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Abstract 

Signs are tangible and visible phenomena implied by a relationship with an absent 

phenomenon. Semiotics is a science that examines the types of signs, the factors 

involved in the process of their production, exchange, and their interpretation as well 

as the rules governing the signs. Non-verbal communication is one of the branches of 

semiotics that encompasses a variety of people's motor behaviors including facial 

expressions, body movements, gestures, and conversational adjustment movements. 

This type of communication has six functions of complementing, denying, repeating, 

controlling, substituting, and emphasizing. In this regard, the present study sought to 

examine the novel Mawton Saqiron written by Mohammed Hassan Alvan, a 

contemporary Saudi writer, from the point of view of non-verbal communication 

symptoms including facial expressions, eye states, hand and head movements, and so 

on. The significance of the present novel dates back to its selection as a Poker Prize 

in 2017, and its semantic review has been a major necessity of the present study. The 

results showed that scholars have benefited most from hand, face, and head posture 

along with their related functions. The author has used these modes to express issues 

such as anger, fear, anxiety, and distress. Along these, other modes and organs are 

also involved in delivering the author’s messages. Most of these messages also have 

a succession function. 
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 حملمد حسن علوان موت صغرياللفظي يف رواية  االتصال غري

  1ةّيولوجيدراسة سيم 
 

 * يپورمسعود باوان 

 ** عبد األحد غييب

 *** هحاجي زاد مهني

 **** ويينپرخليل 
 

 صامللّخ

ي ظاهرة ملموسة ومرئية يتم  استمبدا ا نتمًياع بعالمتة متر ظتاهرة غائبتةي الستيميائية هتي العلت  التأي يب تإل عتن   توا  ا  تارات                ه ةالعالم

اللفظتي هتو    ك  العالماتي االتصتال غتري  وا مياءات، والعوامل اليت تًطوي عليها عملية إ ماجها وتباد ا وتفسريها، وكألك القواعد اليت حت

 حد فرو  السيميائية اليت تشمل جمموعة ممًوعة من السلوكيات احلركية للًاس مبا يف ذلتك متن تعتبريات الوجتر وحركتات ااست  وا ميتاءات        

والمكرار والم ك  واالسمبدال  وظائف تممثل يف االسمكمال والمفًيد حيموي هأا الًو  من االتصاالت على سّت وحركات تًظي  احملادثة وإخلي

لفظية إىل جا ب لغتة  العربي مبزيج من اخليال، ويسمخدم عًاصر غري  السعودي حممد حسن علوان يف روايمر سرية ابن اتبكوالمأكيدي يروي ال

 ،وحاالت العني ،عبريات الوجرمبا يف ذلك من ت ،اللفظي رواية من وجهة  ظر  مناط المواصل غريهأه الإىل دراسة  الدراسةهأه تسعى  قيواملًط

جتائزة بتوكر يف عتام     لتى ي تعود  همية هتأه الروايتة إىل حصتو ا ع   مممسكا باملًهج السيميائي ،وما إىل ذلك ،وحركات اليد، وحركات الر س

  جتل  متن  روايمتر  يف العالمتات  متن علتوان   استمفاد  بتأن متد   الًمائج  ظهرتي م، وكان اسمعرانها الداللي نرورة رئيسية  أه الدراسة7102

 الر س، حاالت: الرتدد برتتيب اللفظية غري رسالمر عن للمعبري المالية الطرق ممكرر بشكل املؤلف اسمخدمي الرواية يف الفضاء ونر  و ختصيص

هتأه   تلقتد استمدخدم  ي ااست   وحتاالت  والممتاس  اللمت   علت  و الصتوتية،  الستلوكيات و العتني،  حتاالت و الوجر، حاالتو اليد، حركاتو

والضيق، وهلّ  جراي إىل جا ب ذلك، تشارك وسائط و جهزة  خرى  يضتاع   ،الغضب، واخلوف، والقلق :مثل ،حاالتاالت للمعبري عن احل

 ياليةعظ  هأه الرسائل  يضا وظيفة اسمبدمليف توصيل رسائل املؤلفي 
 

 حسن علوان، موٌت صغرٌي لفظي، جائزة بوكر، حممدلا المواصل غري املفردات الرئيسية:
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 املقدمةت 1

السبيل إىل المطتور وخلتق لملتف العالمتات      ذ ال يسمطير ا  سان العيش مبعزل عًها، فهيإ؛ يةبشرياة الاحلما يف اهرا َتشغل اللغة دو 

اصتل  لموتد قق اللغتة عمليتة ا   يعلى عاتق اللغة واليت تقوم بها األخرية على  مت وجر تلقي االجمماعية وغري ذلك من املهام الكثرية اليت

 هتأه  يف وتستمعمل  املتأكورين،  التوجهني  عتن  مبعتزل  تتام  بًجاح المواصل عملية حتققلكن هًاك حاالت  ؛بوجهيها املًطوق واملكموب

  فت    و املعًتى   فت   علتى  تتدل  تستميات  هتي والسميوطيقا،   و السميولوجيا  و بالسمياء، يسمى ما اللغوية، و غري احلاالت العالمة

 اللغويةي غري العالمات بدراسة خيمص الأي العل 

 ممعتددة،    تكاالع  العالمتات  تمختأ   ن ميكتن  ي(39، ص هتتيش  0931، ى)بامر «نفسه غري آخر شيء أي إىل يشري شيء أي» هي العالمة

 مبالتة  املستمخدمون  يستمخدمها  عًدما فقط إليها ا  ارة ويم  جوهري معًى للعالمات لي ي السلوكيات وحمى والصور الكلمات مثل

 البشتتري اجملممتتر يف املستتمخدمة الوستتائل كتتل هتتي ائيةالستتيمي  ن 1سوستتريدي فرديًتتان يتترى ي(031، صهتتتيش 0931)جتتريو،  املعًتتى

 رسدال   نقد   إىل تهدف   اليت العالمات تفحص»و ،(93 ص ،    هتيش 0933) ا مياءات مثل اللغوية وغري اللغوية الكلمات وتشمل للمواصل،

 ي(93 ص ،    هتيش 0931 جريو،) «أخرى إىل

م،  0333)احلستيين الكفتوي،    «عندف   تتالقد   مشدك   حدف   شيء ألجزاء يكون أن» وهو ،وصل من صًاعي مصدر( المواصل) التصالا

 التيت  املعلومتة  يمبادالن حيإل ،معاع واململقي املرسل يظهرها اليت املخملفة العمليات من مجلة يغطي عاٍم كمفهوٍم المواصل إن .(93ص 

 احليتاة   شأة مًأ االتصال  شأ لقدي بيًهما املمداولة  و الرسالة تلك وراء من املًشودة األهداف وفق المفاعل ث  ومن ؛عربها المفاه  يم 

وإىل  الطبيعيتة،  قتوى ال ملواجهتة  جًستر  بتين  متن  غتريه  متر  إىل المواصتل  حيمتا   اجممتاعي  كتائن  بطبعتر  فا  ستان  األرنتية،  الكرة على

 علتى  تتدل  التيت  الرمتوز   و الطبتول،   و ا  تارات  طريق عن سواء االتصال طرق ًوعتت لألك ,املعيشة وطرق  ساليب حول المفاه 

 ي(09م، ص  1100الشيخ،  )آل الومت ذلك يف سادت اليت االتصالية الوسائل من غريها  و لل رب، االسمعداد  و اخلطر، امرتاب

 هتأا،  وعلتى ي غتري لفظتي    و لفظيتاع  المواصتل  كتان  واءست  ا  سان، اجمماعية على تدل اليت املظاهر  ه  من ا  سا ي المواصل يعّد

 يضّ  لفظي غري و ظام ،(واملكموبة املًطومة) اللفظية اللغة يف يممّثل لفظي  ظام: ثًنيا  ظامني خالل من يم  إمنا ا  سا ي المواصل فإّن

 الفعتل  يتم ّ  حمتى  ذلتك،  إىل ومتا  والعمران، واأللوان، والطقوس، واللباس، ااسد، كلغة ،لملفة تعبريية و  كاالع سلوكية،  مناطاع

 ي(131م، ص  1103)الًبية،   وسر  طاق على ا  سا ي

 بلغتة  اتصتال  وهتي  ،الصتاممة  اللغتة  مقابلتر  تكتون  املعتارف،  وتبتادل  األفكتار  عتن  للمعتبري  الغالتب  يف اللفظتي  االتصتال  يكتون  بيًما

 األطدرا   بد   جيدري  الذي النفسي احلوار» يعين اللفظي غري االتصالي ياللفظ غري االتصال لغة عليها ويطلق ااس ، و عضاء ا  ارات،

 وعّرفهتا  .(9ص م، 1113 اهلل، عبتد ) «الصدامت  لإلنسدان  العامد   واملالمح الصمت خالل من ب  النطق، خالل من ال بينهم، املنتقل  واملعاني املعني 

 :بقولر  محد موسى األمني حممد

 ك  وتشم  متعفدة، قنوات عرب تفاوهلا ويتم اخلمس، حواسنا عرب ونتلقاها نعيشه، الذي الكون يف املوجودة التواصلي  الرسائ  هي

 عدرب  اللفظدي  غدري  االتصدال  وسدائ   وتتجلد   بنيتهدا،  ضدمن  من تعترب واليت اللفظي  اللغ  مع تتفاخ  اليت تلك حت  التواصلي  الرسائ 

 واملظهر، واملساف ، والذوق، واللمس، والشم، وأوضاعه، اجلسف وهيئ  ف،اجلس وحركات واإلمياءات، الوجه، وتعبريات الع ، سلو 

 ي(31م، ص  1119) واالصطناعي  الطبيعي  البيئ  وترتيب الزمن، ومفهوم والوقت، والصوت، الصناعي ، واملنتجات

                                                 
1 .Ferdinand Dossor  
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 ا ميتاءات  ،م1061 عتام  بيكتون  فرا ستي   اعمترب  فقتد  باالتصال، ا  سان اهممام بدايات إىل اللفظي غري باالتصال االهممام يعود 

 الفارسدون،  وأوضح للعين ، اليف تتحفث لألذن اللسان يتحفث مثلما»   ر امرتح فقد واملكموبة اللفظية اللغة مر بمًسيق تعمل اتصال كوسيلة

 ي(100م، ص  1103)ختالف،   «ا واصدطناع  تهدذيبا   األكثدر  الرمدزي  األسدا   همدا  واإلميداء  العداطفي  التعدبري  أن عشدر، والتاسدع  الثامن القرن  خالل

 عتن  المعتبري  بعًتوان  ،م1811 عتام   شتر  التأي  1دارون تشارلز  ارل  بكماب اللفظي غري االتصال دراسة لبداية الباحثني بعض ويؤرخ

 آثتار  يعكت   الستلوك  وهتأا ي العاطفتة  عتن  عضتلي  عصتيب  كمعتبري  التوجهي  الستلوك  فير درس والأي ،1واحليوان ا  سان عًد العاطفة

  لتربت  األمريكتي  التًف  عتا   بهتا  متام  دراستة  ويف ي(100)املصدر  فستر، ص   احليوان  و لإل سان داخلية عاطفية حالة عن وخيرب نياملا

 يكتون  االتصتال  متن  فقتط  %1  ن اكمشتف  فقد ؛الصاممة اللغة حتدثر الأي الكبري األثر بقياس حدد ،م1101 عام {حمرابيان} مهرابيان

 ي(139 -131، ص     هتيش 0933، ى)فرهًك ااسد بلغة %11و وتالص بًربة %38 و بالكلمات

 فيلتهل   طرحهتا  التيت " ا ميتاء   ظريتة " تتًص ي (03، ص هتتيش  0933جنتاد،  )بهلوان السيميائية فرو   حد اللفظي غري االتصال حيسب

 يتتم ي يتتدوياع املصتتًوعة والعالمتتات ا ميتتاءات هتتي البشتتري المواصتتل   تتكال  بستتط  ن علتتى عشتترالماستتر القتترن يف متترة ألول 3وو تتت

 مص وبة تكون االتصال بر حرفياع، إىل با نافة آخر،  خصاع  دعو عًدما حمى بالكلمات، و حيا اع وعي، دون اللغة هأه اسمخدام

 ي(11ص  فسر، املصدر) ا مياءات إىل فقط  لجأ فإ ًا مجهور ا، لغة  عرف ال وعًدماي اليد حبركة

 ميكن ال  مر وهو ا  سان، عرفها اليت االتصال طرق  مدم من ت( ااسد لغة) حديثاع علير يطلق ام ت اللفظي غري االتصال يدعمرب

ي  خرى بوسائل ذاتر عن المعبري وعن احلركة عن يكف  ن يسمطير ال فإ ر الكالم عن ا  سان يكف فعًدما يمًر المهّرب  و حتا ير

 ي اللفظي تصالاال يفسر  و يعزز  و يكمل دائماع اللفظي غري واالتصال

 امليتزة  هتأه  العترب  الكمتاب  استمخدم  كمتا  اللغتة،  وعتي لوصتف   بغري  و بوعي املؤلفون اسمخدمها اليت القضايا  ه  من ااسد لغة

 ،العربيتة  الروايتات   فضل اخميار يف خاصة مكا ة" العربية للرواية العاملية ااائزة" العربية بوكر اائزة ألن  ظراعي رواياته  جودة لم سني

 ممعتددة المخصصتات   واملتًهج  الستيميائي  املتًهج  اسمخدام طريق عن علوان حسن حملمد صغري تمو رواية دراسةب الب إل هأا مام فقد

 يفيها اللفظي غري المواصل عالمات وتصًيف السمكشاف االتصال علوم تعالي  واسمخدام( )البيًية

 :وظائف ست اللفظية غري للرسائل إّن

 لفظيتة،  رسالة إكمال إىل با نافة اللفظية، غري الرسالةي اللفظية الرسائل مر اللفظية غري الرسائل بعض ةمزامً تم  :اسمكمال* 

 التأي  الومتت   ف  ويف ،"برؤيمك سعيد   ا: "يقول صديقاع ترى عًدما املثال، سبيل على ؛للجمهور ومفيدة وان ة وجتعلها تعززها

   ؛اعليةف و كثر  موى املرسلة الرسالة سمكون حيمضًر،

 وغتري  اللفظيتة  الرستائل  تكتون  عًتدما ي اللفظيتة  الرستالة  تًتامض   و حتيتد   و تًكتر   و تًمهتك  اللفظيتة  غتري  الرسائل بعض: المفًيد* 

 ال: "وعدائيتة  بتاردة  بًتربة  الشتخص  يقتول  متد  املثتال،  ستبيل  على اللفظية؛ غري بالرسائل ا ميان إىل الًاس مييل خالف، على اللفظية

 ؛كأبمر لًا تكشف اليت اللفظية غري الرئيسية العًاصر  حد هي هًا الًغمة إنف ،"مشكلة توجد

                                                 
1 .Charles Darwin  

2 .The Expression of Emotion in Man and Animals  

3 .Wilhelm Wundt  
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 هًتاك  تكتن    إذا ،مسمقل بشكل تعمل  ن ميكن اليت الرسائل من  و  اللفظية الرسالة تكرر اليت اللفظية غري الرسالة: المكرار* 

 رستائل  تكترر  هتي  اللفظيتة  غتري  الرستائل  الوامتر،  يفي بإصتبعني   يضتاع  تظهتر  مطع ، يف وجبمني تطلب عًدما ،املثال سبيل على ؛كلمة

 ؛ص يح والعك  لفظية،

 رستائل  متر  دجمر عًد  فضل بشكل هأا الم ك  عًصر يعملي واجتاهها سيطرتها بسبب اللفظية المفاعالت تًظي  يم : الم ك *  

 إىل لإل تارة  المومف  ثًاء إصبعك رفرو عًر، عاداالبم  و آخر  خص إىل الًظر: يلي ما اللفظية غري الرسائل مرامبة تشملي لفظية غري

 ؛يييو خفضر  و الصوتي املسار رفرو احلديإل،  هاية

 متا  لشتخص  معاديتة   ظترة ي االستمبدال  ظتاهرة  حتدث اللفظية، الرسائل من بدالع لفظية غري رسائل إرسال يم  عًدما: االسمبدال* 

 ؛لر سلبية مجلة مول مثل دوراع يلعب

 مبتل  املؤمتت  ا يقتاف ي إبرازهتا   و عليهتا  االعممتاد   و تعزيزهتا   و الرستالة  علتى  للمأكيتد  اللفظيتة  غتري  الرستائل  متدسمخد: المأكيد* 

 واحتد  ومتت  يف حتتدث   ن ميكتن  بتل  مًفصتل،  بشتكل  دائًمتا  حتتدث  ال الستت  الوظتائف  هتأه ي للغاية مه  سيقال ما  ن إىل يشري الكالم

 ي(11 -11 ص ،    هتيش 1388 كروسكي،ومك رجيمو د)

اآلثتار املًثتورة  و    متن  منتوذ   تمبتر  ختالل  للتًص متن   الظتاهرة ة ًيت الب يصتف  التأي  الستيميائي  املتًهج  علىيف هأه املقالة  االعمماد مت

 املعتا ي  إىل للوصول الًماذ  هأه وتفسري حتليل ث  االتصالي للفعل كأداة ااسد مًوات على الدالة الكلمات فيها وردت اليت املًظومة

 يحتدثها اليت املخملفة المأثريات واسممًا  حتملها اليت واألفكار

 حملمدحستن  صتغري  متوت  يتة روا يف اللفظتي  غتري  المواصتل    توا   وحتليل  فرة وفك وتصًيف تقدي  هو الدراسة هأه من والغرض

ي الشخصتيات  بتني  ةالكالميت  واحملادثتات  واألكاذيتب  والقلتق  واخلوف املودةك ،يف  داء وظائف ااسد ة اسمخدام لغةفيكي  ظهار علوان

 ذلتك  إىل ومتا  واالسمبدال واالسمكمال الم ك  مثل ، دواراع ااسد لغة تلعب  ن ميكن  ّ ر كيف الدراسة هأه تونح ذلك، جا ب إىل

 بلغتة  املمعلقتة  املخملفتة  الدالالتيتة  اجملتاالت   ترح  الب تإل  هأا اولحي يالسردية للشخصيات اللفظي غري والمواصل الكالمية احملادثات يف

 الروايةي يف واأل ثروبولوجيا االجمما  وعل  الًف وعل  االتصال علوم تعالي  تطبيق إىل با نافة ااسد

 

 ت  سئلة الب إل1

 :هي اجملال هأا يف عًها ا جابة إىل احلالية الدراسة تهدف اليت الرئيسية األسئلة

 ؟صغري موت رواية يف الداللية اجملاالت  برز هي مات 

 الرواية؟ يف اللفظي غري المواصل  غراض الكاتب اسمخدم كيفو مدى  ي إىلت 

 الرواية؟ يف املسمخدمة اللفظية غري الرسائل معظ  وظيفة هي مات 

 

 ت خلفية الب إل3

 اللفظتي  غتري  المواصتل  تًتاول  ،"یب نن حرک ات یشناس نشانه و یکلام ریارتباطات غ" مقالمر يف ،(ش 1380) جناد بهلوان رنا حممد

 يف مهمتتاع دوراع تلعتتب ااستتدية احلركتتات  ن إىل املؤلتتف صتتللقتتد وي الثقافتتة واللغتتة الفارستتية  يف المواصتتل يف البد يتتة احلركتتات ودور

 یهًتاك دراستة ميمتة  ختر    ي المواصل يف الكالمية املهارات من  كثر  ساسياع دوراع تلعب  ن ميكن احلركات هأه جوا ب وحمى المواصل،

http://ensani.ir/fa/article/355372/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C
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ي   تار الباحتإل يف املقالتة إىل التدور البًتاء      ممة وفاعليمهتا يف االتصتال الًتاجح"   للغة الصتا "ااملعًو ة بت ،(م 1103،)جناد اديلروح اهلل صي

 یشناسنشانه" مقالة يف ،(ش 1311) برج  و عظ  حمققيان زهراء درستلقد من العالمات ا  سا يةي  ةالأي تلعبر اللغة الصامة يف كثري

 الستلوكيات  ذلتك  يف مبا اللفظي غري المواصل  عراض  ظر وجهة من الكري  القرآن  ص ،"میکر قرآن اتیآ در کالمی غیر طاتارتبا

ي لإل ستان  ملًقولتة ا الكلمتة   تفرة  وفتك  لفظيتة  غري عًاصر خالل من اهلل  صدرها اليت الرسائل خالل من ذلك إىل وما واملكان والومت

 حتليتل و االتصتال،  علتوم   ظريتات  استمخدام و المخصصتات،  معتدد امل بتالًهج  مامتت املقالتة   المواصتل،    توا   إدخال بعد السبب،  أا

 متا   تخص  إىل ممًوعتة  رستائل   قتل  مت القرآ يتة  اآليات  ر يف  الب إل  مائج تظهري الكري  القرآن  ص يف املًعَك  اللفظي غري المواصل

 يف هتام  دور عًهتا  للكشتف  كتان  وبالمتالي  والستمعي،  والشتمي  والبصتري  الصتوتي  :مثتل  ،اللفظتي  غري المواصل اسمخدام خالل من

 متن  األ توا   هتأه  مراعتاة   يضتاع  املترء  علتى  جيتب  اهلل، لغترض   فضتل  فهت    جتل  متن  لألكي معا يها واسمًساخ املخفية الرسالة اكمشاف

 روايتة  اللتة؛ والد الصتورة  املكتان، " مقتال  يف ،(م 1611) احلتارثي  مسرية ردة حستني  ياهلل غرض إىل للوصول واسمخدامها االتصاالت

املكتان   معًتى تمطترق إىل   ثت   عربتي  وابتن  املؤلتف  سترية  تمًتاول  الكمتاب،   ترح  إىل با نتافة  منوذجاع"، علوان حسن حملمد صغري موت

 حتتت  ،ذلتك  إىل ومتا  واالهتداء  والغطتاء  العًتوان  إىل إ تارات  هًتاك  ثت  ي الروايتة  هتأه  يف وكألك القصصي، العمل يف و هميمر هودور

مهمتا يكتن متن  متر، فمتن ختالل        يالروايتة  هأه يف والقبلة الربزخو الكوخ، دالالت الباحثة تمًاول يلي ما يفي املكا ية الدالالت عًوان

التيت نتن    روايتة ال يف اللفظتي  غتري  المواصتل  ستيميائية  دراسة حتول  على،   عثر املخملفة املًشورات وكألك املوثومة املوامر يف لب إلا

 يبصددها اآلن

 

 روايمرو علوان حسن حممد ةحيات  بأة عن 1

 يالروايتات  متن  العديتد  لتر  يالريتاض  يف وستبعني  وتستعة  وتستعمائة   لتف  لعام  غسط  من والعشرين السابر يف علوان حسن حممد ولد

 كتل  ومامتت  سًوات، ست مدة يهمالد الكمابة يف سممرا   ر حيإل ،السعوديمني والوطن الشرق ص يفيت يف  سبوعية مقالة يكمب كان

 نتمن  الكاتتب  هتأا  اخميتار  ومت يرمقاالتت و القصرية رمصص من العديد بًشر األمريكية تاميز و يويورك الربيطا ية الغارديان فيتص ي من

 وثالثتة  مئتة  مشتاركة  مت وعربي عاملي نو وعلى وعشرة،  لفني عام يف ذلك وكان ،األربعني سن حتت عربيا كاتبا وثالثني تسعة  فضل

 فتازت  ومتد  ااائزة،  أه القصرية القائمة نمن الكاتب  أا القًدس رواية تر يح فم  العربية للرواية العاملية ااائزة يف رواية وثالثني

 م1611 عتام  العربيتة  للروايتة  العامليتة  بااتائزة  صتغريٌ  متوتٌ  روايمتر  فتازت  متد  و يضتاع  بتاري   يف العربتي  العتا   معهتد  جبائزة الرواية هأه

(http://weziwezi.com ، 1611 م)ي 

 عشتر  وسمة  لفني عام مرة ألول الرواية هأه  صدرتي علوان حسن حممد السعودي الروائي روايات یإحد صغري موت رواية تعمرب

 الًهائيتة  القائمتة  يف وكا تت  العربيتة  للروايتة  العامليتة  للجتائزة  الروايتة  هتأه  دخلتت  ،عشتر  وستبعة   لفتني  وعتام ي لبًتان  يف السامي دار عن

 يف والدتتر  حتني  متن  عًتر  بالم تدث  فمبتد   ممخيلة، روائية سرية يف عربي بن الدينحميي عن الرواية هأه تم دثي ااائزة على وحصلت

 واململتوءة  املزدمحتة  حياتتر  تفاصتيل  الروايتة  تعترض ي دمشتق  يف كا تت  اليت وفاتر ولغاية ا جري، السادس القرن مًمصف يف األ دل 

 ويعتيش ي وتركيتا  والعتراق  والشتام  واحلجتاز  ومصتر  املغترب  متن  بكل مروراع ذربيجان،   رق لغاية األ دل  غرب من والرحيل بالسفر

 متن  وكتثري  التدول  متن  بتالكثري  البطتل  ميتر ي يعيشتها  التيت  املمخيلتة  األحتداث  ظل يف والقلق بالعمق تمصف صوفية جتربة الرواية يف البطل

 ي( فسر صدرامل) املضطربة مشاعره جا ب إىل تًمهي ال اليت احلروب ظل يف األ خاص،

https://tqh.alzahra.ac.ir/article_2135.html
https://tqh.alzahra.ac.ir/article_2135.html
https://bfag.journals.ekb.eg/?_action=article&au=58460&_au=%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A9++%D8%B1%D8%AF%D8%A9+%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB%DB%8C
https://bfag.journals.ekb.eg/?_action=article&au=58460&_au=%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A9++%D8%B1%D8%AF%D8%A9+%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB%DB%8C


 32العدد . ش( ـ هـ4211هـ. ق/ 4113 جبامعة إصفهان )خريف و شتاءكمة لكلية اللغات األجنبية نصف سنوية علمية حم: حبوث يف اللغة العربية 
 

114 

 الرواية يف اللفظي غري المواصلت 1

 بالعني المواصلت 1ت1

  كترب  متن  واحتدة  العيًتان  تعمترب ي (111 ص ،1   م، 1110) «العد   يف ظهدر  القلب يف كان فما القلب، باب العَ »  ّن الفريد العقد يف جاء قدل

 وتستمطير  اللغتات  كتل  تمخطتى   ن العيتون  فمسمطير ريوذهً املم دث عقل يف يدور ما على حقيقي بشكل تدلك اليت الشخصية مفاتيح

  كثتر  متن  العيًتان ي (111 ص م، 1611 ختالف، ) باألسترار  وتبتوح  املشتاعر  كتل  تعكت   صتافية  مرآة فهي اللسان، عًر يعجز ما حتكي  ن

 للًظترات  فتيمكن ي الغربتاء  علتى  تًطبتق  التيت  تلتك  عتن  ختملتف  املعتارف  بني الًظرات فالمقاء ؛االتصالية العملية يف تأثرياع الوجر عًاصر

 ،جا بيتة   و مباليتة،  ال  و خاطفتة  الًظترة  كا تت  وستواء  واال مبتاه،  االهممام دالالت  ن ميكن كما األفكار فه  على تساعد  ن املمبادلة

 والموجيتر  املالحظتة  الًظترة  بستبب  ميكتن  كمتا  ،اجتاهاتتر  وحمى و هدافر ومقاصده الًاظر اهممامات حول لالسمًما   ساساع تشكل فهي

  ي(116 ص م، 1613 عمريات،) األمور وتهد ة والمجأب واالخفاء والمدميق

 البتارزين،  واخلتدين  البًّيتمني،  عيًيتر  وكتألك  ،املستمدير  وجهتر  ويصتف  بوالده، و بهر وجهر عربي ابن لسان على الراوي يصف

 علتى  عالمتة   يضتاع  البًيتمني  عيًيتر  فتإنّ  الظتاهري،  التر مج على تدل العالمات هأه  ّن إىل با نافة العديد، والشعر املسمقي ، واأل ف

، اآلخترين  ثقتة  كستب  علتى  فريتدة  متدرة  لتديه   البًيتة  العيتون  ذوي األ تخاص  االستمبداليةي يبتدو  ن   وظيفة لديها الرسالة هأهي حًا ر

ؤالء  ت ياة  كثري يعمقد علماء الًف   ن تمممر العيون البًية بروح حيوية جتعلها تسمممر باحل يمهوراا إىله  بالثقة مشاعريًقلون  ه أل 

متر اآلخترين    ي  هود العيان ه    تخاص عتاطفيون ممعتاطفون جتداع    ها و  مراناحلياة مدرة على المعامل مر مشاكل   كثراأل خاص 

 يف ةامليتز  هتأه  عتن  المعتبري   جتل  متن و لتألك،  ي(،م https://www.yjc.ir/fa/news/fa ،1111)ويصرخون ويأرفون الدمو  بسهولة 

 ووجنتيده  البنيدت   عينيه مالحمه من وأخذت كوجهه، مستفيرا  وجهي كان فقف ذلك سوى» لر: البًية العيون يالراو اسمخدم عربي، ابن وجود

 ي(01ص م، 1103 علوان،) «شعر  وغزارة أنفه واستقام  البارزت 

 إىل مستافراع  كتان  التأي  والتده  طريتق  عتن  مراهقاع، وكان عربي، ابن ا فصل يواالنطراب البكاء عالمات إحدى هي العني فرك إن

 وجبتة  إعداد ويم  بالشيخ، والده ويرحب املًزل إىل القطان اهلل عبد الشيخ عربي ابن يدعوي المصوف طريق يف وسار السالطني، بالط

 يفي األب لبكتاء  ستبب  هتأا  جعتل  لقتد ي حبتدة  معاملمر يف يسر  األب، سلوك يقبل ال الأي الشيخ ولكن ؛للشيخ والده مبل من مفصلة

  تأا  وصتف املؤلتف   االستمبداليةي يشتري   وظيفتة   يضتا  لتديها  الرستالة  هتأه ي الصتويف  غري لسلوكر األب حمًة عن تعرب البكاء هأه ،الوامر

 مت ومتد ي والتده   فتاق  إىل متوجزة  إ تارة  إىل با نتافة  الفترتة،  هأه خالل األ دلسي الشعب حياة مر الصوفية ا دما  إىل املخمار القس 

جا تب   مناالسمغفار  طلب  خرى،  احية مني  يضاع القصر من مريب مًافق   ر على عربي ابن ووالد زاهد، بأ ر الشيخ علوان وصف

 الظتروف  يف عائلمتر  محايتة   جتل  متن  إال ،والمظتاهر  الًفتاق  طريتق  متا اختتأت   التيت  الزاهدة  خصيمر على عالمة يكون  ن ميكن األب

 املصدر) «ويستغفر حيوق  وراح دمع ، ليستجري عينيه وفر  يستعرب أنه وتظاهر بعفها شهق»: املوحديندولة  تفرنها اليت للعقوبات الصعبة

 ي(03 ص  فسر،

ي بالصتوفية  يهتم   ال التأي  طتاهر  امسر ابن لديري عربي البن مريداع كان الأي سودكني، املؤلف يأكر يالمعجب عالمة العيون تقليب

  ظهري الولد هأا فاجأ ومدي عربي البن كماب وهو ، ما مر حبفظ يعمل  ن فقط مًر يريد لكًر ؛طاهر  ؤون كل عن سودكني ختلى لقد

استمكماليةي   وظيفتة   تا  الرستالة  هأهي طاهر مبل من الكماب غالف وم  العيون تقليب عالمة اسمخدام خالل من العالمة هأه املؤلف

  يضتاع،  القست   هتأا  يفي معتني  لشتخص  بالًستبة  الشيء  همية إىل يشري العني، مثل ء ي حبماية الًصحف االجمما ، عل   ظر وجهة من
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 كشخصتية  ستودكني  والدميقتة،  اخلاصتة  العًايتة  متر  املؤلف، يقدمي جده من وصية الكبرية الولد مفاجأة على  خرى عالمة اللم  يعد

 بدفت  .بعدف   مدن  أوالد  بده  وأوِص حمجدر ،  يف الديت  عيندك  حتفد   ماك واحفظه لفيك أبِقه ولفي، يا الكتاب هذا إال»إخالص ممماز ملواله:  عًده

 ي (11 ص  فسر، املصدر) «الكبري الكتاب غال  بيفيه وميس عينيه يقلب وهو طاهر عيين يف احلرية

 إىل كنيستود  وحفيد ابن يأتي عًدما واحلسرة البهجة من كبري مدر على لمدل ،الرواية يف املسمخدمة العالمات  حد هو العني المما 

 استمبداليةي ملت    وظيفتة  الرستالة  أه ت ي  يضتاع  حسترتر  علتى  يتدل  العبتد  تًهتد  إّني الضتريح  ختادم  إىل الكمتاب  ويعطيتان  عربي ناب نريح

 خدادم  مدس  » :عربتي  ابتن   خصتية  علتى  يعلقو هتا  اليت واملصدامية اخلاصة األهمية على عالمة  يضا هو الضريح خادم مبل من الكماب

 ي (010 ص  فسر، املصدر) «حبيس  دمع  التماع عينه يف وظهر واستعرب تنهيفة فمه من ف تون الكتاب الضريح

 وجتود  عتن  التراوي  حتتدث  املًزل من حفص  بي لرؤية عربي ابن خير  عًدما يالًوم عدم  و احلزن عالمة العيًني حول سوداء هالة

 وكتألك تتدل  ي عليتر  الوتتد  لظهتور  يعتا ي  وكتان  كتثرية  ليتالٍ  متر  رها لر كشف مد الأي احلزن على تدل وهي ،عيًير حول سوداء هالة

عربتي يف   ابتن  والتد  عمل بيئة إىل علوان تأكيديةي و  ار وظيفة  ا الرسالة هأهي حًو اع كان حفص  با  ن على الكالم يف املوجودة الًربة

 معاملتة   ن كماي عيًير حول سوداء هاالت كل  يف ظهر والأي املوحدين، غزو من ملقر على خاص تأثري ألخباره كان الأي البالط،

 احمليط  للهاالت انتبه وقف قليال  وجهي يف يتمع ن راح» عربي: والد ابن مر ولطفر واحلًو ة الرميقة  بي حفص  خصية تدظهر لر حفص  بي

 ي (119ر، ص )املصدر  فس «زينب؟ أبا يا أنت أمريض  :حبنو وسألين بيفي أمسك. عيين  يف املقيم واحلزن جبفوني

 

 رم  صف ة املدلول العالمة

 93 احلزن العني الباكي

 393 الشيخوخة العيون نيق

 

 اليد حركاتت 1ت1

 عتن  إحتداهما  تًفتك  فال املًطومة، واللغة الصمت لغة خالل من رسائل حتمل فهي ،االتصال يف  ثراع األصابر وإ ارات اليد ركةحل إن

 االتصتال  متثتل  الروايتة  هتأه  يف املعتا   وان ة إ ارات وردت ومد يوتون ر املعًى وجتسيد ملقيامل إىل واجهة رسالة لمؤديا األخرى،

 مرتافقتة  اللغتة  هتأه  تكون ومد ؛والفعل احلركة على ا  سان مدرة على يقوم و ساسر ؛اليد حركات  و وا  ارات ا مياءات بوساطة

 الكتالم  حمتل  حتتل  وهتي   حيا تاع،  للشتخص  املزاجيتة  احلالتة  لًتا  تصتف  متد  ماوإ تاراته  اليدين حركات إني  ا وممممة املًطومة اللغة مر

 للمواصتل  بالغتة   هميتة  ذات  داة هتي  اليد إني األوامر إلقاء  و المهديد  و االحرتام عن تعبرياع ا  ارة  و احلركة تكون ومد  خرى  حيا اع

 لتتدى  و والصتتاخبة، املكمظتتة األمتتاكن يف  و ستتافاتامل يف بعتتد عتتن المواصتتل حتتاالت يف تستتمعمل كتتألك وهتتي والتتبك ، الصتت  عًتتد

 ي (11ص ،م 1663،  محد) احلديإل  ثًاء غريه  عن مصده  إخفاء بغية معيًة إ ارات على يمعارفون الأين العمال  ص اب

 بلغتة  عربي ابن ميالد املؤلف يصف الرواية، من األوىل الصف ات يف يالشدة عالمة اابني ومسح الشدة على دال الفراش اعمصار

 عالمتات وهي  ،جبيًها على العرق وكألك ،السرير على والضغط املخاض عًد والدتر آالم واصفا برزخر عربي ابن دخل لقدي  فسر

 ولتد   إجناب يف الرغبة تشري كماي العالي الديين إميا ها على عالمة هو اهلل إىل األم  داء إن اسمبداليةي وظيفة لديها الرسالة هأهي  ملها على

 يف األول برزخدي  وانتهد  » :الفماة من  كثر الصيب يقدرون العرب اليزال السابقة، الفرتات مثل الفرتة، هأه يف   ر إىل املشهد هأا يف ٍركذ

 عن م فاط مسحت. سهال  خماضه أو ذكرا  مولودها جيع  أن اهلل إىل فمها وابته  الفراش طريف يفاها اعتصرْت. الوضع بأمل أمي شعرْت عنفما رمضان

  ي(03ت  09 ص م، 1103 علوان،) «اخلو  قوارض قلبها وعن الوالدة عرق جبينها
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 ابتن  مصتر  يف  خيتر  عمتل  حيز تر  الروايتة؛  يف بتارز  حضتور  لتر  التأي  عربتي،  ابتن  عت   هتو  اهلل عبدو يالرتحيب عالمة األحضان فمحد

 ذراعيتر  اهلل عبتد  فتمح  كمتا  يامللتك  نتد  ستيثورون  التأين  األ تخاص   و املوحتدين  غضب يصيبر  ن مبل عملر ترك على وحيثر مرد يش

 هتأه  استمكماليةي يف  بوظيفتة  الروايتة  يف ا عكستت  التيت  الرتحيتب  عالمتة  هتو  االفممتاح  هتأا ي معتر  األعمتال  يف املشاركة مًر وطلب ألخير

 األمتر  وهتو  مًمشتر،  وفاخلت  هتأا   ن يبتدو ي مًتر  الوالتد  ختوف  ويصتور   تديد  حبأر مرسية يف السياسي الونر إىل الراوي يشري األثًاء،

 ومرسدي    أذهدب  أيدن  الدبال؟  تركدت  إن بربدك  قلدي  الدبال؟؟  أتدر   »ك: ا تال  من  قيقر حترير ف اول بر، عل  على عربي ابن ع  كان الأي

  فسر، املصدر) «يدكان يف وجالسين جتارتي يف شاركين: ويقول الوراء إىل برأسه ويلقي الكحيب عالم  ذراعيه ب  ما عبفاهلل عمي فيفرج. حماصرة؟

 ي (13ص

 الستباحة  يتمعل    ن ابًتر  متن  وطلتب  بالستباحة  آمتن  والتده   ن عربتي  ابتن  متن  الراوي يقمب  يالغضب عالمة الصدر على اليد ونرد

 علتى  والتده  ربهجيت  املشتاهد،   حتد  يفي الستباحة  يكتره  والعرفتان،  المصتوف  يف هتأا  كتل  ر ى التأي  عربتي  ابن لكني والفروسية والرماية

 لتديها  الرسالة هأهي صدره على يده يضر وهو ،وعبوس خائف بوجر الصيب إىل األب يًظر املشهد، هأا يف يالًهر جا يب بني السباحة

 املثتال،  هتأا  لألطفتالي يف  الستباحة  بمعلتي  ( ) اهلل رسول بأمر عربي ابن لوالد الديين االعمقاد على هأا يدل اسمبداليةي ومد وظيفة

 أمدام  ذراعيده  عاقدفا   النهدر  حافد   علد   يقف وأبي قوي  التيار» :الطفل إهمال من األب غضب على طفلر تدل األب إىل بها يًظر اليت الطريقة

  ي(11ص  فسر، املصدر) «صارم  بنظرات ويرمقين الوجه عابس صفر 

 ا مرباطتور  خطتاب  لقتراءة  ديًتة بامل الرئيستية  الستاحة  يف موجتوداع  اخلليفتة  مًتادي  يكتون  عًدما يالصمت إىل الدعوة عالمة اليد رفرد

ي الصتمت  إىل الًتاس  دعوة عالمة  يدير رفري الأي هو واملًادي الصراخ يف الًاس بد ي املوحدين، خليفة إىل مكموباع  لفو سو، ا سبا ي

ي وخاصتة  كاملتة  ةبدمت  واملستي يني  املستلمني  بتني  والصترا   اجملممتر  يف السياستي  الونر الراوي حتكميةي يروي وظيفة لديها الرسالة هأه

 تدركهم . اجلمدع  مدن  متفرقد   أحنداء  يف التكدبري  أصدوات  وارتفعدت » :األمتر  هتأا  متن  الًاس غضب على عالمة هو اجملال هأا يف الضجيج زيادة

 العلد   ال رسد  يف جداء  مدا  مسعدتم  قدف  املسدلمون،  أيهدا  :هلدم  وقدال  األصوات فخفتت بالكالم له ليسمحوا يف  رفع ثم قليال  غضبهم عن بعب رون املنادي

  ي(113 ص  فسر، املصدر) «عليه أمرياملؤمن  رد  اآلن فامسعوا. أمرياملؤمن  إىل ألفونسو

 ابًتر  تيتان إ عتن  يم تدث  ث  ،"اخلليفة خمفى"ا: مأهل خبرب األمسام  حد الراوي بد  يواألسف احلسرة عالمة آخر بكف  كف  َنربد

 إىل نظدر »: استمبدالية  وظيفتة   تا  العالمتة  هتأه ي الفارغ كرسير على واحلسرة الشديد نباحلز ويشعر والده اخمفاء يقبل ال و  ر العهدولي

  ي(116 ص  فسر، املصدر) «يعق  وال اليصفَّق األمر وكأن بكف كفا  يضرب وراح اخلالي كرسي ه

 يف ياألزهتر  يف للمتدري   يتدعى  فهتو  مصتر،  إىل ويسافر حلب عربي ابن يغادر عًدما يوالسخرية االسمهزاء عالمة بالسبابة ا  ارة

 وظيفتة   تا  العالمتة  وهتأه  ،ستخريمر  علتى  تتدل  آختر   تخص  إىل بالستبابة  ا  تارة ي عتدة  مًتر  ستخر  ،حضرها اليت االجمماعات  حد

 الرستول  وريتإل   ن يعمقتدون  الًتاس  وكتان  واألوصتياء،  مومف األ بياء بني جعل فارما عربي ابن  ن على يدل الروايةي وهأا يف تأكيدية

( )مر ياع  و يكون  ن بجي ( من  هل بيمر): «أهد   مدن  وال أندت  قرشدي   فدال  أمتده؟  مدن  غدري   يرثه ومل وحف  النيب  ورثت بالك وما 

 مدن  خدري   األوليداء  أن قولدك  حقا  وه  :بسبابته إلي  وأشار األرض عل  التمر قف  وضع وقف أخرى مرة األول الرج  فصاح. هرج ثم صمت  ساد البيت؟

 ي (933ص  فسر، املصدر) «األنبياء؟

 

 رم  الصف ة املدلول العالمة

 03 األمر اسمهجان الأرا  فمح

 33 العمل من الفراغ اليدين تًفض
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 091 اخلوف اليدين ارتعاش

 113 المهديد بالسبابة إ ارة

 191 احلزن اليدين ارجتاف

 139 القلق الكف تشبيك

 931 احلسرة الفخأ على الكف نرب

 

 الوجر تعابريت 3ت5

 توجتد  والفت ،  والتأمن  والشتفمان  واألذ تان  واأل تف  والعيًتان  فاابهتة  ؛ممكامالع  ظاماع يكون جمموعر يف الوجر  ن ،1ايكمان بول يبني

 كتل  بتر  يسته   متا  إىل با نتافة   بتداع،  وحده يؤديها  ن مًها ألي ميكن ال وظيفية  عماالع مجيعاع تؤدي حبيإل ،ممبادلة عالمة بيًهما فيما

 اال فعاليتة  باحلتاالت  املمعلقتة  للبيا تات  مهمتاع  مصتدراع  بوصتفها  مهمتاع  دوراع تعتابريه  تتؤدي  والتأي  للوجتر،  الكلتي  املظهتر  تكتوين  يف مًها

  ي(13 ص م، 1661 اهلل، عبد) واالزدراء واالمشئزاز والغضب واحلزن والدهشة واخلوف الفرح ك االت لإل سان،

يف حتديد مقدار جاذبيمر، كمتا كتان هًتاك اتفتاق كتبري يف       مهماع ب وجر كل  خص دوراعيلع يللشخصية اجيابية عالمة ااميل الوجر

مجتال الوجتر هتو إحتدى وظتائف الوجتر        (ي113ش، ص تيهت  1381راد، حمستًيان )مجير الثقافات على  ن الًاس جيدون اامال يف الوجر 

متر   ،ل هو مطابقة وتًستيق  عضتاء متن  ي  تو   و  ي  تيء     ااما :تعريف اامالمد جاء يف واليت حتموي على رسالة إجيابية وفعالةي 

 عربتي  ابن لسان على الراوي ذكر (ي131ش، ص هتي 1311 ،دا شور) وجود تسوية مر البيئة وخلق تأثري جأاب وجدير بالثًاء على البشر

 متن ي وممابعمتر  ملبتر  تطهري  فسها ةاملر  مًر طلبت ،الحق ومت يفي والدتر وكا ت وتده األول مًأ معر كا ت اليت فاطمة امسها  خصاع

 وظيفتتة لتتديها الرستتالة هتتأهي الطيتتب التتداخلي جوهرهتتا القتتار  وجتتود يف عربتتي ابتتن غتترس ااميتتل، وجههتتا مجتتال وصتتف ختتالل

 «أنضدر  وال منده  أمجد   أر مل وجده  ذات العلوي د   الكرامدات  ذوات الصداحلات  الولي ات ميت  إشبيلي  يف ماتت حت  ذلك بعف بر ي استحقت»: اسمبدالية

  ي(03 ص م، 1103 علوان،)

 اهلل عبد الع  حتدث بعدي يكون سلوك الشخص غري ممسق مر  فعالر ،يف بعض األحيان يواحلزن اخلوف عالمة الوجر نوء ا طفاء

 يف األمتر  هتأا  وكشتفت  الكارثتة  عوامتب  األب فهت   مترد يش،  بنبتا  وارتباطتر  القصتر  يف بالعمتل  لر السماح ورفض عربي ابن والد مر

 متر  الصترا   بستبب  للغايتة  ستيئاع  فيتر  عربتي  ابتن  والتد  وجتود   ثًتاء  مترد يش ابتن  مصتر  ونر كانتفًيديةي  وظيفة  ا العالمة هأهي وجهر

مًهتا يف ستلوك وجتر األب:     اعي يف هأه الرواية، يظهر التراوي جتزء   خرى  احية من املوحدين حكومة وسلطة جهة من األجًبية القوات

 ضدوء  وانطفدأ  حليتده  وشابت جسف  حن  عنفما صف قتها جسمه بقي  ولكن بلسانه أنكرها. ممكن  عمي وضعها اليت السوداء االتاالحتم أن أبي يعلم»

  ي(13ت  13 ص  فسر، املصدر) «وجهه

 إىل يتأهبون  الصتعبة،   يتامه   تيمتور   بًاء يقضي عًدما ي خرى مصص عدة الرواية تضمن يالغضب عالمة األسًان على نغاطا 

 األصتغر  األخ  لب، يًوي يالرئيسية للقصة فرعية مصة وهي عربي، ابن  عمال بيًها ومن ،يرإل ا دايا لمقدي  بك بايزيد حممد حضور

  تا  الرستالة  هتأه ي املانتي  وعظمتة  متوة  إىل يفمقتر    تر  يعلت   أل تر  ،الراوي غضب يثري الأي األمر ،بك بايزيد يد تقبيل جتًب للراوي،

 أل هت   ،ذلك عن لًك تيمور  والد ميمًر  ن الطبيعي ومن ياحرتاماع ملومفر مصره يف  ائعاع عمالع تقبيل يدي امللك كاناسمكماليةي  وظيفة

                                                 
1 .Paul Ekman 
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 أسدناني  علد   ضغطت .سلطانا  نص به الذي هو أبانا أن  التنَس. يف  أقب   لن أنا :أذني يف آلب همس»: ذلك من  على ومكا مه  كراممه  اعمربوا

  ي(993 ص ،املصدر  فسر) !«غريحمله يف كربياء  أبفيت إذا بالتأكيف به وستلحق. مات أبانا أن  والتنَس :له أقول وأنا الغي  من

  تقيقير  عكت   علتى  لكًتر  ؛متري   تتدعى  امتر ة  متن  الثتا ي  عربتي  ابتن  زوا  ةحصتيل  هتو  التدين  صتدر  يالمعجب ةعالم املفموح  الف

 علتى  يضتغط  وهتو  عربتي،  ابتن  حيتأره  املشتاهد،   حتد  يف يباللعبة وممر معظ  ويًفق والعرفان بالمصوف كبرياع اهمماماع يوىل ال اآلخرين،

ي التراوي  كتالم  ختالل  متن  المغتيريات  هتأا   شتاهد   ن و سمطيري  بير كالم من الدين صدر يمعجبي كرما ي الشيخ سلوك بعض من  ذ ر،

 التأ ب واخلطيئتة،   متن  نيختال  يكو توا    والعتارفني  صتوفيني ال  ن إىل البًر عربي ابن كلمات ي تشرييةاسمكمال وظيفة لديها الرسالة هأه

 ملتا  االهممتام  متن  املزيتد  إيالء على عالمة عليها والضغط األذن لواي فركيز ن  ميكن الأين اآلخرين األ خاص مثل عاديون   اس و  ه 

 وهدو  أبيدك  صاحب كان كرماني الشيخ إن :له وقلت ملاأل شفة من عينيه أغمض حت  إصبعي  ب  قويا  فركا  وفركتها أذنه شحم  عل  وقبضت»: يقال

 جبمدال  مفتون  ولكنه... :استطردت ثم حواسه بك  إلي  لينتبه ألذنه فركي من وزدت.  ... ولكن وأحوال ذوق ذو وهو نافع علمه. الطريق أه  خري من

 املصتدر ) «؟!مداذا  :وقدال  إد ا شديئا   مين مسع قف وكأمنا فا  فغر. ملاأل فر؟ من مغمضت  كانتا أن بعف قلت مما انفهاشا  صفرالفين عينا ات سعت !الشباب

 ي (181ص  فسر،

 
 

 رم  الصف ة املدلول العالمة

 01 الغضب احلاجب اممطاب

 91 واحلزن اخلوف املفموح الف 

 33 احلسرة املصفّرة الوجر

 013 المعجب احلاجبني ارتفا 

 031 الغضب الوجر اكفهرار

 030 الشخصية يةسلب القبيح الوجر

 913 السرور الوجر إناءة

 313 القلق اللون   ب

 319 األ  املمعرق اابني

 

 (والمماس اللم  عل ) األ خاص بني واملسافة االوس مكانت 1ت1

 امترتب  كلمتا  فإّ تر  وبالمأكيدي وبيًه  بيًر العالمة  و  على يدلَل ،الًاس من غريه من بعده  و مربر ومدى املرء فير جيل  الأي املكان إن

 علت  " باست   إليتر  يشار واليت اللم  عالمات تعد ،الوامر يف يص يح والعك  ،العالمة محيمية إىل ذلك   ار املسافة و قصت مًه 

 ز،بيتدارمغ ) «اللفظدي  غري التواص  يف واالتصال اللمس رسائ  دراس  هو التما  علم أو اللمس علم» اللفظي غري المواصل   وا   حد ،"اللم 

 الدذراع  وأخذ واالحتضان والعناق اللمس مث  وهي الثقافي ، لألعرا  نتيج  كبري حف إىل هما منه واهلف  اللمس كمي » إن ي(11 ص ،    هتيش 1311

ز الشخصدي  هلمدا دور بدارز يف احلدوار     واحلي د  املسداف   إن»لتى متول  حتد البتاحثني     عي (111، هتتيش  1388)رجيمو د ومك كروسكي،  «ذلك إىل وما

 (ي31م، ص  1103جناد، )صيادي «لناجحا

 عتيين  بتني  ومّبتل  لتر  لم يتة  والتده  تقدم املًزل، إىل القطان اهلل عبد الشيخ عربي ابن دعا عًدما ياملودة على عالمة عيًني بني المقبيل

 لتديها  الرستالة  هتأه ي بيًهمتا  انيمتدفق  اللأين اخلاصني واالحرتام المقارب يظهر االثًني كما بني والصدامة املودة على عالمة هأهي الشيخ
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. شديخنا  يدا  مكداني  وباركدت  داري شدر فت  .بده  وحيتفدي  عينيه ب  ما يقب   الشيخ إىل وخيف  البيت، برنس لبس وقف أبي وينزل» :اسمكمالية وظيفة

 (ي03 ص م، 1103 علوان،) «خبري؟ عسا 

 املشتهد   تأا  كتان ي مريضتاع  يكتون  اهلل عبتد  الع   ن جيدون طبة،مر من و بوه عربي ابن يعود عًدما يةواحملب اللطف عالمة اليد تقبيل

 اهلل شدفا  »: استمكمالية  وظيفتة  لديها الرسالة هأهي األخوين بني املودة على عالمة هأهي ومّبلر اهلل عبد بيد و مسك األب على كبري تأثري

 ي(091 ص  فسر، املصدر) «شيئا ؟ أتريف:وقال قام ثم وقب لها ينهبيم عمي كف  ضم . يبكي أن وأوشك أبي عينا ابتّلت .أخي يا يسر   ما بك وأنزل

 ،( سدم  15 إىل 51 مدن ) احلميمد   املسداف  : املسدافات  مدن  أندواع  أربع  هنا . هام  لفظي غري اتصال يف واملرَس  املرِس  ب  مادي  مساف  تكون»

 0931راد، )حمستًيان  «(مكا  2 إىل 5 من) العام  واملساف  ،(سم 225 إىل 525 من) االجتماعي  واملساف  ،(سم 525 إىل 15 من) الشخصي  املساف 

 ي(133، ص     هتيش

وهم  الصوت إىل احلب الروما ستي التأي تطتور بتني االثتًنيي       يشري مرب املر ة من الرجل  و العك  ياحملبة عالمة احلميمة املسافة

 الًستاء،  فختر   ظتام،  عمتة  ببيتت   متا  مشترتكة  فصتول  بعتض م تقتا  التيت  عربتي وكا تت وتتده الثالتإل،     ابن  يوخ ألحد فماة هي  ظام

 يف تهمت   وهي عربي ابن من  ظام امرتبت املشاهد،  حد يفي الشخصني بني العاطفي المواصل يمشكل االجمماعات هأه يفي لشخصني

. للدهمس  أقدرب  صدار  حتد   قلديال   اصدوته  أخفضدت  ثم» :االسمبدالية  و  من هي الرسالة هأه وظيفةي احلميمة من  و  هي املسافة هأهي  ذ ر

 م،1103 علتوان، ) «قلبده؟  وقلبده  لسدانه  لسدانه  فيصدبح  حمبوبه يف يفن  احملب  أن تعلم أال ثم :وقالت تتكلم وهي بأنفاسها شعرت حت  مين ودنت

 يواالحرتام املودة إىل تشري واملسافة اللم  عالمات كل  ن القول ميكن ي(919ص

 

 الر س حركاتت 1ت1

 املستم كم   املقتّرر  متن ي األ تخاص  بني المواصل يف مهماع دوراع ميثل إذ ؛ا  سان سلوكات عن الكشف يف املمعددة حبركاتر سالر  يسه 

 عترار،  عتن  مًقتوالع  باكو  مالي) «األمارات وتصُفُق العالماُت، وتكاءى اآلياُت، تنجلي ومنه الظاهرة، اخلمس احلوا  وجامُع البفن صومع » الر َس  نَّ

 الترَّفض،  عتن  تًبت د  ك ركة  والّسياق، الًفسّية احلال بمباين ممبايًة  لدالالت  مّحالةع وهيئات  حركات للر س و ن ،(18 ص ،    هتيق 1118

 يف الر س حلركات إّن ي(18، ص هتيق 1118)عرار،  ةالم ي عن وخامسة  ا  كار عن ورابعة االسمهزاء، عن وثالثة القبول، عن و خرى

 يوممًوعة كثرية ووظائف تدالال حانرة رواية

 مترض  بستبب  ماتتت  التيت  عمتر  زوجتة  عن   بيلية، إىل الرحلة عن مأكراتر يف عربي، ابن حتدث لقد ياألسف عالمة الر س هّزو

 متن  فيخيتب   ظافرهتا،  إىل ويًظتر  ستريرها  إىل الطبيتب  يتأتي  عًدماي خالل هأه الفرتة هأا يشري إىل  ن مرض السل كان  ائعاعو ،السل

 أظافرها إىل فنظر فأخرجتها، .أراها اخلباء حتت من يف  أخرجي امرأة، يا» :اسمبدالية وظيفة مر القس  هأا يف الر س هز اسمخدام متي اعالجه

 دندا  فقدف  توصدي  مبدا  توصدي  اجعلوهدا . شدفاء  فدال  األظدافر  تعج درت  إذا :ألبي وقال رأسه الطبيب فهز  الطب ، عصيان مث  وأصبحت مسكت قف هي فإذا

 ي(30 ص م، 1103 علوان،) «أيام بعف بالفع  وماتت .اأجله

ي احملكمتة  مستؤولية  تتولي  إ بيلية حاك  مًر يطلب ،ةإ بيلي إىل عائلمر مر عربي ابن والد يًمقل عًدما ياالسمًكار عالمة الر س هّز

الكتبري يف القصتر    اربتة ري املغتتأث يتدل علتى   وهتأا   ،الصتمد  عبتد  يتدعى  تتاجر  لرجتل  البالط مغاربة سلوكيات عن مًزلر يف األب يشكو

،   تار إىل   ومكتا مه   وبغيتة تقلتيص ميمتمه    ستلوكه   علتى  واعترتض  ذلتك،  لدع  ر سر عبدالصمد هّز لقدي واخنراطه  يف الشؤون

: تأكيديتة  وظيفتة   تا  عبدالصتمد،  كلمتات  حستب  الرستالة،  هتأه  حكومة مسمقلةي  و  يكن   یيف الص ار وامانيه  الأي تشمم
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 فيهز  .بذلك ليبلغو  الوالي إىل سبقوني االنتهاء عل  شار  إذا حت  يعينين أحفهم الأرى وثالث  يوم  بالشيء أهمُّ :مرارا  البال؟ مغارب  أبي له شكا»

 ي(39 ص  فسر، املصدر) «شأن وال هلم قوة ال الصحراء يف مشت  كانوا بعفما من األمر فيهم جع  من سبحان: ويقول مستنكرا  رأسه عبفالصمف

 تعتالي   بومتف  يعقتوب  يأمري اخلالفة يعقوب، املراهق، ابًر يموّلى املوحدين، اخللفاء  حد ميوت عًدما ياالسمهزاء عالمة الر س هّز

  ن وعليتر  اخلليفتة   متر  إ تر  األب يقتول  هتأا،  عتن  والتده  عربتي  ابتن  يستأل  عًتدما ي هتأا  عن  يضاع مسؤول عربي ابن والدي املالكي الفقر

 وظيفتة   تا  الرستالة  هتأه ي مًتر   كترب  اخلليفتة   ن ويعلن ر سر ويهّز كالمر من والده يسخر اخلليفة، مراهقة على عربي ابن وحيمجي يطيعر

 يأمرون فنسمع، يقولون شيء؟ األمر من لنا وه  :جهيت ينظر أن دون ويكّلمين ليجف  كتبه ما يف ينفخ وراح دواته يف قلمه أبي وضع»: اسمكمالية

 وهدو  سداخرا   رأسده  وهدز   قدولي  مدن  أبدي  قهقده  .اليعلدم  السن صغري فهو اجلفيف، اخلليف  هذا ينصحوا أن والطريق والكشف العلم أه  واجب من .فنطيع

 : خرى دالالت على  يضا الر س هّز يدل ي(033 ص  فسر، املصدر) «ولف يا بسنوات يكرب  إنه السن؟ صغري ترا  :يقول

 

 رم  الصف ة املدلول

 001 -013 -33 -31 المأكيد

 33 احلسرة

 093 -001 المعجب

 091 -011 الًفي

 113 املعلومات  قص

 133 -133 االهممام عدم

 939 االحرتام

 

  1(الصوتية السلوكيات) والًََّف  الصوت دالالتت 0ت1

 المواصتل  متن  كًو  صوتيال السلوك  همية تكمني الكلمات دون الكالم مًاة يف الشفوية ا  ارات مجير الصوتية السلوكيات تمضمن

 واحلالتتة ااتتً  حتتول الرستتائل متتن العديتتد الصتتوتية ا  تتارات تًقتتلي للرستتائل اللفظتتي احملمتتوى إدراك علتتى تتتأثريه يف اللفظتتي غتتري

 الصتوتية  سلوكيات تشمل ي(31-30 ص ،     هتيش0933 كروسكي،ومك رجيمو د) والعاطفة والشخصية والبيئة واالممصادية االجمماعية

 مهمتاع  دوراع اللغتوي  غتري  الستلوك  هتأا  يلعتب ي والصتمت  والستعال  والبكتاء  والضت ك  والصتوت  الصتوت  جودة مثل لغوية غري ظواهر

 هتأا ي  يييو والصتمت  وا مت   الًتربات  متن  لملفتة    واعتاع   ترى  احلاليتة،  الروايتة  سياق يف ي (Korte, 1997 , p 26-28)احلياة يف للغاية

 ي الشخصيات تسلوكيا حول كثرية معلومات لقار ا يعطي

 يمراهقمتر  يف عربتي  ابتن  عًتده  يملمتأ  الأي وهو ،بقرطبة واألكابر الشيوخ من القطان اهلل عبد الشيخ يعمرب يالغضب عالمة ةالصرخ

 ويطلتب  الصتراخ  يف يبتد   ،هأه عالمة على ثروة األب ومدرتر املاليةو ،امللو ة مائدتر ويالحظ عربي ابن والد مًزل الشيخ يزور عًدما

والصتراخ   الستلوك  استمكماليةي وهتأا   وظيفتة  لتديها  الرسالة هأهي البالط يف احلضور من حيأر و ن املمصوفة غري سلوكر عن االممًا  مًر

 وضدع  ومّلدا » :الصتوفيني  حليتاة  البستيطة  الطريقتة  علتى  يتدل  ممتا  حقيقي، صويف لسلوك الوالد جتاهل من مطان الشيخ غضب على عالمة

 يف حيدف ق  مطرقدا   ظ   القّطان ولكن. األك  يبفأ أن ساهما  بفا القّطان أبي حث  مسلوق ، خضار وصحن ت  وصحن محاٍم زيرباج  صحن أمامنا اخلادم

                                                 
1 .Para Language 
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 هوالء تصاحب مت  إىل اهلل؟ من تستحي أن لك آن أما! منحوس  شيب   ي  :فيه وصاح أبي ذقن طرَ  بيف  وأمسك فجأة  رأسه رفع ثم. اليرا  كأنه األك 

 ي(18 ص م، 1610 علوان،) «والقصور؟ البال؟ يف الَظَلَم 

 ابتن  القانتي ي والدتتر   جتل  متن  والتده  مبتل  متن  وليممتر  مراستي   يصتف  عربتي،  ابتن  لستان  عتن  الراوي ياألمر سرية عالمة ا م 

 بتأن  الفقتراء  ألحتد  فتمح  ابتن  ويهمت   اخلروف حل  تًاول رفضوا الأين الضيوف من  يضا هما الكبري ااامر خطيب فمح وابن عرجون

 امللتك  حيرتمتون  متا كتا وا   الًتاس   ن علتى  يدل اسمبداليةي وهأا وظيفة لديها الرسالة هأهي اخلًازير حظرية يف اخلروف وجود كان السبب

 الفقدراء  أحدف  عليهمدا  تطّفد  » :الونر التراهن  عن ه مرييف ن رانني غري كا وا لكًه  خوفه ، بسبب كان رمبا والأي ة، يالعال يف إال

 يفيه ليغس  عمي وقام الطعام من املزيف ليجلب أبي غاب إذا حت . عنهما فانصر  سؤاله عن أيهما جيب مل اللحم؟ المتس ان بالكما ما :ئال سا البهاليا

 ي(10ت  11 ص  فسر، املصدر) «خنازير؟ حظريته يف أن تعلم أال ذلك؟ يف وماذا .شك وال امللك حظرية من خرو  إنه :هامسا  فتح ابن أجابه

 
 

 رم  الصف ة املدلول عالمةال

 13 االسمهزاء الصي ة

 11 واخلوف احلزن الشهقة

 31 الغضب احلًق

 36 األ  البكاء

 01 االسمهزاء الض كة

 11 احملبة الض كة

 80 الموبة البكاء

 

 والدتفكري  والغضدب  والقمدع  سدارة واخل الغضدب  مثد   خمتلفد   مفداهيم  ميثد   أن ميكدن  املختلف  الثقافات يف التواص  يف الصمت» زد على ذلك،  ن

 ي(13 ص ،    هتيش 0931 راد، حمسًيان) «إخل واالحكام، والعار واخلال  واالتفاق واالكتئاب

 بستبب  وصتمت  األمتر  هتأا  متن  جتداع  مًزعجتاع  والتده  كتان  جيداع، السباحة تعلي  يف عربي ابن فشل عًدما يالغضب عالمة الصمت

 ي(33 ص م، 1103 علتوان، ) «يكّلمدين  ال وهدو  البيدت  إىل أمامندا  أبي مش »: اسمبدالية وظيفة الديه الرسالة هأهي الطفل سلوك من غضبر

 (ي109 ص) والمفكر (13 ص) كاخلوف  خرى دالالت على  يضا يدل الصمتو

 

 ااسد حاالتت 2ت5

 تستاعد  التيت  التدالالت  متن  العديتد  روايمتر ويمضتمن    ثًتاء  ويالترا  يدجمتر  التأي  اللفظتي  غتري  المواصتل  من آخر جزء ااسد حاالت إّن

 ياحلاالت هأه بعض تقدي  يم  ،القس  هأا يف ي كرب بشكل الشخصية سلوك فه  على القار 

 إ تبيلية،  يف حضتوره   ثًتاء ي الشتيوخ  كبتار  من العديد حبضور والمصوف والعل  املعرفة عربي ابن اكمسب لقد يالقلق عالمة ةالرعش

 وهتو  ،هجسد يف رعشة ومعت فجأة ولكن ؛القشريي رسالة من جزء مراءة مرة ذات مًر طلب الأي الكومي يوسف الشيخ عًد يملمأ

 مًتأ  بهتا  مترتبط  عربتي  ابتن  جتوهر  لكتن  ؛صتعبة  الصتوفية   ن علتى  يدل اسمبداليةي وهأا وظيفة  ا الرسالة هأهي لسببر مدرك غري  فسر

 احتبسدت . هلا سبب ال فجأة  رعشٌ  اعكتين ثم. بالقراءة وهممت غالفها وفتحت يف  من الرسال  تناولت. استطعت إن...  حميي يا اقرأ» :الطفولة

 ي(31ص ، فسر املصدر) «منها أبعف دفعها أستطع ومل حنجرتي يف األوىل الكلمات
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ي جاريتة  عربتي  ابتن  والتد   عطتى  مرطبتة،  ودختل  مترد يش  ابتن  متر  املوحدين ليفةخ سل  عًدما يالغضب عالمة املخدة على العض

 عتدم  علتى  كتدليل  املختدة  علتى  تعتض  وهتي  ،االرتيتاح  بعتدم  والدتتر  شتعر ت  ن  دى إىل املًتزل  يف ااميلتة  القشتمالية  اريةااهأه  وجود

 و ن الفترتة،  هتأه  ختالل  كتبرية  ميمتة    تكتن  متر ة لل  ن الرستالة  هأه ي تظهراسمبدالية وظيفة  يضا لديها الرسالة هأهي والغضب الراحة

 وهي وولولت بصمت بكت خرج فلم ا. والطاع  بالسمع تعف  وهي أمامه أمي متاسكت» :العرب الرجال حياة من جزءاع كّن املسي يات اخلادمات

 ي(013 ص  فسر، املصدر) «صوتها اليعلو حت  خمفة عل  تعض 

 هتأه ي ملقتر  يستبب  طالتبال  يف وجتوده  لكتن ؛ اخلليفتة  ا مبتاه  جيتأب  املغترب،  يف عربتي  ابن يكون عًدماي القلق عالمة القلب خفقان

 وتستببت  الومتت  ذلك يف عادية غري كا ت اخلليفة، وخاصة  على، سلطة مر العالمة  ن إىل يشري وهأااسمبداليةي  وظيفة لديها الرسالة

 قلديب  عداد  وقف جلسُت. مكانه لي وافرغ النا  أحف فقام. جوار  إىل باجللو  لي وأشار كرسي ه عل  بظهر  واستنف اخلليف  عاد» :الشخص ملق يف

 ي(103 ص  فسر، املصدر) «بشفة أخرى مرة اخلفقان إىل

 

 اخلامتة

  جتل  متن  روايمتر  يف العالمتات  هتأه  متن  استمفاد  متد  ووظائفتر،  اللفظتي  غري بالمواصل الكاملة املعرفة مر علوان  ن إىل الدراسات تشري

: الترتدد  برتتيتب  اللفظيتة  غتري  رسالمر عن للمعبري المالية الطرق ممكرر بشكل املؤلف اسمخدملقد ي الرواية يف رونع  و الفضاء ختصيص

ي ااست   وحتاالت  والممتاس  اللمت   علت  و الصتوتية،  سلوكياتو العني، حاالتو الوجر، حاالتو اليد، حركاتو الر س، حاالت

  تأا  ستت ال الوظتائف  بتني  مني اللفظية غري الرسائل  قل يف اسمخداماع احلاالت  كثر هي والوجر اليد حاالت  ن فرنية  يضاع يؤكد هأا

 كا تت  ولكتن ؛ والتم ك   واالستمكمال  المأكيتد  وظائف من عدد وجود ولوحظ  ائر، بشكلاسمخدم االسمبدال  الرسائل، من الًو 

 يالسابقة األوراق  مائج مر  يضاع يمما ى وهأاي الرواية يف موجودة غري والمكرار المفًيد وظائف

 

 

 

 املصادر واملراجر

 العربية  ت 

 ياأل دل  دار: بريوت (ياألبياري وإبراهي  الزين و محد  مني  محد  رح) يالفريد العقد ،(م0333) يحممد بن د مح ربر، عبد ابن ي1

 يوا عالم دارالثقافة: الشارمة يلفظي يف القرآن الكري لا االتصال غري ،(م1119)ي األمني موسى حممد  محد، ي1

ي ماجستمرية  رستالة  ضيالريتا  مديًتة  جتوازات  يف العتاملني   داء علتى  املتؤثرة  ا دارة االتصال معومات ي(م 1100) ياجمليد عبد الشيخ، آل ي9

 ياألمًية للعلوم العربية  ايف جامعة

ة بيت ة اللغتة العر كليت ة وليت ح ي«حملمتد حستن علتوان منوذجتاع    موت صغري  ةرواي ؛ةالصور ،كانامل»م(ي  1103ة ردةي )ري، مسثي احلارنيسح .3

 ي9310ت  9131ص  يجبرحا

 درويتش  عتد ان  حتقيتق ) ياللغويتة  والفتروق  املصتطل ات  يف معجت   الكليتات  ي(م 0333) يموستى  بن  يوب البقاء  بو ،الكفوي احلسيين ي1

 يالرسالة مؤسسة: بريوت (ي1 ط) املصري(ي وحممد
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ت    101 صتتص ي31  ي 19   ياملعيتار  «يوتتتأثريه دالالتتر  الكتتري  القترآن  يف اللفظتتي غتري  االتصتتال مًتوات » (يم1103) يجلتتول ختالف،  ي3

 ي193

 ي31 -33صص  ي1ي   3   يفصلية هًر زبان «يمة وفاعليمها يف االتصال الًاجحاللغة الصام» (يم 1103ي )اهلل جناد، روح صيادي ي1

 املستل  ي «الًبويتة  والستًة  الكتري   القترآن  نتوء  يف اآلخترين  يف المأثريي وعمقر الصامت االتصال» ي(م1113) يعودة عبد عودة اهلل، عبد ي3

 ي30ت  0صص  ي001   ياملعاصر

 يالعلمية الكمب دار: بريوت يااسد لغة يف دراسٌة ؛لسان بال البياني (يقته0313) ي سعد مهدي رار،ع ي3

 يالسامي دار: بريوت يصغرٌي موٌتي (م 1103) يحسن حممد علوان، ي01

 للدراستات  احلكمتة ي «الرتبتوي  المعليمتي  بعتده  يف واالتصال ا عالم جمال يف اللفظي وغري اللفظي االتصال» ي(م1109) يآمال عمريات، ي00

 ي133ت  139 صص ي1   ي0   يواالتصالية ا عالمية

 ؛ل االجممتتاعياللفظتتي بتتني الشتتباب العربتتي يف وستتائل المواصتت  خصتتائص المواصتتل اللفظتتي وغتتري » ي(م 1103) يالًبيتتة، يوستتف ولتتد ي01

 ي139ت  133 صصي 1   ي13   ياللسا يات ي«الفيسبوك  منوذجاع

 

 ب ت الفارسية

 يهمطر: طهران (ي01 طي )ى ًاسزبان مقدمات ي(يشته 0931) يىمهر ،ىبامر ي09

 صتص  ي3   ي9   يى ًاست زبان و زبان ي« ًاسى حركات بد ى شا ر وى كالم غري ارتباطات» ي(يشته 0933) يحممدرنا جناد، بهلوان ي03

 ي93 ت 09

 يمىوعم روابط کارگزار: طهران يىمريكالغ ارتباط ي(يشته0931) يحممدىعل بيدارمغز، ي01

 يآگه :طهران ى(ي بو حممدر ترمج) ىي ًاس شا ر ي(يشته0931) ييرىب جريو، ي03

 يسيامك مابكران: طه ي هًرسني ًاخت و حت هتيش(ي 0931سيمنيي ) دا شور، ي03

 )درستًامر ارتباطتات غتري    فتردى در روابط ميتان   كالمى غري رفمارهاى ي(يشته0933) يكروسكي مك وجيمز ؛بي ويرجيًيا رجيمو د، ي03

 يجرندا: انهرط(ي 1 ط(ي )پور عبد اهللژيلا  )ترمجر فاطمر سادات موسوى و ي(ىكالم

 يهرم : طهران صفوى(ي ورشك )ترمجر ي ه زبا شًاسىدور ي(يشته0933) يدو فرديًان سوسري، ي03

 يرسا فرهنگی خدمات: طهران ,(مبا ى) ا سا ى ارتباطاتي (يشته0933) يكرباعلى ،فرهنگی ي11

 يسروش: طهران يىمجع ،،ىفردانمي ؛ ًاسىارتباط ي(يشته0931) ىيمهد حمسًيان راد، ي10

ت    013 صتص  ي3ي ش 01ي د  كتري ت مترآن  يتا در آ مىالغري كارتباطات  سى ًا شا ر هتيش(ي 0933)ي پرچمان، زهرا؛ واعظ  قيحمق ي11

 ي 011

 

   ت ا جنليزية

23. Korte, Barbara. (1997). Body Language in Literature. Toronto: University of Toronto Press.  
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 لكرتو يةا املوامر  تد

 (يhttps://www.yjc.ir/fa/news/faم, ) 1616 تاريخ آخرين مشاهده،  ي11

 (يhttp://weziwezi.com) يم11/13/1103 األخرية الرؤية يوزي وزي وسوعةم ي11
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