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 (ایران ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان، آبادان،استادیار زبان و ) 1دکتر عبدالرضا عطاشی

 

 (زبان دست :موردی مطالعه) در قرآن کریم زبان بدن هایدلالتبررسی بلاغی 
 

 چکیده

ــمار می تکنیکی ،نزبان بد ــانکه  رودارتباطی به ش ــات و  از آن هاانس ــاس برای بیان احس

ــهترجمان حالت ،بدن زبان .دنگیربهره میمختلف  هایدلالت ــتها و اندیش این . های آدمی اس

ر متون دبدن  زبان .قرار دارد تربیتی و شناسی رفتاریروان ،علم لغت ۀدر گستر مهارت ارتباطی

 ،ن بدنزبا و فنونفراگیری اصــو   .به کرّات مورد اســتداده قرار گرفته اســتکریم ادبی و قرآن 

نهدته در عبارات اســـت و این امر برای  هایدلالتمؤثری برای رمزگشـــایی بســـیاری از  اقدام

توان از روســا ت به زیرا با بازگشــایی رمز آیات، می ؛نمایدبســیار مهم می یپژوهشــاران قرآن

ـــا ـت م ژرف  ۀتاریخچ ۀدر این مقاله علاوه بر ت ریف زبان بدن و ارائ هـا پی برد.ایی آننـس

زبان بدن در قرآن کریم با تأکید بر زبان دست و شرح  هایدلالتمختصری از این علم، به ذکر 

ــت.  هاآننکات بلاغی  ــده اس توان: زبان دســت در قرآن را می هایدلالتترین مهمپردا ته ش

از جمله نکات بلاغی آیات زبان بخل، تأســف، تر ، ســکوت، غم، ت جح و حیرت برشــمرد. 

 اشــاره نمود. قرآناســت اره  و کل، تشــبیهجای جز به  ســتخدامهایی نظیر اآرایهتوان به می بدن

ــت. با این تداوت که  ــته اس کریم، زبان بدن را مهارت ارتباطی هر دو گروه مؤمنان و کدار دانس

ارتباطی برای اســتهزا ، انکار و تیقیر و مؤمنان برای بیان اندوه، مســرت،  ســازوکارکدار از این 

 اند.شادتی استداده نموده شرم و

 زبان دست. ،کریم قرآن ،زبان بدن ،بلاغی عناصر ،دلالت :هاکلیدواژه
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 مسئلهبیان  -1

که انســان را از ســایر موجودات متمایز اســت ای  صــیصــهترین مهمقدرت نطق و تدکر، 

ــت با می ــته اس ــت که آدمی توانس ــازد. بر مبنای ینین توانمندی اس  ود ارتباط و  همنوعانس

ه ب هست که طی آن، پیامی از فرستنددوسـویه ا فرایندی 7«اجتماعی ارتباط» برقرار نماید. 0ت امل

گردد. ینانچه گیرندۀ پیام بتواند پیام ارسـالی را بازگشـایی سـمت گیرنده )مخاطح( ارسـا  می

ـــ ، نمـایـد 1رمز ـــده  واهد داد. به این پاس ـــخی در  ور به پیام دریافت ش  0«باز ورد»، پاس

ان تواند از وسـایل مختلدی استداده نماید، بدن نیز به عنوفرسـتنده برای انتقا  پیام میگویند. می

اهد شمورد توجه اندیشمندان بوده است و بر این اسا   دیربازاز  جم یارتباطیکی از وسـایل 

 هستیم. 5«زبان بدن»ای جدید در عرصۀ ارتباطات اجتماعی به عنوان پدید آمدن حوزه

ـــت که در برقراری ارتباطات روزمره ما یکی ازبـان بـدن  ز اجزای ارتباطات غیر کلامی اس

ـــیار پررنای دارد ـــیل هرکدامدر این زبان، . جایااه بس  انتقا  پیام ۀاز اجزای بدن به عنوان وس

ـــوندتواننـد در ایجاد ارتباط می زیرا حرکات و اداها دارای بار  ؛و ت امل اجتماعی مؤثر واقع ش

جلی علاوه بر تباشند. های فرهنای دارای م نای متداوتی میم نایی  اصـی هستند که در زمینه

ی نیز وسیلۀ ارتباطو تدسـیر زبان بدن در ساحت اجتما،، شاهد توجه متون ادبی و دینی به این 

شاهد ظهور و بروز  -و تردیدی  الی از هرگونه  لل به عنوان نصـّ  -قرآن کریم در هسـتیم و 

در  صوص  پژوهش .هسـتیم –به مدهوم  اص  –و زبان دسـت  –به مدهوم عام  –زبان بدن 

ـــیر م تبر، زبـان بـدن در قرآن،  برای بازگشـــایی رمزهای مکنون، فهم  ۀرابـا مراج ـه به تداس

 .استمورد نظر مدهومی و تشخیص عناصر بلاغی آیات  هایدلالت

ــین ــمند ۀپیش ــدالتدات اندیش ــانزده میلادی ان به زبان بدن و مباحث آن به س . گرددبرمیۀ ش

فرانسیس » کردبررسی  علمی یشروبه عنوان را  زبان بدن. م 7015در سا   نخسـتین کسـی که

ـــا  بالور جان .بود« بیکن و در امتداد این مطال ات،  مطال ات بیکن را ادامه داد .م 7055در س

                                                           
1 Interaction 

2 Social Communication 

3 Open coding 

4 Feedback 

5 Body Language 
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و توانسـت اصو  و  پردا تبه بررسـی مووـوعی زبان بدن  .م 7011ا  یارلز داروین در سـ

 نماید. ریزیپایهسا تارهای این زبان را 

ــارات مختلف می زبان بدن، ــاندرا به دیاران گوناگونی  هایدلالتتواند با اش ابراین بن ؛برس

. توجه به زبان بدن (70: 7141. )کشـــا ، گیردمیزیرمجموعه علم لغت قرار در ینین زبانی 

ــت که زبان گدتار  ــود والکن میانتقا  مداهیم و منویات گاهی در گویای این واق یت اس در  ش

ــای مختلف، با بهره این مجا ، زبان بدن ــانهگیری از اعض ای کمکی در انتقا  پیام به عنوان رس

ـــتزبان  مثا عنوانبه. نمایدایدـای نقش می ف و عواط مبنی بری مختلد هایدلالتمی تواند دس

 ؛دالقا نمایمخاطبان  اص ادبیات  را بهامیدواری و یأ  ، تأسف ،شـادی، ناراحتی حالاتی نظیر

این  و گواه استدارای جایااه قابل تأملی  زبان بدن در متون ادبی زبان و ادبیات عرب روازاین

 اند. نظیر:که در متون ادبی نمود یافتههای مت ددی است امر، شاهد مثا 
 

وَّاف را   ال یونَّ یـلـیَّظنَّ هُـنَّّ إذ و ـــَّ  س
 

 الوَّجَّنَّات   على بالأَّیدی وَّیَّستـــــــــــُرنَّ 
 

ـــینَّ   لت  لَّو أَّفاط مُ ــــ   مُجَّدَّّلا الیُســـ
 

 ُفر ات   ب شّط   عَّطشَّانَّا  مـاتَّ قَّـــــــــــد وَّ 
 

  ع ـــــــــــــندهُ  فاط مُ  الخّدَّ  لَّلَّطَّمت   إ ذن
 

ــات   ف ی الـ ـین  دمـعَّ أجـرَّیــت  وَّ      الوَّجَّنَّ
 

 .(795 : 7113الخزاعی، ) 
 

 و د؛دانمیبر پاکدامنی و شـرم  را دلالتی هاگونهبر  هادسـت گرفتنقرار  ،شـاعر در بیت او 

 .  هدانستان بودن مصیبت از دست دادن عزیزفجیع بر  یدلالت همین حرکت را در بیت سوم 

زبان ، مریم ۀدر سور داوند  از جایااه مهمی بر وردار اسـت.  نیززبان بدن در قرآن کریم 

م رفی نموده  ط نــه و تهمــت ازآن بــانوی بزرگوار برای رهــایی   ابزاری بــه عنوان بــدن را

ََ َُبُو ﴿:است ََ ما اا ُُن َْْت اا ََََوَْو نَما اا َْْت ِك فَأَتَْت ِبِه قََوْمَها تَْحِملُهُ قالُوا يا مَرْيَمُ لََقْد ِجْئِت شََْْئا  فَرِياا يا ُُ  اْمرََُ 
ِ ْاا  ََ ِفَ اْلمَْهِد اَََََََ َْ اا مُ َم َُلَِ ُْ  ََ ْْ َْ ِهلَِْْه قالُوا َا َُ ــورۀ آ  ( ن92-92مريم:)﴾ُُمُِّك بَِغْاا فََأشََََََا عمران، در س

يََُتَك آقاَل َُبَِ اْجَعْل لَِ آيَة  قاَل ﴿داند: ای از قدرت  ویش برای اثبات م جزه میزبان بدن را نشانه
 ُِ ا بُْ ََِ َناْْلِ ََ َِْح بِاْلَعِش لََِم النَّاَس َثالثََة َُيَّاَم ِهالَّ َُْمزا  َناذُْاْر َُبََّك َاِثْرا  َن َُ    14آل عمراَ:  ﴾َُالَّ ُت

همچنان این زبان  هایدلالتشود که رموز و عدم توجه به زبان بدن در قرآن کریم باعث می

سار میروم بماند. ینین ورورتی دلیل از زلا  این یشمهاران پنهان مانده و کام تشـنۀ پژوهشـ
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گونه  های تیقیق را اینترین پرسشبنیادین ناار  این مقاله بود. بر این اسـا ، نویسنده، مهم

 دارد:بیان می

 ؟ییستدر قرآن کریم « ید» کلمهمجازی  هایدلالت -7

 ییست؟زبان دست در قرآن کریم  هایدلالت -4

 ییست؟زبان بدن  هایدلالت بلاغیعناصر  -9

 پیشینه پژوهش -1-2

زبان بدن یکی از مووـوعات مهمی اسـت که مورد توجه بسیاری از ادبا و علما قرار گرفته 

بیل ن توان به این موارد اشاره نمود:که میاسـت و در این میان سـهم تألیدات ادبی بیشـتر است 

 عوده عبـدالله، و ؛البیـان بلـا لســـان"(.4111) غرارو مهـدی  "لغـۀ الت بیر"م(.7333)راغـح، 

 طحقوســید  "ادب الکلام و اثره فی بنا  ال لاقات الانســانیۀ فی وــو  القرآن الکریم "م(.4115)

 "التصویر الدنی فی القرآن الکریم"م(4117)

 زبان بدن -1-3

ــتین یونانیان و رومی ــمار  هاییگروهها از نخس و  بدن هایحرکتکه به ارتباط  آیندمیبه ش

 توانندینم تنهاییبهنیز به این نتیجه رســیدند که کلمات  هارومی .پی بردند هادلالتبا  هااشــاره

ــخنوران بزر  ــازند. ل ا آنان  را س ــیبس ــا  پیشها به هایی که قدمت آندر بررس  دو هزار س

 نو حرکات بدن هناام ســـخن گدتن پردا تند. تبشـــرو هااشـــاره مباحثی یونبه  گردد برمی

بدن ان کا  دهنده احســاســات و  هایحرکت اذعان داشــت:م(  710)ی ســخنور م روف روم

م هد د. )اب آیوسیله ارتباط به حس توانندمیحرکات  هرکدام از اینو  استتأثرات روح انسان 

 .(471 :  4175لغۀ الجسد، 

ــترهدانش زبان بدن در  ا بو اســتادان  م لمان گیرد.مورد اســتداده قرار می یمختلد هایگس

احساسات درونی دانش آموزان و دانشجویان توانند غیرکلامی زبان بدن می هایدلالتآگاهی از 

زبان  توانند از ایننیز میروانشــناســان  درک کرده و متقابلا  با آنان ارتباط برقرار نمایند.  ود را 

ــخیصبرای  ــتداده کنند. بیماران  بیماری و مداوای  تش ــاران عراس ــه پژوهش ر د ادبیات نیزص

ر ، دتربیت کودکانبرای  ها انوادهدر آموز  زبان بدن نماید. ایدـای نقش متون  رمزگشـــایی

دارای جایااه قابل تأملی اســـت. آموز  تئاتر و آموز  رفتارهای غیرکلامی ســـیاســـتمداران 
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دبیات ا برای دانشجویان و اساتید ناپ یریاجتنابآن ورورت  هایدلالتآشـنایی با زبان بدن و 

در تمامی  بدن. زبان در متون ادبی اســـت توجهیقابلدارای بســـامد زیرا  شـــود؛میشـــمرده 

روزمره انسـان حضور یشمایر دارد و در حرکات اعضای بدن از قبیل کتف و سر  هایف الیت

های پژوهشی یافته» .شودمیمتجلی  هالح و و ابروها و یشـم و دسـت و اناشـتان و صـورت

 %01ارتباط میان مردم توسط زبان گدتاری و  %11الی  %91 مؤید این مطلبند که شـنا تیجام ه

 .(1: 7937آلن ببیز، ) .گیردمیتوسط زبان بدن شکل  آنانارتباط میان  %11الی 

دیار را به زبان بدن جلح نمود. که نظر دانشمندان  است اولین دانشـمندی« یارلز داروین»

ـــا  او  بـه این امر پردا ت و « و حیوان در انســـانر از عواطف ت بی»در کتـاب م  7014در س

ان در  صوص زب ث لح .هستیمشـاهد التدات اندیشمندان، ش را و ادبا به این مووو،  ازآنپس

   :اظهار داشتبدن 
 

ر ـــّ  ـــارۀ إلَّّــا الهوى نُس  حــاجــحٍ إش
 

ــا هــنــاکَّ  ــــابــعُ تشـــیــرَّ أن وإل ــأص  ال
 

 .(1/190ق،  7171)ابن منظور،  
 

ــتاعضــای زبان بدن  نیزجاحظ  ــمرده اس ُف  » :را ینین برش ُر فأقرب الممهوم منها:  فأَما اْلشَََََا
ماد نتحريك ااعنا ، نق   جلدر  ََ الشَََََََََََََ . (11:  4141الجاحظ؛ الوجه )الحواجب، ناسََََََََََََر ااجماَ، نل

مکنون  هایدلالت، اناشتانگیری از تمثیل با بهره هایشدعوتص( در یکی از ) پیامبرت حضر

لك شََََ ك بعد ذ بع ََََا  المؤمَ للمؤمَ اال نْاَ يشََََد بع ََََه » :در پیام را برای مخاطبین آشــکار ســا تند
ُي شََََهري، «ُاََََابعه ناوا او تمثْل نتجسََََْد للمعن  ص( )  دا پیامبر  درجایی دیار (184: 4811. )

ُ ْا »: ندادانســتهدهوم همنوایی و وحدت حالات دســت را دلالتی بر م هایشــاندعوتدر یکی از 
ى  نفرَّ  بْنهما شْئا  .(111: 4ق، ج7175ابوری، شنی) .«ناافل الْتْم فَ الجنة اُوا ُنشَاُ بالس ابة ن الَو

 هادلالتزبان بدن و  -1-4

ک که واژه انالیســـی تینو بر علم ســـیما شـــودمیتلدظ با فتح یا کســـر حرف دا   دلالت

Semantics  و یا از واژه فرانسـویSemantigu  مشتق شده است که اصطلاح فرانسوی توسط

مقالاتی در  اح در کتابووع شده است که این اصطل 7031در سا   ،لغوی شـناسـی فرانسـوی

باز  نمایدمیکه دلالت بر نشــانه  Semaکلمه یونانی  ازاین اصــطلاح  و ؛علم دلالت آمده اســت
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های ای دیدگاهدار Semantics. ولی مؤلدـان عرب در  صـــوص ترجمـه اصـــطلاح گرددمی

ـــتنـد. بر ی از آنها به م نای علم  دیار آن را به م نای علم دلالت  و بر یم انی متدـاوتی هس

ــطلاح هم ولی .دانندمیالداظ  ــطلاحی همان دانش اص ــت ما  در مقابل ینین اص تراز و مورد اس

ـــتدلـالت  اَو   اَ» :اندنمودهدلالت را ینین ت ریف  جرجانی( 49 : 7337مختار عمر، ) .اس
ْدُ، )فريد ح «.المدلول  َْاانل او الدال، نالثاَوآْر، نالشََََََََََ َوبحالة، يلزم مَ العلم به، العلم بشََََََََََ َوالشََََََََََ

ــته ا نوعیدلالت را  جرجانی .(44: م 9004 ــتم ادله ارتباطی دانس که حدوث ییزی باعث  س

ی جن ابن .شودمیآن مدلو  شمرده  و م نایدا  است  )لدظ(که اولی  شودمیعلم به ییز دیار 

: ََألناد ناولك تقول»: نویسندمیینین  که نمایدمیم تقد به نقش بارز نو، صـدا در ت یین دلالت 
فوجد ْاد ه ْسَا ْا  نتمَُ الوََو بس ْساَ، نتمهمه، فتستغنَ بولك عَ نامه بقولك: ه ْسا ْا َمحا ُن جوا ا ُن 

عَ  ه ْسا ْا  نتزني نجهك نتقى ه، فْغنَ ذلك ْحو ذلك. ناولك هَ ذممته نناَمته بال َْق قلت: ََألناد نااَ 
در ابن جنی . (475 /4ج :7301ابن جنی، ) .«قولََك: ه ْسََََََََََََََا ََْا لئْمََا، ُن لحزا، ُن م هال، ُن  ْحو ذلََك

ات اعضای حرکبوسیله تنو، صدایی و  هادلالتمیان ا تلاف  نوشـته یاد شده بالا م تقد به رابطه

ــت.بدن  ــان اعتقاد دارن اس ــدا و زبان بدن در جهت یابی دلالت الداظ به ت بیر دیار ایش د که ص

 ارزیمهمیان زبان بدن و زبان گدتاری از نظر اشتراک لدظی و  واقع  در د الت مسـتقیم دارند.

زیرا ممکن اسـت یک کلمه دارای دو م نا یا بیشتر باشد که همان مشترک  وجود داردشـباهت 

یک حرکت از زبان بدن نیز دارای دو و یا یند م نا  امکان دارد که بر همین سیاقلدظی اسـت. 

یک  شاید دو کلمه و یا بیشتر برنیز  و ؛استحرکتی( ) بدنیداشـته باشد که همان مشترک زبان 

دلالت م نای واحدی  اونه ت دادی از حرکات زبان بدن برهمین نمایندمیم نی واحـدی دلـالت 

 .(94 – 97 : 4111 مهدی غرار) .نمایندمیو مترادف زبان بدن )حرکتی( ایجاد  نمایندمی

ــانلغت ــناس ــر، ش ــیم  بخشهاری هتیلیل واژگانی یک متن را ب م اص  بخش .اندنمودهتقس

لیل و تی بهبررســی متن  ، دردلالت دانش .تیدلالوبخش رفی بخش صــ، نیوی بخش ،صــوتی

: آیه  صوص ابن کثیر در. توجه دارد هادلالتنظر مآن از  بررسـی صـوتی و صـرفی و ترکیبی

ُِْ  يَْحسَ َُهُمُ اْلجَاِالُ َُْننِ ﴿ ََ َررْب ا ِفَ اْاَ َََِ ِْل اللَِّه اَل يَسْتَِىْعُو رُنا ِفَ  َِ تََعْرِفَُُهم ِلْلُمَقرَاِو الَِّويََ ُُْحوَِ َْاوَ ِمََ التََّعَمُّ
َْ ََْْْر  ََ النَّاَس ِهْلحَاف ا نَمَا تُنِمُقوا ِم أَلُو ْمَااُمْ اَل يَسَََْ ََّ اللَّهَ ِبِه عَِلْم  ِبسَََِ تشــخیص  ددار اعتقاد .928 ال قرر .﴾فَِس

افراد  داند که حاصـل آن کسـح م رفت است ووامدار نوعی رمزگشـایی میدلالت زبان بدن را 
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بن بند استدلا  اپشتبه دور  واهند ماند. م رفت  سـاحتاز  ،رمزگشـاییه دلیل ناتوانی ب نادان

ــت که:   7م ج 4171 ابن کثیر،«  )اتّقوا فراسةةةةةةم افإنَّه فنظر  نورر لوو  اف  »کثیر این حدیث نبوی اس

قوم اســت و نمادهای زبان بدن  وها نشــانه گ اریهمان تشــخیص فراســت  و( 741-745ص

و  دگرفتنافراد بکار می حالات  وعنوان روشـی برای شنا ت تبار ه از قدیم ب فراسـت را عرب

 .(41: 7301 ؛مدانی ایمان) .های بدن بودها و اشارتمختلف نشانه هایدلالتنا ت متکی بر ش

ــوص  جاحظ ــم ودلالت آن بر حح وبزبان در  ص ن ینی البیان و التبینکتاب  غض دریش

 :استگدته 
 

ا هََََََََ احََ ََِ َََََََِوي فَََِ  َََْمََِ  اَََََََََََََََََََََ َََََََِدي ال َُ تََُ   الََعََََْ
 

َََََ  هذا َاا ْا  َََ َََ َََ َََ َََ َََ َََ َََ َََ َََ ََ ِة ُن بُغَ َََ َََ َََ َََ َََ َََ َََ ََََََ المحَ َََ َََ َََ َََ َََ َََ َََ َََ َََ َََ َََ َََ َََ َََ َََ َََ َََ َََ َََ  ِمَ
 

 َُ   تَنِىُق َناافََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََواُد َاامتةُ نالعْ
 

ا  ََََََََ َََََََا ْ َََََََِب تََََِ ََََْ ل مََََََََِْر الََََقَََََ َ رَََََََََََََََََ َر  مََََِ تَََََ  تََََََ  حَََََ
 

 .(01: 7ق؛ ج7170)الجاحظ؛ 
 

ـــت که زبان یشـــم بدون بهره هوی بر این نکت هر نطقی، ترجمان گیری از تأکید نموده اس

ــت.  ،دنارتباط میان الداظ و زبان ب در  صــوصجاحظ درادامه  حالات درونی صــاحح آن اس

يني َْ » :نوشـته استینین  ُر الوََّو َو فهوا ُي ا باب تتقدم فْه اْلشا ُر ُبعد مَ م لغ الوََّ نم لغ اْلشَا
مْر  ُبَّ اناية تربَ عل  هفوََََََا  نلحظ يدلُّ عل  رََََََمْر ن هَ ااَ ذلك ال َََََََّ ُر قاَّالي الجاحظ حول مزية اْلشَََََا

ــار هایدلالت ،نظر جاحظ از .(29:ص :9 ؛  4141)الجاحظ؛ «بعْد الغاية ه از زبان زبان بدن واش

سایی ر ه م نایبو که مصـدر میمی است  "مبلغ"وی با تأکید بر واژه  .باشـدیمگدتاری رسـاتر 

اتر میز رسآیه بسا سخن کنایه از نظر ایشانالبته  نمایندیماز دیدگاهشان دفا،  باشدیمورسیدن 

 .است هاانسانومیر نا ودآگاه  تجلی دهنده از سخن فصیح و یه بسا اشاره و یا نااهی 
لُل عاطمة مَ عواطَ اْل ْسَاَ تأثْرا ْااا » :نویسدمیان در رابطه با زبان بدن ینین جرجی زید

مة فَ مالمح نجهه، فسذا ن ََََََب ُحد ْا ُن حَز ُن فر  رهر ُثر لُل مَ اود العواطَ عل  نجهه، نعند ْا عال
للغ ََََب، ُنْر  للمر ، ُنْر  لالاتمام، نمعن  اوا التأثْر ط ْا تغْْر يحد  فَ ع ََََالَ الوجه تحت الجلد 

 وی .(73م:  7033،ن)زیدا«فتنُمش ُن تنق   ُن تن سََََََََََََََ  ت عَا للتَأثْر الوي ُاََََََََََََََابها فتتغْر مالمح الوجه

 کنندۀ حالات روانی،تجلی ،زیرین پوســت صــورت هایانبســاط یا انقباوــی لایه م تقد اســت:

 آدمی است.عاطدی و احساسات 
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 زبان بدن در حرکت دست و انگشتان هایدلالت -1-5

ن نوشت وآشامیدن،  ن ورد گرفتن و دهش،از قبیل  یمختلد هایدلالتجهت  ،دستم مولا  

بر . شوده کارگرفته میبتر  و ناراحتی و عشـق و تندر   ،دفا، و حمله ور شـدن ،کردنپاک و 

علامه شــی  میمد همین اســا ، این عضــو از بدن مورد توجه شــ را و ادبا قرار گرفته اســت. 

 فرمایند:میکرمی دریکی از قصایدشان 
 

َ ن ا  مََََََََتََََََََنََََََََِ اََََََََِر اََََََََلَََََََََّ ُرنُد الََََََََدَّ  اََََََََااَََََََََََََََََََََُ
 

ُتجا   َُ لَِْل الغ وُِ ُاَو  ا َََََاَعا ََََََ ََََََََََََ ََََََ ََََََََََََ ََََََ ََََََََََََ ََََََ َََََََ ََ  ااَن
 

َُ َتوِ يعَ لَها  يَوَم  ََََََتَنتوَّار َََََََ َََََََ َََََََ َََََََ َََََََ َََََََ َََََََ َََََََ َََََََ َََََََ ََُنَ   فَا
 

ََََََََََََََََََََََََََِْل ن ا   ََََََََََََََََََََََََ َََََََََََََََََََََََََََ ََََََََََََََََََََوُم الرحََََِ ََََََََََََََََََََََََ َُاَعِنَ يََ  ااَنَما 
 

ت َ مَََََََا  َ م َ  ََََََََ َِ َنََََََََََََََََُ ل ا ََََََََ الََ ن َََََََِ اََُ ب   َنَُشَََََََََََََََََََََ
 

اعَْ  اَعهََََََ ِة قَِل َ َُرََََََََََََََََََ   اََََا فََُقلََََُت ُجوِ ي ِبوقمَََََ
 

 .(749: ه.ق7993الکرمی؛) 
 

ا ر هایشمبر وفا ودلدادگی واشک  ان را دلالتیاناشت هایاشـارت، در دوبیت یاد شـده وی

 داند.میفراق و جدایی  نشانۀداغ

 دست( در قرآن کریم) یدمجازی  هایدلالت -2

او : ید )دست( نسبت  شکل دسـت( در قرآن کریم به دو شـکل وارد شده است.) یدکلمه 

ــود از آن م نای مجازی  ــده به  دا که مقص ــتداده ش دارد. قدرت  الت بر قدرت الهیو دل اس

لمه کیابد.  داوندی نمود میو فضل زمین  ها وتدبیر آسـمان ،آفرینش ،بخشـش که در  مطلقی

 :آیات از قرآن کریم تکرار شده است انی ذکر شده در این در م "ید"
ــد  ید کهاین آیه  ُ  41الماَّدر:﴾ بل يداد م سَََََََوطتاَ ينمق اَْ يشَََََََاو﴿ ــناد داده ش بر به الله اس

 .قدرت دهش  داوند دلالت دارد

بر قدرت  داوند در   "ید"در این آیه . 24ص: ﴾يا هبلْ  ما منعك َُ تسََََجد لما ْلقت بْدي﴿

 . دارد نظرآفرینش انسان 

دلالت بر قدرت  "ید"در این آیه کلمه . 24ي :﴾ُن لم يرنا ُ ْا ْلقنا لهم مما عملت ُيدينا ُ ْعاما   ﴿

  داوند در آفرینش یهارپایان دارد.

ــت  داوند آیه، این  در .42الزُّمر:﴾نالسََََََََمواَ مىوياَ بْمْنه﴿ ــت راس بر  یدلالت (یمینه) دس

 .باشدمیها قدرت تدبیر و اداره آسمان
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 دراین آیه، قدرت  داوند در گرفتن14الحاقة:﴾نلو تقول علْنَا بع  ااقَانيَل اَْو َْا منَه بَالْمَْ﴿

 و موا  ه کردن به صورت مجازی به دست راست نسبت داده شده است.
ـــت به صـــورت مجازی بر قدرت الهی دلالت  ،این آیه در .1المتح:﴾يد الله فو  ُيديهم﴿ دس

 .نمایدمی

و یکتایی در ایات یاد شـده کلمه ید )دسـت( که به  دا نسبت داده شده بر قدرت  داوند 

طلق م ادارۀ هستیبر او مطلق انسان و حیوانات و تسلط  آفرینش ی،گستر  فضل  داوند ،آن

دانیم که انتساب دست به  داوند مت ا  از باب تمثیل و تقریح مداهیم نیک می .نمایددلالت می

ُ :  ﴾لْ  امثله شَو ناو السمْ  ال وْر﴿به ذهن بشری است و گرنه:  .44الشو

 تحلیل بلاغی و دلالی زبان دست در قرآن کریم -3

 بر مفهوم بخل دلالتی دست بسته شده -3-1

هومی  با ینین دلالت مد  قرآن کریم در رابطه نمایدمیدلالت بخل  مدهومدست بسته شده بر 

 يَُد نَقاَلِت اْلََُْهو ُ ﴿ اشاره دارد:از ذات  داوند  تدسیرشانیهودیان در به مووـو، انیراف اعتقادی 
ََ يَشََََََََََاوُ اللَِّه مَغْلُولَة  نُلَّْت َُيِْديِهمْ  ْْ وطَتاَِ يَُنِْمقُ َا این منظور در . 41الماَّدر:  ﴾نَلُِعنُوا ِبما قالُوا بَلْ يَدادُ مَ ْسََََََََََُ

َُ موکُو ابَ منظُو ذکر شَََََدد اََََََت.  ﴾َيُد اللَِّه َمْغُلوَلة  ﴿عبارت ممنوعة عَ  قْل :ارهاُ  اشَََََته ُ شَََََر  ع ا
ُا نا اْل ْما  نقْل: ْنا )ابَ سا  علممسُة عَ االتَ  يدالله عَ عوابنا نقْل: ْعمته مق ورَة عنَّا نقْل يدد مق ورة  ُ

؛ دانسته ع اب  و بسـته شـدن قدرت  داوند از ن مت و آن را به م نی ( ؛ ما ر الْد4141منظُو

 است.

ز  داوند تبارک و ت الی اظهار علامه طباطبایی در  صـــوص تدســـیر نادرســـت یهودیان ا

نيدل عل  ُ َّْهم تُلَّموا بهود الُلمة ااَثْمة فَ شَََََََو مَ ُمر الَرِن  ُن َّْهم قالوا اوا القول اَََََََتهزاو بالله : نموده
َََََََََََََََ حا ْه هيماو هل  ُ َّْه ال يقدُ عل  هنناو ع ا د المؤمنَْ به نه ْجاَّهم مَ المقرنالمولة نِه َّْما قْل يداد بوََََََََََََََْغة 

ة  ﴿هم التثنَََََْة م  اَو الْهو  ه َّْمَََََا ُتوا فَ قول ِه َمْغُلولَََََََ ُد اللَََََََّ ُر.لبوََََََََََََََْغَََََة اْلفرا لَََََْدل عل  امََََََال ا﴾يَََََََ  قََََََد
ـــده بالا ینین ( 89-8/84  :ش4821الى َاط َاََّ؛) میمـد هویـدی نیز در  صـــوص آیه یاد ش

 .(770م:  4111هویدی، ) .مغلولة ممسُة عَ العىاو  بهال  ن نلَِت ُي قْدَ باانالل: نویسندمی

اسـت اره مصرحه در یداه مبسوطتان وجود دارد و ب   و آیه داده شـده بالا  در :تیلیل بلاغی

ح ف شـده و به یداه مبسوطتان تشبیه شده است و درواژه مغلوله  باشـدمیبخشـش که مشـبه 
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اسـم مد و  مدرد مؤنث از ریشـه غلّ و ف ل مدرد مؤنث مبنی بر مجهو  غلّت صـن ت مشاکله 

فردی با مشــت گره کرده تشــبیه اســت ل ا  را به  انســان بخیل ،ســت و از نظر دلالتیبکار رفته ا

 است. بخل  ی بریدالله مغلوله دلالت ترکیح 

 بر مفهوم ترسدلالتی انگشتان در گوش دادن  قرار -3-2

ر د ناشتبه دلیل تر  ا هاانسـاناز  ر یب رعدوبرق نظیر ترسـناک  صـداهای بروزهناام 

ـــا   بر کنندفرومی ود  هایگو  ـــتهدلالت بر تر   ینین حرکتی را این اس ر داند که دانس

َ  َن َُ ﴿:فرمایدمیت الی   داوند شـماری وارد شده است.آیات بی ْعد  َُْن َاوَََِْب ِمََ السَّماِو ِفِْه رُلُما
َِ َن اللَّهُ مُِحْ   بِ  َُ اْلمَْو ََ َُااِبعَهُمْ ِفَ آذا ِْهمْ ِمََ الوَّواِعِق َحَو ََ الْ َن بََرْ   يَْجعَلُو  .42ال قرر: ﴾ُاِفرِي

ََّ  مَ :نویسدمیینین  بالا وص آیه داده شدهفخر رازی در  ص واعق ر  ْزل به اود ااُمُو م  الوَََّ
َََََدد تعَََََال  بَََََه مَ االك نمَو  َََََه ممَََََا يري المهلص منهَََََا َُ يجعَََََل ُاََََََََََََََََََابعَََََه فَ ُُذ َََََْْه نذلَََََك ال ينجْ

بر مدهوم تر   را دلالتی هاگو در  فرو بردن اناشـــتان وی (.4/981  : 4199)المهرالرَّاني؛

ييجعلَو ُاَابعهم فَ آذا ْهم مَ : نویسدمیینین با فخر رازی نوا نیز هم زمخشـری .دانسـته اسـت
در نالهول؛ واعق ...يا َّْه لمَّا ذار الرَّعد نال ر  عل  ما يؤذَ بالشََََََََََّ ََّ  الوَََََََََّ الهم م  مثل ح فَُْ قاَّال  قال: فُأ

 ر  حالهم م  مثل ذلك ال ر   فقْل يُا  ال فَُْ ابعهم فَ آذا ْهم( ثم قال:)يجعلَو ُاََََََََََََََ فقَْل ذلَك الرَّعَد 
ُام. صن ت استخدام  آیۀذکر شـده در :بلاغی یلتیل .(11/ 4   : 4102الزَّمهشَري؛) يهىَ ُبوَا

 هناام تر زیرا  انسان ؛ رفته اســت بکار در: یج لون أصـاب هم فی آذانهم. به جز اوـافۀ کلو

 صــورته در حالی که در آیه اصــاب هم ب. کندا در  گو  فرو میتنها یک بند از اناشــت  ود 

 .جمع آمده است

 یبر مفهوم دشمن قرار دادن انگشتان در گوش دلالتی -3-3

ی افراداز آن ت داد  .است دشمنیدیاری نظیر  هایدلالتدارای  فرو بردن اناشت در گو 

را  ناشتاهناام سخن گدتن پیامبر  ،دشمنی و مخالدتشان ابراز ند برایدشمنی داشت که با پیامبر

نَِه ََِْ  ﴿ فرمایندمیدر صــوص ینین حالتی   داوند بلند مرتبه  کردندمیفرو  هایشــانگو در 
رُّنا نَ  وْا ِثْابََهُمْ نََُاَََََََ تََْغشَََََََ ُا  اُالَّما  َعَوْتَُهُمْ ِلتََغِْمرَ لَهُمْ جَعَلُوا َُاََََََاِبعَهُمْ ِفَ آذا ِْهمْ نَاَََََََْ ُْ ا ِت ُْ ََرُنا اَََََََْ َت . 2: ْو  ﴾َََََََْ

وار لتغمر لهم ُي لْتوبوا عَ امرام فتغمر لهم. ف: نویسندمیشـده ینین ذکر یه آرابطه بازمخشـری در 
تغشَََوا ناََََ)المسَََ ب الَّوي او حظهم ْالوَََا  لَُْو ُق ح ْلعرارَََهم عنه. ََََدُّنا مسَََامعهم عَ اََََتما  الدَّعور 
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م طل وا َُ تغشَََََاام ثْابهم؛ ُن تغشَََََْهم لئال ي وَََََرند ارااة النَّظر هل  نجه مَ ينوَََََحه اأ َّْهم  نتغىوا بها؛ (ثْابهم
 .(1/444    : 4102الزمهشري؛ ... )فَ  يَ الله

ســ ادت شــنیدن مقام و که آنان به  کندمیحرکت ذکر شــده  بیان زمخشــری در  صــوص 

، فرو بردن اناشــتان در و نشــانۀ این میرومیتاند دســت نیازیدهیامبران پ گرانۀســخنان هدایت

جعلوا ُاَابعهم فَ آذا ْهم ي اناية عَ  اند:این  صوص اذعان داشتهعلامه طباطبائی در گو  اسـت. 
َََهم ن نجواهم لئال يرن َْ نال  ُهَن اََََتنُافهم عَ االََََتما  هل   عوته؛ نقوله:ي ناََََتغشَََوا ثْابهمي ُي نىوا بها 

وی . (92/ 40    :ش4821ا   هل  قوله. )الى اط اََّ؛يسَََََََمعوا االمَ ناو اناية عَ التنمر نعدم االَََََََََتما 

 نافرمانی و تمرد دانسته است. فرو بردن اناشت در گو  را نشانه
توازن موسیقیائی در کلمات اصاب هم و آذانهم و ثیابهم واصروا  م کور  ۀآیدر  :تیلیل بلاغی

در لبا  کنایه  هایهرهو پنهان نمودن  هاگو واســتکبروا وجود دارد و قرار دادن اناشــتان در 

فرو بردن ، ســوره نوح 1بقره و آیه ســوره  73نظر به آیه  البته .نمایدمی صــدت دشــمنی آنان از

 دارد.دلالت بر نافرمانی از دعوت پیامبران هم  بر تر  و دلالت هم هاگو اناشت در 
 مفهوم حسرت و ناراحتی بردادن انگشتان در گوش و گزیدن رانگشتان دلالتی  قرار -3-4

ـــتـان و  ـــف لـالـت بر هـا دگزیـدن آنقراردادن اناش  داوند بلند مرتبه . نمـایـدمیتـأس

ِه نَِهذا لَُقوُامْ قالُوا آمَنَّا نَهِ  ﴿:فرمایدمی تَاِب ُالَِ ُِ اْل ََ بَِ ُُمْ نَتَُْؤِمنُو وا ذاَا ُ َْْتُمْ ُُنالِو تُِح ُّو ََْهُمْ نال يُِح ُّو َْ ا ََْلوْا َع ََََََََََََََُّ
ُدنُِ عَلَْْ  َِ الوَََََََََُّ ََّ اللَّهَ عَِلْم  ِبوا ُُمْ ِه  علامه طباطبایی .442عمراَ:  آل .﴾ُُمُ اْا ْاِملَ ِمََ اْلغَِْْظ قُلْ مُوتُوا ِبغَِْْظ

ناَ م  رغظ  نهذا :در این راسـتا فرموده اسـت وا علُْم اا ْامل مَ الغْظ الع  او ااْو بااََ ْلوا ع َُّ
ناا ْامل جم  ُ ْملة ناَ طرد اْلاَََََََََ  . نالغْظ او الحنق؛ نع  اا ْامل عل  شَََََََََ  مثل ي َََََََََرب للتحسَََََََََر 

 بر یدلالترا دســت اناشــتان  گزیدن وی. (812/ 9  :ش4821الىَّ اط اََّ؛) نالتَّأََََََ ع ََََ ا  نحنقا .

 .داندمیعصبانیت شدت ت و تأسف همراه با اعلام اذی

وا علُْم اا ْامل مَ الغْظ ي  :نویسدمیینین  داده شده آیهدر  صـوص نیز میمد هویدی  ع َُّ
 را ینین حرکتی وی . (44: م9000محمد اويدي؛) ُي مَ الغ ََََب.اا ْامل ُطراد اااََََاب  نمَ الغْظ 

 داند.فرد میعصبانیت  ۀنشان

ان و مراد گزیدن سراناشتمنظور شده است  اوافۀ کل به جز  تیلیل بلاغی: در آیه یاد شده 

  بکار گرفته شده است.نامل بصورت جمع مکسر ا که در آیهدر حالی  ؛است
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 مفهوم سکوت دادن دست بر دهان دلالتی بر قرار -3-5

ن ایدر  داوند بلند مرتبه دارد. ت مخاطح دلالسکوت  تقاوـایبر قرار دادن دسـت بر دهان

َْ بََْعِدِامْ ال﴿: فرمایندمی صوص  ُُمْ قََوِْم  ُْوَ  نَعاَ  نَثَمُو َ نَالَِّويََ ِم َْ قََ ِْل ُُمْ  ََْ ََؤُا الَِّويََ ِم  يََعَْلمُهُمْ ِهالَّ َُلَمْ يَْأِت
َِ فََرَ ُّنا َُيِْديََهُمْ ِفَ َُْفوااِ  نا لُهُمْ ِباْل َََِْ َََََََُُُ َكَ ِممَّا تَْدعُو َْنا ِهمْ نَقالُوا ِه َّْا َاَمر ْا ِبما ُُُْ اللَّهُ جاوَتَْهُمْ  ْلتُمْ ِبِه نَِه َّْا لَِمَ شَََََََ َََََََِ

 .2هبرااْم:﴾ِهلَِْْه مُرِيَب 
ــده ذکرعلامه طباطبایی در رابطه با آیه  ــندمیینین  بالا ش َََََََُلهم بالنقوله :نویس  ْناَ :يجاوتهم 
 ََّ َََََََََََََََُلهم جََاهنام بحجل ت ََِْ الحق نتجلََْه مَ نْر ُي هبهََام فر ُّنا ُيَديهم فَ ُفوااهمي الظَََّاار ُ المرا  بَه َُ 

 َّ ُ ََََََََل؛ ن ََََََََدُّنا علْهم طريق التَُّلُّم فال ََََََََمْراَ فَ يُيديهمي ن يُفوااهمي للَر ُيب فمنعوام اَ يتمَواوا بالحقَِ َن ن
ُام عل  َُ يسََََََََََُتوا نيُمُّوا عَ التَُّلُّم بالحقَِ   َََََََََََُلهم ن اأ َّْهم ُْونا بُيديهم فَ ُفوااهم اناية عَ هج ا أيدي 

ر: منهََا  ََّ مَ الواجََب علُْم َُ تُمُّوا عَ الُالم. نللقوم فَ معن  اأيََة ُقوال ُُْ ُ ُّناََا فَ ُفوااهم هيََوا ََْا  بََأ
ُ َّا  لما جاهنا به؛ فال َّمْر ااَنل للُمَّ  ُ ُّنا ُيديهم فَ ُفواد الرََُّل تُوي ا لهم ن  ََّ الُمَّاُ  ُ اقول بع َهم المعن  ُ

مْريَ مَ نْر قرينة راارر. نمنها: َََََََََََل؛ نفْه ُ َّْه مسَََََََََََتلزم الْتالد مرج  ال ََََََََََََّ ََّ  نالثَّا َْ للَر ََّ الُمَّاُ ا ُ لمرا  ُ
ُا   نرََََََعوا ُيديهم عل  ُفواد ُ ْمسََََََهم مومَْ به هل  الرَََََََُّل َُ َََََََُُتوا اما يمعله الواحد مَ الَناس م  نْرد هذا ُ

وا ُاََََابعهم مَ شََََدر الغْظ مَ اَََََتما   عور الرَََََُّل؛هَََََُاته؛ فال ََََمْراَ معا  للُمَّاُ. نمن ََّ المعن  ع ََََُّ  ها: ُ
ََّ المرا  باايدي  فال ََََََََمْراَ للُمَّاُ اما فَ الوجه السََََََََابق نفْه ُ َّْه اناية بعْدر نْر ممهومة مَ اللمظ. نمنها: ُ

ُحََة لَُو الحجََة بمنزلََة الََْد الَّتَ بهََا ال ىش ا جم  الََْد بمعن  الجََا ا ج الحجل ناَ همَََّ م  الََْد نالََدَّف ؛ ن همَََّ
بُوا الرََََََََََََََََُّل فَ ُنامرام ن ْوااْهم.  اس نالمعن  ُ َّْهم اَََوَّ َََََََََََََََل  ْعمََا  منهم عل  النَََّ بمعن  النَِعمَََة لَُو حجل الَر

ــت م تقدعلامه طباطبایی  .(91-94 /4  :ش4821)الى اط اََّ؛ ــتقراردادن کف که  اس بر  هادس

ســکوت از  بیانار در واســت نکه ینین حرکتی او  ای دوگانه اســت: هایدلالت مؤید ایندهان

شاره اکدار بر دهان پیامبران بر دروغاو شمردن پیامبران  گرفتن دستقرار اسـت. دوم، پیامبران 

 دارد.

کما يمعل مَ يريد تمويل الوَو لْسم  عَ بعد، بتحريک کمه ُمام فمه ن او يرف  اوته  ْظر ََْد قىب:  
ََم السََْا  اود الحرکة يُ ذاابا  ن هيابا  فْتمو  الوَََو ن  ن الشََک، ن  تدل علی جهرام بالتکويب یآلتسََم . يَر

َ  َََََََََََََملن ال ذن ، همعا ْا  منهم ف اایفال ُ ب  یآلتهفحاشَََََََََََََهم فَ اوا الجهر، ن هتْا ْهم بهود الحرکة الغلْظة 
قرار دادن کف دست بر اظهار داشته: سـید قطح  (9020 /1  :م4212الجهر بالکمري )ََْد قىب، 

حرکت بر دهان به  اطر فراز و فرود دادن به گدتار ا صـــدای بلند صـــیبت کردن و دهان و ب

 از سوی کدار بود.ودن سخن پیامبران دروغ ب مکانیسمی جهت اغلام 
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ظرفیه از م نای  ود  ارج شـــده « فی» جرتیلیل بلاغی: در آیه داده شـــده بالا فی حرف 

به م نای ینین حرفی در آیه حرفی در آن صــورت گرفته اســت زیرا که  لغز اســت و نوعی 

إنّا کدرنا » علی سـطییه آمده اسـت و علاوه بر این میان دو جمله حرف واو و صـل آمده است:

دو جمله یاد شده بالا هر دو در حکم . «و إنّا لدی شک ممّا تدعونا الیه مریح»و « ا ارسـلتم بهبم

ـــتند و اعراب متید  پردا تهایضـــاح ب د از ابهام و آنان  بیان علت کدربه جمله دوم لکن  هس

 است.

 تهی شدن کف دست از آب برگرفته، دلالتی بر ناکامی -3-6

غیر از  داوند یشـــم امید دو ته اســـت و نیازهایش را از غیر  آن که بر ،در زبان دســـت

ار دهد در آب قر به قصد نوشیدن، کف دستانش را کهتشبیه شده  به کسـی  داوند طلح نماید

ـــتامـا بـا نزدیـک کردن  در این بلند مرتبه   داوند .یابدها را  الی میبـه دهانش، آن هـادس

ََ لَهُمْ ِبشََََْو ِهالَّ َا اَِ  ﴿فرمایندمی صـوص  َْ  ُن ِْه ال يَسَْتَِجْ ُو ََ ِم ِ  َامَِّْْه ِهَل  لَهُ  َْعوَرُ اْلَحَقِ َن الَِّويََ يَْدعُو
زمخشـری در  صوص آیه . 41الرعد:  ﴾غَ فادُ َن ما ُاوَ ِب اِلِغِه َن ما  ُعاوُ اْلُاِفرِيََ ِهالَّ ِفَ رََالَل اْلماِو ِلََْ َْلُ 

جابة الماو مَ ااََََت  ُي هالَّ ا اََََ  امْهي هالَّ اََََتجابة ااََََتجابة باََََ  امْه؛قوله: ي: نویســندمیشــده  یاد
بسََََََ  امْه هلْه يىلب منه َُ ي لغ فاد نالماو جما  ال يشََََََعر ب سََََََ  امْه نال بعىشََََََه نحاجته هلْه نال يقدُ َُ 
يجَْب ععَاود ني لغ فَاد ناَولَك مَا يدعو ْه جما  ال يح  بدعاَّهم نال يسََََََََََََََتىْ  هجابتهم نال يقدُ عل   ْمعهم. 

ُا  َُ يغرد الماو بْديه لْشََربه ف سََىها  ْاشََرا  ُاََابعهنقْل: شََ َِهوا فَ قلة جدن   عاَّهم ألهتهم ب فلم تلق   مَ ُ
 (.494/ 9   : 4102الزَّمهشري؛) اماد منه شْئا  نلم ي لغ طل ته مَ شربه.

 دا بخواهد گویی غیر : هرکه نیازهایش را از نویسندمیداده شـده ینین  در تدسـیر آیه وی

 .آوردنمیبه دست  و ییزیز کرده است درا ه سوی سرابببه قصـد نوشـیدن دسـتانش را  که

حرکات دســت آدمی را  هایدلالتل ا جمادات اســتقوه عاقله  فاقد اینکه آب از جماداتو نظر به

 فهمند.نمی

 نقولَه ا َاَََََََََََََََ  امَْه هل  الماو لْ لغ فاد: فرمایدآیۀ فوق ال کر میعلامه طباطبایی در  صـــوص 
ََّ الَّويَ  َ يدعوام المشَََراَو مَ  َن الله ال يسَََتجْ َو لهم بشَََ  نقد بََّْ ذلك فنمااو ب الغه ي نقد ُْ ر فْه ُ

ُا ر ...ثم  ََّ اؤالو المدعويَ همَّا ُاََنام يدعوام عامتهم ناَ ُجسََام مْتة ال شََعُو فْها نال ه موارََ  مَ االمه فس
ُ  المثل الم رنب بقوله:ي ا  ُر ناحدر فق  ناَ ما يش ه مو َ  امْه هل  ااََتثن  مَ عموم  ْمَ االََتجابة اَو

ُا  شََََََرب الماو ااَ علْه َُ يد ْو مَ الماو ثم ي سََََََ    ََّ اْل ْسَََََاَ العىشََََََاَ هذا ُ الماو لْ لغ فاد نما او ب الغهيفس
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مئاَ مَّا ال َََََََََّ  امْه فْغترفه نيتنانله ن ي لغ فاد نيرنيه ناوا او حقُّ الىَّلب ي لغ بوََََََََاح ه بغْته فَ اد  نشََََََََا  ُن
 تة فاد َ ال يأتَ مَ َََََََََََُ ابه بشََََََََََ  نْر ُ َّْه ي سََََََََََ  هلْه امْه ي لغ فاد فلْ  ي لغ ُلال عْد مَ الماو يريد الرَّي لُ

ُته فق . ــته وی .(841/ 4   :ش4821الى اط اََّ؛) نلْ  له مَ طل ه هالَّ اَََََو با  : مشــرکاناظهار داش

که برای رفع تشنای دست در سراب  کنندعمل میای یونان انسان تشنه   دااسـت انت از غیر 

 برند و حاصل این عمل ییزی جز ناکامی نیست.فرو می

ر  داوند از غی هر نیاز  را  که تمثیلی بکار رفته اســت زیرا  تشــبیهتیلیل بلاغی: در آیه 

آب که  نمایدمی تصور ولی ببیندمی که از دور سرابی  ماندمی ایتشنهطلح نماید همانند انسان 

تا از آب پر نماید و رفع تشنای نماید لکن  نمایدمی کف دسـتانش را سوی آن دراز  ل ااسـت 

 . این تمثیل دلالتی بر آرزوهای واهی مشرکین در است انت از غیر  داست. الی برمی گردند

 پشیمانی دلالتی بر هادستو رو کردن کف  زیر -3-7

کار ه را ب و جملاتیعبارات به صورت أسـف و یا پشـیمانی  ود تتأثر و انسـان برای ابراز 

از زبان بدن روی یکدیار  هادســتبا زیر و رو کردن کف و به صــورت غیر کلامی   گیردمی

ُب َامَّ  ﴿: یدفرماداوند  مت ا  در این  صــوص می جوید. میبهره  ِْْه عَل  َن ُُِحَْ  ِبثَمَرِِد فََأاَََْ َحَ يََُقلَِ
ِرْك ِبرََبَِ ََُحدا   اایفما ُ ََْْمَق  ها َن يََُقوُل يا لََْْتَِنَ لَمْ ُُشَََََْ رازی در  فخر .19الکهَ: ﴾َن ِاََ ْاِنيَة  عَل  عُرُنشَََََِ

ي کناية عَ الندم ن الحسرر فسَ مَ عظمت حسرته يومق هحدی : نویسـندمیشـده ینین  یادآیه  تدسـیر
 اســت م تقد یو (.402 /1   : 4199الراني، )سََح هحدااما علی ااْری ي ميديه علی ااْری ن قد ي

میمد  نظر .باشــدیماز پشــیمانی وحســرت  ایکنایه ،هاآنفشــردن  که زیروروکردن دســت و

میمد هویدی نیز . (430: م4111)میمد هویدی؛"ندما  وحســـرۀ  "یقلّ ح کدیه  ":قوله هویدی:

 .استبر پشمانی و حسرت  یکه فشردن و زیرورو کردن دست دلالتاست  م تقد

 ؛دت کنایه از موصوف دارصـن  "بثمره أُحیط"تیلیل بلاغی: در آیه داده شـده بالا در ترکیح

 دشمن شدن توسطمیاصره  اشاره « ۀ ال دواحاط» عبارت. نمایدمیدلالت م نای هلاکت  زیرا بر

  ت.اس تأسفمدهوم  هادستکردن کف  وزیرور دیار فشردن و دلالت علاوه بر این دلالت؛ دارد.
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 تعجببر  دلالتی ،صورت کشیدنچنگ  -3-8

باز شدن  .گیردمیکار ه بنیز انسـان در بیان و اظهار ت جح علاوه بر زبان گدتار، زبان بدن را 

ود ت جح   ز، بالا بردن ابرو از این قبیل است.  در کنار این حرکات، زنان برای ابرایشمۀحدق

قرآن  کشــند. دربالا تا پایین می زود اهای  غیرمترقبه، ســراناشــتان دســت را بر گونهاز  ا بار 

ت﴿اســـت:  آمدهکریم  َُّ رََّر فَوَََََََََََََ ُياَ﴾ْجَهها َن قاَلْت َعجُون  عَِقْم   ن فَأَقَْ َََلِت اْمرََُتُهُ ِفَ اَََََََََََََ  قوله :92:الوا
َُّت  ْا  ناو مَ اََََََرير  اانجهتعال :يفأق لت همُرته فَ اََََََرر فوََََََ نقالت عجون عقْم ي فَ الجم  شََََََدر الوَََََََِ

رب باعتما  شََديد ا ْته . نالمعن  فأق لت همُرر هبرااْم علْهقال .ال اب نيقال للجماعة اََرر ُي ََا   ك ال َََّ  : نالوَََّ
ُر فَ رَََجة ناَََْا  فلىمت  نقالت ُ ْا عجون عقْم فَُْ ُلد  ُن المعن  ال  اانجهالسَََالم لَما ََََمعت ال شَََا

َُّت  المرا  ن عقْم تلد نالما   نقْل:عجو  رر الجماعة ن ُ َّْها جاَّت هلْهم فَ جماعة فوََََََ نقالت ما  اانجهبالوََََََُّ
ــوص  طباطبائی علامه .(821/ 2  :ش4821الى اط اََّ؛) قالت؛ نالمعن  اانل ُنفق للسََََََْا . در  ص

ود ت جح   اند،داشتهابراهیم  حضرت همسربا نو، استدهامی که  اند: آیه یاد شـده اظهار داشته

 .اندنمودهاظهار  از  بر غافلایر کننده  را

َُّت :ال کر اظهار داشــتهدر تدســیر آیۀ فوق مخشــریز نقالت  اانجهي فأق لت امُرته فَ اََََرر فوََََ
الجندب ناََََََََر القلم نال اب نمحله النوََََََََب عل  الحال ُي  اََََََََر عجون عقْمي فَ اََََََََرَّر ُي فَ اََََََََْحة مَ:

ُر الدَّم فلىمت  ااْتبُق لت هل   فجاوَ اَََََََََََََاَُر قال الحسَََََََََََََََ: ناا ْت فَ نانية تنظر هلْهم ا َّْها نجدَ حرا
َُّت فلىمت ب سََََ   يا مَ الحْاو نقْل: اانجه ج هتها فعل  بأطراد ُاََََابعها ف ََََربت . نقْل:اايدینيلتا فوََََ

در بیان حالات  زمخشــری .(109/ 1   : 4102الزَّمهشَََََري؛) عجون( ُ ْا عجونفَُْ ُلد.المتعجب )

دوید، بر صورت  ا همسـر حضرت ابراهیم )،( اذعان داشته، زمانی که  ون از شرم در یهره

  ود ینگ  کشید.

ضرت ح همسرزیرا که  کار رفته استهبکل به جز  علاقۀآرایه  شده یادآیه  در تیلیل بلاغی:

ه ل ا صــورت ک. صــورتتمامی  بر نه کشــید و هایشگونهبا ســر اناشــتان تنها بر )،( ابراهیم 

 مبتدای ومیر مندصل انا  و ؛کاررفته اسـتهکه م نای جز  دارد ب هاگونهم نای کل دارد به جای 

ر ذکر   دقصد است جاکه این دلالت بر با اعتماد بر قرینه صـارفه ف ل قالت ح ف شـده اسـت 

 .نمایدمی بر عجوز و عقیم 
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 نتیجه -4

ــانکلامی میان  ارتباط .7 ــورت تنها ا  هاانس با  توانمی بلکه ؛گیردنمیز طریق زبان گدتاری ص

 پوشاند. به این مقصود جامه عمل  زبان بدن گیری ازبهره

مورد یشــم و ابرو  ،اناشــتان ،دســت ،همچون صــورت یاعضــای مختلدتوســط زبان بدن  .4

ی  اص دارد. البته ممکن است یک نشانه از این اعضـا دلالت هرکدام گیرد. اسـتداده قرار می

 اشاره بر دو م نی متداوت دلالت نمایند. و

 و ؛گیری از زبان بدن در راستای تیقیر و استهزا  دیاران را نهی کرده استبهره، قرآن کریم .9

را ناپسند شمرده  های یشم()اشارت و لمزابرو( های بر همین اسا  است که غمز )اشارت

 است 

 ،یعناصر بلاغی همچون تشبیه تمثیلاز  د،تأکید دارنآنها زبان بدن  که بردر آیات قرآن کریم  .1

 استداده شده است.و کنایه  تضاد ،زججای هبد  کل ب

یت و با دلالت عرفی میان بشر دادیرقرااست که به شکل  یم انی و مداهیم بیانارزبان بدن  .5

 اند.ووع شده

و اسـتادان و اهل سیاست امری وروری م لمان زبان بدن جهت فراگیری  اصـو  کاربردی  .0

 .شودمیشمرده 

ــنایی با  .1 ــو  نظر به وجود زبان بدن در متون ادبی و قرآن کریم، آش ن در بد زبان و فنوناص

 است.لازم  امری وروری و هادانشااه
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 (إنران ،لجاَّعم آزاد فرع آلادان، آلادان أستاذ َّساعد في قسم اف غم افعرلیم وآدالها) 1افدکتو  عبدافرضا عطاشي

 
 دالالت فغم افجسد في افقرآن افکرنم د اسم 

 ) فغم جسد افید أظإوذجا (

 افإ خص 
تقنَْة يورَِمها اْل ْسََاَ ْليوََال المشََاعر نالدالالَ المهتلمة نمَ ْاللها تعَرد حاالَ اافرا   لغة الجسََد

ُ َ لغة الجسَََد فَ النُّوَََوص اا بَِْة نا ُام. فهَ تق  تحت منظومة علم اللغة. لقد ن لُريم نالُثْر لقرآَ اُنفُا
مَ متلقَ اا ب لم يعرد اود اللغة فسذا لم ت ََّْ  الالتها ت ق  شََََمرر نام ََََة عل  المتلقَْ. عل  َََََُاس ذلك 
ُاو بع  الممسَََريَ حتَّ  تعىَ  ُقة ال حثْة لغة الجسَََد للْد  اللَّْا  فَ القرآَ الُريم معتمدر عل  آ تدُس اود الو

ُقة عل  ُُس الهْ  لمهم لغة الجسََد ناْل جابة ال لهود اللغة عنااَََر بالنْة االلغة المنىوقة. فاعتمدَ اود الو
لنا هل  اشَََََ الدَّالالَ مَ لغة الجسََََد للْد اداللة ال هل ن اللة ااَََََََ ن اللة  منهل النقلَ التحلْلَ، فتواَََََّ

ََّ فَ لغة الْد توجد عنااََََََََََََ ة  ر بالنْالهود ن اللة السََََََََََََُو ن اللة الغْ  ن... ف ََََََََََََال عَ ذلك اشَََََََََََمنا ُ
 َ ُ ااَََََتهدام الُل بدل الجزو ن التشََََ ْه التمثْلَ ناارََََدا  ن مر ْا عل  المعا َْ المجانية لُلمة الْد الَّتَ ن
ُية للْد  ُاَتها للغة اْلشا ُقة ال حثْة حزمة معلوماَ مَ ْالل   فَ القُرَ الُريم فَ ثماَ آياَ .َُعىت اود الو

ُُس الهْ  ف  َ اْلقنا  للمتلقَْ ف ال  عَ االمتا  بُشَ الشمراَ الغام ة.فَ القرآَ الُريم حتَّ  تعىَ 
لغة الجسََََََََََد ، القرآَ الکريم ، الدالالَ ال النْة للغة الجسَََََََََََد، لغة الْد ، الدالالَ  افک إات افرئیسةةةةةةةةم:

 النمسْه للغة الْد.
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