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 البعد المعرفً اإلدراكً من خبلل التواصل اللؽوي و ؼٌر اللؽوي.
 سٌدنا ٌوسؾ أنموذجا""قصة 

 
 األستاذة: عمٌري زهرة.

 رة بومرداس.ڤجامعة أمحمد بو
 

لقد خلق هللا سبحانه وتعالى اإلنسان وعلمه البٌان وجعل آداته اللسان، 
إلى جانب آلٌات أخرى مساعدة تكون إلى جانب التلفظ أي الجوانب اللؽوٌة. 

وي، حٌث أشار وأحٌانا أخرى تكون مصدرا أساسٌا فً التواصل ؼٌر اللؽ
)دراسات إسبلمٌة( فً مقال له بعنوان  (1) الكاتب حسن رجب فً مجلة الداعً

مبٌنا أّن االتصال  LIN NAM"أدب اإلسبلم وعلم االتصال" إلى رأي الكاتب 
ؼٌر اللفظً عامل هام فً تفسٌر الرسالة اللفظٌة إذا كان مصاحبا لها، وإذا 

الرسالة ؼٌر اللفظٌة المصاحبة  تناقض مضمون الرسالة اللفظٌة مع مضمون
ولقد تحدث حول هذا  .(2) فإن المستقبِل ٌمٌل إلى تصدٌق الرسالة ؼٌر اللفظٌة

المنحنى علماء وأدباء كثر كالجاحط وابن المقفع واآلمدي وابن جنً، الفخر 
 الرازي وؼٌرهم من خبلل حدٌثهم عن لؽة اإلشارة.
رع جدٌد من فروع االتصال كما بدأ مع خمسٌنات هذا القرن االهتمام بف

اإلنسانً، وهو االتصال ؼٌر اللفظً، وٌعود الفضل فً إثرابه إلى علماء علم 
األجناس )األنثروبولوجٌا(، والباحثٌن فً علم النفس وعلم النفس العبلجً 
والعصبً. نحاول فً هذه المقاربة التركٌز على عنصر التمثبلت الذهنٌة وُبعدها 

ن خبلل آلٌات التشؽٌل التسجٌلٌة فً الدماغ، بتوضٌح  اإلدراكً بطرق علمٌة م
سبل االتصال اللؽوٌة وؼٌر اللؽوٌة. وال بؤس أن نشٌر فً هذا المقام إلى 

، Catsأطروحة بوتنام المتمثلة فً االكتشاؾ القابم على أن التفكٌر بالقطط 
بٌتر إّن هذا االكتشاؾ قد تكون له صلة فٌما ٌعنٌه  « C »ٌعٌد إلى الذهن حرؾ 

 Cats (3)ٌشٌر إلٌه أو ما ٌفكر به عندما ٌستعمل مصطلح  و ماأ
                                                 

 

 2ص 5-4ع 2010مجلة الداعً الشهرٌة الصادرة عن دار العلوم دٌوبند دراسات اسبلمٌة. ٌنظر -1
 Lin nam the study of human communication N.Y 1973. P37-80-ٌنظر  2

. سنة 0جدٌدة فً دراسة اللؽة والعقل ترا عدنان حسن/ نعوم تشومسكً دار الحوار ط= آفاقٌنظر  -3
6110. 
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وهذا ما ٌوضح ارتباط عنصر التوصٌل بعملٌة االسترجاع بمجرد رإٌة 
ٌسمى باإلدراك البصري، ذلك الجدل الذي  القطط، والتلفظ بها من خبلل ما

 ، فلو تّبٌن أن القطط هCatً شارك فٌه بوتنام حول الخواص اإلحالٌة لـ
روبوتات ٌتم التحكم بها من المرٌخ. افترض أنه بعد أن ٌتوصل بٌتر إلى 

ٌُِحٌلُ إلى القطط أو ٌفكر بها. « C »تصدٌق ذلك فإن دماؼه ٌشكل أوال    عندما 

فالذهن البشري ٌضّم مدركات مختلفة واردة إلٌه من العالم الخارجً، 
مجردة. ومن خبلل تكتسب تمثبلت معٌنة فً الذهن سواء أكانت مجردة أم ؼٌر 

نها صاحب كتاب ضوابط  ٌّ ذلك كله نصل إلى مرحلة التصدٌق أو التصور كما ب
المعرفة. عبد الرحمان حسن حنبكة المٌدانً، من خبلل الحدٌث عن طرق 
االستدالل. أشار الكاتب فً هذا اإلطار إلى األبعاد التداولٌة المعرفٌة لكل من 

دراك. فالتصور عنده: هو إدراك أّي التصور والتصدٌق الرتباطهما بعنصر اإل
 .(1)مفرد من مفردات األشٌاء و المعانً

والتصدٌق: هو إدراك النسبة بٌن مفردٌن فؤكثر وهذه النسبة إما موجبة وإما 
 (2) سالبة، مثبتة أومنفٌة.

 فكٌؾ ٌمكننا أن نصدر حكما فكرٌا ما؟
ً الذهن إذا بقٌنا فً حدود إدراك المفردات المثبتة دون أن ندرك ف

العبلقات بٌنها، فإننا ال نزال فً حدود اإلدراك التصوري، أما إذا أدركنا عبلقة 
ما) نسبًة(، فإننا حٌنبذ ننتقل من اإلدراك التصوري الذي كان وحده إلى اإلدراك 
ًّ ال ٌنفك عن إدراكات تصورٌة ضمنه سابقة  التصدٌقً معه. وكل إدراك تصدٌق

 (3) له فً حصول اإلدراك.
قا من اإلجابة عن السإال الخاص بإبراز كٌفٌة إصدارنا األحكام انطبل

الفكرٌة، من خبلل ربط االدراكات التصورٌة باالدراكات التصدٌقٌة، نحاول 
استنطاق طرق التواصل اللؽوٌة وؼٌر اللؽوٌة من خبلل قصة سٌدنا ٌوسؾ 

 علٌه السبلم باإلجابة عن عدة إشكالٌات: 

                                                                                                              

 

 .الربوت : اإلنسان اآللً اآلالت الذكٌة 
 حسن حنبكة المٌدانً دار القلم دمشق.عبد الرحمان  ضوابط المعرفة و أصول االستدالل والمناظرة. -1

 03ص .6110. 3ط.
 18المرجع نفسه ص  -2

 18المرجع نفسه ص  ٌُنظر -3
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 ل التعرؾ على الوجوه عن طرٌق طرق اإلدراك المعرفً من خبل
استرجاع ٌوسؾ علٌه السبلم لوجوه إخوته والتعرؾ علٌهم، رؼم الفارق 
الزمنً منذ أن تركوه لٌؤخذه بعض الّسٌارة، إلى أن أصبح سٌدا و مسإوال عن 

 خزانة مصر فً أسرة ملكٌة متمٌزة أحاطه هللا تعالى بها.
وألقوه فً ؼٌابات الجّب ٌلتقطه قال قابل منهم ال تقتلوا ٌوسؾ  »قال تعالى 

ٌّارة وجاءت »  سورة ٌوسؾ، وفً قوله تعالى أٌضا:  01اآلٌة  «بعض الس
ٌّارة فؤرسلوا واردهم فؤدلى دلوه قال ٌا بشرى هذا ؼبلم وأّسروه بضاعة وهللا  س

 سورة ٌوسؾ.  00اآلٌة  «علٌم بما ٌعملون

 علٌه  طرق اإلدراك المعرفً الخاصة بمبشرات قدوم سٌدنا ٌوسؾ
السبلم، من خبلل حاسة الشم عند سٌدنا ٌعقوب التً ُتمثل بدورها طرق التمثل 
الذهنً المعرفً لخاصٌة االسترجاع فً الدماغ والتً تمثل طرق التواصل ؼٌر 

 اللؽوٌة. وهذا ما أشارت إلٌه نظرٌة فودور المعرفٌة.
 ) القدرات لقد أظهرت الدراسات الحدٌثة للنشاط الكهربابً للدماغ

( استجابات متمٌزة للتعابٌر الصاببة والمخالِفة  ERPالكاملة المرتبطة بالحدث 
 مثل: 

 توقعات معانً الكلمات. - 0
 قواعد تركٌب العبارة. - 6
 الشروط الموضعٌة على االنتقال. -4

هذه النتابج مرتبطة باستعماالت اللؽة وعبلقتها بالبعد اإلدراكً، فً هذا 
نطاق البعد المفاهٌمً والفروق اللؽوٌة بٌن استعماالت اإلطار ٌمكننا أٌضا است

لفظ " رٌح" و "رٌاح" فً القران الكرٌم، إلى جانب دراسة األبعاد المقصدٌة 
قال أبوهم إنً ألجد رٌح » فً قوله تعالى على لسان ٌعقوب علٌه السبلم: 

مة ، وهذا ما ٌإدي بنا إلى إبراز عنصر المبلء02اآلٌة «ٌوسؾ لوال أن تفندون
 التداولٌة من خبلل:

إبراز عنصر المبلءمة التداولٌة من خبلل االستعماالت اللؽوٌة، والفروق  – 0
 اللؽوٌة بٌن المفرد والجمع فً لفظتً رٌح ورٌاح.

عبلقة الرإٌة بلفظ أجد الواردة فً اآلٌة بلفظ رٌح ٌوسؾ، وهو عنصر دال  -6
 والتعرؾ. على حاسة الشم باعتبارها وسٌلة من وسابل االتصال 

هناك من العلماء من ٌرى أن الرٌاح تكون للخٌر و"رٌح" تكون للشر 
نحو سورة النمل " أمّن ٌهدٌكم فً ظلمات البر والبحر ومن ٌرسل الرٌاح بشرا 

 24بٌن ٌدي رحمته" اآلٌة 
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 »وقد تكون لفظ رٌح لداللة "الخٌر" أٌضا فً سورة سبؤ فً قوله تعالى 
 . 00اآلٌة  «ورواحها شهرولسلٌمان الرٌح ؼدوها شهر 

وهذا ما ورد أٌضا فً الحدٌث النبوي وفً كبلم العرب، فقد جاءت لفظة الرٌح 
و الرٌاح حاملة للداللتٌن معا، االستبشار والتنفٌر، وهما داللتٌن مختلفتٌن أخذتا 
صورتٌن تمثلٌتٌن فً الذهن رؼم أن الملفوظ الخاص بالصفة ٌمثل الجذر 

« أّنً ألجد رٌح ٌوسؾ»  )رٌح(. إذا رجعنا إلى اآلٌة المعجمً نفسه فً مادة
نبلحظ وجود أداتٌن للتوكٌد )إنً والم التوكٌد(، ألجد ) وهو أسلوب خبري 
إنكاري ألن ٌعقوب علٌه السبلم فً موضع الرد و التحدي ألخوة ٌوسؾ و كل 

 من أنكر عودة ٌوسؾ علٌه السبلم و جعله مجال ؼرابة و استحالة.
قال بل  » واآلٌة 05اآلٌة « ا تاهلل انك لفً ضبللك القدٌم قالو»  اآلٌة

سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر  جمٌل عسى هللا أن ٌؤتٌنً بهم جمٌعا انه هو 
 34اآلٌة  «العلٌم الحكٌم

وحصحصة  ىهذا ما ٌإكد ارتباط لفظ الرٌح بالمدلول الخٌري ألنه موقؾ البشر
 الحق أمام الباطل.

 جد" بعنصر اإلدراك؟ لفظ "و ربط كٌؾ ٌمكننا
رة أفعال القلوب و التحوٌل المتعددة إلى مالفعل وجد ٌنتمً إلى ز

المفعول األول "رٌح" و المفعول الثانً "ٌوسؾ" "المحتمل" جاء  ،مفعولٌن
لٌه ٌشكبلن إالمضاؾ  نّ فبل ٌمكن فصل الرٌح عن ٌوسؾ أل ،فً مقام اإلضافة

عملٌة الشكلت لفظة "الرٌح" بإرة ومنه قد  ،ن كان اللفظ مركباإكلمة واحدة و
 تواصل.الاالتصالٌة بالنسبة لٌوسؾ علٌه السبلم باعتباره المحور األساسً فً 

علم.....وتسمى  وجد، وأفعال القلوب كما رصدها النحاة تتمثل فً: رأى،
رأٌت  » البصٌرة فقط كؤن أقول أفعال الٌقٌن وفً هذه الحالة تكون رإٌة

ن داللة الفعل "وجد" خرجت من زمرة أفعال القلوب ألن إال أ ،«متحان سهبلً اال
بعنصر اإلضافة فً التركٌب، فارتقى الفعل "وجد" إلى مصاؾ  ىاستو ىالمعن

الرإٌة الحقٌقٌة بالقوة رؼم أن سٌدنا ٌعقوب كان ضرٌرا، ألن المعنى 
ومعلوم أن ٌعقوب «. وهللا اعلم » تجلى بوضوح فً اآلٌة الكرٌمة ،التصدٌقً

لكن المضمن المتمثل فً  ،ابٌضت عٌناه من الحزن وؼدا  ضرٌرً السبلم علٌه ا
إدراكٌة من خبلل التمثل الذهنً لصورة  ة،ا تصدٌقٌسٌاق التداول عكس صورً 

من خبلل حاسة الشم التً تمثل بدورها  ،هن ٌعقوب علٌه السبلمذٌوسؾ فً 
عرفٌة. فقد لٌه نظرٌة فودور المإا ما أشارت ذمركزا اتصالٌا فً الدماغ. وه

مة إلى ضوء النظرٌة القالبٌة لفودور ونظرٌة الفضاءات ءجاءت نظرٌة المبل
  .Modularité de l’esprit, espace mentaux الذهنٌة لفوكونً

 

 النظرية القالبية

 األنظمة المدارية األنظمة المركزية
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 (1) كما أن نظرٌة المبلءمة قامت بدورها انطبلقا من مستوٌٌن هما:
 
 

                                                            
                                         

 
 ب :و األنظمة المدارٌة تشتمل على ستة قوال

 .ORASالقالب الحسً  -0

 القالب اإلدراكً. -6

 القالب السمعً البصري. -4

 القالب الخاص اللمس. -2

 .ORASالقالب الخاص بالشم  -5

 القالب الخاص باللؽة. -2
 تتكون األنساق الداللٌة ؼٌر اللفظٌة حسب ما أشار إلٌه حنون مبارك

 حركات األجسام وأوضاع الجسد. -0

 ستعمال اإلنسان للمكان.اإلشارات الدالة على القرب المتعلقة با -6

 ا هو لمسً وشمً وذوقً وبصري وسمعً.ماألنساق المرتبطة ب -4

                                                 

 

1 - modularité de l’esprit. FODOR.J.A (1986) paris ed de minuit. P67-68 

 المستوي الذهني

المرتبط باألنظمة القالبية

 المستوى المعرفي 

المرتبط باألنظمة 
المركزية
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ٌستعمله اإلنسان كالثٌاب والحلً  الشًء أي األنساق القابمة على ما -2
 (1).والزخارؾ

لى صواع الملك فلقد مثل بإرة الجدٌد إشارة إلطار ٌمكننا اوفً هذا اإل
 لى حقٌقة الرإٌة،إسبٌبل للوصول وكان ذلك  ،ٌرت كل المسار السرديالتً ؼّ 

 011اآلٌة « هذا تؤوٌل رإٌاي من قبل قد جعلها ربً حقا»  قال هللا تعالى:
 سورة ٌوسؾ  

حٌث برز عنصر التبلإم  ،ٌرتقً الفعل "وجد" إلى مصاؾ الرإٌة هومن
اللؽوي بٌن األصل والموضع فاألصل هو انتماء الفعلٌن "رأي" و"وجد" إلى 

 فسها.الزمرة الفعلٌة ن
من  ،مةءالموضع الذي ٌتمثل فً السٌاق المضمن الذي أبرز عنصر المبل

كل من اإلدراك التصوري واإلدراك التصدٌقً، ما دام الذهن قد أقام  قحخبلل تبل
 ،كها المقامعبلقات وعناصر ارتباط ذهنٌة بٌن معارؾ سابقة ومعرفة آتٌة حرّ 

مٌصً هذا فؤلقوه على وجه اذهبوا بق »من خبلل الداللة الشٌبٌة "للقمٌص" 
 .04ٌوسؾ  «.أبً ٌؤت بصٌرا

ٌحرك السٌوطً آلٌة السٌاق لٌبرز  وفً مفهوم األصل والموضع،
 ةالترتٌب النظمً لبعض آٌات النص القرآنً بما ٌنسج صورا تداولٌة شدٌد

حٌث ٌشكل المضمن سٌاق التداول من خبلل  الفعالٌة والتناسب مع المقام.
  ،لحذؾ والتضمٌن لتلك الشجاعة فً أعلى درجات التحققالتقدٌم والتؤخٌر وا

فنجد عنصر التناسب و العبلقات بٌن  وهذا ما ٌوضح التصور التصدٌقً.
 اآلٌتٌن:

فاآلٌة  ،«افؤلقوه على وجه أبً ٌؤت بصٌرً » واآلٌة  «إنً ألجد رٌح ٌوسؾ» 
سان األولى كانت على لسان سٌدنا ٌعقوب علٌه السبلم واآلٌة الثانٌة على ل

 سٌدنا ٌوسؾ علٌه السبلم.
دون ذكر القرٌنة الدالة  (2)،فً لفظ "رٌح" المقترنة بٌوسؾ ىفداللة البشر

على ٌوسؾ المتمثلة فً "القمٌص" فً اآلٌة األولى تبررها وتعكس اإلدراك 
التصدٌقً فٌها اآلٌة الثانٌة من خبلل لفظتً"وجه"، "القمٌص" حٌث عكست 

 صلٌة.حاسة الشم صورا إدراكٌة توا

                                                 

 

 .60ص  دار بوتقال المؽرب. 080030حنون مبارك ط= دروس فً السٌمٌبٌات.ٌنظر  -1

 620بٌروت ص 6101 0:األسلوبٌة فً الدراسات القرآنٌة. جمال حضري. ط المقاٌٌسٌنظر  -2
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 ،فاق الجدٌدة فً النظرٌة المعرفٌةاآل علىا اإلطار تجدنا نركز ذوفً ه
كانت نظرٌة التواصل تنطلق أساسا من معرفة كٌؾ ٌتم التواصل أكثر  » فإذا

من معرفة ما ٌتم إٌصاله.... بذلك أخذت تهتم بالكٌفٌة التً ٌشتؽل بها الذهن 
ثم التؤثٌر بها فً  ،ر والمعتقداتالبشري لترتٌب األفكار والتعبٌر بها عن المشاع

 (1)«اآلخرٌن
سواء أكانت  ،لداللة على األلفاظلكما أن هذا التنسٌق فً ترتٌب األفكار 

القران  اتٌآلطرق التواصل اللؽوٌة كما أشار إلى ذلك السٌوطً فً تحلٌله 
  .030سورة البقرة اآلٌة  « فبل تقربوهاتلك حدود هللا» الكرٌم 

أعطى السٌوطً المبلبمة التداولٌة التً « بل تعتدوهاف» وقال بعد ذلك 
ألن األولى  .660سورة البقرة اآلٌة  «فبل تعتدوها» ،سٌق ألجلها فعل اللؽة

والثانٌة بعد أوامر فناسب النهً  ،فناسب النهً عن قربانها ،وردت بعد نواهٍ 
 (2)عن تعدٌها وتجاوزها بؤن ٌوقؾ عندها

نا، ٌبرر ضرورة تسلٌط الضوء على هذا التناسب فً اآلٌات كما رأٌ
نظر سبٌربر وولسون حسب إذ ال ٌمكن  ،العملٌات المعرفٌة لمعالجة المعلومات

دراسة التواصل اللسانً دراسة علمٌة دون إبراز آلٌات التشؽٌل المعرفٌة فً 
ما ٌتعلق بالمعطٌات الداخلٌة مثل ) الذاكرة( والخلفٌة والجوانب  اذإ ،الدماغ

  (3)ت والظروؾاٌاقالنفسٌة والس
 ،وٌتجلى هذا التناسب فً اآلٌات ومساهمته فً نجاح اإلدراك التصدٌقً

نجد عبلمات  ،حققت نجاحا تواصلٌا من خبلل عبلقة القمٌص بحاسة الشم التً
تواصلٌة ؼٌر لؽوٌة تمثلت فً عدم وجود الخروق فً القمٌص أسهمت بدورها 

 سؾ علٌه السبلم.فً إقناع سٌدنا ٌعقوب إن الذبب لم ٌؤكل ٌو
فقد ذكر مجاهد والسدي أن إخوة ٌوسؾ علٌه السبلم عمدوا إلى سخلة 

موهمٌن أن هذا قمٌصه وقد أصابه من  ،فذبحوها ولطخوا ثوب ٌوسؾ بدمها
                                                 

 

. 6101. 0الرباط ط: .تطور التفكٌر اللؽوي عبد السبلم عشٌر من النمو إلى اللسانٌات إلى التواصل -1
 060ص 

 

دار الفكر العربً.ص  -ت/علً محمد البجاوي 1معترك األقران فً إعجاز القران السٌوطً جٌُنظر  -2
93. 

3 - la patience Sperber et wilson D(1989) communication et cognition . 
paris.ed de minuit p80 
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فلهذا لم ٌرج هذا الصٌػ على نبً هللا ٌعقوب فقال  ،ن ٌخرقوهأولكن نسوا  ،دمه
اس قال لو أكله السبع لخرق الثوري عن السماك عن سعٌد بن جبٌر عن ابن عب

 (1) .وكذا قال الشعبً والحسن وقتادة وؼٌر واحد القمٌص،
فعدم وجود الخروق عبلمة ؼٌر لؽوٌة تواصلٌة دالة على إدراك ٌعقوب 

إلى جانب ذلك  علٌه السبلم للحٌلة التً جنح إلٌها أبناءه حسدا من عند أنفسهم.
اذهبوا بقمٌصً هذا » له تعالى ٌتجلى البعد المعرفً لداللة "القمٌص" فً قو

 . 04ٌوسؾ  «فالقوه على وجه أبً ٌؤت بصٌرا
 ذلك مما علمه ربه. لقد عرؾ ٌوسؾ أن رابحته سترد إلى أبٌه بصره،

فكانت الرابحة عبلمة من عبلمات التواصل المعرفٌة ؼٌر اللؽوٌة من خبلل 
 ومفاجؤة ،لٌل على ٌوسؾ وقرب لقٌامهدالقمٌص  مفاجؤةفكانت  » حاسة الشم

 (2)«عٌناه ابٌضتارتداد البصر بعد ما 
لها مستقببلت كٌمٌابٌة موجودة فً الظهارة  Smellومنه فحاسة الشم  

 والموجودة فً التجوٌؾ األنفً. épithélium  olfactory الشمسٌة

                                                 

 

 15، ص 2دار ابن حزم.لبنان م  2002هـ/1423/ 1-تفسٌر القرآن العظٌم ابن كثٌر.طٌُنظر  -1
ص  .1ط=– 2005مقدمة فً علم النفس العصبً. محمد عبد الرحمان جامعة مإتة دار الشروق. -2

100. 
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وهناك ثبلثة أنواع من الخبلٌا المستقبلٌة والخبلٌا الداعمة والخبلٌا 
ن أبلت مؽطاة بطبقة مخاطٌة ولذلك فان الرابحة ٌجب وتكون المستقب ،القاعدٌة

 (1) تمر خبلل المخاط حتى تصل إلى المستقببلت .
الشرطة العلمٌة تستعٌن  دكما أن الرابحة سبٌل التعرؾ والتواصل إذ نج

 بالكبلب لمعرفة الروابح المختلفة ومكان الجرٌمة وؼٌرها مما ٌإكد أنها جهازٌ 
الشمٌة على أهداب  الظاهرةحٌث تحتوي » ، تواصلً معرفً ناجح حقا

وذلك من حٌث  فإنها تختلؾ حسب نوع الكابن الحً. ،المستقببلت الشمٌة
 60( عند الكبلب و) 6سم 03( عند اإلنسان، و)6سم 2-6) المساحة فهً مثبل

 (2) ( عند القطط.6سم
 ٌقسم " دنكان" أنماط هذا االتصال إلى:

 .حركة الجسم -0
 .ما وراء اللؽة -6

 .فة الفٌزٌقٌة(اوالقرب )المسالبعد  -4

 .اإلفرازات ) وبالذات الروابح( -2

 .حساسٌة الجسم للمس -5

ٌق حمساال ( مثل المبلبس واإلصباغ واإلكسسواراتاألدوات )  -2
 التجمٌلٌة الخ

حتى  كما نهى الرسول صلى هللا علٌه وسلم عن تطٌب المرأة لؽٌر محارمها.
ة رضً هللا عنه قال رسول فعن أبً هرٌر ،ولو كانت خارجة للصبلة بالمسجد

فبل تشهد معنا العشاء  ا امرأة أصابت بخورا.مأٌُ  »هللا صلى هللا علٌه وسلم 
»... (3) . 

ومن سبل التواصل ؼٌر اللؽوٌة فً الدرس التداولً قمٌص ٌوسؾ 
بصرٌة فً الدراكٌة شارات اإلو الشق قد اكتسب اإلأحٌث نجد الخرق  أٌضا،

لى إومن الدبر أو القبل فً القمٌص سبٌبل  فكانت عبلمة القد ،خرآموضع 
فالشق فً القمٌص عبلمة تواصلٌة  التواصل واإلقناع الحجاجً والتصدٌقً.

                                                 

 

 011مقدمة فً علم النفس العصبً ص ٌُنظر  -1
 6مجلة الداعً ص  ٌُنظر -2
 .463/0أخرجه المسلم فً كتاب الصبلة  -3
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 ،البصرٌةاإلدراك تجلى التمثل الذهنً انطبلقا من ممرات إذ  إدراكٌة ؼٌر لؽوٌة،
 دون اعتماد الممرات الخاصة بالنطق ) اللؽة(.

ما  آٌات قمٌص ٌوسؾ علٌه السبلم.وهذا ما أشار إلٌه المفسرون، فمن 
رواه ابن فتحوٌه قال أخبرنا أحمد بن إبراهٌم بن شاذان أخبرنا أسامة حدثنً 

كان فً قمٌص ٌوسؾ ثبلث آٌات لما  » :زكرٌا عن سماك عن الشعبً قال
وحٌن سعى نحو الباب فشقت قمٌصه  جاءوا به على أبٌه فقالوا: أكله الذبب،

 قال هللا تعالى (1) «األقى على وجهه فارتد بصٌرً  وحٌث ،هٌمن خلؾ من بٌن ٌد
 .03اآلٌة  «وجاءوا على قمٌصه بدم كذب.. »

ومنه نخلص إلى أن علمٌة التواصل تحتكم فً كثٌر من األحٌان إلى          
دون التلفظ  العادات والتجارب فتفهم األنساق واألفكار بالقرابن التً تدل علٌها،

 ،مات واألشٌاء فً التداولٌة المعرفٌة ترتبط بالتجربةكما أن الكل بها من جهة.
كما رأٌنا . والتجربة تسٌرها المركبات المنطقٌة والنفسٌة والمعرفٌة والثقافٌة

نساق وتجارب أفً تحلٌل دالالت "الشق" فً القمٌص، فهً براهٌن ناتجة عن 
ارؾ شبكة من المع دخلِ تُ  ،ومن هنا كل معنى أو فكرة تستدع ة.ٌنوثقافة مع

 (2)والتجارب التً تشكل ما ٌسمٌه فوكونً بالمجبلت المعرفٌة 
"موران" أن البرنامج المعرفً هو الذي  طار نفسه ٌرىوفً هذا اإل

 (3)ٌوجه االنتقاء واالنتباه 
»  اللة اللون األبٌض على الحزن فً قوله تعالىدبلحظه فً نوهذا ما 

اللة المعهودة من دفا للخبل ،32ٌوسؾ  «وابٌضت عٌناه من الحزن فهو كظٌم
فاللون األبٌض ٌعبر عن تمثبلت ذهنٌة تدرك كل  ،خبلل األنساق الثقافٌة عموما

ٌدل على المسرة والبشرى فً القران الكرٌم فً عدة مواضع، فمن معجزات  ما
 .66طه  «بٌضاء من ؼٌر سوء » موسى علٌه السبلم أن ٌده تخرج

ت وجوههم ففً رحمة هللا هم وأما الذٌن ابٌض »وفً قوله تعالى أٌضا 
ت فً سورة ٌوسؾ على دلّ  «فابٌضت عٌناه»  عمران. لآ 010«فٌها خالدون

ؼٌاب وظٌفة األبصار التً تحتكم إلى حدقة العٌن مركز الرإٌة، فتبقى المساحة 
وهنا ٌتجلى البعد المعرفً فً داللة اللون  ،البٌضاء التً ال ترتبط بمركز الرإٌة

 -لم أعو هللا –األبٌض 

                                                 

 

 117فً قصص األنبٌاء المسمى بعرابس المجالس الثعلبً. القاهرة ص  -1
2 - Modularité de l’esprit FODORJ.A(1986) paris.ed de minuit p 108. 

 170ة فً علم النفس العصبً.ص مقدم ٌُنظر -3
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وهذا ما  ومن طرق التواصل ؼٌر اللفظً مسالة التعرؾ على الوجوه.
وجاء  »ن الكرٌم من خبلل تعرؾ ٌوسؾ على إخوته قال تعالىآورد فً القر

رؼم الفارق  ،53اآلٌة  «إخوة ٌوسؾ فدخلوا علٌه فعرفهم وهم له منكرون
من  معارؾدراكً للت دورها اإلدنفا كانت حاسة الشم قد أآ ناكما ذكر ،الزمنً

 خبلل موقؾ سٌدنا ٌعقوب.
نجد أن حاسة الرإٌة أدت دورها اإلدراكً من خبلل عملٌة االسترجاع 
عند ٌوسؾ علٌه السبلم باستحضار وجوه إخوته رؼم ما بدا علٌهم من عبلمات 

 التؽٌٌر والكبر.
األشٌاء والوجوه  الخلفً له عبلقة بعملٌة إدراك الشكل، وتمٌٌز الفص إن
 البصري. اإلدراكبعملٌة ون ٌكوالتمٌٌز 

نجد عملٌة االسترجاع ترتبط بطرق االستنتاج فً  اإلطاروفً هذا         
من خبلل عنصر التمثبلت الذهنٌة ألننا حٌنما نراقب ما فً أذهاننا من  ،الدماغ

حاصلة من خبلل طرق  أومدركات مختلفة واردة إلٌها من العالم الخارج عنها 
 ٌمكن تقسٌمها إلى قسمٌن:و .ًقابلطان ٌكون االستنتاج 

قد حكم الذهن  ،أن تكون مجرد مفردات منبثة تقع صورتها فً الذهن فقد -0
 بإثبات أو نفً عبلقات بٌنها سواء أكان الذهن مصٌبا فً حكمه أو مخطبا.

 وٌسمى هذا بالتصدٌقات. وصل إلى درجة الجزم أو لم ٌصل. ءوسوا
تكون فً القسم  علٌه السبلم وسؾاسترجاع سٌدنا ٌ ةلٌمعأن نبلحظ  حٌث

 (1) با فً حكمه.ٌالثانً ألن األحداث تعكس صدقه فقد كان مص
هذا التصور الذهنً ٌحمل مشاعر الصفاء ألن هنا عنصر اإلثبات  برز

قال ال تثرٌب  »بالمؽفرة فً قوله تعالى  إلخوتهٌوسؾ  والنبوة بدلٌل دعاء
فً حٌن أنكر إخوته  .06 اآلٌة «مٌنعلٌكم الٌوم ٌؽفر هللا لكم وهو أرحم الراح

لكن إذا رجعنا إلى البعد المعرفً اإلدراكً لعنصر  الموقؾ فتجلى عنصر النفً.
تصور الذهنً لصورة ٌوسؾ فً ذهن إخوته كان موجودا رؼم العناد الاإلنكار ف
وهذا ما توضحه الدراسات العلمٌة المعرفٌة الحدٌثة من خبلل جهاز  واإلنكار.

pet scan األمرٌكٌة. ٌسٌةالبول األفبلمجهاز كشؾ الكذب كما نراه فً  أو 
 تواصلٌة ؼٌر لؽوٌة. قوهً طر

                                                 

 

1 - Méthodes au syntaxe Hermann 1975 4/2432     18ضوابط المعرفة.ص  
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السكاكً فً كتابه مفتاح العلوم هو  إلٌهكما أن اإلنكار أٌضا كما أشار 
كما أشرنا،  دضرب من أضرب الخبر التً تستدعً استعمال ألكثر من أداة توكٌ

 .اإلنكار أٌضاً فً حالة  وهذا ما ٌإكد وجود عنصر التمثل الذهنً
 أذهاننا ثبلثة: إلىومنه فالطرق التً تنقل المدركات 

حواسنا الخمس الظاهرة فهً تنقل إلى أذهاننا ما نستطٌع اإلحساس به  -0
 من صور العالم الخارجً عنا.

مشاعرنا الوحدانٌة الداخلٌة وهذه المشاعر تنقل إلى أذهاننا ما نحس  -6
 والحقد والحسد. اهٌةواأللم والحب والكر ةكاللذبه 

أو  ،ما ٌنقل إلٌنا من أخبار تصؾ ما توصل إلٌه المخبرون من معارؾ -4
 لنا سواء أكان موافقا للواقع أو مخالفا. هما أرادوا أن ٌصورو

وهذه المدركات التً ترد إلى أذهاننا تكون بمثابة المواد الخام ألعمالنا الفكرٌة 
 .(1) االستنتاجٌة

إلٌها أٌضا أن التمثبلت الذهنٌة ال ٌبقى دورها ومن النتابج التً نصل 
على التواصل ؼٌر اللؽوي، بل هً سبٌل إلى الحجاج واإلقناع الذي قد  حكرا

 ٌفوق طرق التواصل اللؽوٌة حٌث ارتقى ٌوسؾ
وعنادهم الذي التحق بطرق  إنكارهممستوى االدراك التصدٌقً رؼم  إلى

 «نت ٌوسؾألنك أإقالوا  »عالى: فً قوله تالتواصل اللؽوٌة المفندة بقولهم 
بؤنفسهم  ألن  أنفسهمأقاموا الحجة على  ،مثلت ضربا خبرٌا إنكارٌا 01 اآلٌة

والدلٌل النفً  ،ربالمتلقً فً هذا المقام "ٌوسؾ" علٌه السبلم لم ٌكن منكرا للخ
 اآلٌة «انتم جاهلون إذقال هل علمتم ما فعلتم بٌوسؾ وأخٌه  »قوله تعالى فً 
هذا وقال أنا ٌوسؾ  » تعالى أٌضا على لسان ٌوسؾ علٌه السبلم وقوله 30
 01اآلٌة  «أخً

بلت الذهنٌة ارتقت إلى مستوى اإلدراك التصدٌقً أٌضا مع مثكما نجد الت
بل نجدها تفوق طرق التواصل اللؽوٌة ألن ٌعقوب كان صادقا فً  ،سٌدنا ٌعقوب

ص الخلفً هً عملٌة للقالوظٌفة الحسٌة األساسٌة  إن» تمثبلته الذهنٌة 
 (2)«لى العمىإو إن التلؾ فً القشرة الحسٌة األولٌة البصرٌة ٌإدي  ،اإلبصار

                                                 

 

 17ضوابط المعرفة ص  ٌُنظر -1
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طرق تواصل اللؽوٌة على فتجلى الحجاج بتفوق أسالٌب التواصل ؼٌر اللؽوٌة 
اآلٌة  «نتم جاهلونأ إذقال هل علمتم ما فعلتم بٌوسؾ وأخٌه »  فً قوله تعالى

30  
قمٌص أو رابحة القمٌص رسالة ؼٌر عدم وجود الشقوق فً ال 
شكل اللباس أٌضا ٌإدي رسالة حجاجٌة ؼٌر لؽوٌة ولقد أشار  إنبل  ،تواصلٌة

ن الكرٌم إلى أهمٌة المبلبس باعتبارها نمطا من أنماط االتصال ؼٌر آالقر
النبً قل ألزواجك وبناتك ونساء المإمنٌن  أٌهاٌا  »فً قوله تعالى  اللفظً.

ٌن وكان هللا ؼفورا ٌإذنى أن ٌعرفن فبل دن ذلك أبهبٌعلٌهن من جبل نٌنٌد
 .50 اآلٌةسورة األحزاب  «رحٌما

باعتباره  دوبذلك ٌكتسب الحجاب اإلسبلمً حجة على من تجاوز هذا الح
وكونه أٌضا رسالة صرٌحة برد األذى عنها من  ،ساترا لعورة المرأة من ناحٌة

 قول أو فكر.
تى أنهم حرابر ال ٌعرضن لهن فاسق ن حبٌقول مجاهد فً تفسٌره ٌتجلب

 بؤذى من قول أو رٌبة
ال ٌمكن   grammatical subject  من الشابع أن مفهوم الفاعل النحوي

ن إف ،(topic( أو محور الحدٌث ) agentٌختصر فً عبارات القابم بالفعل )
كان الفاعل ٌضطلع فعبل فً أؼلب األحٌان بهذه األدوار الداللٌة، ال ٌمكن بصفة 

ا من المقوالت الداللٌة المتساوقة ) سم وأًٌّ هً المقولة النحوٌة لبل مالمماثلة أن 
تقلٌص االختبلؾ  إلىفً السعً  إالالنحوي  اإلكراهوال ٌتمثل عرض  منطقٌا(.

 (1) .وال ٌنتظر منه أن ٌمحوها تماماً  والبنٌة الداللٌة ،ٌةطبٌن البنٌة النم
لملك" "القمٌص" أشٌاء مثلت وظٌفة "الرابحة" "صواع افالوحدات اللؽوٌة 

وأثرت فً الحركة السردٌة الحجاجٌة وارتبطت كلها بعملٌة اإلدراك  ،الفاعلٌة
رؼم أننا لم نلمس وظٌفة المفعولٌة فً البنٌة السطحٌة فً  فً مراكز الدماغ.

 مستوى اآلٌات.
 «ٌوسؾ رٌحألجد »  .0

 مضاؾ إلٌه     مفعول به

 «الملك صواعنفقد »  .6
                                                 

 

علم الداللة والعرفانٌة . راي جاكندوؾ. ترجمة عبد الرزاق بنور. المركز الوطنً للترجمة ٌُنظر  -1
    65 - 64. ص  2010تونس 
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 عول بهمف       
 «على وجه أبً هفالقو » .4

 الهاء  : مقصود به )القمٌص( 
  البنٌة العمٌقة. إال أن الوظٌفة الفاعلٌة تجلت فً هذه األشٌاء فً مستوى

 نتابج البحث:
 البعد اإلدراكً للتمثبلت الذهنٌة. -

 عبلقة سبل االتصال اللؽوٌة وؼٌر اللؽوٌة  بآلٌات التشؽٌل فً الدماغ. -

ٌل بعملٌة االسترجاع العصبٌة، سواء كانت ارتباط عنصر التوص -
 التمثبلت مجردة أو ؼٌر مجردة من خبلل طرق االستدالل.

إبراز كٌفٌة إصدار األحكام الفكرٌة، وٌكون من خبلل البعد التداولً  -
لعنصري التصور والتصدٌق من خبلل اإلدراك والتداخل القابم بٌنهما، باالنتقال 

بعد التصوري( إلى العبلقات بٌنها )البعد من دراسة المفردات المثبتة )ال
 التصدٌقً(.

 طرق اإلدراك المعرفً من خبلل :  -

 التعرؾ على الوجوه عن طرٌق االسترجاع. .0

طرق اإلدراك المعرفً من خبلل حاسة الشم وعبلقتها بالتواصل  .6
 )نظرٌة فودور المعرفٌة(.

 إبراز النشاط الكهربابً للدماغ من خبلل عنصر االستجابة. .4

ز عنصر المبلءمة التداولٌة من خبلل االستعماالت اللؽوٌة والفروق إبرا .2
 اللؽوٌة بٌن المفرد والجمع.

عبلقة الرإٌة بلفظ "أجد" فً السورة المدروسة من خبلل العبلقة بٌن  .5
األسلوب الخبري اإلنكاري بَِتْضِعٌؾ أدوات التوكٌد داخل التركٌب، وعبلقة ذلك 

 كله بالبعد الذهنً التقرٌري.

لً المعنى التصدٌقً بخروج الفعل "وجد" من التعدي إلى مفعولٌن تج .2
واالكتفاء باإلضافة "رٌح ٌوسؾ" مركب واحٌد، وهذا ٌستلزم الرإٌة الحقٌقٌة 

 بالقوة ألن ٌوسؾ علٌه السبلم كان ضرٌرا.

قوة التواصل من خبلل عنصر التمثبلت الذهنٌة فً مقابل الرإٌة،  .0
 «.ابٌضت عٌنه»عصبٌة، )القرٌنة اللفظٌة( وكبلهما ٌمثل مراكز التواصل ال

ال وجود لنظام مركزي واحد "فالجهاز العصبً" ٌتحكم فً كل األنظمة  .3
المدارٌة المتخصصة، فقد ٌكون عنصر الشّم وحده ٌشكل نظاماً مركزٌاً ٌتحكم 

 بدوره فً األنظمة األخرى.
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د التصدٌقً بمبدأ التناسب فً اآلٌات بدلٌل عدم وجو كعبلقة اإلدرا .0
الخروق فً القمٌص حققت عنصر إقناعٌا تواصبل ٌتمثل فً براءة الذبب 

)طرق االستدالل، واالستنباط « ُقدَّ من قُبل قُدَّ من ُدُبر» واألمر نفسه فً قرٌنة 
 المعرفٌة(.

عبلقة األنساق الثقافٌة بالتمثبلت الذهنٌة كداللة األلوان  .01
 وعبلقتها بالتواصل.

ٌة السطحٌة ارتقت إلى مصاؾ الوظٌفة المفعولٌة فً البن .00
الوظٌفة الفاعلٌة عند ارتباطها بعملٌة اإلدراك فً مراكز الدماغ من خبلل 

 العملٌة السردٌة الحجاجٌة.
 
 

  :والمراجع قابمة المصادر
 ن الكرٌمآالقر

جدٌدة فً دراسة اللؽة والعقل ترا عدنان حسن/ نعوم تشومسكً  آفاق -0
 .6110. سنة 0دار الحوار ط=

 6دار ابن حزم بٌروت لبنان م 0ن العظٌم بن كثٌرطآلقرتفسٌر ا -6
6116  

 .0ط= جبلل حضري. المقاٌٌس األسلوبٌة فً الدراسات القرانٌة. -4
 .بٌروت. 6101

 شركة الشمرلً. قصص األنبٌاء المسمى عرابس المجالس الثعلبً. -2
 .0ط= جبلل حضري. القاهرة.المقاٌٌس األسلوبٌة فً الدراسات القرانٌة.

 روت..بٌ 6101

مجلة الداعً الشهرٌة الصادرة عن دار العلوم ودٌوبنت دراسات  -5
 .6101، 5-2 العدد إسبلمٌة.

عبد الرحمان حسن  ضوابط المعرفة و أصول االستدالل والمناظرة. -2
 .6110. 3: دمشق ط دار القلم. حنبكة المٌدانً.

 2مصر م دار الشروق. ن السٌد قطب.آفً ظبلل القر -0
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طراد  من األساتذة. ربٌس التحرٌر. مجموعة نصوص فً اللؽة. -3
 العراق. فاق عربٌة.آ دار الشإون الثقافٌة العامة. .0030. 0: الكبٌسً ط

 بؽداد.

جامعة  محمد عبد الرحمان الشقٌرات. مقدمة فً علم النفس العصبً. -0
 .0ج . 6115دار الشروق  مإتة.

تحقٌق على محمد  السٌوطً. ن.آالقر إعجازمعترك األقران فً   -01
 .0ج العربً. اوي دار الفكرالبج

عبد  التواصل. إلىاللسانٌات  إلىؽوي من النحو لتطور التفكٌري ال  -00
 .6101 .0:ط الرباط. السبلم عشٌر.

12-  lin non  the study of human communication N.Y.1973. 

13-  la patience sperber D.et wilson D (1989) communication et 

cognition paris.ed de minuit. 

14-  modularité de l’esprit.FODOR.J.A (1986) paris ed de 
minuit. 

15- Methodes en Syntexe HERMAUN 1975 

 دار برتقال.المؽرب. 1987 1دروس فٌسمٌابٌات حنون مبارك.ط   -02
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