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 ملخص البحث

لإلشارات يف تراثنا العريب مكاف مكُت كسر دفُت؛ حفلت ّٔا مؤلفات األدب كاللغة كالبالغة 
قو كالعقيدة كاحلديث كالتفسَت كالتصوؼ كغَتىا..فقد مىثػيلىٍت عالمات بارزة يف كمصنفات الف

-اإلشارات كالتنبيهات البن سينا-عناكين كثَت من الكتب )اإلشارات اإلذلية أليب حياف التوحيدم
القواعد كاإلشارات يف أصوؿ القراءات البن أيب الرضا  -لطائف اإلشارات )=تفسَت القشَتم(

يب...(، كما أفرد ذلا القدماء أبوابا كفصوال يف مؤلفاهتم ..، كضربوا ّٔا ادلثل يف سرعة احلموم احلل
التواصل كجدكاه فقالوا: "أسرع من الريح كمن الربؽ كمن اإلشارة"، كقالوا أيضا:"من مل يهده قليل 

جعلها اإلشارة مل ينفعو كثَت العبارة"، ككصفها ابن جٍت بقولو: "رب إشارة أبلغ من عبارة"، ك 
القرطيب رديفة الكالـ فقاؿ: "اإلشارة دبنزلة الكالـ ؛ كيتفهم ما ييفهم القوؿ"، كنيقل عن بعض 

 ادلتصوفة قوذلم: "كالمنا ىذا إشارة فإذا صار عبارة خفي"..
كقد اخًتنا للبحث يف اإلشارة موضوعا طريفا يثَت اىتماـ الباحث كالقارئ يف آف: إهنا إشارات 

العريب القدًن، اليت نأمل تسليط الضوء على أمثلة منها يف نصوص شعرية كأخرل  العيٌشاؽ يف الًتاث
نثرية تستبصر إبراز فعالية اإلشارات حُت تنوب مناب العبارات عند ىذه الفئة اليت كيًتبى عليها 
العيدكؿ عن داؿ العبارة إىل بليغ اإلشارة، يف سياقات تواصلية مل تسمح ذلم بالكالـ ادلباشر؛ إما 

 وٌجسا من تنٌبو الرقيب، أك تضليال لفضوؿ الغريب، كيف ذلك يقوؿ الشاعر: ت
 كتوحي إليك باللحاظ سالمها *** سلافة كاش حاضر كرقيب
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إف اإلشارة كسيلة تواصلية بيانية ال تقل أعلية عن التواصل بالكالـ، سيما إذا ضاقت العبارة 
على قلبو زلط االىتماـ كاالهتاـ على كاستعصى على العاشق البوح دبا يف صدره ذباه من ػلط 

 السواء. إهنا متنفسو الوحيد كالقناة الضامنة لنقل مشاعره كحاالتو الشعورية.
كاإلشارات يف مقامات العشق كاذلول أنواع كأشكاؿ يرـك ىذا البحث الغوص يف مساهتا البالغية 

اجها ضمن سياقات كمقاربة كيفيات اشتغاؿ نظامها التواصلي، كالتعرؼ على مالبسات إنت
 .ػلتضنها خطاب يف العشق

ABSTRACT 

L’allusion romantique dans la tradition arabe. Etude rhétorique 

de vers et de proses à la lumière de la communication allusive. 

L’allusion occupe une place de choix dans la tradition arabe. En 

témoignent des ouvrages de différentes disciplines : littérature, langue, 

rhétorique, fiqh, dogme, hadith, exégèse…etc. dans le cadre de ce 

travail, nous nous sommes fixés comme objectif d’aborder un thème 

burlesque à savoir les allusions d’amoureux dans la tradition arabe 

qu’on entend approcher à travers des exemples en vers et en prose où le 

mot explicite fait place à la suggestion et au non dit dans des contextes 

où la censure rend impossible parole franche. 

L’allusion est un moyen de communication aussi important que la 

parole directe. Et plus particulièrement quand, dans un milieu hostile à 

l’expression libre, l’amoureux y trouve le seul biais lui permettant de 

révéler ses sentiments sans pour autant subir les affres de la censure. 

Notons qu’en amour l’allusion prend des formes différentes et se 

décline en plusieurs variétés. Cette recherche s’interroge sur ses 

particularités rhétoriques, le fonctionnement de son système 

communicationnel, les circonstances qui permettent sa production dans 

le contexte du discours romantique. A ce propos, notre étude portera 

précisément sur : 

 Les mouvements des yeux : clin d’œil, yeux 

doux, indication par l’œil, battement de cils, abaisser les 

paupières, les fermer, froncer les sourcils…etc. 

 Gestes de la main, de la paume et des doigts 
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 وطئة: من العبارة إلى اإلشارةت

اإلشارة كسيلة من كسائل اإلبالغ غَت اللغوم، زبتصر بلمحتها ما ػلتاج فيو إىل الكالـ، 
كتقتنص خبفة تناقلها ذكاء األفهاـ، بل إف كثَتا من القدماء فٌضلوىا على العبارة كميٌزكىا عنها 

ب إىل اإلغلاز أميل كإىل التلميح بدؿ بسرعة الفهم كاإلدراؾ كربقيق ادلقصود بأقل اجلهود، فالعر 
.كنٌبو الثعاليب يف السياؽ نفسو إىل أف 1التصريح أقرب.قاؿ ابن جٍت: "ريبَّ إشارة أبلغ ًمن ًعبارة"

سن التواصل بأبسط اإلشارات لن تنفعو كفرة العبارات.يقوؿ:"من مل يهزه يسَت اإلشارة،  الذم ال ػلي
 .2مل ينفعو كثَت العبارة"

مثاؿ كثَتة كأقواؿ مثَتة ربٌض على التخاطب باإلشارة فتجعلها جبٌلة يف أصل كقد كردت أ
الطبيعة كنقاء قنوات تواصلها.من ذلك جواب ادلوبذ عن سؤاؿ كسرل: ما كاف أفضل األشياء؟ 

. كمنو أيضا ما نص عليو 3قاؿ: الطبيعة النقية تكتفي من األدب بالرائحة، كمن العلم باإلشارة"
 و:الثعاليب يف قول

. كىو قوؿ ينسحب على كل 4"قىاؿى بعض بلغاء احلٍيكىمىاء: ًلسىاف احلٍىاؿ أنطق من ًلسىاف اٍلمقىاؿ"
مقاـ يقتضي النظر يف ما تبوح بو اإلشارة ألنو أبلغ كأدؿ على حاؿ صاحبو من التعبَت 

 بالكالـ.كجاء يف ادلثل:
. كمثلو يف خفة 5 تعجز عن اإلشارة""إذىا ملٍى تيٍسًمٍع فىأٍلًمٍع؛ أم إف عىجىٍزتى عن اإلمساع مل

. كؽلكن أف 6"أىٍسرىعي ًمنى الرٌيًح، كىًمنى البػىٍرًؽ، كىًمنى اإًلشىارًة" اإلشارة كسرعة تبليغها دلا يف النفوس:
ادلشهور الذم غلعل من اإلشارة داال على فهم األحرار كاكتفائهم ّٔا  البيت/ادلثل نستحضر أخَتا

 ق األمر بالقوؿ ادلأثور:لغة صامتة يف التواصل.يتعل
"العىٍبدي يػيٍقرعي باٍلعىصىا ... كاحليرُّ تىٍكفًيًو اإلشىارىٍة"

7. 
كتبعا دلا سبق ؽلكن القوؿ: إف اإلشارة تفصح عن مكنوهنا كتبوح دبعانيها كتسٌد مسٌد الكالـ 

 فتكوف أبلغ يف التعبَت عن ادلعاين كنقل االنفعاالت كاحلاالت النفسية.
 ي في التراث العربيالتواصل اإلشار 

 إذا كاف ابن جٍت قد عٌرؼ اللغة يف ضوء كظيفتها التواصلية بقولو:
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. كىو تعريف يربز أف جوىر اللغة عند أيب 8"أما حدىا فأصوات يعرب ّٔا كل قـو عن أغراضهم"
الفتح مبٍت على ربقيق التواصل االجتماعي بُت ملق كمتلٌق بغرض التعبَت عن عدد من األغراض 

دة، فإف ادلرزكقي يضع استعماؿ األصوات يف التخاطب يف مرتبة ثانية بعد مرتبة اإلشارة اليت ادلتجد
تبٌُت الغرض كتفي بادلقصود يف أيسر كقت كأبلغ خطاب.يؤكد ذلك قولو: اعلم أف احلاجة إىل 

احلكيم ادلواضعة باألصوات ىي البياف عن ادلراد دلا كاف الكالـ ادلستعمل تنبها عليو، فلذلك يستغٍت 
فيما عرؼ مراده عن اخلطاب إال عند كونو لطفا يف فعل ادلراد كمىت أمكنو باإلشارة كاإلؽلاء بياف 

. كلعل ادلرزكقي نظر يف كالـ اجلاحظ 9غرضو عدؿ عن اخلطاب إال أف يكوف لطفا كما ذكرناه"
اجلاحظ  كاستقى منو حكمو يف تفضيل اإلشارات على األصوات ادلستعملة يف الكالـ، فقد أثبت

 يف البياف كالتبيُت قولو:
"كمبلغ اإلشارة أبعد من مبلغ الصوت فهذا أيضا باب تتقدـ فيو اإلشارة الصوت)...(كحسن 

 . 10اإلشارة باليد كالرأس من سباـ حسن البياف باللساف مع الذم يكوف مع اإلشارة"
يتها التواصلية كما تنماز كقد اىتم القدماء بدراسة اإلشارة كأنواعها، كما حرصوا على إبراز فعال

 بو عن الكالـ ادلباشر.فمن ذلك ما نص عليو اجلاحظ بقولو:
"فأما اإلشارة فباليد كبالرأس كبالعُت كاحلاجب كادلنكب إذا تباعد الشخصاف كبالثوب 

. كما 11كبالسيف كقد يتهدد رافع السوط كالسيف فيكوف ذلك زاخرا رادعا كيكوف كعيدا كربذيرا"
العالقة بُت اإلشارة كالعبارة داخل اخلطاب التواصلي كالتنبيو إىل إمكانية تضافرعلا أك مل يفتو بياف 

 تبادؿ األدكار فيما بينهما.يقوؿ:
على قدر كضوح الداللة كصواب اإلشارة كحسن االختصار كدقة ادلدخل يكوف إظهار ادلعٌت 

 .12ع كأصلع"ككلما كانت الداللة أكضح كأفصح ككانت اإلشارة أبُت كأنور كاف انف
 كيقوؿ أيضا:

"كاإلشارة كاللفظ شريكاف كنعم العوف ىي لو كنعم الًتمجاف ىي عنو كما أكثر ما تنوب عن 
 . 13اللفظ كما تغٍت عن اخلط"

يفهم من كالـ اجلاحظ أف اإلشارة تكوف قرينة الكالـ فتعُت على إيصاؿ ادلراد منو كردبا نابت 
إؽلاءات موحية،  كّٔذا ادلعٌت  "فإف اإلشارة قد ال تكوف منابو فًتمجت ألفاظو إىل إشارات دالة ك 

 موضحة أهنا حيث من كاللساف للفظ مساعدة تكوف قد كلكن .منفردة يف العملية التواصلية
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. كقد تفصح عن ادلعاين اخلفية إذا عجز اللساف عن التعبَت عنها أك كاف الصمت يف 14كمدققة"
ادلالذ الوحيد إليصاؿ الكالـ يف غَت نطق.يقوؿ ابن  مقاـ التخاطب أسلم كأصلع، فتكوف اإلشارة

 عبد ربو:
"إف اإلشارة تبُت ما ال يبينو الكالـ، كتبلغ ما يقصر عنو اللساف؟ كلكنها إذا قامت مقاـ اللفظ 

 .15كسدت مسٌد الكالـ، كانت أبلغ؛ خلفة مؤنتها، كقلة زلملها"
 

 حضور اإلشارة في تعريفات البالغة:

فات البالغة عند القدماء من إشارة إىل اإلشارة بوصفها أحد األعمدة اليت ال تكاد زبلو تعري
تقـو عليها بالغة الكالـ، فمن ذلك ما صرٌح بو اجلاحظ قائال:" مل يفسر البالغة تفسَت ابن ادلقفع 
أحد قط سئل ما البالغة؟ قاؿ: البالغة اسم جامع دلعاف ذبرم يف كجوه كثَتة فمنها ما يكوف يف 

 منها ما يكوف يف االستماع كمنها ما يكوف يف اإلشارة كمنها ما يكوف يف احلديث )...(السكوت ك 
 . 16فعامة ما يكوف من ىذه األبواب الوحي فيها كاإلشارة إىل ادلعٌت"

 كينقل اجلاحظ يف موضع آخر من البياف كالتبيُت قولو:
 .17شارة""قيل للهندم ما البالغة قاؿ كضوح الداللة كانتهاز الفرصة كحسن اإل

 كسئل بعضهم عن البالغة فقاؿ:
 « .ىى حملة دالٌة!»

كىذا مذىب العرب، كعادهتم ىف العبارة، فإهنم يشَتكف إىل ادلعاىن بأكحى إشارة! كيستحبوف أف 
. إف كالـ العرب مبٍت يف رلملو على االختصار 18تكوف األلفاظ أقٌل من ادلعاىن ىف ادلقدار كالكثرة"

ارة قبل العبارة كعلى االقتصار على االختصار، كىذه كلها معامل دالة على دكف التطويل كعلى اإلش
 فصاحتهم كعلى تلطٌفهم يف زلاكراهتم كإشاراهتم.يقوؿ ابن رشيق:

إف العرب إظلا فضلت بالبياف كالفصاحة، كحال منطقها يف الصدكر كقبلتو النفوس ألساليب  
 .19قلوب تصويران"حسنة، كإشارات لطيفة، تكسبو بيانان كتصوره يف ال

كقد جعل التوحيدم بالغة اخلطابة مبنية على قرب اللفظ ككثرة اإلشارة.يقوؿ: "كأما بالغة 
اخلطابة فأف يكوف الٌلفظ قريبا، كاإلشارة فيها غالبة، كالٌسجع عليها مستوليا، كالوىم يف أضعافها 

ة ادلثل على حسن إشارتو . كما كقف بالغ20ساحبا، كتكوف فقرىا قصارا، كيكوف ركأّا شوارد إبل"
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كانكشاؼ مغزاه ككفاية ملمحو.يقوؿ: ك"أما بالغة ادلثل فأف يكوف اللفظ مقتضبا، كاحلذؼ 
  .21زلتمال، كالصورة زلفوظة، كادلرمى لطيفا، كالٌتلويح كافيا، كاإلشارة مغنية، كالعبارة سائرة"

رشيق يف كتابو ادلوسـو كلإلشارة يف الشعر العريب نصيب شأهنا شأف اخلطابة، فقد عقد ابن 
 بالعمدة بابا أمساه: "باب اإلشارة"، افتتحو بقولو:

"كاإلشارة من غرائب الشعر كملحو، كبالغة عجيبة، تدؿ على بعد ادلرمى كفرط ادلقدرة، كليس 
يأيت ّٔا إال الشاعر ادلربز، كاحلاذؽ ادلاىر، كىي يف كل نوع من الكالـ حملة دالة، كاختصار كتلويح 

. إف كالـ ابن رشيق يربط  بُت الشاعرية كبُت القدرة 22مالن كمعناه بعيد من ظاىر لفظو"يعرؼ رل
على توظيف اإلشارة كالتلميح النامجُت عن براعة الشاعر كحذقو يف اختصار ألفاظو كاخًتاع 
معانيو.فإذا ضوعفت ىذه األخَتة كانت احلاجة إىل اإلشارة أدعى كإىل اإلؽلاء أكجب، كىو ما صلد 

 ه يف قوؿ ابن أيب احلديد:صدا
"إف ادلعاين إذا كثرت، ككانت األلفاظ تفي بالتعبَت عنها احتيج بالضركرة إىل أف يكوف الشعر 

 .23يتضمن ضركبا من اإلشارة كأنواعا من اإلؽلاءات كالتنبيهات"
 

 اإلشارات في مقامات العشق:

ادلثلى اليت يلجأ إليها  لإلشارات يف مقامات العاشقُت مكاف مكُت، فهي الوسيلة البيانية
نع فيو العبارة كتستدعى اإلشارة لغة صامتة غَت منطوقة تًتجم بدقة ما  العٌشاؽ يف مقاـ تواصلي سبي
نّْبي العاشقُت ما قد يلحقهما من مالـ، كتفتح أمامهما جسرا آمنا لتبادؿ  سكت عنو الكالـ كذبي

للتعبَت عن احلاالت، "كاإلػلاء كاإلشارة من  ادلشاعر كاالنفعاالت كفسح آّاؿ للتلوػلات كاإلؽلاءات
أقول عوامل التأثَت يف النفس، بل علا من الوسائل احلية اليت تنقل ما يف النفس من ادلعاين كادلشاعر 

 . 24كالعواطف"
قيل لبعض الرؤساء: ابنك قد عشق! فقاؿ: احلمد هلل! اآلف رقت حواشيو، كلطفت معانيو، 

، كحسنت عباراتو، كجادت رسائلو، كحلت مشائلو، فواظب على كملحت إشارتو، كظرفت حركاتو
 . 25ادلليح، كاجتنب القبيح"

فالعشق يدفع صاحبو إىل تدقيق معانيو كتلطيف إشاراتو كربسُت عباراتو، كتزداد اإلشارات لطفا  
 . 26كلما ظفر العاشق برؤية معشوقو، ذلك أف "اإلشارة تتوقف على ادلشاىدة"
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يات العشاؽ كقصصهم، كأغلبها شلا ربتل فيو اإلشارة النصيب األكفر كتزخر كتب األدب حبكا
كادلالذ الوحيد لتيسَت التخاطب بُت العاشقُت، فمن ىذه احلكايات على سبيل التمثيل ما ركاه 

 السرٌاج القارئ يف كتابو ادلوسـو ب: مصارع العشاؽ، يقوؿ:
نصيب؟ قاؿ: نعم! جعلٍت  دخل نصيب على عبد العزيز بن مركاف، فقاؿ لو: ىل عشقت يا

اهلل فداءؾ، كمن العشق أفلتتٍت إليك البادية. قاؿ: كمن عشقت؟ قاؿ: جاريةن لبٍت مدًف، فأحدؽ 
ّٔا الواشوف، فكنت ال أقدر على كالمها إال بعُت أك إشارة، فأجلس على الطريق حىت سبر يب 

 فأراىا، ففي ذلك أقوؿ:
ٌر لعىٌلٍت ... أي   خىاًلسيها التسليمى، إٍف ملٍ تيسىلّْمً جىلستي ذلىا كىٍيمىا سبى

ٌلمً  اًمعيها خىٍوفان كىملٍ تػىتىكى  فػىلىٌما رىأٍتٍت كىالويشاةى ربىىٌدرىٍت ... مىدى
يًع العاًشًقُتى ًبدٍرىىًم" ياةى مجى  .27مساكُتي أىلي العشق ما كنتي أشًًتم . حى

بو الوقوع يف العشق من ذبمع ىذه احلكاية بُت دفتيها رلموعة من ادلواقف الدالة على ما يسب
معاناة، سيما إذا تعذر على العاشق كصاؿ من يهواه حبضور الرقباء الذين ػلولوف دكف تواصل 
األفئدة كربقيق ادلراد.فنصيب يرجع سبب تركو البادية كقصده عبد العزيز بن مركاف إىل جارية تعٌلق 

نو إال أف يلـز طريق مركرىا ليظفر منها ّٔا قلبو كمل يًتؾ لو الرقباء سبيال للوصوؿ إليها، فما كاف م
بكالـ ىو زلض ربريك يد أك إشارة عُت.كقد حولو ىيامو ّٔا إىل شاعر ينشد التسليم خلسة فتأتيو 
دموعها إشارات على ما ّٔا.لقد أنطقو العشق شعرا كثيف اإلشارة بليغ التعبَت عن احلاؿ. 

 ال غلمل التصريح ّٔا ًسًٍتان كالميِّان، إذ يدؿُّ عليها "كاألديب ذك احلٌس ادلرىف يػيٍلًقي على ادلعاين اليت
 . 28بالكنايات كاإًلشارات كالتلميحات كمعاريض األلفاظ"

كمن احلكايات اليت تستوقف النظر كذبتذب التأمل يف جانبها التواصلي اإلشارم حكاية 
 األعرايب ادلتعفف اليت يعرضها الوشاء كاآليت:

اف يتعشقها: ما زاؿ القمر يرينيها، فلما غاب أرتنيو، قيل: فما كاف "قاؿ أعرايب، كخال بامرأة ك
بينكما؟ قاؿ: أقصى ما أحل اهلل كأدىن ما حـر اهلل عز كجل، إشارة يف غَت باس، كدنو يف غَت 

 مساس، كأنشأ يقوؿ:
 .29كلرب لذة ليلة قد نلتها ... كحرامها حبالذلا مدفوع"
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 استكناه مجلة أشياء يف مقدمتها حرص األعرايب على إف قراءة أكلية ذلذا النص تفضي بنا إىل
البوح دبكنونات قلبو ذباه من يعشقها حيث اكتفى يف سلاطبتو إياىا بًاإًلشىارىًة، كاقًتب منها دكف أف 
، فالرقيب ىنا ىو الوازع الديٍت كمراعاة اجلانب اخللقي درءا لكل ذنب من شأنو أف  يقع يف احملـر

 يشوش عليو متعتو دبشاىدة القمر. ظة ك ينٌغص عليو حالكة اللح
 اإلشارات الحسية في القوافي الشعرية 

من اإلشارات الطريفة اليت ابتدعها الشعراء كضمنوىا قوايف قصائدىم ما ييعربَّ فيو عن ادلعاين 
يف باحلركات كاإلؽلاءات شلا ػلٌرؾ النفوس كيدفعها إىل التأثر دبا تسمعو كاالنفعاؿ دبا يرد عليها منو 

أكاخر األبيات الشعرية.كىذا النوع من اإلشارات اليت ربتل مواقع القوايف ال نكاد صلده إال عند 
ادلربزين من الشعراء شلن يقرض الشعر بديهة كارذباال.كمن ذلك ما ركاه ابن رشيق عن أيب نواس ، 

 قاؿ: 
يدة قاؿ لو مرة: ىل "جاء أبو نواس بإشارات أخر مل ذبر العادة دبثلها، كذلك أف األمُت بن زب

 تصنع شعران ال قافية لو؟ قاؿ: نعم، كصنع من فوره ارذباالن:
 كلقد قلت للمليحة قويل ... من بعيد دلن ػلبك: " إشارة قبلة "
 فأشارت دبعصم مث قالت ... من بعيد خالؼ قويل: " " ال ال "

 فتنفست ساعة مث إين ... قلت للبغل عند ذلك: " " امش "
. كقد 30حضر آّلس من اىتدائو كحسن تأتيو، كأعطاه األمُت صلة شريفة" فتعجب مجيع من

أعجب الرافعي ّٔذا النوع من اإلشارات كرأل أهنا أبلغ من العبارات ناىيك عما تضمنتو من ظرؼ 
 كمالحة.يقوؿ:

"ىذا نوع عجيب، تنوب فيو احلركة أك اإلشارة عن اللفظ يف موضع القافية موقعة على 
اية يف الظرؼ كادلالحة؛ ألف من ادلعاين ما قد تكوف احلركة أك اإلشارة فيو أبلغ من عركضها، كىو هن

اللفظ داللة كأبدع موقعنا كأحسن إطرابنا، كإظلا يكوف ذلا ذلك إذا كاف فيها معٌت من معاين القلب، 
فكأف القلب ىو الذم ينطق؛ كلذلك ال يعدك أف يصيب مواقع اذلول كػلرؾ يف النفوس العجب 

  .31الستحساف"كا
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 إشارات العيون: وعد ال يخون

للعيوف لغة متميزة أغرت كثَتا من األدباء كالشعراء بالكتابة عنها كبًتمجة خطاباهتا اليت يستعصي 
فهمها إال على الذين يدركوف فحواىا كيقٌدركف سياقاهتا.كالعُت تنضح بإشارات كثَتة كحركات 

ظر كاإلشارة بلحظ العُت كاىتزاز اجلفوف كتكسَتىا كرفة موازية منها الغمز كالتغميض كتدقيق الن
األىداب كإطباقها كربريك احلاجب كالغمز بو كاإلشارة دبؤخر العُت..كىي يف كل ذلك رسوؿ 

 :32القلب إىل ادلعشوؽ كالناطق دبا غليش يف الصدكر من إلف كمودة كتعٌلق، يقوؿ الشاعر
 ا أعُت كىقػيليوبتنطق منفتخرس منا ألسن ًحُت نػىٍلتىًقي ... ك 

كقد تفٌنن عمر بن أيب ربيعة يف صياغة أبيات ىي من ركائع التلويح إىل ادلعاين بإشارات العيوف 
اليت تقوؿ أكثر شلا تقوؿ عرب فجوات صامتة تنضح بالتقاط أمارات احملبة كالتسليم من عيوف مرتقبة 

 :33يقوؿ يف الوصاؿ راغبة.
 ... إشارةى زلزكفو كمل تػىتىكىلَّمً  أشارٍت بطىٍرًؼ العُت ًخيفىةى أىًلها

يسىلّْمً 
بىان ... كأىالن كسىٍهالن باحلبيًب ادل  فأيقنتي أٌف الطٍَّرؼى قىد قاؿ مىٍرحى

 كأبرزتي طىٍريف ضلىوىىا أليًجيبىها ... كقلتي ذلا قوؿى امرئ غًَت ميٍعًجمً 
 يىنيئان لكم قتلي كىصىٍفوي مىوٌديت ... كقد ًسيطى يف حلمي ىواًؾ كيف دم

 :صلد البيتُت ىذين نفسر فعندما
  . اإلشارة يف تتمثل لغوية غَت تبليغية *كسيلة

 . العُت طرؼ كىي : التبليغ *قناة
 احملبوبة. يف يتمثل) ادلرسل / *طرفا التبليغ، كعلا:  )ادلشَت

 احملبوب. يف يتمثل) ادلتلقي إليو / )ادلشار                       
 اآلخركف ينتبو ال حىت بالعُت اإلشارة إرساؿ مت كلذلك كالذعر اخلوؼ يف يتمثل :التبليغ *مقاـ

 .التكتم ادلقاـ يتطلب إذ كيعرفونو، للخرب
 . إليو كادلشار ادلشَت بُت عيها ادلتعارؼ الشفرة كىو  (Code):*ادلواضعة

 .34اإلشارم" احلديث من الغاية كربققت الفائدة حصلت كلذلك
ناجاة العيوف بطرؼ يشَت من بعيد، فيفهم رجع حلظو باإلشارة كقد تنٌبو اجلاحظ إىل ما يف م

 ادلغنية عن العبارة.يقوؿ:
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"كيف اإلشارة بالطرؼ كاحلاجب كغَت ذلك من اجلوارح مرفق كبَت كمعونة حاضرة يف أمور يسرىا 
الناس من بعض كؼلفوهنا من اجلليس كغَت اجلليس كلوال اإلشارة مل يتفاىم الناس معٌت خاص 

كيف مقدمتها -. فاحلكمة كراء العدكؿ عن العبارة إىل إشارة اجلوارح35جلهلوا ىذا الباب"اخلاص ك 
إظلا ىي إخفاء أشياء تطمئن النفس بسًتىا ك ال يتوصل إليها إال من كاف من اخلاصة.كإذا  -العُت

ابن  كانت العيوف كسيلة حلفظ األسرار فإف دموعها تبدم كتفضح ما بُت اجلوانح، كيف ذلك يقوؿ
 :36حـز

 إذا كتم ادلشغوؼ سر ضلوعو ... فإف دموع العُت تبدم كتفضح
 إذا ما جفوف العُت سالت شؤكهنا ... ففي القلب داء للغراـ مربح

 :37كيف ىذا ادلقاـ أيضا قاؿ بعض الشعراء
 العُتي تػيٍبدم الذم يف نػىٍفًس صاحبها ... منى احملبًَّة أٍك بيغضو إذا كانا

 ٍفواهي صامتةه ... حىتَّ ترل مٍن ضمًَت القٍلب تًٍبياناكالعُتي تىنطقي كاأل
 كقد عقد ابن حـز يف كتابو ادلوسـو بطوؽ احلمامة، بابا أمساه :"باب اإلشارة بالعُت"، جاء فيو:

"..مث يتلو التعريض بالقوؿ إذا كقع القبوؿ كادلوافقة: اإلشارة بلحظ العُت، كإنو ليقـو يف ىذا 
كيبلغ ادلبلغ العجيب، كيقطع بو كيتواصل، كيوعد كيهدد، كيقبض كيبسط،  ادلعٌت ادلقاـ احملمود،

كيؤمر كينهى، كتضرب بو الوعود، كينبو على الرقيب، كيضحك كػلزف، كيسأؿ كغلاب، كؽلنع 
كيعطى.كلكل كاحد من ىذه ادلعاين ضرب من ىيئة اللحظ ال يوقف على ربديده إال بالرؤية، كال 

 . 38باألقل منو"ؽلكن تصويره كال كصفو إال 
إف ابن حـز يف النص السابق يقٌرب من األذىاف ما تراه األحلاظ يف األعياف، كما تستطيعو ىذه 
اجلارحة من أمر كهني كهتديد ككعيد كإجابة كمنع كتنبيو على الرقيب ...كل ذلك رىُت حركتها 

العُت كبياف ما ينتج عنها  كىيأهتا بادلشاىدة كالتفٌطن دلعانيها، كيتابع ابن حـز تفصيل انواع حركات
 من معافو زبتلف باختالؼ حركاهتا قائال:

"فاإلشارة دبؤخر العُت الواحدة هني عن األمر، كتفتَتىا إعالـ بالقبوؿ، كإدامة نظرىا دليل على 
التوجع كاألسف، ككسر نظرىا آية الفرح، كاإلشارة إىل إطباقها دليل على التهديد، كقلب احلدقة 

صرفها بسرعة تنبيو على مشار إليو، كاإلشارة اخلفية دبؤخر العينُت كلتهما سؤاؿ، إىل جهة ما مث 
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كقلب احلدقة من كسط العُت إىل ادلوؽ بسرعة شاىد ادلنع، كترعيد احلدقتُت من كسط العينُت هني 
 .39عاـ، كسائر ذلك ال يدرؾ إال بادلشاىدة"

كإبداء كصاؿ، يكوف النظر الشزر من  كمثلما تكوف النظرات الناعمة من احملبوبة عالمة انشراح
 :40احملبوبة عالمة ىجر كفراؽ.يقوؿ مسلم بن الوليد

 جعٍلنا عالماًت ادلودًَّة بينىنا ... دقائقى حلظو ىنَّ أخفىى منى السّْحرً 
 رً فأعرؼي منها الوصلى يف لًُت طرًفها ... كأعرؼي منها اذلجرى بالنَّظًر الشزٍ 

اء الطريف أف يصف ابن حـز خطاب إشارات العيوف بأنو كلعل من اإلرىاص اللطيف كاإلؽل
 أبلغ خطاب كأكىف نصاب يبلغ بو العاشقاف مرادعلا كتنوب فيو عن رسل اإلشارة عن العبارة.يقوؿ:

"كاعلم أف العُت تنوب عن الرسل، كيدرؾ ّٔا ادلراد، كاحلواس األربع أبواب إىل القلب كمنافذ 
 .41داللة كأكعاىا عمالن" ضلو النفس، كالعُت أبلغها كأصحها

 
 اإلشارة باليد:

 اإلشارة بالكف:-أ
تدخل اإلشارة جبارحة اليد ضمن التواصل غَت اللغوم الذم يعتمد على حركات األيدم 
كاألصابع ككيفيات قبضها كبسطها كما تشَت إليو حسب السياقات ادلختلفة. كلليد قيمتها كلغتها 

ستخدامها كسيلة للعمل كاإلبداع فهي زبتزف دالالت أخرل اخلاصة كادلعربة، فإىل جانب إمكانية ا
من قبيل تبادؿ التحايا عن بعد، كالًتحيب كإبداء ادلوافقة أك اإلشارة إىل التوقف أك التحذير من أمر 
معُت..كتنسج الكف عالقة نوعية مع األصابع عرٌب عنها أعرايٌب بقسمو اخلاص، فقاؿ: ال كالذم 

. كتصَت اليد بديال جلملة أشياء ػلتاج التعبَت عنها إىل 42شار إىل كفو"شقهٌن مخسا من كاحدة، كأ
حشد رلموعة من األلفاظ، ذلك "أف ادلشَت بيده يشَت دفعة كاحدة إىل أشياء لو عرب عنها بلفظ 

 . 43الحتاج إىل ألفاظ كثَتة جدان"
 إف اإلشارة ببعض الكف تصعب، كبكل الكف تسهل.

دلودعة عند حلظة الفراؽ، كجعلوىا عالمة على البوح بالسالـ، كقد ربٌدث الشعراء عن األكف ا
 :44من ذلك قوؿ بعضهم

 أشارت لنا بالكف كىي حزينة ... تودعنا إذ مل يودع سالمها
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. كلعل ذلك 45كيرل ابن أيب اإلصبع أف" اإلشارة ببعض الكف تصعب، كبكل الكف تسهل"
اج إىل كثَت تأمل عكس حركة األصابع راجع إىل انضماـ األصابع يف حركة الكف ككوهنا ال ربت

 داخل الكف الواحدة.
 اإلشارة بالبنان )األصابع(:-ب

قد تشَت لغة األصابع إىل الرضا أك اإلعجاب مثلما قد تومئ إىل الرفض أك التحذير، كؼلتلف 
 ذلك باختالؼ الثقافات اليت زبصص لكل إصبع دالالتو ادلرجعية داخل آّتمع.

وظيف األصابع لغة لإلشارة بُت العشاؽ فإف ادلقاـ ؼلتلف ألف الغرض كحينما يصف الشاعر ت
اجلمايل من الوصف يضفي على اإلشارة بالبناف طابعا خاصا، فمن ذلك أف "مىٍركىاف ٍبن أىيب حىٍفصىة 

 أنشد ىىاريكف الرشيد قصيدتو الَّيًت يػىقيوؿي ًفيهىا:
اة اٍلميحىصًَّب ... ًإشىا  رىة سلمى بالبناف ادلخضبلىعىٍمريؾى الى أنسى غىدى

 كىقىٍد صىدىر احلٍيٌجاجي ًإال أىقػىلَّهيٍم ... مىصادر شىىٌت موكبنا بعد مىوٍكب
: فأعجبٍتو، قىاؿى لىوي: كم قصيدتك بػىٍيتا؟ قىاؿى لىوي: ًستُّوفى أىٍك سىبػٍعيوفى بػىٍيتا، فىأمر لىوي ًبعىدىد أبياهتا  قىاؿى

" ألوفنا، فىكىافى ذىًلكى رىٍسمي مىٍركىاف حىىتَّ مىاتى
46. 

إف اقًتاف اإلشارة خبضاب البناف أدخل على اخلليفة ىاركف الرشيد ّٔجة السركر دبا صاغو 
الشاعر مركاف بن أيب حفصة  شعرا يفيض بصور العشق الذم مثٌلو الشاعر باإلشارة باعتبارىا 

نن يف الصياغة القسم الصامت الذم يستدؿ بو على القسم ادلنطوؽ، فكانت ادلكافأة على قدر التف
 كالرباعة يف التعبَت كالتلطف يف اإلشارة. 

كقد تومئ اإلشارة بالبناف إىل معنيُت سلتلفُت: األكؿ ظاىر بادو كالثاين مستًت خفي.كمن ذلك 
 :47قوؿ الوزير ابن سهل

 كىدلا أشارت بالبناف ككدعت ... كىقد أظهرت للكاشحُت تشهدا
 .. نيصىلّْي الضُّحىى خوفنا عىلىيػٍهىا من الًعدىلطفقنا نػىبيوسى األىٍرضى نيوًىمي أننا .

لقد أكعلت ادلرأة بإشارهتا عرب البناف )السبابة( أهنا تشٌهد كىذا ىو ادلعٌت الظاىر الذم اتقت بو 
عيوف الرقباء، بينما تشَت السبابة نفسها إىل توديع األحبة كإعالمهم بأف زلبتهم يف القلب كامنة 

 .كمودهتم يف األعماؽ ثابتة
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إف اإلشارة باألصابع تعكس خطابا مزدكجا يستنجد فيو لساف القوؿ باحلركة اخلاطفة كاإلشارة 
 :48الدالة، كزبٌلص األحٌبة من ترٌصد الرقباء كفضوؿ الغرباء، كيف ذلك يقوؿ العباس بن األحنف

 يا لىلرّْجىاًؿ ًلعىاًشقىٍُتً تػىوىافػىقىا ... كزباطبا من غَت أف يتكلما
 ... جعال اإلشارة باألنامل سٌلماا الويشاةى كأشفقا حىت إذا خىًشيى 

 تراسل اإلشارات وتضافرها داخل سياقات التواصل:
قد غلمع الشاعر يف أثناء كصفو دلواصلة األحبة بُت رلموعة من اإلشارات تتضافر فيما بينها 

األيدم  لتبليغ رسائل اذلول؛ من "إؽلاء بنصف الطٌرؼ، كإشارة بشطر الكف"، كتسليم حبركات
كتعبَت عن احلزف بدموع ذبرم على اخلدكد، كتعرب على حذر كل احلدكد، إخل..، كمن األمثلة الدالة 

 ق(:453على ذلك قوؿ أيب الطيب ادلتنيب )
اًسنان ... حيٍسني العزاًء، كقٍد جيًلُتى قىًبيحي   كجىالى الوىداعي من احلىبيًب زلى

 شنى يذيكبي كمىٍدمىعه مىٍسفيوحي فػىيىده ميسىلّْمىةه كطىٍرؼه شاًخصه ... كحى 
 قاؿ صاحب التبياف يف شرح البيت الثاين:

، كالطرؼ شاخص ًإىلى  ـً " يػىقيوؿ: لىو تػىرىانىا ًعٍند الوىدىاع، كىضلن يف حىاؿ، لرمحتنا؛ اليىد تيًشَت بًالسَّالى
ا يوىدًَّع، كىالقلبي ذائبه حيٍزننا من أمل اٍلًفرىاؽ، كالدمع مصبوب كىىىذى

. لقد أبدع 49تػىٍقًسيم حسن" كىجو ادل
يوىدًَّع كالقلب يف حزنو 

ادلتنيب يف تقسيم إشارات اجلوارح : فاليد تسٌلم كالعُت ترشق بنظرهتا كجو ادل
يذكب كالدمع من أمل البُت ينهمر. ككلها إشارات تًتافق لتجٌسد مشهد الفراؽ يف أدٌؽ تفاصيلو كأمت 

 صوره.
ن تعشق مع بعدىا عن احلديث تتعٌجب لقرّٔا شلكمن ذلك أيضا ما جاء على لساف جارية 

، كاقتصارىا على خطاب اإلشارات يف حركات العيوف كتردد األنفاس كربريك الفم كالغمز إليو
 باحلواجب كتكسَت األجفاف كالتسليم باألكف:

 أليس عجيبان أف بيتان يضمٍت ... كإياؾ ال طللو كال نتكلمي 
 قطيعي أنفاسو على النار تيضـرسول أعُتو تبدم سرائرى أنفسو ... كت

 .50إشارةي أفواهو كغمزي حواجبو ... كتكسَت أجفافو ككفّّ ييسلّْم"
تتحدد قنوات التواصل بُت األفراد تبعا دلا تسمح بو خصائص الفضاء التواصلي من إمكانيات، 

أبيات  فقد ال يسمح كجود شخصُت يف ادلكاف نفسو بتيسَت عملية التواصل اللغوم ادلباشر، كسبثٌل
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أيب سباـ ادلشار إليها أعاله مؤشرا داال على القيمة اليت تتميز بو لغة اإلشارات بالعيوف )على مستول 
يًحبػٍَُّتً 

احلواجب كاألجفاف ( كحبركة األفواه كاألكف سيما حُت يفرض السياؽ التواصلي على ادل
نفسيهما كأدؿ على االقتصار على اإلشارة دكف اإلفصاح بالعبارة.كىذا أسلم ذلما كأطيب ل

 .مودهتما
 خاتمة:

نود يف ىذه اخلاسبة أف نستعرض أىم ما مت التوٌصل إليو يف ىذا البحث على شكل نقاط مركزة 
 نوجزىا يف ما يلي:

يًتدد تفضيل اإلشارة على العبارة يف كثَت من مصنفات األدب كالنقد، كمرد ذلك إىل أف *
تصريح، كتؤمن بقدرة اإلشارات على تبليغ ادلعاين العرب سبيل اإلغلاز كتفٌضل التلميح بدؿ ال

ادلقصودة بأيسر كلفة كأخف زلمل كأسرع كقت. من ىذا ادلنطلق شاعت عبارة: رب إشارة أبلغ من 
 عبارة.
يدخل التواصل اإلشارم ضمن دائرة التخاطب بالصمت كاالستغناء عن الكالـ حبركات *

، كذلذا النوع من التواصل أسباب يد...(حركات ال-إلشارات العُت-اجلسد )اؽلاءات الوجو
كحيثيات تؤٌكد حضوره لغة غَت منطوقة سبٌثل بديال للكالـ ادلباشر كتبٌلغ رسالتها عرب قناة تواصلية 

 إشارية زلضة.
اإلشارة يف مالحتها كحسنها بالغة *ال تكاد زبلو تعريفات البالغة عند القدماء من إشارة إىل 

خفتها كخفائها، كيف الشعر ظلاذج شىت عرض فيها الشعراء لوظائف كغرابتها كبعدىا كسرعتها ك 
 ..(.-الفم-العُت-األصابع-الكف -اإلشارة اليت زبتص ّٔا اجلوارح )اليد

يتبوأ التواصل اإلشارم حبركات العيوف مكانة متميزة يف الًتاث البالغي العريب، كقد كاف *
ىذا النوع من التواصل من خالؿ عرض اجلاحظ كابن حـز سباقُت إىل التنبيو على خصوصيات 

 أنواعو كبياف معانيو كاالستشهاد لو من الشعر دبا يناسبو كيوازيو.
*تربز حكايات العشاؽ يف النصوص النثرية كالشعرية احلضور القوٌم للغة اإلشارية يف ادلواقف 

ء تعٌلقهم اليت ال تسمح باإلفصاح ادلباشر عن مكامن القلوب، كلذلك اجتهد العٌشاؽ يف إخفا
ببعضهم البعض فسلكوا طريق اإلشارة اخلفية كاإلؽلاء السريع إىل ما يف قلؤّم..فنتج عن ذلك صقل 

يتبادلوف  وف باألكٌف كملسكي ات البنافإشار ب احلواس كتدريبها على التواصل بلغة الصمت؛ ينٌبهوف
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 لوف الوشاة كالرقباء، يضلٌ التحيات باحلواجب كيشفقوف على القلوب فيضعوف األيدم فوؽ الًتائب
بفطرة  تنطوم على أسرار ال تنكشف إاليدركوف كنهها ألهنا ال لكنهم عليها  وفيقف بإشارات

 العشق كسجية احملبة كإلف ادلودة.
 الهوامش واإلحاالت
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أثٛ د١بْ اٌزٛد١ذٞ، اإلِزبع ٚاٌّؤأغخ، طذذٗ ٚضجطٗ ٚششح غش٠جٗ: أدّذ أ١ِٓ  - 20

 .1/254ٚأدّذ اٌض٠ٓ، ِٕشٛساد داس ِىزجخ اٌذ١بح، ث١شٚد، دط، دد، 

 .1/255اٌّظذس ٔفغٗ، - 21

 .1/302اٌؼّذح،  -22

ء اٌشاثغ ِٓ ٖ(،اٌفٍه اٌذائش ػٍٝ اٌّضً اٌغبئش )ِطجٛع ثآخش اٌجض656اثٓ أثٟ اٌذذ٠ذ ) - 23

اٌّضً اٌغبئش(، رذم١ك أدّذ اٌذٛفٟ ٚثذٚٞ طجبٔخ، داس ٔٙضخ ِظش ٌٍطجبػخ ٚإٌشش 
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