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  اجلسـد لغـــــة

 - مفهىمها واهميتها -

 الطائي حدؼ ىادي سعاد .د .أ

 الملخص:

تعج دراسة لغة الجدج مغ اىع الجراسات الشفدية كالدمػكية كالتي حطيت باىتساـ الباحثيغ كالسختريغ 
،فيػ لغة التػاصل غيخ المفطية فسغ خالؿ الجدج كسمػكياتو ندتصيع اف نعبخ عغ في مجاؿ عمع الشفذ 

مكشػنات الشفذ كما يجػؿ بخاشخىا، كندتصيع مغ خالؿ لغة الجدج فيع مغ حػلشا بديػلة دكف الحاجة 
الى االستساع الى كمسة كاحجة ،كسا ندتصيع مغ خالؿ فيع لغة الجدج اف نتجشب كثيخ مغ الحخكات 

 ات التي مغ السسكغ اف تػقعشا في الخصأ كنتحكع في كمساتشا قبل نصقيا.كالدمػكي

كمجلػالتيا، فزال عغ االشارة الى  الكخيع القخاف كاىسية ذكخىا في تشاكؿ البحث مفيػـ لغة الجدج 
الجدج، كتػضيح مفيػـ عجد مغ الحخكات كااليساءات الخاصة بالجدع كنطخات العيغ كحخكة  لغة آليات

 االصابع كشخيقة الجمػس كالػقػؼ كغيخىا.الحراعيغ ك 

 ، الغيخة.الغزب االصابع، االيساءات، الشطخات، العيغ، :السفتاحيةالكمسات 

Abstract 

    The study of body language is one of the most important psychological 

and behavioral studies that have received the attention of researchers and 

specialists in the field of psychology is the language of non-verbal 

communication, through the body and its behaviors we can express the 

components of the soul  and what is going on in its mind and we can through the 

body  language  is easily   to understand around us without having to listen to a 

single word as we can by understanding the body language to avoid many 

movements and behaviors that are the same as those that are wrong and control 

our words before they are uttered 
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      The research addressed the concept of body language and the importance 

of mentioning it in the  holy  Quran and its implications, as well as referring to 

the mechanisms of body language and clarifying the concept of a number of 

movements and gestures of the body and eye looks and movement of arms and 

fingers and the way of sitting and standing and 

others.                                                                                 

Keywords : Looks , Gestures , Fingers ,Anger , Jealousy 

 المقدمة

ة كازداد االىتساـ بيا في االكنة سسة عمع لغة الجدج كسمػكياتو مغ الجراسات السيتعج درا
االخيخة لسا تذكمو مغ اىسية نفدية كسمػكية في معطع الجراسات االندانية ،فزال عغ 

 اىسيتيا في الحياة العامة .

 فيي لغة التػاصل غيخ المفطية كىي رسائل شعػرية كال شعػرية يخسميا االنداف لغيخه
 تعبيخا عسا يخيج اف يقػلو .

اف دراسة لغة الجدج تعج مغ الزخكريات الحتسية في الػقت الحاضخ اذ اف االلساـ بيا 
ميع ججا فسغ خالليا ندتصيع اف نتخح سمػكا معيشا دكف غيخه لشعبخ عسا يجػؿ في دكاخمشا 

ل عجة لحا ،كايزا تداعجنا عمى تجشب سمػكيات اخخػ قج تكػف سيئة ربسا تػقعشا في مذاك
 يتػجشب عميشا الححر مشيا.

اسيست دراسة لغة الجدج الى حج كبيخ في اعصائشا خبخة بديصة في فيع كل مغ حػلشا 
مغ خالؿ سمػكياتو كحخكاتو الجدجية مغ غيخ اف يشصقػا كمسة كاحجة ،كىحا االمخ اسيع في 

حػلشا بيا اك  مداعجتشا عمى اتخاذ قخارات حتسية كميسة في حياتشا دكف اف نذعخ كل مغ
 نجخحيع بكمسة .

اشخنا في بحثشا ىحا الى مفيـػ لغة الجدج ككركدىا في القخاف الكخيع لسخات كثيخة مسا يجؿ 
كمبخرات استخجاميا ،كمجلػالتيا  عمى اىسيتيا كقػة معشاىا ،كسا تصخقشا الى آليات لغة الجدج،



 الثالث والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا
 
 

 

 
3 

امثمة عجة تػضح شبيعة لغة الجدج كالقػاعج الخئيدة لقخاءة االيساءات فزال عغ االشارة الى 
ككيؽية قخاءتيا كتفديخىا ،مثل السرافحة كمجلػالتيا ،نطخات العيغ كحخكة الحراعيغ كشخيقة 

 الجمػس كالػقػؼ كغيخىا.

 

 تعريف لغة الجدد:

ىػ نػع مغ التػاصل غيخ الذفيي ،اك ىػ الحػار الشفدي الحؼ يجخؼ بيغ االشخاؼ 
شيع ،ال مغ خالؿ الشصق بل مغ خالؿ الرست كالسالمح العامة السعشية كالسعاني السشتقمة بي

لالنداف الرامت كشطخات العيػف كتعبيخات الػجو كحخكات الجدع ،اك ىػ اشارات كايساءات 
جدجية تخسل رساالت محجدة في مػاقف كضخكؼ مختمفة تطيخ لظ السذاعخ الجفيشة 

لذخز االخخ بحيث ال كتخخجيا لمدصح ،فترل مغ خالليا معمػمات اك افكار عغ ا
 (.02،ص0202يدتصيع اخفاء االفكار التي تجكر في ذىشو )ربايعة ،

كىي لغة تػاصل حجيثة تعتسج عمى تعابيخ الجدج كمرصمحاتو كىػ عمع يجرس شخائق 
 (.5التػاصل الغيخ لفطي)حساية ،د.ت،ص

 Birdwhistellكاشمق عميو ىحا االسع الخائج في ىحا السجاؿ   Kintheticsكيجعى اليـػ 
 (.00،ص0202الفقي،) 0950في سشة    Introduction to Kintheticsفي كتابو 

مغ خالؿ ىحه التعخيفات يتبيغ اف جسيعيا تؤدؼ الى داللة كاحجة مفادىا اف لغة الجدج 
ىي رسائل شعػرية اك ال شعػرية تشصمق مغ جدج االنداف اليراؿ مفاـيع اك كسائل معيشة 

 (.02،ص0202لالخخ)ربايعة ،

يخػ الباحث ىشا انو عمى الخغع مغ تعجد االراء حػؿ تعخيف لغة الجدج فأف مفيػميا   
 فيحا العمع يمخز كل ما نخيج قػلو دكف الشصق بكمسة كاحجة. كمعشاىا كاحج،
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تفديخ عغ شخيق قػاعج مزبػشة السذاعخ الرادرة مغ لاف عمع لغة الجدج يدسح لشا با
مخاشبيشا ،كىحا العمع ميع ججا لجسيع االشخاص كالسيغ التي تعتسج في فيسيا لالخخ عمى 

كفي نطخ الستخرريغ في ىحا العمع صعػبة التػاصل ليدت  مقجرتيا عمى تحجيج مذاعخه.
ػاردة في مخاشبيشا)حساية في ترخفاتشا الحاتية بقجر ما ىي قمة انتباىشا لمخسائل ال

 (.9،د.ت،ص

سػاضيع ججال ىػ لغة الجدج ،اذ اىتع عمساء المغة بيحا السػضػع الف مغ احجث كاكثخ ال
العالع الكبيخ اصبح اليـػ مجتسع صغيخ فكيف سيدتصيع عالع ممئ بااللف المغات االحتكاؾ 

متجاكزا كل لغة كليجة في  ىشا تختفي المدانية كيبجأ الجدع نفدو بالكالـ كالتعبيخ كالتفاىع،
-اؼ عبخ الياتف مثال–االحتكاؾ الغيبي عشجما يكػف الستخاشباف ال يخياف جدج االخخ 

العبارات المفطية تقـػ بالتعبيخ كاالشارة الى االشياء التي تعبخ عغ داخمشا ،اما في التخاشب 
ع سياؽ % بذكل متشاغع م72زجيا لػجو ؼيعتبخ العمساء اف حخكات الجدع تاخح حيد 

الحجيث،حتى اف ىحه الحخكات قج تفرح كتعبخ عغ اسخار ال يسكغ لمجسل المفطية اف تعبخ 
 (.00كص02،ص0202الفقي،) عشيا

اف التخاشب الاللفطي ىػ عمع مدتقل بحاتو يجرس تعابيخ كمالمح الػجو اثشاء الحجيث 
كالجكر  -لرػت الخحتى نبخة ا العيشيغ، القجميغ، حخكات اليجيغ،–كحخكات الجدع التعبيخية 

الحؼ تسارسو ىحه السالمح سػاء بقرج اك بجكف قرج في كذف ما ال تدتصيع االلفاظ تعبيخه 
ؼبعس حخكات الجدج تكػف مذتخكة بيغ جسيع الذعػب بغس  كالسذاعخ اك السػاقف.

الشطخ عغ الخمؽية الثقاؼية ليحه الذعػب كبعزيا االخخ تختمف باختالؼ الخمؽية 
قاؼية لمسجتسعات كتكػف حكخ عمى مجتسع معيغ دكف غيخه ،بل كتأخح احيانا االجتساعية كالث

 (.00،ص0202الفقي، نسصا مغايخ ا تساما عغ شعب اخخ)
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 اف الستخرز في عمع لغة الجدج يجب اف يكػف عمى معخفة باالمػر االتية )حساية ،
 (. :5د.ت،ص

لحخكة تطيخ ما يفكخ حخكة المداف تدبق المفع عشج التػاصل ،لكغ االىع اف ىحه ا-0
 العقل كال يخيج المداف الشصق بو.

 عمع لغة الجدج يطيخ بعس الحخكات التي يقـػ بيا االنداف ال شعػريا.-0

 عمع لغة الجدج يفرل شػبػغخاؼيا كمػاقع تمظ الحخكات.-3

 الحخكات الالشعػرية لمجدج ىي عالمات مخئية لسا نخؽيو مغ محفدات كمذاعخ.-4

يتفق الباحث مع ما كرد اعاله في ضخكرة معخفة كل مغ يجرس عمع لغة الجدج لكي   
 يترخؼ كفقيا ،كيتكمع كفق ما يرجر مغ الذخز السقابل مغ سمػكيات كانفعاالت متشػعة.

 لغة الجدد في القران الكريػ: *

التي  تزسغ القخاف الكخيع الكثيخ مغ السرصمحات الجالة عمى لغة الجدج ،كمغ االيات
 اشارت الى ذلظ:

اية  )سػرة مخيع، قػلو تعالى)فأشارت اليو قالػا كيف نكمع مغ كاف في السيج صبيا(.
رمدا(.)سػرة  (.كقػلو تعالى )قاؿ رب اجعل لي اية قاؿ ايتظ اال تكمع الشاس ثالثة اياـ اال09

سسعػا الحكخ  (،كقػلو تعالى )كاف يكاد الحف كفخكا ليدلقػنظ بأبرارىع لسا40آؿ عسخاف،اية 
كقػلو تعالى)كجػه يػمئح مدفخة ضاحكة  (.50كيقػلػف انو لسجشػف(.)سػرة القمع،اية

(،كقػلو تعالى)كقالت الييػد يج هللا مغػلة غمت ايجييع 39ك38مدتبذخة()سػرة عبذ،اية 
(،كقػلو 64كلعشػا بسا قالػا بل يجاه مبدػشتاف يشفق كيفسا يذاء(.)سػرة السائجة ،اية 

ا قيل ليع تعالػا يدتغفخ لكع رسػؿ هللا لػكا رؤكسيع كرايتيع يرجكف كىع تعالى)كاذ
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(،كقػلو تعالى )كلسا سقط في ايجييع كرأكا انيع قج ضمػا 5يدتكبخكف(.)سػرة السشافقػف،اية 
 (.049قالػا لئغ لع يخحسشا ربشا كيغفخ لشا لشكػنغ مغ الخاسخيغ(.)سػرة االعخاؼ،اية 

 قراني والمفيؽم العرري :*لغة الجدد بيؼ المفيؽم ال

اك االتراؿ غيخ المفطي الحؼ قج يتع برػرة  تسثل لغة الجدج جانب االتراؿ الرامت،
كعخؼ بانو الخسائل التػاصمية السػجػدة في  مشفرمة عغ الكالـ اك برػرة مراحبة لو،

سل كتذ الكػف الحؼ نعيذو ،كنتمقاىا عبخ حػاسشا الخسذ ،كيتع تجاكليا عبخ قشػات متعجدة،
كل الخسائل التػاصمية حتى تمظ التي تتجاخل مع المغة المفطية كالتي تعج مغ ضسغ 
بشيتيا،كتتجمى كسائل االتراؿ غيخ المفطي عبخ سمػؾ العيغ،كتعبيخات الػجو كااليساءات 
 كحخكات الجدج كىيئة الجدج كاكضاعو كالذع كالمسذ كالحكؽ كالسدافة كالسطيخ كالرػت،

 (.03،ص0202البيئة الصبيعية كاالصصشاعية كغيخىا )ربايعة ، كتختيب كمفيـػ الدمغ،

اف الشاضخ في ىحا التعخيف يفيع انو شامل لكل اقداـ االتراؿ غيخ المفطي ،كجل 
اصحاب ىحا الفغ ىع مغ الغخبييغ،اذ اف العمساء العخب كالسدمسيغ لع ييتسػا بو اال حجيثا 

شو اال قبل حػالي خسديغ عاما ،كما ييسشا في كبسحاكالت ما زالت قميمة ،اذ لع يبجأ الحجيث ع
ىحه الجراسة ىػ لغة الجدج كىي جدء مغ االتراؿ غيخ المفطي كما نحتاجو ىػ حخكة الخاس 
 كحخكة العيغ كاليج كاالصابع كالػجو كايحاءاتو كالييئة الجدجية العامة كالسذي كايحاءاتو.

 (03،ص0202)ربايعة ،

رخؼ فانيا ال تبتعج كثيخا عسا جاء  في كتاب هللا تعالى اما لغة الجدج  مغ السشطػر الع 
،فأف الباحث في ىحا الفغ يجج التقارب كاالتفاؽ بيغ السشطػر القخاني كالسشطػر العرخؼ في 
الكالـ عغ دالالت لغة الجدج ،كتجج الباحثيغ في كال االتجاىيغ يبحثػف كيشقبػف لمػصػؿ 

مدتقمة في الييئة اـ مخافقة لمغة السشصػقة،فتخػ  الى مجلػالت الحخكات الجدجية سػاء اكانت
العمساء الحيغ تكمسػا في لغة الجدج مغ مشطػر قخاني يؤكجكف عمى اىسية لغة الجدج في 
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التػاصل االنداني كتػصيل السعمػمة القخانية لمدامع،كيؤكجكف عمى اف القخاف الكخيع كرد ؼيو 
خ المفطي كالحؼ مغ جسمتو لغة % مغ االيات التي تزسشت االتراؿ غي70ما ندبتو 

الجدج،كالشظ اف ىحه الشدبة تبيغ مجػ تػاجج االتراؿ غيخ المفطي في القخاف الكخيع مسا 
يعصيشا الحق في الدعع بأىسية االتراؿ غيخ المفطي،اما العمساء الحيغ تكمسػا عغ لغة الجدج 

داني كعمى انيا اساسية في الحياة اليػمية فسا زالػا يؤكجكف عمى اىسيتيا في التػاصل االن
كجػىخية في تػصيل السعمػمة اك ما يجكر في خمجات الشفذ االندانية،فمغة الجدج مغ 
الػسائل التي تحقق الكثيخ مغ التجاكب بيغ الشاس كىي اقػػ بخسذ مخات مغ ذلظ التأثيخ 

لتي % مغ االىجاؼ ا55الحؼ تتخكو الكمسات ،فقج اثبتت الجراسات الحجيثة اف ما يقارب مغ 
يصسح السخسل الى تحؿيقيا يرل الييا عغ شخيق االيساءات كالحخكات بيشسا تحقق باقي 

كندتجؿ مغ ذلظ اف لغة الجدج ليا تأثيخ في  % ،45العشاصخ الشدبة الستبؿية اؼ بشدبة 
الحػار كايراؿ السعاني كاالفكار  برػرة تفػؽ تأثيخ الكالـ السشصػؽ ،كالسالحع في السفيـػ 

الفغ اف االمخ تعجػ دراسة دالالت لغة الجدج كقشػات االتراؿ مغ خالؿ  العرخؼ ليحا
الجدج،الى السجاالت التي يتع استخجاـ لغة الجدج فييا كالخقز كالتسثيل الرامت ،كالعخض 
السدخحي كالفيمع الديشسائي كعالع االزياء كالفغ التذكيمي كالمغة كاالدب كالذعخ كالبالغة 

في ىحه السجاالت كميا كتعقج لو الجكرات التجريبية كيعصى  كغيخىا ،كاصبح عمسا يجرس
)ربايعة  االىسية الكبيخة مغ اجل نجاح االنداف في التػاصل مع االخخيغ.

 (.05كص 04،ص0202،

يدتشتج الباحث مغ خالؿ ذلظ اف ىشاؾ تخابط كاضح بيغ السفيـػ القخاني كالعرخؼ لمغة 
عمى تجريذ لغة الجدج في عسـػ السدتػيات  الجدج،كيخػ الباحث في ىحا الرجد التاكيج

 التعميسية مغ اجل تػسيع مجارؾ الستعمسيغ كمخيالتيع. 
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 *آليات علػ لغة الجدد:

اف الستعارؼ عميو اف الستخرز في لغة الجدج يجقق الشطخ في اجداء الجدع التي   
كاالعزاء يعتقج كل كاحج مشا انيا ليدت محل مالحطة ،كعشج نديانيا فأف ىحه االجداء 

.كسا اف االخصاء التي يقع بيا كثيخ مغ الشاس -االعزاء-تتحخؾ ال شعػريا كمغ ثع تتكمع
كىي اخصاء لغة الجدج،كسا انيا ميسة بالشدبة لخجاؿ االعساؿ كسيجات االعساؿ كتكػف اكثخ 
اىسية في االجتساعات كعقج الرفقات كغيخىا مغ السقابالت ،كاىسيتيا بالشدبة لالشخاص 

يغ بالديارات كييسظ اف تعخؼ الذخز السقابل ىػ مخحب بظ اـ انظ ضيف ثقيل العادي
عميو.اف لغة الجدج االيجابية تتدع بالقػة كسا اف الخسائل الدمبية غيخ الذفيية التي تبعث بيا 
الى االخخيغ عادة ما تكػف مفخشة لمقػة ،كتأخح اتجاىا معاكدا لسا نخيج)حساية 

 (.02كص9،د.ت،ص

 (:00كص02تي )حساية ،د.ت،صلحا تجشب اال

الجخػؿ الستخدد:ال تجخ قجميظ اك تتدمل الى الغخفة .تحخؾ مباشخة كفي ثقة كسا لػ كاف -0
 ىشاؾ ىجؼ تبتػيو.

الشطخات السدجلة:ال تجعل نطخاتظ مدجلة اك مكتئبة ،ابجأ التخاشب بالعيػف كاحتفع بو -0
 قائسا شػاؿ الػقت.

لصخيقة ال تؤدؼ الى استحالة مسارسة لغة التخاشب امالة الحقغ الى االسفل:اف ىحه ا-3
 بالعيغ فقط بل تؤدؼ ايزا الى اف يكػف الذخز في كضع دفاعي.

 مرافحة االيجؼ ببخكد:كىي تعشي قمة االىتساـ بالذخز االخخ.-4

سحق االيجؼ عشج السرافحة :لغ تدتفيج بأؼ شكل اذا جعمت الذخز الحؼ ترافحو -5
 يذعخ بعجـ الخاحة.
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لسمل مغ حػلظ كالعربية كاالحباط االتسمسل:اف التسمسل مثل التثاؤب ،اذ سيبجأ الجسيع ب-6
 كالخغبة في الخحيل.

 التشيج:كىػ يعشي اف السػقف سػؼ يخيع عميو اليأس.-7

 انقل االىتساـ كال تشقل السمل. التثاؤب:-8

 ىخش الخاس كيعج دليال عمى االرتباؾ. -9

 عمى القمق. عس الذفة:كىي اشارة قػية-02

 فخؾ مؤخخة الخاس اك العشق:كىحه ايساءة تشقل االحباط كنفاذ الربخ.-00

تزييق العيشيغ:ايساءة سمبية قػية كتعشي عجـ السػافقة كاالستياء اك الغزب اما العيشيغ -00
 السغسزتيغ بالكامل فتعشي الحيخة.

تخفع الحاجبيغ كثيخا ،فأف ذلظ يعشي عجـ الترجيق بسعشى انظ ال  رفع الحاجبيغ:ال-03
 ترجؽ ما يقػلو الذخز االخخ.

 الشطخ الى الذخز االخخ مغ فػؽ نطارتظ:كىحا يعشي ايزا عجـ الترجيق.-04

تقاشع اليجيغ اماـ الرجر:اف ىحا الػضع الذائع ىػ رسالة قػية لمتحجؼ كانغالؽ -05
 ليجيغ قػيا كالى اعمى كانت درجة العجكانية اكبخ.التفكيخ ،ككمسا كاف تقاشع ا

فخؾ العيشيغ كاالذنيغ اك جانب االنف :كل ىحه االيساءات تعشي الذظ كعجـ الثقة -06
 بالحات كىي ايساءات يسكغ اف تجمخ اؼ رسالة.

يتفق الباحث مع ما كرد اعاله اذ يتػجب عمى الجسيع االلتداـ بالشقاط اعاله مغ اجل    
الدمػكيات كالحخكات كااليساءات الخاشئة كالتي مغ السسكغ اف تػقعشا في تجشب بعس 
 مذاكل عجة.



 الثالث والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا
 
 

 

 
10 

 *اىمية لغة الجدد في عملية التؽاصل:

يختمف االنداف عغ الحيػاف انو عشج مػاجية العجك تكػف اكثخ اعزائشا حيػية كحداسية      
االخخػ ،اذ يدتخجـ  مكذػفة اماـ ىحا العجك دكف حساية ،كذلظ عمى عكذ كافة السخمػقات

االنداف يجيو القامة حػاجد بيشو كبيغ ااخخيغ كليذ بالزخكرة اف يكػف ذلظ اثشاء دفاعو عغ 
نفدو في معخكة ما ،فعمى سبيل السثاؿ قج يكػف عقج الذخز لحراعيو عمى صجره كتذبيكو 

شكاؿ اقامة ليجيو اشاره كاضحة لعجـ شعػره باالرتياح اثشاء محادثتو ،كىػ ما يسثل شكال مغ ا
حػاجد معشػية بيشو كبيغ الذخز الحؼ امامو ،كمغ االشكاؿ االخخػ ليحه الحػاجد تمظ 
التي نخاىا في ذلظ الذخز الحؼ يقـػ بتعجيل اكساـ قسيرو باستسخار اثشاء السحادثة فيػ 
بحلظ كبال كعي مشو يرخؼ االنتباه عغ نفدو كيجعمو يتجو الى ما يقـػ بو،فأف معطع 

تمفة لمحخكات الجدجية االخخػ مثل قزع االضافخ ،كفخقعة االصابع  خشكاؿ الساالنساط كاال
كتعجيل شكل القسيز تعبخ عغ اخخاج الصاقة العربية في االنداف)ىارتمى، كاريشر 

 ( .83كص80،ص0228،

مغ اىع خرائز االتراؿ عغ شخيق لغة الجدج انو امخ ال يسكغ تحاشيو اك اليخكب   
سخء شيئا كيطل صامتا فأنو في الحؿيقة لع يشقصع عغ االتراؿ بل ىػ مشو فعشجما ال يقػؿ ال

عكذ نسػذجا مغ نساذجو ،كاذا استصاع اف يكف عغ الكالـ فأنو اليدتصيع اف يكف عغ 
 الحخكة كعغ التعبيخ عغ ذاتو بػسائل اخخػ،مثل حخكات الجدع كاليجيغ كتعبيخات الػجو ،

 عغ شخيق لغة الجدج في الشقاط االتية :)ربايعة ،كليحا ندتصيع اف نػجد اىع مدايا االتراؿ 
 (00ص ،0202

انو يعبخ عغ معمػمات كججانية في مقابل تعبيخ لغة الجدج عغ معمػمات تترل -0
بالسزسػف ،يسكغ مغ خالليا ايراؿ الحب كالبغس كالكخه كاالىتساـ كالثقة كالخغبة كالجىذة 

 كالسػافقة .



 الثالث والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا
 
 

 

 
11 

صػؼ ايزا عمى معمػمات مترمة بسزسػف اف االتراؿ عغ شخيق لغة الجدج يش-0
الخسالة المفطية فيػ يسجنا بأدكات لتفديخ الكمسات التي ندسعيا كيشصبق ذلظ عمى نبخة 
الرػت مثال كالتػكيج فزال عغ انو يػفخ السعمػمات التي تفيج في فيع شبيعة العالقة بيغ 

 االشخاؼ السذتخكة في عسمية االتراؿ.

رجقيا كيحتاج االنداف عادة الى نساذج كثيخة لمدمػؾ غيخ رسائل لغة الجدج تتسيد ب-3
 المفطي التي يرجرىا االخخكف حتى يثق بيع.

 (.03كص00،ص0202اما اىع السبخرات الستخجاـ ىحه المغة فيي )ربايعة ،

نقز التخميد المفطي في بعس السجاالت :فسثال ىشاؾ كمسات قميمة تجدج االشكاؿ -0
اليجيغ اكثخ فعالية في تجديج االشكاؿ مغ الكمسات كسا اف  اليشجسية لحلظ فأف ايساءات

 الدمػكيات غيخ المفطية اكثخ فعالية في التعبيخ عغ الذخرية.

اف الخمػز غيخ المفطية اكثخ قػة الف ادراكيا يتع مباشخة كتكػف االستجابات غيخ المفطية -0
 اكثخ فػرية.

ما تكػف عفػية ،مسا يكدبيا مرجاؾية يرعب التحكع في الخمػز غيخ المفطية لحا غالبا -3
 اكثخ مغ الخمػز المفطية.

يتدبب تخكيد االنتباه  في بعس الخمػز المفطية اك جعميا اكثخ صخاحة في قجر مغ -4
االزعاج كاالحالؿ بالشطاـ لحا تتع االستعاضة عشيا بالخمػز غيخ المفطية في ايراؿ 

 السزسػف بكيؽية ضسشية.

اـ قشاة ثانية الى جانب المغة امخا مفيجا كالسيسا اذا كانت ىحه تعج القجرة عمى استخج -5
القشاة تحسل قجرا كبيخا مغ السعمػمات التي تجعع المغة ،لكغ التعبيخ عشيا بالخمػز المفطية 

 امخ مخبظ كغيخ مالئع.
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كيسكغ استخالص قشػات االتراؿ بػساشة لغة الجدج مع التاكيج عمى اف لغة الجدج 
مغ االتراؿ الرامت ،كتتمخز قشػات االتراؿ بػساشة لغة الجدج في ىي الجدء السيع 

 (.06،ص0202القخاف الكخيع ؼيسا يمي )ربايعة ،

 االتراؿ بػساشة العيػف. -0
 االتراؿ بػساشة تعبيخات الػجو. -0
 االتراؿ بػساشة حخكات اعزاء الجدع. -3
 االتراؿ بػساشة الييئة كالسطيخ. -4

 *ماذا يدرس علػ لغة الجدد:
كتقدع  actionsاالفعاؿ التي يكػف بيا الجدج  -0

 ( :09كص08بييج،د.ت،ص،00،ص0202الفقي،الى)
افعاؿ كالدية :تخمق معشا عشج الػالدة كىي االفعاؿ البيػلػجية التي يقـػ بيا الجدج كالتي -أ

فاؿ يذتخؾ فييا جسيع البذخ بجكف اؼ اعتبار النتساءاتيع المغػية.كىشا ندتصيع اف نجرس لغة االش
 ،ككيف يعبخكف عغ اكجاعيع كمتصمباتيع االخخػ.

 افعاؿ مكتذفة كىي االفعاؿ الذخرية التي يكتذفيا االنداف في ذاتو.-ب
افعاؿ مكتدبة كىي االفعاؿ السكتدبة التي يتعمسيا االنداف بال كعي كىشا يكػف لمبيئة -ج

 السحيصة دكر كبيخ في ىحه االفعاؿ.
قج تبجك لمبعس مكتدبة كقج تبجك تجريبية اك تكػف لمبعس  االفعاؿ السختمصة كىشا افعاؿ-د

 مكتذفة كلمبعس تجريبية كىكحا.
-09ص د.ت، بييج، ،03كص00ص، ،0202الفقي،) مالمح الػجو كتقدع الى ما ياتي -0
02:) 
مالمح عخضية كىي السالمح التي تػافق الكالـ،كتكػف عفػية تطيخ مع العبارات المفطية -أ

 كستسع لمسعشى.
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مالمح تعبيخية كىي السالمح البيػلػجية التي تطيخ عمى الػجو تعبخ عغ حالة عربية -ب
 معيشة.

 مالمح تقميجية كىي السالمح التي يقـػ االنداف بتقميجىا لتأخح شكل معيغ تقميجؼ.-ج
مالمح رمدية كىي السالمح التي تطيخ عمى كجو االنداف ال اراديا لتفظ رمػز شخريتو اك -د

 ديتو.مداجو اك نف
مالمح تقشية كىي السالمح التي يخسسيا الذخز عمى كجو بحدب متصمبات معيشة اك ميشة -ق

 معيشة ،مثال مالمح الصبيب عشجما يذخز مخيزو،اك مثال االستاذ عشجما يذخح الجرس.
اعاله اىع ما يجرسو عمع لغة الجدج مغ افعاؿ مكتدبة  يدتشتج الباحث مغ خالؿ ماكرد    

كمكتذفة ككالدية كمالمح عخضية كتعبيخية كتقشية كغيخىا ،كيمخز الباحث مغ خالؿ ذلظ اف 
الشتائج التي يحرل عمييا مغ خالؿ دراستو ىحه مدتػحاة مغ خالؿ ما يفيسو مغ سمػؾ 

 كمالمح تخسع عمى كجػه كل مغ حػلشا.
 يد:*تفدير حركات ال

نذيخ ىشا الى مجسػعة مغ حخكات اليج كالتي ليا دالالت معيشة كىي 
 (:32كاالتي)بييج،د.ت،ص

ضع الحراعيغ :عشجما يقـػ الذخز الحؼ تتحجث اليو بزع ذراعيو فيػ يخيج اف يقػؿ -0
 اتخكشي لػحجؼ اك ال اتقبل ما تقػلو اك غيخ ميتع بو.

ي عالقة ججيجة غالبا ما تدتخجـ لمتعبيخ الحراعاف خمف الخاس ،كالسيالف الى الػراء:ف-0
 عغ الخغبة في الديصخة اك القػة.

الجدع السذجكد :الترمب اك الحخكة الجدجية الستذشجة اك اليجاف السذجكدتاف اماما اك -3
 راحتا اليج الستجيتاف نحػ االسف عمى الصاكلة كل ىحا يذيخ الى االىتساـ بالسػضػع.
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ة:يجؿ ىحا عمى انظ غيخ صخيح اك ربسا تقػؿ الكحب  اك اليج التي تغصي الفع كالمحي-4
ربسا تذعخ بعجـ االماف كالزعف ،كاذا لسدت كجيظ حيشسا يتحجث اليظ شخز ما اخخ 

 ؼيسكغ اف يعشي ىحا بأنظ ال ترجؽ ما يجخؼ قػلو امامظ.

التسمسل :اف الحخكة ىشا كىشاؾ كالمعب ببعس االشياء كالشقخ باالصابع كميا امارات -5
 عمى الدأـ اك العربية اك نفاذ الربخ . تجؿ

 *القؽاعد الرئيدة لقراءة االيماءات :

اف ما تخاه اك تدسعو في اؼ مػقف ال يعكذ بالزخكرة السػاقف الحؿيؿية لالشخاص 
، 0228كلحلظ انت بحاجة التباع ثالث قػاعج اساسية لتفيع االمػر بذكل صحيح )بييد،

 (.02ص

 اءات في مجمؽعات:القاعدة االولى :اقرأ االيم-

احج االخصاء الخصيخة التي يقع فييا السبتجغ في لغة الجدج ىػ اف يفدخ ايساءة مشفخدة  
بسعدؿ عغ االيساءات اك الطخكؼ االخخػ .عمى سبيل السثاؿ حظ الخاس قج يعشي اشياء 
عجيجة مثل العخؽ اك قذخة في الخاس اك الشدياف اك الكحب عمى حدب االيساءات االخخػ 

كمثل اؼ لغة مشصػقة لمغة الجدج مثل كمسات اك جسل اك  تحجث في نفذ الػقت. التي
كل ايساءة مثل كمسة كاحجة كقج يكػف لمكمسة الػاحجة معاني عجة مختمفة عمى  عالمات تخؾيع.

في المغة االنكميدية ليا عمى االقل عذخة معاني مشيا ارتجاء   dressingسبيل السثاؿ كمسة 
كال يسكشظ فيع معشى الكمسة فيسا  صعاـ اك ضسادة الجخكح كغيخىا،السالبذ اك صمرة ال

كامال اال عشجما تزعيا في جسمة مع كمسات اخخػ ،كااليساءات تأتي في جسل تدسى 
مجسػعات كىحه السجسػعات تكذف دائسا مذاعخ الذخز كمػاقفو كالسجسػعة في لغة 

ث كمسات اؼ ثالث ايساءات قبل الجدج مثل الجسمة السشصػقة تساما تحتاج عمى االقل لثال
اف تدتصيع تحجيج معشى كل كمسة مغ الكمسات بجقة كالذخز حاد السالحطة ىػ الحؼ 



 الثالث والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا
 
 

 

 
15 

يدتصيع قخاءة جسل لغة الجدج كمقارنتيا بجقة مع الجسل المفطية ،ليحا يجب عميشا قخاءة 
تطيخ  االيساءات كميا لكي نرل الى القخاءة الرحيحة ،فمكل مشا ايساءة متكخرة اك اكثخ

ببداشة انشا اما نذعخ بالسمل كاما نذعخ بأنشا تحت ضغط كيعج لسذ الذعخ الستػاصل اك 
اف ىحه االيساءة تعشي  كلكغ بسعدؿ عغ االيساءات االخخػ،االرجح تجكيخه مثاال شائعا لحلظ،

اف الذخز يذعخ بعجـ الثقة اك القمق فالشاس يسمدػف شعخىع اك رؤكسيع الف ىحه ىي 
 (.00، ص0228الصخيقة التي كانت تخيحيع بيا امياتيع عشجما كانػا اشفاال)بييد،

اف العالمة الخئيدة لمتقييع الشقجؼ ىي ايساءة كضع اليج عمى الػجو مع تػجيو الدبابة 
نحػ الخج بيشسا يغصي الفع اصبع اخخ،تدتشج الحقغ الى االبياـ،كىشاؾ دليل اخخ عمى  العمى

اف ىحا السدتسع لجيو افكار ناقجة لسا يدسعو كىػ كضع قجـ عمى اخخػ ،ككضع الحراع اماـ 
كمغ ىشا تقػؿ  -سمبية عجائية–،بيشسا يكػف الخاس كالحقغ لالسف -كضع دفاعي –الرجر 

يئا مثل "ال يعجبشي ما تقػؿ"،اك "ال اكافقظ الخاؼ"،اك"تشتابشي مذاعخ جسمة لغة الجدج ىحه ش
 (.00، ص0228سمبية")بييد،

 القاعدة الثانية :ابحث عؼ االندجام-

تطيخ االبحاث اف تأثيخ االشارات غيخ السشصػقة يعادؿ خسدة اضعاؼ تأثيخ المغة  
اء يعتسجكف عمى الخسالة غيخ السشصػقة،كانو عشجما ال يتشاغع االثشاف فالشاس كالسيسا الشد

المفطية كال ييتسػف بالسحتػػ المفطي.فأذا كشت بأعتبارؾ الستحجث ستدأؿ السدتسع السػجػد 
بالرػرة الدابقة عغ رايو في شيء قمتو،كاجابظ بأنو ال يتفق معظ،تكػف ا لغة جدجه مالئسة 

ا قاؿ انو يتفق مع ما في ىحه الحالة لعبارتو المفطية ،اؼ انيسا في حالة اندجاـ .كلكغ اذ
قمت ،فسغ االرجح انو يكحب الف كمساتو كايساءاتو ليدت  مشدجسة مع بعزيا البعس .اف 
مالحطة مجسػعات االيساءات كالتأكج مغ اندجاـ اك تشاغع القشاة الذفػية مع قشاة لغة الجدج 

ت ىسا اساس فيع السػاقف بذكل صحيح عغ شخيق لغة الجدج.ذكخ فخكيج انو بيشسا كان
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احجػ السخيزات تعبخ بكمساتيا عغ سعادتيا في حياتيا الدكجية ،كانت بجكف كعي تخمع 
خاتع الدكاج مغ اصبعيا كتزعو ثانية ،ككاف فخكيج مشتبيا الىسية ىحه االشارة التي تحجث 
بجكف كعي كلع يشجىر عشجما بجأت مذكالت الدكاج تطيخ عمى الدصح .اف مالحطة 

مغ اندجاـ اك تشاغع القشاة الذفػية مع قشاة لغة الجدج ىسا  مجسػعات االيساءات كالتاكج
 (.03، ص0228اساس فيع السػاقف بذكل صحيح عغ شخيق لغة الجدج )بييد،

 القاعدة الثالثة:اقرأ االيماءات في سياقيا:-

يجب التفكيخ في االيساءات في ضل الدياؽ الحؼ تحجث ؼيو،فأذا كاف شخز ما عمى 
مػقف الحافمة كيجاه متذابكتاف بذجة ،كيزع احجػ قجميو فػؽ سبيل السثاؿ جالدا في 

االخخػ باحكاـ كذقشو لالسفل ككاف يػما مغ اياـ الذتاء الباردة ،فيحا عمى االرجح يعشي انو 
يذعخ بالبخد كليذ في مػقف دفاعي كلكغ اذا استخجـ الذخز نفذ ىحه االيساءات كىػ 

بفكخة اك بسشتج اك خجمة ،يسكغ تفديخ ىحه جالذ معظ عمى مائجة بيشسا تحاكؿ اف تقشعو 
، 0228االيساءات عمى انيا تعشي اف لجيو مذاعخ سمبية اك انو يخفس عخضظ)بييد،

 (.04كص03ص

يدتشتج الباحث مغ خالؿ ضخكرة فيع جسيع االيساءات الرادرة عغ اؼ شخز مغ اجل 
 فيع لغة الجدج برػرة صحيحة.

 *قؽة راحة اليد:

كاحجة مغ اشارات الجدج االقل مالحطة كلكغ القػية ججا كالتي تعج راحة يج االنداف 
تطيخ عشجما تعصي شخرا ما تػجييات اك اكامخ اك عشج الترافح ،كعشجما تدتخجـ بصخيقة 
معيشة ،تعصي قػة راحة اليج مدتخجميا قػة الدمصة الرامتة .كتػجج ثالث  ايساءات رئيدة 

كضع ضع راحة اليج  كضع راحة  اليج االسفل،كضع راحة اليج االعمى ، لديصخة راحة اليج:
كتطيخ الفخكؽ بيغ الثالثة اكضاع في ىحا السثاؿ :لشفتخض انظ تصمب  كاالشارة باالصبع.
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مغ شخز اف يحسل شيئا ما كيشقمو لسػقع اخخ.كلشفتخض انظ تدتخجـ نفذ نبخة الرػت 
تدتخجـ  راحة يجؾ،كنفذ الكمسات كنفذ تعبيخات الػجو في كل مثاؿ كانظ ستغيخ فقط كضع 

راحة اليج العمى كايساءة استدالـ كعجـ تيجيج ،شبيية بايساءة التػسل لستدػؿ في الذارع 
،ككانت تدتخجـ قجيسا لتبيغ اف الذخز ال يحسل سالحا .فالذخز الحؼ تصمب مشو اف 
يشقل الذيء لغ يذعخ انو مجبخ عمى ذلظ.كلغ يذعخ اف شمبظ ييجده .كسا انظ اذا اردت 

ا اف يتكمع ،يسكشظ استخجاـ كضع راحة اليج الى االعمى " تدميع" لتعمسو انظ تتػقع شخرا م
كقج تغيخ معشى ايساءة راحة اليج الى االعمى عبخ القخكف  مشو اف يتكمع كانظ مدتعج لدساعو.

كتصػرت ايساءات اخخػ مثل راحة اليج الػاحجة السخفػعة في اليػاء ،ككحلظ كضع راحة اليج 
ستذعخ  كعشجما تتحػؿ راحة اليج لتتجو لالسفل، غيخىا مغ االكضاع الستشػعة،ك  عمى القمب،

فػرا بالديصخة ،كسيذعخ الذخز االخخ انظ اعصيتو امخا ليشقل االشياء كقج يبجأ في الذعػر 
، 0228بالعجائية نحػؾ كذلظ حدب عالقتظ بو اك مشربظ بالشدبة لو في العسل )بييد،

 (.37كص36ص

اما كضع ضع راحة اليج كاالشارة باالصبع فتدتخجـ ؼيو االصبع السذيخ كيخاكة رمدية 
،يجفع بيا مجازا الستحجث الدامعيغ نحػ الخزػع كبجكف كعي تثيخ ىحه االيساءة مذاعخ 
سمبية لجػ االخخيغ حيث انيا تدبق ضخبة مباشخة بالحراع كىي حخكة بجائية تدتخجميا معطع 

.كتعج ايساءة ضع راحة اليج كاالشارة باالصبع كاحجة مغ اكثخ الخئيدات في اليجـػ 
االيساءات السدعجة التي قج يدتخجميا اؼ شخز اثشاء التكمع ،كخاصة عشجما تعسل كػسيمة 
لزبط ايقاع كمسات الستحجث .كفي بعس الجكؿ تعج االشارة باالصبع نحػ اؼ شخز اىانة 

لحيػانات كيدتخجـ الساليديػف االبياـ لالشارة ،الف ىحه االيساءة تدتخجـ فقط لالشارة الى ا
 (.38، ص0228الى االشخاص اك العصاء االتجاىات)بييد،

اف اؼ حخكة تتحخكيا يج االنداف في اؼ اتجاه تعبخ عغ شيء معيغ في حجيثو كلقج 
اصبحت مثل ىحه االيساءات جدءا مغ اسمػب التػاصل كاية ايساءة تعصي معشى حتى لػ 
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.كيسكغ لميجيغ اف تعبخ عغ عجة معاف كانفعاالت نػفي بعس االحياف  كانت غيخ مقرػدة
تعبخ عغ نػع الثقافة ،كمغ تمظ االشارات ما يبجك مغ خالؿ لغة الجدج كيتع ذلظ في نصاؽ 

كيسكغ اف نذاىج امثمة  العقل الباشغ كمغ اشيخ ىحه االشارات اف يتخح الكفاف شكال ىخميا،
فالذخز الستحجث  ي السقابالت مع الدياسييغ كالخبخاء،عمى ذلظ عبخ شاشات التميفديػف ف

يزع اشخاؼ اصابع كؽيو في مػاجية بعزيا البعس ثع يخفعيا لتأخح شكل مثمث اك ىـخ 
كذلظ دليل عمى احداس ذلظ الذخز بأنو االفزل كصاحب اليج العميا كقج يحجث ذلظ في 

قافات كعمى مختمف نصاؽ عقمو الباشغ. كيسكغ اف نخػ مثل ىحا الدمػؾ في كل الث
السجتسعات بسختمف فئاتيا كشكل اخخ اكثخ جخاءة يعكذ شعػر الستحجث بالعطسة كىػ اف 
يزع يجيو متذابكتي االصابع خمف راسو ،كسا اف ىشاؾ اشكاال اخخػ لحخكة اليجيغ بسثل 
ىحا االسمػب كالتي تعكذ شعػر الذخز بالخزػع اك شعػره بالجكنية اك تحخيظ االصابع 

 (.84كص83،ص0228ك باالشارة الى االسفل)ىارتمى، كاريشر ،افؿية ا

يخػ الباحث اف االختالؼ في كيؽية كضع راحة اليج لو مفاـيع كمجلػالت مختمفة كل 
 كاحجة مشيا ليا رمد ندتصيع مغ خاللو فيع االشخاص مغ حػلشا.

 *لغة المرافحة :

بو مع شخز اخخ  السرافحة ىي غالبا اكؿ اتراؿ جدجؼ كربسا الػحيج الحؼ نقـػ
،كسا اف كيؽية السرافحة كقػتيا كفتخة بقائيا يسكشيا اف تؤثخ عمى كيؽية فيع الذخز الحؼ 

ففي جسيع انحاء العالع مغ الذائع استخجاـ اليجيغ لتحية االخخيغ عمى الخغع مغ  نحييو لشا.
و كمجػ قػة اف الثقافة تفخض صػرا مختمفة لكيؽية الؿياـ بتحية اليجيغ كالػقت الحؼ ندتغخق

تمظ التحية ،كحيث اف السرافحة ىي السخة االكلى التي يتالمذ فييا شخراف فعميا يسكغ 
اف تكػف لحطة فارقة في عالقتيسا فزال عغ استخجاـ السرافحة مغ اجل التعخؼ باالخخيغ 
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  ،0202كتحيتيع اال اف ىشاؾ اشخاصا محجديغ يدتخجمػنيا الثبات الديصخة )نافارك ،
 (.050 -052ص

تعج السرافحة اثخا باؾيا مغ الساضي البعيج في اؼ كقت كانت تمتقي ؼيو الؿبائل البجائية 
في ضخكؼ كدية ،كانػا يعجكف اذرعيع كيفتحػف راحة ايجييع ليطيخكا انيع ال يحسمػف اك 
يخبئػف اؼ اسحمة كفي العيج الخكماني كاف حسل الخشجخ مخبأ في الكع امخا شائعا كلحلظ 

غ اجل الحساية باستخجاـ مدكة اسفل الحراع كتحية شائعة .كالذكل الحجيث قاـ الخكماف م
ليحه التحية القجيسة ىػ التذابظ كىد راحتي اليجيغ.كاستخجمت ىحه الصخيقة اكؿ مخة في القخف 
التاسع عذخ القخار صفقات تجارية بيغ رجاؿ ذكؼ مكانة متداكية.كانتذخت بذكل كبيخ فقط 

ك نحػ نحػ ذلظ ،كضمت كحلظ في السجتسع الحكػرؼ حتى فتخات في السائة سشة االخيخة ا
قخيبة.كاليـػ في معطع الجكؿ الغخبية كاالكربية تجخؼ ىحه السرافحة كتحية اكلية كعشج 
السغادرة في جسيع اكساط االعساؿ كتديج في الحفالت كاالحجاث االجتساعية كيدتخجميا كل 

لياباف يعج االنحشاء ىػ التحية التقميجية مغ الخجاؿ كالشداء.كحتى في بالد اخخػ مثل ا
كتايالنج حيث يحيػف باستخجاـ ايساءة تذبو الرالة ،ففي معطع االماكغ تيد االيجؼ عادة 
مغ خسذ الى سبع مخات ،كلكغ في بعس الجكؿ مثل السانيا تيد مختيغ اك ثالثا مع ابقاء 

اكبخ السرافحيغ ،حيث  التذابظ بااليجؼ كقتا يداكؼ ىدتيغ اضافيتيغ ،كالفخنديػف ىع
يرافحػف عشج التحية كعشج السغادرة كيقزػف كقتا كبيخا كل يـػ في الترافح 

 (.40كص42، ص0228بااليجؼ)بييد،

اف الغخض مغ اؼ مرافحة ىػ محاكلة اضيار االخالص اك الثقة اك عسق السذاعخ 
عبيخ عغ عسق نحػ الستمقي كيشبغي مالحطة عشرخيغ ميسيغ اكال: تدتخجـ اليج اليدخػ لمت

السذاعخ التي يخيج مشذىء السرافحة تػصيميا كىحا يتشاسب مع السدافة التي تػضع عشجىا 
اليج اليدخػ لبادػء السرافحة فػؽ اليج اليسشى لمستمقي .فيي مثل قرج اك نية التعانق 
كتدتخجـ اليج اليدخػ لبادػء السرافحة مثل تخمػمتخ لؿياس السػدة ككمسا كضعت اعمى 
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ع الستمقي زادت السػدة التي يخيج بادػء السرافحة اف يطيخىا .ؼبادػء السرافحة عمى ذرا 
يحاكؿ اف يطيخ ارتباشاحسيسا بالستمقي بيشسا في نفذ الػقت يحاكؿ الديصخة عمى 
حخكتو.عمى سبيل السثاؿ تجؿ مدكة السخفق عمى قجر اكبخ مغ السػدة كالديصخة مغ مدكة 

السػدة اكثخ مغ مدكة اعمى الحراع،ثانيا:تعج اليج الخسغ،ككحلظ تعبخ مدكة الكتف عغ 
اليدخػ لسشذىء السرافحة انتياكا لمسداحة الذخرية لمستمقي كعامة ،فسدكة الخسغ "كمدكة 
السخفق امخ مقبػؿ فقط عشجما يذعخ شخز ما بالقخب مغ الذخز االخخ،كفي ىحه 

ة فقط مغ السداحة الحاالت تجخل اليج اليدخػ لبادػء السرافحة في الشاحية الخارجي
الذخرية لمستمقي.كتطيخ مدكة الكتف كمدكة اعمى الحراع السػدة الحسيسة كقج تؤدؼ كل 
مشيسا الى السعانقة .كما لع تكغ السذاعخ الحسيسية متبادلة ،اك لع يكغ لجػ بادػء السرفحة 

باخترار سبب كجيو الستخجاـ اليجيغ،فخبسا يتذكظ الستمقي كال يثق بشػايا بادػء السرافحة .
اذا لع يكغ ىشاؾ رابط شخري بيشظ كبيغ الذخز االخخ فال ترافحو باستخجاـ يجيظ بأؼ 
صػرة ،كاذا لع يكغ بيشظ كبيغ الذخز الحؼ يرافحظ باستخجاـ اليجيغ ارتباط شخري 

 (.56كص55، ص0228فابحث عغ اغخاضو الخؽية)بييد،

لسعخكؼ اف البخيصانييغ كتختمف السرافحة مغ بمج الى اخخ مثال في بخيصانيا فسغ ا
يذتيخكف بالبخكد عغ جيخانيع مغ قاششي القارة نفديا،كتعج السرافحة التحية الخسسية الخئيدة 
،كال تدتخجـ السرافحات في السشاسبات غيخ الخسسية كسا يدتخجميا الذباب برػرة اقل مغ 

فل في حخكات كبار الدغ،اما في فخندا فتتع السرافحة عغ شخيق تحخيظ اليج الى اعمى كاس
سخيعة كمتػالية ،كبػجو عاـ عمى الخجل اف يشتطخ حتى تقجـ اليو السخأة يجىا لترافحو 
اكال،كيتسيد شعب الجنسارؾ بالقػة كالدخعة عشج السرافحة ،كيتع مرافحة السخأة اكال ،كيتعمع 

سرافحة االشفاؿ مرافحة االخخيغ كالشطخ الى العيشيغ،كفي السانيا يتسيد الخجاؿ بالقػة في ال
،كتدتخجـ السرافحة مغ قبل الشداء كاالشفاؿ كلكغ ليذ بشفذ القػة التي يرافح بيا 
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الخجاؿ،كعشج مقابمة مجسػعة مغ االفخاد تتع مرافحتيع كميع 
 (.000كص000كص002)كميتػف،د.ت،ص

استشتج الباحث مغ خالؿ ذلظ اف لمسرافحة شخائق كثيخة ككل كاحجة مشيا مفيـػ مغايخ 
حجة مشيا تعبخ عغ ما يجػؿ في نفػس االشخاص ككفق ذلظ ندتصيع تفديخ لالخخ ،كل كا

 مكشػنات كل فخد.

 :اشارات الذراع*

ثشي الحراعيغ اماـ الرجر :الحراعاف مصػيتاف معا عمى الرجر كسحاكلة لػضع حاجد -0
بيغ الذخز كشخز اخخ اك شيء اخخ ال يحبو،كىشاؾ اكضاع  كثيخة لثشي الحراعيغ ،كىػ 

كيفدخ بشفذ السعشى الجفاعي اك الدمبي في كل مكاف تقخيبا ،كعادة ما يكػف  كضع عالسي
بيغ الغخباء في االجتساعات العامة كفي الصػابيخ اك اثشاء الػقػؼ في الرفػؼ في الشػادؼ 
كعشج السراعج اك في اؼ مكاف يذعخ ؼيو االشخاص بعجـ الثقة اك عجـ 

 (.93،ص0228االماف)بييد،

دمح:اذا اشبق الذخز ؾبزتي اليجيغ مع ثشي الحراعيغ فيحا يدسى ثشي الحراعيغ الس-0
ثشي الحراعيغ مع اشباؽ الكفيغ،كيجؿ عمى العجاء ككحلظ عمى مػقف دفاعي ،كاذا اجتسع مع 
ذلظ ابتدامة الذفاه السصبقة اك االسشاف السصبقة كالػجو االحسخ .كيسكغ اف يحجث ىجـػ 

استخضاء الكتذاؼ الدبب في ذلظ اذا لع لفطي اك حتى جدجؼ ،كتكػف بحاجة السمػب 
 (.95،ص0228يكغ الدبب كاضحا فعال .ىحا الذخز في مػقف عجكاني ىجػمي)بييد،

امداؾ الحراعيغ:يتسيد امداؾ الحراعيغ السددكج بأف تسدظ اليجيغ بذجة بأعمى -3
الحراعيغ،كيفعل ذلظ مغ يخغب في تقػية نفدو كتجشب ضيػر الجدء االمامي مغ 
الجدع،احيانا يتع مدظ الحراعيغ بذجة لجرجة اف االصابع كمفاصميا قج تتحػؿ لمػف االبيس 
الذاحب بدبب انقصاع الجكرة الجمػية ،كىحه كسيمة يذعخ بيا الذخز نفدو بالخاحة بذكل 
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يذبو احتزاف الشفذ ،كعادة ما نجج االمداؾ بالحراع في غخؼ االنتطار بعيادات االشباء 
اك مع االشخاص الحيغ يدافخكف جػا الكؿ مخة كىع في انتطار االقالع كىحا كاشباء االسشاف،

يطيخ مػقفا سمبيا كمتحفطا.كفي قاعة السحكسة يسكغ اف نخػ السجعي يتخح كضع ثشي 
الحراعيغ مع اشباؽ الكفيغ بيشسا نجج السجعى عميو يتخح كضع امداؾ الحراعيغ 

 (.97كص996،ص0228السددكج)بييد،

غ العمى:عشجما تعخض قزيتظ عمى شخز ما كيقـػ بثشي ذراعيو مع كضع االبيامي-4
كضع االبياميغ العمى قخب نياية حجيثظ كمزافا الى ذلظ مجسػعة مغ االيساءات االيجابية 
فيجؿ ذلظ عمى انو بامكانظ االنتقاؿ بدالسة الى مصالبة ىحا الذخز بالتداـ.كمغ ناحية 

جيث كضع ثشي الحراعيغ مع اشباؽ الكفيغ ككاف اخخػ اذا اتخح الذخز االخخ في نياية الح
كجيو غيخ معبخ ،فقج تبجأ السذاكل اذا حاكلت اف تحرل مشو عمى كمسة نعع ،كيكػف مغ 
االفزل اف تداؿ اسئمة محاكال اف تكتذف اعتخاضاتو ،كعشجما يقػؿ شخز ما كمسة ال ردا 

ك عجكانيا . كالقجرة عمى احج العخكض يسكغ اف يربح مغ الرعب تغييخ رايو دكف اف تبج
عمى قخاءة لغة الجدج تتيح لظ اف تخػ القخار الدمبي قبل الشصق بو كتعصيظ كقتا التخاذ 
ترخؼ بجيل.كنادرا ما يدتخجـ االشخاص الحيغ يحسمػف اسمحة اك يختجكف دركعا كاؾية 

ط ايساءات ثشي االذرع الف سالحيع اك درعيع يػفخ ليع الحساية الكاؼية لمجدع فسثال ضبا
الذخشة نادرا ما يثشػف اذرعيع اال اذا كانػا يقفػف في الحخاسة كعادة ما يدتخجمػف كضع 
اشباؽ الكف ليقػلػا بػضػح انو غيخ مدسػح الؼ شخز اف يسخ مغ حيث 

 (.99كص98،ص0228يقفػف)بييد،

يتفق الباحث مع ما كرد مغ اراء كمعمػمات بخرػص اشارات الحراع فكل حخكة مشيا 
تعصي انصباعا مختمفا مغ شخز الخخ ،كىحه خيخ كسيمة لقخاءة ما يجػؿ في نفػسيع دكف 

 اف يشصقػا بحخؼ كاحج.
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 *فرك راحتي اليديؼ معا:
ي فخامي الدىخ يفخكو اف فخؾ راحتي اليجيغ معا شخيقة يعبخ بيا الشاس عغ التػقع االيجاب

بيغ راحتي يجيو كعالمة لتػقعو االيجابي بالفػز ،كمشدق االحتفاالت كالسخاسع يفخؾ راحتي 
يجيو معا كيقػؿ لجسيػره نتصمع االف لدساع الستحجث التالي ،كيتعمع العاممػف في مجاؿ 

الء السبيعات استخجاـ ايساءة فخؾ راحتي اليجيغ عشج كصف السشتجات اك الخجمات لمعس
السحتسمػف ،ككحلظ استخجاـ حخكة يج سخيعة لتجشب جعل السذتخؼ في مػقف دفاعي كعشجما 
يفخؾ السذتخؼ راحتي يجيو معا بدخعة كيقػؿ لشخ ماذا لجيظ فيحا يذيخ انو يتػقع اف يخػ 

 (.032كص009،ص0228شيئا جيجا كانو قج يذتخؼ)بييد،

 :فرك االبيام باالصابع -
اك باشخاؼ االصابع حخكة شائعة االستخجاـ كأيساءة لتػقع اف حظ االبياـ بالدبابة 

الساؿ.كىي مأخػذه مغ حظ قصعة العسمة السعجنية بيغ االبياـ كاشخاؼ االصابع كيدتخجميا 
% ،اك الذخز الحؼ يقػؿ لرجيقو 42غالبا البائع في الذارع الحؼ يقػؿ يسكغ اف اكفخ لظ 

تجشب ىحه االيساءة في جسيع االكقات اؼ ىل يسكغ اف تقخضشي خسديغ جشييا؟،كيشبغي اف ي
شخز محتخؼ يتعامل مع العسالء كذلظ النيا تشصػؼ عمى افكار اك معاف سمبية تتعمق 

 (.030كص032،ص0228بالساؿ )بييد،

 اطباق اليديؼ معا:-

تبجك ىحه االيساءة كجاللة عمى الثقة الف بعس االشخاص الحيغ يدتخجمػنيا يبتدسػف 
كضاع رئيدة الشباؽ اليجيغ مشيا اشباؽ اليجيغ اماـ الػجو ،كاشباؽ ايزا ،كتػجج ثالثة ا

اليجيغ ككضعيسا عمى السكتب اك في الحجخ كعشج الػقػؼ،كاشباؽ اليجيغ اماـ مشصقة انفخاج 
الخجميغ،كىشاؾ ارتباشا بيغ االرتفاع الحؼ تػضع ؼيو اليجاف كدرجة احباط الذخز بسعشى 

جما تكػف يجاه مختفعتيغ كسا في الػضع الستػسط اف التعامل مع الذخز يكػف اصعب عش
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مسا لػ كانتا في الػضع السشخفس ،كمثل جسيع االيساءات الدمبية تكػف بحاجة التخاذ اجخاء 
يفتح اصابع الذخز بأف تقجـ لو مذخكبا اك تصمب مشو اف يحسل شيئا كاال فديدتسخ مػقفو 

 )بييد، كضاع ثشي الحراعيغالدمبي بشفذ الصخيقة التي يدتسخ بيا في اؼ كضع مغ ا
 (.030 -030ص ،0228

 ايماءة البرج:-

اف حخكة البخج تحجث غالبا بسفخدىا اذ تزغط اصابع احجػ اليجيغ بخفة عمى اصابع 
اليج االخخػ مكػنة شكل البخج اك القسة السدتجقة كاحيانا تتأرجح اليجاف لمخمف كلالماـ مثل 

كثيخا في التعامل بيغ الخئيذ كالتابع كانيا تجؿ  اجخاء تسخيغ الزغط اماـ السخآة ،كتدتخجـ
عمى مػقف كاثق ،فاالعمى مشدلة غالبا ما يدتخجمػف ىحا الػضع عشج اعصاء التعميسات اك 
الشرائح لمتابعيغ ليع ،كىي اكثخ شيػعا بيغ السحاسبيغ كالسحاميغ كالسجراء،كغالبا ما 

االيساءة .كيشبغي تجشبيا عشجما تخغب  يدتخجـ االشخاص الػاثقػف ذككا السكانة السختفعة ىحه
في اف تكػف مقشعا اك في كدب ثقة الصخؼ االخخ حيث يسكغ احيانا اف تفيع عمى انيا 
اعتجاد بالشفذ اك تكبخ.فأف اردت اف تبجك ككانظ كاثق كلجيظ جسيع الحمػؿ اك االجابات 

 (.034كص033كص030،ص0228الرحيحة فاف كضع البخج سيحقق ذلظ)بييد،

 الؽجو: طبق -
ىحه االيساءة ليدت سمبية بل ايجابية تدتخجـ عشج التػدد كالسغازلة كتدتخجميا اساسا 
الشداء لمفت انتباه الخجاؿ حيث تزع السخأة احجػ يجييا فػؽ االخخػ كتقجـ كجييا لمخجل 

 (.035،ص0228ككانو فػؽ شبق ليشاؿ اعجابو)بييد،

 وضع اليديؼ خلف العير:-

غ الشبالء كالقادة كيدتخجميا رجاؿ الذخشة اثشاء الحخاسة كمجيخ ىحه االيساءة شائعة بي
السجرسة كىػ يتجػؿ في السجرسة ككبار الذخريات العدكخية كاؼ شخز في مخكد سمصة 
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،كالسذاعخ السختبصة بيحه االيساءة ىي االستعالء كالثقة كالقػة ،فالذخز في ىحه الحالة 
كمشصقة انفخاج الداقيغ مسا يطيخ عجـ يكذف مػاضع عخضة لالعتجاء مثل بصشو كقمبو 

شعػره بالخػؼ ،اما ايساءة مدظ اليج مغ الخسغ فتطيخ مذاعخ مختمفة عغ كضع راحة 
احجػ اليجيغ في راحة اليج االخخػ خمف الطيخ فيي عالمة االحباط كمحاكلة لزبط الشفذ 

كسا لػ اف كىشا تكػف احجػ اليجيغ مسدكة بخسغ اك ذراع اليج االخخػ بذجة خمف الطيخ 
احجػ الحراعيغ تحاكؿ مشع االخخػ مغ االنجفاع بقػة،ككمسا ارتفع مػضع مدظ احجػ اليجيغ 
لمحراع السقابمة كاف الذخز اكثخ احباشا اك غزبا ،كنالحع ىحه االيساءة غالبا ما تكػف 
خارج قاعات السحاكع عشجما تمقي االشخاؼ الستشازعة كجيا لػجو كنخاىا بيغ العامميغ 

عات السشتطخيغ في صالة استؿباؿ العسالء كبيغ السخضى السشتطخيغ لمصبيب كىي بالسبي
 (.038كص037،ص0228محاكلة الخفاء العربية اك لكبح الشفذ )بييد،

كضع اليجيغ عمى الخرخ:ىحه احجػ الدمػكيات السدتخجمة لتؤكج الديصخة كلتطيخ -
سمفػظ ثشي الذخز لكمتا الدمصة باسع اليجيغ عمى الخرخ ،يدتمـد ىحا الدمػؾ غيخ ال

مع كضع اصابع االبياـ  –حيث تكػف يجاه مػضػعتيغ  Vذراعيو لتأخحا شكل حخؼ 
عمى االكراؾ .كىي شخيقة فعالة لمشداء ألضيار انيا ترسع عمى راييا ككاثقة مغ -لمخمف

 (.033،ص0202نفديا كرافزة اف تتع مزايقتيا )نافارك ،

كالحؼ يتع -محراعيغ السػضػعيغ حػؿ الخاصخة  كىشاؾ اشكاؿ متشػعة لمػضع التقميجؼ ل
كالحؼ تػضع  -عادة عشجما تكػف اليجاف عمى االكراؾ كاصابع االبياـ مػجية ناحية الطيخ

ؼيو اليجاف عمى االكراؾ كلكغ اصابع االبياـ تكػف مػجية لالماـ ،تتع رؤية ىحا الدمػؾ غالبا 
،قج يتعاممػف مع مػقف ما كىع عشجما يذعخ الشاس بالفزػؿ كبالقمق في الػقت نفدو 

اصابع االبياـ لالماـ ،اليجاف عمى االكراؾ ،السخافق –كاضعػف اذرعيع عمى خاصخاتيع 
لتقجيخ ما يحجث ،ثع يجيخكف ايجييع لتكػف اصابع االبياـ لمخمف ،لتأسيذ كقفة -لمخارج

 (.036،ص0202اىتساـ اكثخ سيصخة اذا تصمب االمخ)نافارك ،



 الثالث والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا
 
 

 

 
26 

مساثل لػضع –اس:ىشاؾ سمػؾ اخخ يعبخ عغ الديصخة السكانية سمػكيات تغصية الخ -
خالؿ اجتساعات االعساؿ كالسقابالت االخخػ السدكدة بسقاعج ،كذلظ -الحراعيغ عمى الخاصخة

 (. 037،ص0202عشجما يسيل شخز لمػراء كيذبظ يجيو خمف راسو)نافارك ،

 *االشارات التي تدىء لالخريؼ:

شارة باالصبع احجػ اكثخ االشارات السديئة التي يسكغ اف في العجيج مغ البمجاف تعج اال
يطيخىا الذخز ،اذ اضيخت الجراسات اف االشخاص ال يحبػف اف يذيخ الييع شخز ما 
بأصبعو ،كاف بعزا مشيا معخكؼ مثل "التمػيح بالؿبزة"،كسا اف شقصقة االصابع لجحب 

 (.055كص054،ص0202انتباه شخز ما تعج سمػكا فطا )نافارك ،

 *سلؽكيات اليد الدالة على الثقة العالية:

قج يكػف انحجار اليجيغ اقػػ الدمػكيات الجالة عمى الثقة العالية انو عبارة عغ لسذ انامل   
اصابع كمتا اليجيغ في تذارة مذابية "لميج الستػسمة"كلكغ االصابع ال تكػف متذابكة كقج ال 

االنحجار الف اليجيغ تاخحاف شكال تكػف راحتا اليجيغ متالمدتيغ ،يدسى ىحا الػضع 
مجببا،في الػاليات الستحجة االمخيكيةة تسيل الشداء الى الؿياـ بحلظ بالقخب مغ اسفل الجدع 
ربسا عمى الخرخ كالحؼ يجعل مالحطة الدمػؾ في بعس االحياف صعبا كيسيل الخجاؿ الى 

خئيا كقػيا.يجؿ سمػؾ الؿياـ بحلظ اعمى ،عمى مدتػػ الرجر ،كالحؼ يجعل ؾياميع باالمخ م
االنحجار عمى انظ كاثق مغ افكارؾ اك مػقفظ ،انو يجعل االخخيغ يعخفػف بجقة شعػرؾ نحػ 
شيء ما كمجػ اخالصظ لػجية نطخؾ ،غالبا ما يدتخجـ االشخاص اصحاب السشدلة الخؼيعة 

قتيع السحامػف ، كالقزاة ،كاالشباء ىحا الدمػؾ كجدء مغ قائسة سمػكياتيع اليػمية بدبب ث
 في انفديع كفي مشدلتيع ،جسيعشا ندتخجـ ىحا الدمػؾ مغ كقت الخخ كباساليب مختمفة ،
كالبعس مشيع يقـػ بو تحت الصاكلة كالبعس االخخ يقػمػف بو عاليا اماميع،كالبعس االخخ 

 (.063كص060،ص0202فػؽ رؤكسيع)نافارك ،
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 *ايماءات الكذب:

تغصي اليج الفع ككأف السخ بجكف كعي يعصييا امخا بسحاكلة كبح  :تغطية الفػ-0
الكمسات الخادعة التي تقاؿ،كاحيانا تتع ىحه االيساءة بػضع عجة اصابع فقط عمى الفع اك 
حتى بػضع ؾبزة اليج مغمقة كلكغ معشاىا يطل كسا ىػ ،كيحاكؿ بعس الشاس اخفاء ايساءة 

السسثمػف بجكر افخاد العرابات اك السجخميغ غالبا ما تغصية الفع بادعاء الدعاؿ كعشجما يقـػ 
يدتخجمػف ىحه االيساءة عشج مشاقذة انذصتيع االجخامية مع العرابات االخخػ اك عشجما 
تدتجػبيع الذخشة ،كبحلظ يعمع الجسيػر انيع يخفػف اسخارا اك انيع غيخ صادقيغ.كاذا 

ى انو قج يكػف كاذبا ،اما اذا غصى استخجـ الذخز الحؼ يتكمع ىحه االيساءة فيحا يذيخ ال
الدامع فسو كانت تتحجث فيحا يطيخ انو قج يذعخ انظ تخفي شيئا ،كمغ اكثخ السشاضخ التي 
تدعج الستحجث في اؼ مؤتسخ اف يخػ جسيػره يدتخجـ ىحه االيساءة اثشاء تحجثو ،كىشا يشبغي 

عزكع يختمف معي اف يتػقف كيدأليع "ىل يخغب احج في شخح اؼ اسئمة"،اك "ارػ اف ب
،فيل نتمقى اسئمتكع"،كىحا يدسح باخخاج اعتخاضات الجسيػر الى الدصح ،كيعصي الستحجث 
الفخصة ليعجؿ عباراتو كيجيب عغ االسئمة مثمسا سيفعل اذا كانت اذرعيع مصػية كمثشية عمى 
الرجر.اف تغصية الفع قج تبجك حسيجة مثل حخكة"شذر"عشجما تػضع اصبع كاحج راسيا عمى 

لذفتيغ كمغ السخجح اف مغ يدتخجـ ىحه االيساءة كاف قج شاىجىا مغ امو كابيو عشجما كاف ا
شفال كعشجما كبخ اصبح يدتخجميا في محاكلة ليخبخ نفدو اال يقػؿ شيئا يذعخ بو كالفكخة 

 (.049،ص0228ىي انيا تشبيظ الى اف ىشاؾ شيئا ما يتع التكتع عميو)بييد،

ذ االنف عبارة عغ عجة حكات سخيعة اسفل االنف، احيانا يكػف لس :لمس االنف-0
اك قج تكػف لسدة كاحجة سخيعة كغيخ ممحػضة ،كتؤدؼ الشداء ىحه االيساءة بحخكات اصغخ 
مغ الخجاؿ،ربسا لتجشب محػ السكياج كالذئ السيع الحؼ يشبغي اف تتحكخه ىػ اف ىحا الشػع 
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يكػف الذخز مرابا بحسى مغ الحخكات يشبغي اف يقخأ في مجسػعات كفي الدياؽ فقج 
 (.052،ص0228القر اك بشدلة بخد)بييد،

:كىػ محاكلة السخ لسشع الخجاع اك الذظ اك الذيء البػيس الحؼ يخاه اك  فرك العيؼ-3
لتجشب االضصخار لمشطخ في كجو الذخز الحؼ يكحب عميو،كالخجاؿ عادة يفخكػف اعيشيع 

شطخكف بعيجا ،كاستخجاـ الشداء لفخؾ العيغ بقػة كاذا كانت الكحبة كحبة كبيخة فغالبا ما سي
اقل،كبجال مشو يدتخجمغ حخكات لسذ لصيفة صغيخة تحت العيغ مباشخة ،كذلظ اما النيغ 
اعتجف مشح الرغخ تجشب عسل ايساءات قػية كاضحة كاما لتجشب افداد زيشتيغ ،كالشداء 

ب عبخ اسشانظ"شائعة ايزا يتجشبغ الشطخ في عيغ السدتسع بالشطخ بعيجا.كتعج عبارة "الكح
االستخجاـ كىي تذيخ لسجسػعة ايساءات مكػنة مغ اسشاف مصبقة كابتدامة زائفة فزال عغ 
فخؾ العيغ كىحه االيساءة يدتخجميا اصحاب الثقافات السيحبة مثل االنكميد الحيغ يفزمػف 

 (.050كص050،ص0228عجـ اخبارؾ بسا يفكخكف ؼيو تساما)بييد،

اءة يدتخجميا الصفل حتى ال يدسع تأنيب كالجيو كىشاؾ اشكاؿ ىحه االيس :مدغ االذن-4
اليساءة مدظ االذف تذسل فخؾ االذف مغ الخمف ، اك ادخاؿ شخؼ االصبع داخل االذف 
كتحخيكو لالماـ كالخمف اك جحب شحسة االذف اك ثشي االذف باكسميا لالماـ لتغصية ثقب 

قج يدسع ما يكفي اك انو قج يخغب االذف،كيسكغ اف يكػف مدظ االذف اشارة الف الذخز 
في التحجث ،كمثمسا الحاؿ في لسذ االنف،يدتخجـ مدظ االذف مغ قبل الذخز الحؼ يشتابو 

 (.050،ص0228القمق )بييد،

اثبتت الجراسات اف حظ الدبابة جانب الخؾبة اسفل شحسة االذف بسعجؿ  :حغ الرقبة-5
ذظ اك عجـ التاكج كىي سسة الذخز خسذ مخات كنادرا ما يديج اك يقل  كىي تجؿ عمى ال

الحؼ يقػؿ "انا غيخ متاكج مغ انشي مػافق"كتكػف ممحػضة ججا عشجما تتعارض معيا المغة 
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الذفػية ،فسثال يسكغ اف يقػؿ الذخز شيئا مثل"افيع ما تذعخ بو"،غيخ انو حظ الخؾبة في 
 (.053،ص0228ىحه الصخيقة يجؿ عمى انو ال يفيع)بييد،

ف استخجاـ ىحه االيساءة مغ قبل بعس االشخاص الحيغ يكحبػف اك ا :جذب الياقة-6
يذعخكف انيع انكذفػا ،فديادة ضغط الجـ مغ الخجاع تدبب تكػف العخؽ عمى الخؾبة عشجما 
يذعخ السخادع انظ تذظ في انو ال يقػؿ الحؿيقة ،كتحجث حخكة جحب الياقة ايزا عشجما 

لجحب الياقة بعيجا عغ رقبتو في محاكلة  يذعخ الذخز بالغزب اك االحباط كيكػف بحاجة
لجعل اليػاء البارد يتخمميا ،عشجما تخػ شخرا يدتخجـ ىحه االيساءة اسألو"ىل يسكغ اف تعيج 
ما قمتو مغ فزمظ"،اك"ىل يسكغ اف تػضح ىحه الشقصة مغ فزمظ؟"ىحا قج يجعل الذخز 

 (.053،ص0228الحؼ قج يكػف مخادعا يرخؼ نطخه عغ اكساؿ المعبة)بييد،

:ىحه محاكلة غيخ كاعية يقـػ بيا الذخز ليعػد لالمغ الحؼ وضع االصابع في الفػ-7
يذعخ بو الصفل الحؼ يخضع مغ ثجؼ امو ،كتحجث عشجما يذعخ الذخز انو تحت 
الزغط،كالصفل الرغيخ يدتعيس عغ ثجؼ امو بأبيامو اك بالغصاء ،كعشجما يكبخ يزع 

الكػاب كيسزغ العمكة،اف ايساءة كضع االصابع اصابعو في فسو كيجخغ الدكائخ كيختذف ا
 (.054،ص0228في الفع داللة خارجية عمى حاجة داخمية لمصسأنيشة )بييد،

 تخرز اذ الجراسات اىع مغ اصبحت كاشاراتو الكحب ايساءات دراسة اف الباحث يخػ 
سمػكيات الشفدية ،فسغ خالليا ندتصيع فيع  الىسيتيا دراستيا في العمساء مغ كبيخ عجد

 كترخفات ككجيات نطخ مغ حػلشا كؾياس درجة مرجاقيتيع.

عشجما يبجأ السدتسع في استخجاـ يجه لتجعيع راسو فتمظ اشارة الى اف السمل *ايماءات الملل :
يتدخب الى نفدو،كاف يجه السجعسة ىي محاكلة لحسل راسو العمى حتى ال يغخؽ في  قج بجأ

خ بو الدامع بسجػ تجعيع ذراعو كيجه لخاسو،كعادة تبجأ الشـػ ،كتختبط درجة السمل الحؼ يذع
بجعع االبياـ لمحقغ ثع بالؿبزة بأكسميا عشجما يتالشى االىتساـ ،كيطيخ عجـ االىتساـ الذجيج 
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عشجما تجعع اليج الخاس تساما كتحجث اشارة السمل التاـ عشجما تجعع اليجاف الخاس تساما كيدسع 
السشزجة ككحلظ الصخؽ السدتسخ بالقجـ عمى االرض  صػت الشخيخ،كالشقخ باالصابع عمى

غالبا ما يداء تفديخىسا عمى انيسا اشارة ممل،كلكشيسا في الػاقع يجالف عمى نفاذ الربخ ،فاذا 
كشت تخاشب مجسػعة مغ الشاس كرايت ىحه االشارة ،يجب اف تقـػ بتحخؾ استخاتيجي 

مبي عمى السدتسعيغ االخخيغ،كاؼ الشخاؾ اصحابيا في السحادثة كذلظ لتجشب تأثيخىا الد
جسيػر يرجر اشارات السمل كنفاذ الربخ معا يخبخ الستحجث انو حاف الػقت النياء 
حجيثو.كتتعمق سخعة الشقخ باالصابع اك الصخؽ بالقجـ بسجػ نفاذ صبخ الذخز فكمسا كاف 

 -055ص ،0228 )بييد، الشقخ اك الصخؽ اسخع كاف شعػر الذخز بشفاذ الربخ اكبخ
056.) 

:يطيخ التقييع بيج مغمقة تػضع عمى الحقغ اك الػجشة ،كغالبا ما تكػف ايماءات التقييػ*
يبجأ الذخز بفقجاف اىتسامو كلكغ يكػف ال يداؿ يخغب في اف  الدبابة مذيخة لالعمى،كعشجما

يبجك ميتسا بغخض السجاممة ،كسيتحػؿ الػضع كيكػف اسفل راحة اليج مجعسا الخاس بيشسا 
يتدمل السمل الى نفدو،كيدتخجـ السجراء غالبا ىحه االيساءة لمتطاىخ باالىتساـ بالخصاب 

حطيع بسجخد اف تبجأ اليج في تجعيع الخاس بأؼ  السسل الحؼ يمؿيو رئيذ الذخكة ،كلكغ لدػء
شكل مغ االشكاؿ،تكذف االمػر ،كمغ السخجح اف يذعخ رئيذ الذخكة اف بعس السجراء 
غيخ السخمريغ اك يدتخجمػف التسمق كاالشخاء الدائف،اما االىتساـ الحؿيقي ؼيطيخ عشجما 

شجما تذيخ الدبابة راسيا تػضع اليج بخفة عمى الػجشة ،كال تدتخجـ لتجعيع الخاس،كلكغ ع
العمى الػجشة ،كيجعع االبياـ الحقغ يكػف لجػ السدتسع افكار سمبية اك ناقجة تتعمق 
بالستحجث اك بسػضػعو كاحيانا قج تحظ الدبابة العيغ عشجما تدتسخ االفكار الدمبية ،كىحه 

سفل الحقغ يكذف االيساءة كثيخا ما يداء فيسيا بانيا عالمة االىتساـ كلكغ االبياـ السجعع ا
حؿيقة الذعػر الدمبي ،كاالستسخار في مجسػعة االيساءات يؤثخ عمى مػقف الذخز كلحلظ 
فكمسا شالت السجة التي يتخح فييا الذخز ىحه االيساءة ضل شعػره الشاقج فتخة 
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اشػؿ،كمجسػعة االيساءات ىحه اشارة الف ىشاؾ حاجة لترخؼ فػرؼ عمى الستحجث اف 
انياء المقاء  مثل اعصاء شيء لمدامع ليسدكو بيجه اك لسدتسع ؼيسا يقػؿ يتخحه ،ما باشخاؾ ا

 (.057كص056،ص0228فيتخمز مغ ذلظ الػضع يسكغ اف تغيخ السػقف)بييد،

:كىي اشارة تجؿ عمى اف السدتسع مدتغخؽ في عسمية اتخاذ  النقر على الذقؼ*
ىحه المحطة اف تبقى ىادئا القخار،سػاء كاف سمبيا اـ ايجابيا ،كاالستخاتيجية السثمى في 

كتذاىج ايساءاتيع التالية كالتي ستجؿ عمى القخار الحؼ تػصمػا اليو فسثال اذا تبع حظ الحقغ 
ثشي الحراعيغ ككضع قجـ عمى االخخػ كرجػع الذخز بطيخه في مقعجه فالسؤكج اف االجابة 

صق الذخز االخخ ستكػف ال كىحا يعصيظ الفخصة السبكخة الف تعيج عخض السدايا قبل اف يش
بكمسة ال كيرعب الػصػؿ التفاؽ ،اما اذا تبع حظ الحقغ السيل لالماـ كفتح الحراعيغ اك 
االمداؾ بعخضظ السكتػب اك بالعيشة التي تقجميا لو فالسخجح انظ حرمت عمى نعع كيسكشظ 

 (.059كص058،ص0228االستسخار ككأنظ حرمت عمى السػافقة)بييد،

 *اشارات العيؼ:

ىحه االيساءة عبارة عغ اشارة تحية مغ مدافة بعيجة بسعشى مخحبا  :اجبرفع الح-0
،كتدتخجـ في كل مكاف ،اف رفع الحاجب اشارة عالسية ،كتدتخجميا ايزا القخدة كتحية 
اجتساعية،كىحا يؤكج انيا ايساءة فصخية ،يختفع الحاجب لجدء مغ الثانية ثع يشدؿ ثانية 

تساـ لمػجو بحيث يسكغ تبادؿ اشارات كاضحة ،بيشسا كالغخض مغ ىحه االشارة ىػ جحب االى
تعج في الياباف غيخ الئقة كمشاؼية لالدب كليا دالالت اخخػ،كىي اشارة ال شعػرية تعتخؼ 
بػجػد الذخز االخخ كقج تكػف مختبصة بخد  فعل الخػؼ مغ السفاجاة اك بقػؿ"لقج فاجاتشي 

دؾ كال اشكل تيجيجا"،كنحغ ال نخفع كانا خائف مشظ"،كالتي تتخجع الى "انا اعتخؼ بػجػ 
الحاجب مع الغخباء الحيغ نسخ بجانبيع في الذارع اك االشخاص الحيغ ال نحبيع 
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،كاالشخاص الحيغ ال يقػمػف بخفع الحاجب في التحية في بجاية المقاء يعتبخكف 
 (.070،ص0228عجكانييغ)بييد،

اخخػ تجؿ عمى الخزػع :اف خفس الخاس كالشطخ الى اعمى ايساءة النعر الى اعلى-0
كتخكؽ لمخجاؿ النيا تجعل العيشيغ تبجكاف اكسع كتجعل السخاءة تبجك اكثخ 

 (.073،ص0228شفػلة)بييد،

تدتخجـ الشطخة الجانبية البجاء االىتساـ اك عجـ التأكج اك العجاء  :النعرة الجانبية-3
ساـ،كتدتخجـ كثيخا كعشجما تجتسع مع رفع الحػاجب بخفة اك ابتدامة فانيا تجؿ عمى االىت

كاشارة مغازلة كتػدد كفي بعس االحياف تدتخجميا السخاة ،اما اذا اجتسعت مع حػاجب 
مشحشية السفل كجبيغ بو تجاعيج اك اركاف الفع مشحشية السفل فانيا تجؿ عمى مػقف داؿ 

 (.079،ص0228عمى الذظ اك مػقف عجائي اك ناقج)بييد،

مخات في  8-6معجؿ اختالج العيغ العادؼ السدتخخي ىػ  اختالج العيغ الدائج:-4
الجؾيقة كتغمق العيغ لحػالي عذخ الثانية فقط ،مثال عشجما يكحبػف يخجح اف يديج معجؿ 
اختالج عيػنيع بذكل كبيخ ،اف االختالج الدائج عبارة عغ محاكلة بال كعي يقـػ بيا مخ 

اىو بالسمل اك عجـ االىتساـ اك الذخز ليحجب عشو رؤية مغ امامو النو اصبح يذعخ تج
انو اعمى مكانة مشو،كأف السخ ال يدتصيع التدامح في التعامل مع ذلظ الذخز كلحلظ تغمق 
العيغ لسجة ثانيتيغ اك ثالث اك حتى اشػؿ مغ ذلظ ليسحػه مغ البرخ كتطل مغمقة حيث 

خمف يسحي الذخز لمحطة مغ العقل.كالذخريات االعمى مشدلة قج يسيمػف بخاسيع لم
ليعصػؾ نطخة شػيمة كيفعل ذلظ ايزا الذخز الحؼ يذعخ اف اىسيتو غيخ ممحػضة كىحه 
اساسا ايساءة تختبط بالثقافة الغخبية كالسيسا بالذعب االنكميدؼ الحيغ يذعخكف انيع شبقة 

 (.082كص079،ص0228اعمى)بييد،
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ككاف عشجما تشطخ العيغ بدخعة مغ جانب الخخ يبجك االمخ  :النعرات الدريعة-5
الذخز يتفحز ما يجخؼ في الغخفة،كلكغ الػاقع ىػ اف العقل يبحث عغ شخيق لميخكب 
،كىحا يطيخ عجـ ارتياح لسا يحجث،كعشجما تكػف مع شخز مسل ججا تكػف الحاجة 
الصبيعية اف تشطخ بعيجا بحثا عغ شخيق لميخكب كلكغ الف معطسشا يجرؾ اف الشطخ بعيجا 

خخ كيذيخ الى رغبتشا في اليخب ،فأنشا نشطخ اكثخ نحػ يطيخ عجـ االىتساـ بالذخز اال
الذخز السسل كندتخجـ ابتدامة الذفاه السصبقة لشجعي االىتساـ كىحا الدمػؾ يػازؼ ما 

 (.082،ص0228يفعمو الكاذبػف عشجما يديجكف اتراؿ العيغ ليبجك انيع مقشعػف)بييد،

ػاعيا فمكل اشارة مشيا مجلػؿ نفدي اتفق الباحث مع ما كرد مغ اراء عغ اشارات العيغ كان   
 كسمػكي افاد مشو عمساء الشفذ كالسخترػف كالباحثػف في دراستيع الستعمقة بأشارات العيغ.

 *لغة النعرات وانؽعيا:

التجارب عمى الشطخات انو اثشاء المقاءات االجتساعية  :تطيخالنعرة االجتماعية -0
تشطخ عيشا الذخز في مداحة مثمثة مغ كجو الذخز االخخ بيغ العيشيغ كالفع لحػالي 

%مغ كقت الشطخ،كىحه السداحة مغ الػجو التي نشطخ الييا في البيئة التي ال تتزسغ اؼ 92
 (.080،ص0228)بييد، تيجيج كسيفيع الذخز االخخ انظ غيخ عجكاني.

:عشجما يقتخب الشاس مغ بعزيع البعس مغ مدافة،فيع يشطخكف النعرة الؽدية-0
بدخعة بيغ كجو الذخز االخخ كالجدء االسفل مغ بجنو ليحجدكا اكال ما ىػ جشذ 
الذخز،كبعج ذلظ مخة ثانية لتحجيج مدتػػ االىتساـ بو،كتكػف ىحه الشطخة عبخ العيشيغ 

فمى مغ جدع الذخز ،كفي المقاءات عغ قخب تخكد عمى كاسفل الحقغ الى االجداء الد
السداحة السثمثة بيغ العيشيغ كالرجر ،كبالشدبة لمشطخ مغ بعج فيي مغ العيشيغ كحتى اصل 
الفخح اك اسفل.كيدتخجـ الخجاؿ كالشداء ىحه الشطخة الضيار االىتساـ ببعزيع البعس كاذا 

نعصي نطختيغ سخيعتيغ ثع نشطخ كاف الصخؼ االخخ ميتسا فديخد الشطخة ،نحغ عادة 
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لمػجو،كعمى الخغع مغ انكار معطع الشاس لحلظ،تطيخ الجراسات بػاسصة الكاميخات الخؽية اف 
 (.080،ص0228الكل يفعل ذلظ  )بييد،

تخيل اف الذخز لجيو عيغ ثالثة في مشترف الجبية ،كانطخ في مداحة نعرة القؽة:-3
ىحه الشطخة عمى الذخز االخخ يجب اف يجخب  مثمثة بيغ اعيغ الذخز الثالثة .اف تأثيخ

حتى يتع ترجيقو.ال تغيخ ىحه الشطخة فقط الجػ العاـ كتجعمو شجيج الججية كلكشيا تػقف 
الذخز السسل كبدخعة ،بتثبيت نطختظ عمى ىحه السشصقة ،تحكع سيصختظ عميو.كبذخط اال 

ىحه الشطخة في  تدقط نطختظ اسفل مدتػػ عيشيو ،سيطل الزغط عميو،اللتدتخجـ ابجا
بو اك مع  المقاءات الػدية اك العاشؽية كلكشيا تشجح ججا مع الذخز الحؼ تخيج اف تـخ
الذخز الحؼ ال يرست ابجا.اذ كانت عيشيظ ناعستيغ اك ضعيفتيغ اـ متخددتيغ فسارس 
استخجاـ تحجيقة القػة لتعصي نفدظ مديجا مغ الثقة كالقػة ،كاذا كشت تتعخض ليجـػ مغ 

اثشاء االتراؿ بالعيغ معو.كعشجما تشطخ -تخمر–اكؿ اال تصخؼ بعيشيظ شخز ما فح
لمسياجع ضيق جفشيظ كركد عغ كثب عمى الذخز ،كعشجما تحخؾ عيشيظ مغ شخز 
الخخ دكف اف تصخؼ بعيشظ يحجث ذلظ تأثيخا عمى كل مغ يخاؾ بحيث يفقجه رباشة 

راسظ يتبعيسا كلكغ يشبغي اف جأشو.كلكي تفعل ىحا حخؾ مقمتي العيشيغ اكال كبعج ذلظ اجعل 
 (.084كص083،ص0228تطل كتفاؾ ثابتتيغ  )بييد،

استشتج الباحث اىسية دراسة مجلػالت انػاع الشطخات الػدية مشيا كاالجتساعية كالقػية ،اذ 
 نتسكغ مغ خالليا دراسة العيشات البحثية كسمػكياتيع بجقة .

 *االوضاع االربعة الرئيدة للؽقؽف:

:كىػ كضع رسسي يجؿ عمى مػقف حيادؼ بجكف رغبة في البقاء اك الحىاب ،كفي االنتباه -0
المقاءات بيغ الخجل كالسخاءة تدتخجـ السخاءة ىحا الػضع اكثخ مغ الخجل ،حيث انو يجعل 
الداقيغ معا كأشارة تقػؿ "ال تعميق"،كيدتخجـ اشفاؿ السجارس ىحا الػضع عشج التحجث مع 
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التحجث مع قادتيع،كسا يدتخجـ ايزا عشج مقابمة الذخريات كصغار الزباط عشج ،السجرسيغ
 (.000،ص0228السمكية كيدتخجمو عشج التحجث مع السجيخ  )بييد،

:تعج ىحه االيساءة خاصة بالخجاؿ فقط،فيي تذبو الػقػؼ كاضيار الداقان المتباعدتان-0
ى االرض مشصقة تذعب الداقيغ ،كالذخز الحؼ يقف بيحه الصخيقة يزع قجميو بثبات عم

 (.000،ص0228كىحا يعصي ترخيحا كاضحا بأنو ال يشػؼ السغادرة  )بييد،

عشجما يجج الشاس انفديع في مػاقف مػاجية سيباعجكف سيقانيع كاقجاميع،ليذ فقط لمسديج مغ   
التػازف كلكغ ايزا لمسصالبة بسداحة اكبخ ،يرجر ذلظ رسالة قػية لمسالحع الححر بأنو تػجج 

ستػدغ الحتجاـ السػقف اك اف ىشاؾ احتسالية لطيػر مذكمة حؿيؿية عشجما  عمى االقل قزايا
يػاجو اشخاص ما اختالفا ،لغ تخػ سيقانيع متقاشعة مصمقا كبالتالي سيكػنػف غيخ 

ببداشة لغ يدسح الجماغ الحػفي بحجكث ذلظ،اذا الحطت اف قجمي الذخز  متػازنييغ.
بتيغ تدتصيع اف تكػف كاثقا تساما مغ انو تبتعجاف عغ بعزيسا البعس بعج اف كانتا مقتخ 

اصبح غيخ سعيج ،كغالبا ما يباعج الشاس سيقانيع عشجما تدداد حجة السشاقذة 
 (.77كص76،ص0202)نافارك،

:يتحػؿ كزف الجدع نحػ احجػ الػركيغ،كىحا يجعل القجـ االمامية احدى القدميؼ لالمام-3
في العرػر الػسصى الخجاؿ ذكؼ السكانة تذيخ لالماـ كغالبا ما تطيخ المػحات السخسػمة 

الكبيخة يقفػف في كضع احجػ القجميغ لالماـ،كذلظ الف ىحا الػضع يجعميع يطيخكف 
جػاربيع االنيقة كالححاء كالبشصمػف.كىحا دليل ؾيع عمى نػايا الذخز ،كذلظ النشا نػجو قجمشا 

مخ ككأف الذخز سيبجأ االمامية في االتجاه الحؼ يخغب العقل في الحىاب اليو.كيبجك اال
الديخ في ىحا االتجاه ،كفي السػقف الحؼ نتػاجج ؼيو مع جساعة مغ الشاس ،نػجو قجمشا 
االمامية نحػ اكثخ االشخاص تذػيقا اك جاذبية.كلكغ عشجما نخيج اف نغادر السكاف نػجو 

 (.004كص003،ص0228قجمشا نحػ اقخب مكاف لمخخكج )بييد،
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الحيغ يقفػف بيحه الصخيقة فانيع يقفػف عمى بعج مغ بعزيع  :اف االشخاصتقاطع الداقيؼ-4
البعس اكبخ مغ السدافة االجتساعية السعتادة،كاذا كانػا يختجكف معاشف اك ستخات فدتكػف 
االزرار مغمقة عمى االرجح كىحه ىي الصخيقة التي يقف بيا معطع االشخاص عشجما يكػنػف 

عيع فدتجج احجىع اك جسيعيع ال يألفػف باقي بيغ اناس ال يعخفػنيع جيجا،كاذا تعاممت م
السجسػعة،كبيشسا الديقاف السفتػحة االنفتاح اك الديصخة تطيخ الديقاف الستقاشعة مػقفا مشغمقا 
اك خاضعا اك دفاعيا ،كبالشدبة لمسخأة تخسل اكضاع مثل السقز كالتقاشع باحجػ الداقيغ 

دثة،كالثانية انيا عمى الخغع مغ ذلظ ال تدسح رسالتيغ:االكلى انيا تعتـد البقاء كمتابعة السحا
 (.005كص004،ص0228باالقتخاب )بييد،

عشجما تخػ اثشيغ مغ الدمالء يتحجثاف الى بعزيسا ككالىسا يقف كساقاه متقاشعتاف فيسا       
يذعخاف بالخاحة لبعزيسا ،اكال الف ىحا يعج بسثابة انعكاس لمدمػكيات بيغ الذخريغ ،كثانيا 

 (82،ص0202الداقيغ ىػ احج مطاىخ الخاحة الذجيجة )نافارك، الف تقاشع

اف اختالؼ كقفة القجميغ لو تفاسيخ كمفاـيع عجة مختمفة ؼبعزيا يعبخ عغ يخػ الباحث       
الدعادة كاالخخ عغ القمق كاالخخ عغ الخاحة كغيخىا ،فسغ خالؿ شخيقة الػقػؼ ندتصيع اف 

 ه ككضعو الشفدي.نتعخؼ عمى حالة كل فخد كما يجػؿ بخاشخ 

 *الدلؽكيات غير الملفؽظة المرتبطة باالقدام والديقان

كىي ترخيح كاضح كاشارة الى اف الذخز يذعخ بأنو يحرل عمى ما  :البعيدةاالقدام -0
يخيج اك انو في مػقف مسيد سيسكشو مغ الحرػؿ عمى شيء ذؼ ؾيسة مغ شخز اخخ اك 

االحباب لبعزيع بعج فخاؽ شػيل سيشتج عشيا مغ شيء اخخ مغ البيئة السحيصة بو ػاف رؤية 
 (67،ص0202اقجاـ سعيجة خالؿ جسع شسميع في السصار)نافارك،
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:اذا كاف الذخز يجمذ كاضعا كمتا يجيو عمى ركبتيو مع  وضع اليديؼ على الركبتيؼ-0  
احكاـ ؾبزتو عمى الخكبتيغ ىحه اشارة كاضحة الى انو مدتعج في عقمو النياء السقابمة 

يل ،كغالبا ما تتبع اشارة اليجيغ عمى الخكبتيغ ىحه بسيل الجحع لالماـ اك تحػؿ الجدء كالخح
الدفمي مغ الجدج نحػ حافة السقعج ،فكال االمخيغ يعج بسثابة حخكات تعبخ عغ القرج 
،كعشجما تالحع ىحه االشارات كالسيسا عشجما تأتي مسغ ىع ارفع مقاما مشظ،فاعمع اف ىحا ىػ 

 (.73كص70،ص0202نياء محادثتظ )نافارك،الػقت االمثل ال

 *سلؽكيات القدم المقاومة للجاذبية:

عشجما نكػف سعجاء كمشفعميغ نسذي ككانشا نحمق في اليػاء ،نخػ ذلظ مع السحبيغ      
السذجكديغ لمبقاء مع بعزيع كايزا مع االشفاؿ الستميفيغ لمجخػؿ الى حجيقة عامة.يبجك اف 

لمحيغ يذعخكف باالثارة.تمظ الدمػكيات كاضحة تساما.كمع ذلظ مغ  الجاذبية ال تسثل اؼ عائق
الػاضح انيا تحجث يػميا حػلشا دكف اف نالحطيا،كعشجما نكػف متحسديغ لذيء ما اك نذعخ 
بااليجابية الذجيجة تجاه ضخكفشا نسيل الى اف نقاـك الجاذبية مغ خالؿ الؿياـ ببعس االشياء 

شخاؼ اقجامشا اك نسذي بقميل مغ التسايل في خصػتشا ىحا مثل التأرجح صعػدا كندكال عمى ا
 (.73،ص0202ىػ تأثيخ الجماغ الحػفي يطيخ في سمػكياتشا غيخ السمفػضة)نافارك،

:اذا ىد شخز قجميو اك ساؾيو اك حخكيسا باستسخار ثع تػقف فجأة ،كيجؿ ىحا سكؽن القدم-0
تيجيج بصخيقة ما عمى اف الذخز يػاجو قمقا اك تغيخا عاشؽيا اك يذعخ بال

 (.90،ص0202)نافارك،

:عشجما يحخؾ الذخز اشخاؼ اصابعو لمجاخل بصخيقة مفاجئة اك يذبظ تذابغ القدميؼ-0
 (.90،ص0202قجميو فيجه اشارة الى انو غيخ امغ كقمق اك يذعخ بالتيجيج )نافارك،
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حخكتيا يجؿ يتفق الباحث مع ما ذكخ سابقا فكل حخكة لمقجـ تعبخ عغ مفيـػ ما ،فكثخة      
 عمى القمق كاف شبظ قجميو فيحا يجؿ عمى عجـ شعػره باالمغ .

 *ايماءات الراس:

شكل مرغخ  تدتخجـ االيساء بالخاس في معطع الثقافات لمجاللة عمى نعع "السػافقة"،فيػ     
لالنحشاء ،فالذخز الحؼ يبجأ االنحشاء رمدا كلكشو يجعمو قريخا فيشتج ايساء بالخاس 
،كاالنحشاء ايساءة خزػع لحلظ يطيخ االيساء بالخاس انشا نتفق مع كجية نطخ الذخز 
االخخ.كتطيخ االبحاث التي تع اجخاؤىا عمى االشخاص السػلػديغ مرابيغ بالرع كالبكع 

زا يدتخجمػف ىحه االيساءة لمجاللة عمى "نعع" لحلظ يبجك انيا ايساءة فصخية كالعسى انيع اي
عمى الخزػع.كفي اليشج يتع ىد الخاس مغ جانب الخخ لمجاللة عمى "نعع" كىحا يخبظ 
الغخبييغ كاالكربييغ الحيغ يدتخجمػف ىحه االيساءة ليقػلػا "نعع" كربسا "ال" ،كااليساء بالخاس 

الزخكرة "نعع" اكافق ،كلكشو يعشي عادة نعع اسسعظ .كفي الجكؿ العخبية في الياباف ال يعشي ب
يدتخجمػف حخكة الخاس كاحجة العمى لتعشي" ال " ،بيشسا يدتخجـ البمغاريػف ايساءة "ال" 

 (.032،ص0228السعخكفة ليعشػا "نعع" )بييد،

ىي االخخػ تذيخ االبحاث ايزا الى اف الخاس لمجاللة عمى "ال"عادة كربسا  :ىز الراس*
ايساءة فصخية،كيعتقج عمساء االحياء اف ىحه اكؿ ايساءة تعمسيا البذخ،كتقػؿ ىحه الشطخية بانو 
عشجما يحرل الصفل حجيث الػالدة عمى كفايتو مغ الحميب يقـػ بيد راسو مغ جانب الخخ 
رافزا ثجؼ امو ،كبشفذ الصخيقة فالصفل الحؼ يحرل عمى ما يكؽيو مغ الصعاـ يدتخجـ 

ءة ىد الخاس ليخفس محاكالت اشعامو بالسمعقة،كعشجما يحاكؿ شخز اقشاعظ بذيء ايسا
الحع ما اذا كاف يدتخجـ ايساءة ىد الخاس اتشاء ترخيحو بالسػافقة .فالذخز الحؼ يقػؿ 
"استصيع فيع كجية نطخؾ"اك"يبجك ىحا جيجا"،اك"سػؼ نعسل معا بكل تاكيج"،بيشسا في نفذ 

خخ ربسا يبجك مقشعا ،كلكغ ايساءة ىد الخاس تذيخ في الحؿيقة الػقت ييد راسو مغ جانب ال
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الى مػقفو الدمبي ،كليحا يشبغي عميظ العسل ىي اف تذكظ ؼيسا يرخح بو 
 (.030،ص0228)بييد،

 *اوضاع الراس الرئيدة:

،كىػ  تػجج ثالثة اكضاع رئيدة لمخاس.االكؿ ىػ كضع الخاس العمى :الراس العلى -0
الػضع الحؼ يتخحه الذخز الحؼ يتبشى مػقفا محايجا تجاه ما يقػلو الستحجث.كىشا يطل 
الخاس ثابتا،كربسا يػمىء بخاسو ايساءات صغيخة مغ آف الخخ ،كعادة ما تدتخجـ ايساءات 

مع ىحا الػضع.كعشجما يختفع الخاس العمى ،مع -كىي مغ ايساءات التقييع–اليج مع الحقغ 
لالماـ .فيحا يذيخ الى التعالي اك عجـ الخػؼ اك الغخكر ،كىشا يقـػ الذخز تقجيع الحقغ 

عغ عسج باضيار مشصقة الحمق.كيعصي راسو ارتفاعا اكبخ،مسا يدسح لو بالشطخ اليظ بتعاؿ 
كتكبخ ،كالحقغ الكبيخة ىي نتيجة لسدتػيات التدتػستخكف السختفعة ،كلحلظ تختبط حخكة رفع 

 (.033،ص0228جاكنية  )بييد،الحقغ العمى بالقػة كالع

امالة الخاس الى الجانب ىي اشارة خزػع ،النيا تكذف مشصقة الحمق  :امالة الراس -0
كتجعل الذخز يبجك اصغخ حجسا كاقل تيجيجا.كمغ السحتسل اف اصل ىحه االيساءة  كالخؾبة.

سيسا يخجع الى الخضيع عشجما يزع راسو عمى كتف اك صجر امو،كيبجك اف معطع الشاس كال
الشداء،يفيسػف بصخيقة غيخ كاضحة معشى الخزػع كعجـ التيجيج الحؼ تجؿ عميو ىحه 

 (.033،ص0228االيساءة )بييد،

:عشجما يكػف الحقغ لالسفل يذيخ ذلظ الى كجػد سمبي اك انتقادؼ اك عجكاني الراس لالسفل-3
خفع الذخز راسو كعادة ما يتع عسل مجسػعات التقييع الشاقج بػضع الخاس السفل ،كالى اف ي

العمى اك يقـػ بأمالتيا ؼيسكغ اف تكػف اماـ مذكمة كغالبا ما يػاجو السقجمػف كالسجربػف 
السحتخفػف بجساىيخ يجمذ افخادىا كرؤكسيع السفل كاذرعيع مصػية عمى صجكرىع.كمتحجثػ 
السؤتسخات كالسقجمػف الستسخسػف يقػمػف بعسل شيء ما الشخاؾ جسيػرىع كاثارة اىتساميع 



 الثالث والـعـشـــرونشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد ا
 
 

 

 
40 

قبل بجأ التقجيع،كاليجؼ مغ ىحا االجخاء ىػ حسل الجسيػر عمى رفع رؤكسيع العمى كعمى 
السذاركة الفعالة.كاذا نجح االسمػب الحؼ اتبعو الستحجث في تحقيق ىحه الشتيجة فاف الػضع 
التالي الحؼ سيتخحه الجسيػر ىػ كضع امالة الخاس،كعشج االنكميد ايساءة تحية خاصة يصمق 

خؾبة ،كفييا يشحشي الخاس السفل مع تجكيخه الحج الجانبيغ،كىي مأخػذه مغ عمييا لف ال
العرػر الػسصى ،كعشجما كاف الخجاؿ يخفعػف ؾبعاتيع كأسمػب لمتحية،ثع تصػرت ىحه 
االيساءة الى مجخد خفس الخاس كلسذ الؿبعة اما الرػرة الحجيثة اليساءة لف الخؾبة االف 

 (.035كص034،ص0228شخز ما  )بييد، فيي الشقخ عمى الجبية عشج مقابمة

يخػ الباحث اف االختالؼ في حخكة الخاس سػاء كانت لالعمى اك االسفل اك الجانب       
امخ ميع كلو مفاـيع مختمفة مغ شخز الخخ بعزيا يخمد لمقػة كاالخخ لمخزػع كاالخخ 

يقة التي يخمد الى حرػؿ امخ سمبي،كمغ خالليا ندتصيع الػصػؿ الى نتائج دؾيقة لمحؿ
 نبحث عشيا.

 *لغة اصابع اليد:

اف لالصابع فزال عغ معانييا الخمدية البجائية التي سػؼ تججىا في كل جدء مغ       
االجداء السخررة لسختمف اصابع اليج ،لغة تخكيبية تختكد عمييا اسذ التذخيح 

عمى ذلظ الدبابة اليسشى في محاكاتيا لمذارب فػؽ الذفة العميا ىي حخكة  الشفدي،مثاؿ
مألػفة كلكغ ماذا تعشي ؟ .تخمد الدبابة اليسشى الى اثبات الحات كتخمد الذفة العميا الى 

شعػر ال يبعث عمى الخاحة ،انيا حخكة  الغزب اك الكحب ،فأثبات الحات +الغزب =
،كحخكة االستاذ الحؼ يقـػ معارؼ تمسيحه ،انيا تذيخ الخئيذ الحؼ يخفس مذخكع مخؤكسيو 

 (40،ص0227في جسيع الحاالت الى الػيع كالغزب )ميدشجخ،
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 *رمزية االصابع :

لالصابع معشى رمدؼ فكل كاحج مشيا مختبط باستعجاد جػىخؼ كىحه االستعجادات ىي       
االصابع بسجاؿ مفزل  مرجر االبجاع الحؼ لػاله لسا كاف االنداف. يتعمق كل اصبع  مغ

 ( :44كص0228،43ضخكرؼ  ججا لتحقيق الحات،كىي كاالتي)ميدشجخ ،

: االبياـ االيدخ كيسكغ اف نقخف بو الخياؿ كالحمع كاالبجاع كتختبط ىحه االبيامان-0
الشساذج السعيارية ارتباشا  كثيقا  باالنفعاالت كبالسخ االيسغ االنثػؼ،اك الشرف  االيسغ مغ 

 ة كيدسى السخ الػججاني  اك السخ االنفعالي .الكخة السخي

اما االبياـ االيسغ: ىػ اصبع الخغبة  تشذأ كل رغبة مغ اعجاد فكخؼ اك مغ حداب عغ 
كالسيدة الثانػية لمخغبة،يختبط  لتعبيخ عغ الخغبة بالسخ االيدخ،السخ االدراكي كلكغ مع  دراية،

 اسياـ انفعالي كبيخ لمسخ.

:اليسشى ىي اصبع الكيشػنة كاثبات الحات كالدمصة االبػية كضبط الشفذ اك الدبابتان-0
شاقاتيا الكامشة كالدمصة.اما اليدخػ:ىي اصبع التسمظ كاالنجماج كاالرضية كسمصة االـ 

 كالحيازة اك الغيخة.

:الػسصى اليدخػ ىػ اصبع الشخجدية كتقجيخ الحات كصػرة الحات اك  الؽسطيان-3
الػسصى اليسشى ىػ اصبع التشطيع الشفدي كاالستعجادات الفكخية كىي  الرػرة العامة،اما

 اصبع التفكيخ بامتياز كالثقة بالحات  كبقشاعاتيا حتى لػ كانت افكارا مبتكخة.

: االيسغ ىػ اصبع االيسغ ىػ اصبع االرادة كاالليات كالترسيع كالثبات البنرران -4
 كالسػاضبة،اما االيدخ فيػ اصبع االنفعاالت

:الخشرخ االيسغ ىػ اصبع الصسػح كالدىػ كالسدتقبل كالفزػؿ ،اما االيدخ الخنرران-5
بة السػركثة.  ىػ اصبع الحاكخة كالجحكر كالصفػلة كيخمد الى السـػ
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استشتج الباحث مغ خالؿ استعخاض ما يخمد لو كل اصبع اف كل كاحج مشيا لو       
جار احكامشا كارائشا عغ خرػصية يختمف بيا عغ االخخ كمغ خاللو ندتصيع اص

 االشخاص.

 

 الخاتمة

 تسخس عغ دراستي ىحه جسمة مغ الشتائج السيسة نحكخ عجدا مشيا :    

اىسية دراسة عمع لغة الجدج لسا لو مغ اىسية عمسية في معطع الجراسات العمسية االندانية -0
 مشيا كالعمسية .

ص فقط بل مغ السيع ججا اف اىسية دراسة عمع الجدج ال تقترخ عمى اصحاب االخترا -0
يمع  الجسيع بيا الثخىا في فيع سمػكيات عجة لكل مغ حػلشا مسا يداعجنا عمى اتخاذ قخارات 

 حتسية كميسة في حياتشا.

عمع لغة الجدج ىػ تعبيخ غيخ لفطي عغ كل ما نػد قػلو كال ندتصيع،كنعبخ عشو مغ خالؿ -3
 سمػكياتشا كحخكات جدجنا .

اف عمع لغة الجدج يجرس االفعاؿ التي يكػف بيا الجدج كمشيا افعاؿ كالدية، كافعاؿ مكتذفة -4
،افعاؿ مكتدبة،كاالفعاؿ السختمصة ،فزال عغ داسة مالمح الػجو كىي مالمح عخضية، 

 كمالمح تعبيخية ،كمالمح تقميجية ،كمالمح رمدية، كمالمح تقشية .

حجة مشيا ليا مفيـػ يختمف عغ االخخ،فزال عغ تشػع ىشاؾ انػاع مغ لغة السرافحة كل كا-5
مفيـػ نطخات العيغ كحخكة الحراع كالداقيغ كاليج كاالصابع كالخاس مع اختالؼ مفيـػ شخيقة 

 الػقػؼ .
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 المالحق

      
 (60كص59كص56كص49تيكل،د.ت،ص(يشطخ 

       

      

 
 (030كص 032كص 009كص60كص 56،ص0228بييد، ،  يشطخ:)
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 ( 050كص 052كص 047كص046ص02كص00كص02يشطخ:)كميتػف، د.ت،ص
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 (036كص034كص032كص023كص008كص94،ص0202يشطخ:)نافارك،
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 (76كص74كص 70كص 68كص 67كص 60كص 54كص 00حساية ، د.ت،ص)يشطخ:
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 (055كص009كص82كص75ص يشطخ: )تيكل،د.ت
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