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 مدخل إلى دراسة

 المسرح في اإليمائية اللغة 
 محمد العماري

  
 دااسلل  بعل  ويلهب . احلضلءاا  كلل  يف الةسلء  بعل  ثل ا  األكثلل  التواصلةل  الوسللة  اإلميلء  ميثل 

 ممثل  يسلتيل  املسل   ويف. واللهااعن بءللل ي  عالمل  ألف سبعمءئ  ينءبز مء تولل  بءإلمكء  أنه إىل اإلميء 
 الةغ  لتعةم األسءسل  املف دا ، كملء،  يقءاب مء أي، عالم  مثءمنءئ  يقءاب مء بل يه ينتج أ  ي اهلن  ال اامء

 احلللللء  يف الللبكم-الصلللم يسللتعمة ء اللللي اإلميءئللل  الةغللل  السلللء  بلللها يف ونللهك (. 8) األجنةلزيللل  أو الف نسللل 
 .املس   يف أو اللومل   احللء يف سوا  اإلميء  أمهل  عةى يش   بها ك . عمةل  وألب اف اللومل 

: من للء نللهك  صللعوبء  علل   ييلل   -أيضللء  احللللء  اللومللل ويف- املسلل   يف اإلميللء  دااسلل  أ  والواقلل 
 مل  السلملولوجلء بله  موقل ، لإلميء  سلملولوجلء بقلءم تسمح أ  ميك  الي اإلبستمولوجل  الش وط طبلع 

 أسءسل ء عةلى نصلنف أ  ميكل  اللي واملبلءد  املعلءير ،حتةلة لء مسلتويء ، ال نلء وح اهتء، الةسءين النموذج
 .اإلميء ا 

I - اإليمائية العالمة تصنيف 
 ففلل . م جع للء ملل  التشللءبه عةللى تنبللي وبلل ، األيقونللل  العالمللء  ضللم  املسلل   يف اإلميللء   تلل   

 أنلله أي، ءكىاللل النمللوذج ملل  املشللء   ط يلل  علل  بإميء اتلله حيللل  املمثلل  أ  جنلل ، املسلل   يف احلللء   معظللم
 وين مج، الشخصل  عةى املتف ج يتع ف اإلميء  ط ي  فع . الواقعل  واألفعءل احل كء  اإلميء  بواسي  حيءك 
 سلن  ط يل  عةلى حتلل  أ  ميكل  فءإلميلء  . احللء   م  حءل  إ  للس اإلميء  م  النمط بها أ  غر. فل ء
 موجللود لواقلل  مبءشلل   حمءكللء  تكللو    اإلميللء   إ فلل، احلءللل  بلله  ويف، واجلم للوا املمثلل  بللن مشلل   علل يف
 الشللل   بلللو كمللء املقصلللود امل جلل  إىل بء نتقلللءل يسللمح جمللل د منللوذج أو بنلللء  علل  عبلللءا  تكللو  وإمنلللء، سللةفء
 املسل  ) العل   إلداا  ضل واي  اإلميلءئ  السلن  مع ف  تكو  حلث، الش ق  املس   أشكءل لبع  بءلنسب 
، ذاهتلء عةلى إ  حتلل     اإميلء  بل ، اإلميلء ا  مل  آ ل  نوعء املس   يوظفو (. مثال الكءطءكءيل اهلن ي

 .ال قص يف املستعمة  اإلميء ا  نوع م  إهنء.م لوهلء عةى التع ف يستحل  إذ

 بلها تبلى وقل . التواصل  أثنلء  بلءلكالم عالقت ء م  انيالقء اإلميءئل  لةعالمء  آ   تصنلفء نقلم أ  وميك 
، (prolongement)   التم يلل  إميللء ا : إ ميللء  ملل  أنللواع ثالثلل  بللن ملللز إذ، P.Larthomas  امتللو  املعلللءا
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 األوىل احلءللللللل  ففللللل (. d'accompagnement) املصلللللءحب  اإلميلللللء ا  مث( remplacement) التعلللللوي  إميلللللء ا 
احلءللل   ويف، وحل بء   لإلميللء اجمللءل لتل   هنءئلللء الةغل  تغلل  الثءنللل  احلءلل  ويف، لغويلء مةفوظللء اإلميلء   تكمل 
 املبءش  لةتواص  األول: اإلميء  م  ض بن بن ميلز فإنه گ ميءص أمء(.2) جن  إىل جنبء معء حتض ا   الثءلث

 ق اتللله حسللل ، واملللل لول الللل ال بلللن بلللءل ابط يتمللللز اللللهي، األول وينقسلللم. transposition لةنقللل  والثلللءين
، الثءين النوع أمء. صوغ  وإميء ، (attributive) إسنءدي إميء / ىلإ، املةفوظء  حتوي  أو إنشء  عةى ال كلبل 
 املنقوللللل  الوحللل ا  حجلللم إيل اسلللتنءدا، بللل وا  فلنقسلللم الللل وال نقللل  بواسلللي  إ  تواصلللةلء يصلللبح   اللللهي

 (.3) لعيب إميء  و حمءك  إميء  إىل( مةفوظء  أو عالمء )

 خمتةلف) دا ةل ( م لول) حمتوى ع  (دال) كتعبر  يناإلنسء اجلس  إىل النظ  ميك .  اإلسنءدي اإلميء  -أ
 وضلعل  انزيءحلء   ة  ع  مسؤول كش   ح كته اعتبءا فلمك ، كهلك دام ومء(. واملشءع  ا نفعء  

(positionnelle ) گ ميءص يض  بكها(. 4()د ل  إزا  أننء أي) التوى مستوى عة  انزيءحء  م  تتنءس 
 ومقوللل  التعبللر مسللتوى إىل تنتملل  مقوللل  بللن بللءل بط ذلللك و اإلميءئللل  الملل لةع السللملءئ  اليللءب  عةللى الللل 

 فةلللس. نفسلله اآل  يف والتعةللل  ا عتبءطللل  ملبلل أي ختضلل  بلن مللء والعالقلل ، املضللمو  مسللتوى ملل  معنمللل 
 قلل  العالقلل  بلله  أ  إ . الللءا  / املكلل  وبللن مغةقتللن/ مفتللوحتن علنللن بللن عالقلل  وجللود يفلل   مللء بنللء 
   اإلميءئللل  املةفوظللء  ملل  النللوع بللها أ  گ ميللءص ويالحلل . معللن ثقللءيف سلللء  يف ومللءا  ضلل واي  تصللبح
 إىل يتجءوزبللء أ  ميكلل  و  الكلنونلل  جءنلل  إ  يتنللءول   أنلله أي، املتةفظلل  الللها  علل  إ  خيءنللء أ  ميكلل 
 (4.)شءاياإل اإلميء  ضمنه وي   ، اإلسنءدي اإلميء  إسم عةله أطة  وهلها. الفع 

، القبللول) صللوغل  مةفوظللء  شللك  وي  لله التواصلل  يللءمج الللهي اإلميللء  ذلللك وبللو. الصللوغ  اإلميللء  -ب
 ...(اللقن، الشك، ال ف 

 تواصلة  إاسلءل  ل ف لةمضلمو  اإلميلءئ  التمظ ل  مل  معلنلء نوعلء گ ميءص به ويعي. الءك  اإلميء  -ج
 :التءلل  بءملالحظء  التع يف بها گ ميءص ويتمم(. 5) الله امل س /املتف ج إىل

 تكللو  أ  وميكلل ، املعجمللل  الوحلل ا  ملل  احلجللم حلللث ملل  متسللءاي ، التواصلل  موضللوع، التويللء  إ  -
 (.اش) أفعءل أو( مس  ) أمسء  ع  عبءا 

 داهللء وإمنلء ب كمة ء العالم  يشم    فءلنق ، التعبر مستوي به يتكف  لةمحتويء  اإلميءئ  التسنن إ  -
 .قطف

 ممءاسل  إىل تنتمل  كءنلت أو طبلعل  أكءنت سوا ، عنه سءبق  لءئلء مس وجود يف   اإلميءئ  النق  إ  -
 .تواصةل  غر إميءئل 
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 األ للر بللها. اإلنسللءين اجلسلل  بواسللي   ملل لوهلء ملل  انيالقللء العالملل  عةللى التعلل ف إىل ي ملل  النقلل  إ  -
 بللله  ي كللل  أ  يسلللتيل  و ، اإلسلللنءدي  ةفوظلللء امل سلللوى ينلللتج أ  ميكللل    اللللتةف  ذا  يشلللك  اللللهي

 ملللء بلللو، گ ميلللءص نظلل  يف، وبلللها.  اآل  نفلللس يف وال كلللل  العالملل  يكلللو  أ  ميكللل    ألنللله، املةفوظللء 
 تواصللللةل  أسللللن  يف ملللل جمء أو، لةغلللل  مصللللءحبء إ  جنلللل     الللللهي الللللءك  اإلميللللء  اسللللتقالل غلللللءب"يفسلللل 

 (.6)"( البءنتوملم سن  أو، الصءمتن ال ببء  سن ) متقيع  بي يق  اصينءعل 

، اململلز  السلمء  مسلتوى مل  وحل ا  تتعل ى   اإلميلء  مل  السلءلف  األنلواع كءنت إذا. الةعيب اإلميء  -د
 ع  ولةكشف. اخليءب مستوى إىل ي قى النوع بها فإ ، املعجمل  الوح ا  أو الفونلمء  مستوى أوم 
 طلءب  ذو إميلء -:ثالثل  بتصنلف وخي ج. مجءيل/لعيب/مق  : لتءلل ا بءملقول  گ ميءص يستعن أمنءطه خمتةف
 إىل ي لل ف وقل ، الفولكةلواي الل قص) لعليب إميللء -، (التواصل  إىل هتل ف و  األسليواي  اليقلو ) مقل  
 األغةل  يف مةفوظءتله  ةلو بلو األ لر النوع بها يي ح ء الي املشءك  بن وم (. ي  ف   وق  التواص 

 حملل دا معللى ننسلل  أ  ميكلل    فإننللء، اإلميءئللل  املقللءط  بعلل  يتضللم  كللء  وإ ، مللثال بءللللهفءل. املعللى ملل 
 عءم  بصف  اإلميء   ع  يتح ث كء  وإ ، گ ميءص يق مه الهي العءم النموذج بها إ (.7) وح اته لك 
 . املس   يف املستعمة  اإلميء ا  أنواع عةى التع ف يف ال اا  أسعف ق  ذلك م  فإنه، وجم د 

II - المسرح في اإليمائي المتواصل تقطيع حول 
 متواصل  عل  عبلءا  العل   يف ت د ف  . ال ينءملك  احل ك  طءبع ء بو اإلميءئل  العالم  ميلز مء إ 

(continum) ، أ  والواقللل (.1)املتح كللل  العالملللء  ضلللم  تصلللنلف ء إىل ال ااسلللن بعللل  دفللل  ملللء بلللها ولعللل 
 يتخله ف لو. متءملء مقنع  و م ضل  للست ونتءئجه،  ير  صعوبء  ءدفيص اإلميءئ  املتواص  بها تقيل 
 جي ، العةمل  لةش وط يستجل  أ  لنفسه أااد إذا، التقيل  أ  حن يف، امل لول مستوى لةتقيل  كمب أ

، ال ابنل  الفل   يف األقل  عةل ، يسلمح أ  ميكل    اإلميءئلل  املقلءط  حت يل  إ . الل ال مسلتوى عةل  يلتم أ 
 بلو كملء،  املمكنل  العالملء  كل  تكوي  يف ت    أ  وميك ، الع د حم ود  إميءئل  وح ا  عة  بءلتع ف
 اللل نلء الوحلل ا  حت يلل  إىل انصلل فت الللي النظ يللء  فللإ  هلللها. اليبلعللل  الةغلل  يف لةفونلمللء  بءلنسللب  األملل 
 بع  يف ممكنء ذلك كء  إذا وحىت (.1)الفش  إىل انت ت ق ، اإلميء   دا   ت كلب ء قواع  وإب از، لإلميء 

 بءلنسللب  غللرممك  فإنلله، (الشلل قل  اللل اامء أشللكءل بعلل  أو، الللبكم الصللم لغلل ) املسللنن  اإلميءئللل  املمءاسللء 
 والتعل د بلءلتنوع، اللومل  احللء  ش   ذلك يف ش هنء، اجلس ي  واألوضءع اإلميء ا  فله تتسم الهي لةمس  

 طلوال متتل  اللي" اإلميءئلل  اجلمةل " بله  يف البحلث عل  تص فنء أ  جي  الصعوب  به  أ  غر. وا  تالف



 13 عالمات

 888 

 وت كلللل  اشلللتغءل كلفلللل  إداا  عةلللى سلسلللءع  ذللللك أل ، وحللل اهتء وتعللللن تفكلك لللء حمءولللل  عللل ، العللل  
 .الف ج  دا   اإلميء ا 
 ،اإلميلللللء   دااسللللل  يف كلللللوكةن واج لللللت اللللللي املسللللل ل  نفلللللس تواجللللله املسللللل   يف اإلميلللللء   دااسللللل  إ 

 مع فل  يف املشلكة  تكمل  و، ت كلبللء جءنبء يق م بءإلميء   عءد  ن عو  مء دال أ  األوىل لةوبة  يب و":يقول
 ملةفلو " ال الل " العنءص  م  مب ك  األم  يتعة  ب ، مكء  ويف زمء  يف الواق  امل ك  بها يتفكك كلف
 نفلللس يواجللله املسلل ح  العللل   إ (. 80)" املعللى مللل  جمللل د  ولكن للء، العنءصللل املعق   ملل  مب كللل  أم؟ معللن

 .التسءؤ  

 ذللك، وأوللل  حمل ود  نتلءئج إ  حيقل  أ  ميكل   ( *  kinésique)  احل ك  التواص  عةم عةى ا عتمءد إ 
 التواصللل  أ  بلللو أمه لللء لعللل  أسلللبءب لعللل   وذللللك، صلللعبء يبللل و املسللل   يف العةلللم بلللها معيللللء  تيبلللل  أ 

 يقل م املسل   أ  حلن يف، حقلقل  اجتملءع  سللء  دا ل  األفل اد بلن اإلنسلءنل  التفلءعال  يل ا  احل ك 
 يعللي   بللها أ  عةللى. اإل لل اج بللو سللءب  خبيللءب وحمكللوم متخللل  سلللء  يف تتواصلل  متخلةلل  شخصلللء 
، م ملل  مسللءع ا  لةل اا  يقلل م أ  فبإمكءنله. العةللم بله ونتللءئج حت يل ا  بعلل  مل  ا سللتفءد  اسلتحءل 
 :ية  فلمء بعض ء إمجءل ميك 

 .مثال جلمة  املكون  الكةمء  تعزل كمء اإلميء ا  عزل إمكءنل  اثبت ق  العةم بها إ  -

 عةل  تؤث  الي الةفظل  غر والسةوكء ، املعى دعءم  يع  الهي، الكالم بن، التواص  يف، الفص  ع م -
 ( .88) الةغوي املعى

، ميلللز فإنلله وبللهلك، اليبلعللل  والةغلل  ءئللل اإلمي الةغلل  بللن املمءثةلل  ملل  ينيةلل  احل كلل  التواصلل  عةللم إ 
 الوحلل   أ  يلل ي مللثال Birdwintell فللل. مسللتويء  علل   بللن، (اإلميللء )  عةللله يشللتغ  الللهي املوضللوع دا لل 
 فلإذا. ملثال ك زاحلءجبن،  (Kiné) احل يك  ب ، اليبلعل  الةغ  يف الفونلم يقءب  مء أي، اليبلعل  لةغ  ال نلء
 أ  بروينتل  اسلتيءع وقل ، kinème" األح وك " بو أعةى مستوى إىل انتقةنء  تنم احل يك  به  تك ا  مء

 إىل إضللءف ، ذلللك يف مبللء،  األم يكلل  بءلنسلل  متعةقلل  أح وكلل  سللتن أو مخسللن األحءايللك بللن ملل   يعللن
 لتنكلللس وواحلل  ، اللل أ  لشللن  واحلل  ، لةلل أ  جللءنبلن ملللال  ح كتللء: لةلل أ  بللزا  ثللالث، الوجلله تعللءبر
 بللله  ائتةفلللت ملللء فلللإذا( م جللل ... )واللللوجنتن واللللهق  والفلللم األنلللف و واجلفلللو  احلءجللل  وح كلللء ، أ الللل  

" ) احل كلللل  أشللللكءل" بلللل  أعةللللى مسللللتوي ملللل  تعقللللل ا أكثلللل  وحلللل ا  إىل انتقةنللللء بلن للللء فلمللللء األح وكللللء 
kinémorphe  )لله تكلو  أ ، الن ءيل  يف ميك ، الهي احل ك  أشكءل م ك  ع  لتسف  ب وابء ت اك  الي 
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 مل  الكثلر متةلك اللي" احل كل  أشلكءل بنلء ا " وجل نء أعةلى مسلتوى إىل ااتقلنء مء وإذا. بءلكةمء  عالق 
 (.82) الةفظل  النحوي  اجلمة   صءئص
، أنللله غلللر، منفصلللة  عالملللء  عةلللى دا ة لللء والتعللل ف، اإلميلللء   بتفكللللك يسلللمح التصلللوا بلللها إ 
 . والفي اجلمءيل بع ي ء يف والتف يط ذاهتء ء  اإلمي به  وب م ت مر إىل يؤدي، بءملقءب 

III - المسرحي العرض في  اإليماءات داللة حول 
 املل اد الشل   جيعل  ملء بلو بلها ولعل . واإلجنءز التخلل  بن الي   مةتقى يف املس   يف اإلميء  يق 

 .املمث  إلله سلةج  الهي اإلميء  نوعل  يف يتحكم عنه التعبر

 انتقللء  إىل بللهلك فلملل ،  سلللكولوجلء أو جسل يء متفلل د ككللءئ  الشخصلل  مالمللح إبل از إيل يةجلل  ف لو -
-"الشخصللل  بكلنونلل " ملل تبط اإلميللء  ملل  النللوع بللها إ . معلنلل  إميللء ا  وتكلل اا، اجلسلل ي  األوضللءع بعلل 
 .الع   طلة  وا ستم اا بءلثبء  يتسم فإنه وبهلك -گ ميءص حس  اإلسنءدي اإلميء 

 عةلى حتلل  حمءكلل  إميلء ا  يوظلف بنلء وبلو. لةشخصلل  ا جتملءع  الوجله إبل از إىل مثل امل ينصل ف ق  -
 فإنله وللهلك، "الفع "بل األول  الف عةى، اإلميء  م  النوع بها وي تبط... ا جتمءعل  الوظلف  أو العم 
 . والوظلفل  ال كحل  التحو   وجيس . واحل ك  بءل ينءمل  يتسم

 (.الل  ، احلز ، الف  ) الشخصل  وعواطف انفعء   إلب از اإلميء  يوظف أ  املمث  بإمكء  -

 التخلل  فله ي وا الهي الزمكءين اإلطءا) لةخيءب التةفظ  املقءم إب از ب  لإلميء  األسءسل  الوظلف  إ  -
 اإلشللءاي ج للءز  عةللى يتللوف  اخليللءب أ  ملل  اللل غم وعةللى، ...(املتةفظللن بللن العالقلل  طبلعلل ، املسلل حل  يف

 .اإلشءاي  اإلميء  وظلف  ع  ا ستغنء  يستيل    أنه إ ، املقءم يف جيها  الهي( بنء، اآل ، أنء)  اخلءص
 دال بللن فءلعالقل ، (األيقللوين األسلء  أي) الءكللء  أسلء  عةللى يقلوم العالمللء  مل  النللوع بلها إ 
 العالمللللء  مللل  آ للل  فءصللللن يوظلللف املسللل   أ  عةللللى. األحللللء  أغةللل  يف املشللللء   بللل  ومللل لوهلء العالمللل 
 إسلم أوب سفلة  آ  عةل ء وتية ، هلء حم د  د ل  عةى نتف  أ  ميك    غءمض  عالمء  وب ، اإلميءئل 

  (.13) ( signe opaque)" املعتم " العالمء 

  -------                                  
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وقلل  انيةلل  بللها . اائلل   بللو عللءر ا نث وبولوجلللء ا م يكلل  ااي بللرد ويسللتل  . عةللم يلل ا  التواصلل  بواسللي  ا ميللء  وح كللء  الوجلله*  

 . الف د وخيتةف حس  الثقءفء  العءر م  ف ضل  مفءدبء أ  التعبر اجلس ي خيض  لنس  مسن  يكتسبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


