُّ ِبِهْم ِمْن َأْحواٍل، َوأْهواٍل، َوَقراِئَن.   َنْفِسّيٍة َتْعَتري أْهَلها في ذِلَك السِّ
َقْد َتْغدو الَحَرَكُة الَجَسِدّيُة ِمّما َيُسادُّ َمَساد  َكِلَماٍة، أْو َكاالٍم، أْو َكِلمااٍت، َوأّما الوْجَهُة الل ْفِظّيُة فَ  -

ااريِف قاِئًمااا َعلااى َمْبااَدأ االْعِتياااِض، َكمااا فااي َقااْوِل  َفَيكااوُن الَوْصااُف الَحَرِكاايُّ فااي ِسااياِقِه الش 
َس اْسااااُمهُ -الَحااااقِّ  ْيااااِه عَ -َتقااااد  لااااى مااااا أْنَفااااق فيهااااا َوِهااااَي خاِوَيااااٌة َعلااااى : "َفَأْصااااَبَح ُيَقّلااااُب َكف 

ْياااِه" َيْعناااي فاااي ُمْعجاااِم الَحَركااااِت الَجَساااِدّيِة فاااي هاااذا (172)ُعروِشاااها" ، َوَلَعااال  َقْوَلاااه "ُيقّلاااُب َكف 
: "َفأْصااَبَح ناِدًمااا َعلااى مااا أْنَفااَق فيهااا..."، َفكاَنااْت ِتْلااَك  ااياَق الل ْفِظااي  ااياِق الن ااَدَم، َوَكااأن  السِّ السِّ
ْن َكالًماا َكماا فاي  ْن ُجْمَلاًة، َواِ  ، ِإْن َكِلَماًة، َواِ  الَحَرَكُة ِمَن الَبداِئِل التي َتقوُم َمقاَم ِسياٍق َلْفِظيٍّ

: "َفأشاَرْت ِإَلْيِه"  .  (173)َقْوِل الَحقِّ
ااريِف ذاَت َألااٍق َوأّمااا الوْجَهااُة الَبالِغّيااُة الَجمالّيااُة َفَقااْد َتْغاادو الَحَرَكااُة الَجَسااِدّيُة فااي ِسااياِقها ال - ش 

 ُمِشعٍّ َيْبَعُث في َنْفِس الُمَتَلّقاي ِإْعجاًباا َواْساِتْرجاًعا ِللَقْوَلاِة الَماْأثوَرِة الُمْفِضاَيِة ِإلاى الت ْقرياِر ِباَأن  
ْوِل َبَشااٍر، َلااُه َحااالَوًة، َوَأّن َعَلْيااِه طااالَوًة، َوَأن  أْعااالُا َلُمْثِمااٌر، َوأن  أْسااَفَلُه َلُمْغااِدٌق، َومااا ُهااو ِبَقاا

                                                           

 (. 14األحزاب، ( اآلية )170)
 (. 19( اآلية )األحزاب، 171)
 (. 42( اآلية )الكهف، 172)
 (. 29مريم، اآلية )( 173)
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، َفِلْلَمْرِء أْن ُيعيَد َعلى صاغي َسْمِعِه في َكثيٍر (174): "ُيَقّلُب َكّفْيِه"-َتعالى-َوِمْن ذِلَك َقْوُلُه 
ِماااَن الّرِوّياااِة َوالتّاااَدبُِّر الَباااْوَن الُمَتَجّلاااَي َباااْيَن َقاااْوِل الّنااااِس "َفأْصاااَبَح ناِدًماااا"، َوَقاااْوِل َربِّ الّنااااِس: 

ْيِه". "َفأْصبَح ُيقلّ   ُب َكف 

َوأّماااا الوْجَهاااُة الّتْرَبِوّياااُة َفَقاااْد َتْغااادو الَحَرَكاااُة الَجَساااِدّيُة فاااي ِساااياِقها الُقْرآِنااايِّ الّشاااريِف ذاَت أُفاااٍق  -
َتْرَبِويٍّ َيْصِرُف اأَلْبصاَر ِتْلقاَء ما ُهَو َمْندوٌب ُيبيُحُه الّشاِرُع، فَيُحثُّ َعَلْيِه، َأْو ما ُهَو َمْكروٌا 

اا ه الّشاااِرُع َفُيعاِقااُب َعَلْيااِه، َوِمااْن َتَجّلياااِت األولااى َقااْوُل الَحااقِّ فااي َحْضااَرِة ُقااْدِس الاااّذاِت، َيُمجُّ
، َوِمااْن َتَجّلياااِت اأُلْخاارى (175)َوالّتَجّلااي، َوالّتْكلاايِم: "َفاااْخَلْع َنْعَليااَك ِإّنااَك ِبااالواِد الُمَقااّدِس ُطااوى"

ًرا، وَ  ًبا، َوُمَحذِّ ُمْنِكًرا َعلاى َماْن َياأتي هاذا الَمْحظاوَر الُمْساَتْهَجَن ِماَن الَحَركااِت َقْوُل الَحقِّ ُمَؤدِّ
َك ِللّنااِس" ْر َخاد  ، َو"َوال َتْماِ  (176)الَجَسِدّيِة، َوالُمَتَمثَِّل في َوْصِفِه َجَسِديًّا َوَحَرِكيًّا: "َوال ُتصعِّ

"(177)في اأَلْرِض َمَرًحا"     .(178)، َو"َوال َيْضِرْبَن ِبَأْرُجِلِهن 

 

 ثال ًثا: االْست ْدرا ُ 

َأّما ثاِلَثُة اأَلثافي في باِب الَقْوِل َعلى الَمقوالِت الُكّلّيِة َفاالْسِتْدراُك، َوِباْسِتْجماِع ذِلَك ُكلِِّه َقاْد 
، أَو  ااوادِّ الن واِقاااِل، أِو َتكااوُن الَحَرَكااُة الَجَسااِدّيُة فااي الّتْنزيااِل الَعزياااِز ِمااَن الّرواِفااِد، َأِو الَكواِشااِف، أِو الس 

 الَمحاِسِن:
َزِة ِللَمْعنى.   -  ِمَن الّرواِفِد الُمَعزِّ
 أِو الَكواِشِف الُمَجّليِة ِلأَلْحواِل الّنْفِسّيِة َوالَهيئاِت الَمقاِمّيِة. -
 أِو الّسوادِّ القاِئَمِة َمقاَم َبْسٍط ِمَن الَكالِم َوَتْطويٍل. -
 الَحَدِث ِبَلْفِظِه َوَحَركِتِه التي َوَقَعْت َحقًّا ال َتَجّوًزا.  أِو الن واِقِل التي َتْنُقُل َلنا صوَرةَ  -

 أِو الَمحاِسِن الَبياِنّيِة الُمْعِجَبِة الباِعَثِة في الن ْفِس ِإْمتاًعا وُمؤاَنَسًة. -

الالُت َجميُعها أْو ُجلُّها فاي َحَرَكاٍة واِحاَدٍة ُمَتَشاّكَلٍة فاي ِساياقٍ  - واِحاٍد، َكماا  َوَقْد َتْجَتِمُع هِذِا الدِّ
ْت -َتَقااّدَس اسااُمهُ –فااي َقااْوِل الَحااقِّ  ْت َوْجَههااا"، َفهااِذِا الَحَرَكااُة ِمااَن الّسااوادِّ التااي َسااد  : "َفَصااك 

َباْت ُمْنِكاَرًة ُمْساَتْهِجَنًة"، َوِماَن الَكواِشاِف الّنْفِساّيِة الُمْنِبَئاِة َعاْن َحواشاي َنْفاِس  َمَسد  َقْوِلناا: "َفَتَعج 
، اْمااَرأٍة عَ  ااَرْت ِبَحْمااٍل َفااِوالَدٍة، َوِمااَن الّنواِقااِل التااي َوَصااَفْت َلنااا ذِلااَك الَحااَدَث الَكالِمااي  جااوٍز ُبشِّ

ا ال َتَجااّوًزا، َوِمااَن الَمحاِسااِن  ًً ااِه َوِبَصااكِّ الَوْجااِه الااذي قاَمااْت ِبااِه الُعجااوُز َحااقًّ َفُنِقاال َلنااا ِبَنصِّ

                                                           

 تقدم تخريجها.  ( 174)
 (. 12طه، ( اآلية )175)
 (. 13( اآلية )لقمان، 176)
 (. 33اإلسراء، ( اآلية )177)
 (. 31النور، ( اآلية )178)
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ِس اْسِتْحسااًنا، َوِماَن الّرواِفاِد الُمَعاّزَزِة ِللَمْعناى فاي ِساياِقِه الَبياِنّيِة الُمْعِجَباِة التاي ُتثياُر فاي الان فْ 
الل ْفِظيِّ القاِئِم َعلى َهيئِة َقَصٍص َيْشَتِمُل َعلى ِخطاٍب ُقْرآِنيٍّ ِحاواِريٍّ أْو سارِديٍّ ذي َطراَفاٍة، 

 َبْل َفراَدٍة، َبْل ِإْعجاٍز. 

 

ألبحاٍث وَن ِلهذا الُمباَحثِة فاتحٌة ال خاتمٌة، فاتحٌة فهذا ما لدي  َعتيٌد، وآمُل أْن َيكعُد، بَ و 
، أو ِلكتاٍب َيستشرُف هِذِا رصُد ألفاَظ الحركِة الجسدّيِة في لغِة الّتنزيِل العزيزِ معجٍم لغويٍّ يَ خَر: لِ أُ 

ة، َوهذا ما َيعكُف يّ والن فس ة،ماعيّ ، واالجتِ ةِ الّلغويّ  اأَلنظارِ  جمُع بينَ يَ  ًيااًل وافِ شراًفا شامِ تِ اسالّظاهرَة 
 . َعَلْيِه الباِحثُ 
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