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مقاله پژوهشی

مطالعه تطبیقی زبان بدن در قرآن و ترجمههای فارسی آن
(با تکیه بر حرکات دست در ترجمههای خرمشاهی و گرمارودی)
3

محمدجواد پورعابد ،*1سیدناصر جابری اردکانی ،2آمنه فروزان کمالی
 -1دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر ،ایران
 -2دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر ،ایران
 -3دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر ،ایران
دریافت1399/7/20 :

چکیده
در برخی گزارهها و اصطالحات ادبی قرآنکریم از زبان بدن و از جمله از زبان"حرکات دستت" ،بترای انتقتا
پیام استفاده شده است .ترجمه مناسب در برگرداندن این ارتباطتات فرازبتانی بستیار اهمیتت دارد و دقتت
مضاعف مترجم را میطلبد .این اصطالحات بر رفتارهایی داللت میکنند که ریشه در زبان و فرهنگ دارند .بتر
این اساس با توجه به اشتراکات فرهنگی و پیوندهای تاریخی گسترده میان دو زبان فارسی و عربی ،فرض بتر
این بوده است که مفاهیم فرازبانیِ مبتنی بر حرکات دست ،معاد هایی رایج در زبان فارستی داشتتهانتد .در
جستار پیشرو ،شیوه تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده که در آن ،ترجمه اصطالحات و گزارههای ادبی مبتنی بتر
زبان دست در ترجمه موسوی گرمارودی و خرمشاهی با نگاهی تطبیقی بررسی شده تا مشترکات دو زبتان در
این زمینه مشخص شود و حدود و ابعادِ قوت و ضعف مترجمان در کتاربرد الگوهتای فرهنگتی و اصتطالحاتِ
منعکسکننده این الگوها ،تبیین گردد .نتایج پژوهش نشان میدهد که اغلب جمالت و عبارات قرآنیِ مبتنتی
بر حرکات دست و مفاهیم ناشی از آن ،معادلی در فرهنگ و زبان فارسی دارد .در خصوص عملکرد مترجمتان
نیز مشخص شده که ایشان با لحاظ این بستر غنی در زبان فارسی ،در ترجمه خویش به معاد های زبان بتدن
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پذیرش1399/11/10 :

توجه داشتهاند .در برخی نمونهها نیز ناگزیر شیوه تحت اللفظی را در پیش گرفتهاند و این مسئله بته تفتاوت
الگوی فرهنگی دو زبان برمیگردد و طبیعی است که نمیتوان انتظار شرایط نگاشت یکسان و کامالً مطتابق را
داشت.

Email: M.pourabed@pgu.ac.ir

*نویسنده مسئول مقاله:
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واژگان کلیدی :قرآنکریم ،ترجمه ،زبان بدن ،حرکات دست ،خرمشاهی ،گرمارودی

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

 -1مقدمه
 -1-1بیان مسئله

ارتباط انسانی فرایندی است که در آن یک شخص مفهومی را به ذهن شنخص دیینری بنا
استفاده از پیامهای کالمی و غیرکالمی منتقل میکند .بخش مهمی از تعامل انسنانهنا شنامل
ارتباطات غیرکالمی یا زبان بدن 1است که طیف متنوعی از فعالیتهای اندامی ،از ننو نیناه
تا نو راه رفت و حالتهای چهره افراد و نظایر ای ها را شامل میشنود .اهمینت ارتباطنات
غیرکالمی از آنجاست که ای رفتارها به مراتب بیش از ارتباطات کالمی ،افکنار ،احساسنات
و استعدادهای شخص را انتقال میدهند و باعث میشوند تنا راحنتتنر بنا دیینران تعامنل
برقرار کند.
زبان بدن در قرآنکریم بسامد باالیی دارد؛ خداوند سبحان بهوسیله اعضای بندن از قبینل
احساسات ،ارزشهای اخالقی ،تربیتی و ویژگیهای شخصنیتی پنرده برمنیدارد" .حرکنات
دست" بهعنوان یکی از مصادیق بارز ای زبان در قرآنکریم دیده میشود کنه دارای اغنرا
و داللتهای نهانی است .مفاهیم نمادی "زبان بدن" ،به تصنمیمگینری و تنرحیو واکنشنی
خاص از سوی مخاطب منجر میشود .بنابرای ترحمه دقیق و صحیو ای ننو ارتباطنات از
حمله "حرکات دست" در قرآنکریم حائز اهمیت است .ازای رو بررسی ترحمههایی کنه از
ای نو ارتباط در قرآن صورت گرفته است میتوانند بنه فهنم بهتنر آن و شنناخت زواینای
پنهانش یاری رساند.
پژوهش حاضر بر آن است تا بر مبنای روش توصیفی -تحلیلی به نقند و تحلینل بافنت
زبانی و بالغی برگنردان فارسنی حرکنات دسنت در قنرآنکنریم ،در ترحمنه خرمشناهی و
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چشم ،حاالت چهره ،دسنت و انیشنتان و نحنوه راه رفنت از افکنار و ایندههنا ،هیجاننات،

گرمارودی بپردازد .اما دلیل انتخنا دو ترحمنه ادبنی از سنوی نیارنندگان این بنوده کنه
مشخص شود ای دو مترحم در برابر ظرافت های معنایی که در بطن الفنا و ترکینب هنای
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قرآنی وحود دارد ،چه عملکردی داشته ا ند و آیا توانسته اند اصل برقراری تعنادل را بنا اتخناذ

مطالعه تطبیقی زبان بدن در قرآن و ترجمههای فارسی آن _________________ ...محمدجواد پورعابد و همکاران

روشی در ترحمه که بیش از ساختار زبانی بر معنی تکیه دارد؛ حفظ کنند .بننابرای هند از
ای پژوهش ،دستیابی به نقاط قوت و ضعف ای ترحمه ها در رمزگشنایی و انتقنال مفناهیم
زبان دست در قرآنکریم از حنبههای بافتاری و بالغی است.
 -2-1پرسشهای پژوهش

پرسشهایی که در فرادید ای پژوهش است ،عبارتند از:
 -1گزارههای ادبی فرازبانی در حوزه دست در قرآن کدامند؟
 -2آیا ای گزارهها در فرهنگ و زبان فارسی معادل دارد؟
 -3مترحمنان -موسننوی گرمننارودی و خرمشناهی -در چننه سننطحی توانسنتهاننند این
گزارههای قرآنی را با برابرهای آن در زبان فارسی منطبق نمایند؟

در زمینه ارتباطات غیرکالمی پژوهشهای نظری فراوانی انجام شنده اسنت کنه از آن حملنه
کتا زبان بندن  )1378نوشنته آلن پینز اسنت .نویسننده کتنا خالصنهای از مطالعنات
دانشمندان رفتارشناسی را با تحقیقات سایر افراد در زمینههای تخصصی ترکیب نموده و هنر
حزء از زبان بدن را بررسی کرده است.
یک پایاننامه کارشناسی ارشد نیز با عنوان لغة الجسد في القرآن الكريم  )2010از أسنامه
حمیل عبد الغنی ربایعه در جامعة النجاح الوطنية در نابلس فلسطی به چنا رسنیده اسنت.
نویسنده ،زبان بدن در قرآن را به صورت تطبیقی بررسی کرده است.
مقالهای نیز با عنوان «نو شناسی مؤلفههای ارتباط غیرکالمی قرآن» از سنهرا مروتنی و

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2022-08-16

 -3-1پیشینه پژوهش

همکاران ،در سال  ،)1392در دو فصلنامه دی و ارتباطات منتشر شنده اسنت .نویسنندگان
در ای پژوهش با بررسی آیات و روایات به واکناوی نقنش ارتباطنات غیرکالمنی در بهبنود
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روابط احتماعی افراد پرداختهاند.
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همچنی زهرا محققیان و اعظم پرچم در مقالنه «نشنانهشناسنی ارتباطنات غیرکالمنی در
آیات قرآنکریم» که در سال  ،)1394در دو فصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشنیاه
الزهراء به چا رسیده است ،کوشیدهاند تنا بنا نیناهی مینانرشنتهای ارتباطنات غیرکالمنی
بازتا

یافته در مت قرآن را تجزیه و تحلیل کنند.

آنچه ای پژوهش را از دییر پژوهشهای مشابه متمایز میسازد ،توحه به کاربسنتهنای
زبان دست در طرحوارهها و اصطالحات ادبی فرهنگ و زبان فارسی است و تالش منیکنند
تا درستی و نادرستی ترحمه را با توحه به بستر تاریخ و ادبیات فارسی بسنجد.

 -2درآمدی بر ارتباط فرازبانی در قرآنکریم
مطالعات ارتباطی ،یکی از شاخههای علوم احتماعی معاصر حهان بنه شنمار منیرود کنه بنه
البته در نوشتههای الهی و در قرآنکریم و دی و سنت ریشههای عمیق دارد ن.ک :محسننیان

راد .)17 :1385 ،ارتباط را به دو نو زبانی و فرازبانی تقسیم کردهاند؛ ارتباط کالمی به وسنیله
زبان ایجاد میشود ،اما ارتباط فرازبانی حوزه گستردهای را در برمیگیرد که حرکنات بندن از
حمله حرکت دست یکی از مصادیق آن است.
نقش ارتباطات فرازبانی بسیار مهم است بنهطنوریکنه در برخنی موقعینتهنا ،آن را از
ارتباطات کالمی نیز مهمتر میدانند؛ پژوهشیرانی مانند بیرد ویسل و آلبرت مهرابینان عقینده
دارند در حرینان ارتبناط 65 ،تنا  93درصند انتقنال معنانی و منظورهنا از طرینق رفتارهنای
غیرکالمی صورت میگیرد ن.ک :فرهنیی .)272 :1380 ،همچنی باربنارا کنورت در اهمینت
بهکارگیری زبان بدن تأکید میکند که «انحرا سر ،تغیینر ناگهنانی چهنره ،ننو خننده ،تن
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صورتهای مختلف در بیان و گفتار و کردار و همچنی در فرهننگ و ادبینات حنای دارد و

صدا ،سرعت و آهنگ کالم در هنیام صحبت میتوانند طینف وسنیعی از احساسنات را بنه
تصویر بکشد» کورت.)34 :1997 ،2

است ،اما درباره قرآنکریم که بهصورت مکتو است و یک ارتباط دوحانبه مسنتقیم وحنود
128
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ای نکته قابل ذکر است که ای تعاریف بیشتر در خصوص ارتبناط مسنتقیم و رو در رو
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ندارد ،ای سؤال مطرح می شود کنه تنا چنه انندازه و بنه چنه شنکل از روشهنای ارتبناط
غیرکالمی و زبان بدن استفاده شده است؟
بازخوانی و بررسی آیات قرآنکریم بهروشنی گویای ای موضو اسنت کنه خداونند در
موارد متعددی با استفاده از زبان بدن و حاالت متنو آن همچون نو نیاه ،حرکات دسنت و
پا ،اشارات چشم و سر و ابرو و مانند ای ها ،پیامها را در موقعیتهنای مختلنف بنه نحنوی
رمزگونه به تصویر کشیده است« .دانشمندانی که به بررسی زبان بندن از دیندگاه قنرآنکنریم
پرداختهاند ،به اهمیت زبان بدن در ارتباطات انسانی و انتقال پیام قرآنی به شنونده یا خوانننده
تأکید داشتهاند و ذکر کردهاند که  %72آیات قرآنکریم دربردارنده ارتباط غیرلفظنی از حملنه
زبان بدن است» محمد األمی موسی.)18 :2003 ،

از ای میان ،کاربرد زبان دست در قرآن به شکلی گسترده و در وحنوه معننایی متفناوت،
تکذیب یک پیام کالمی به کار میروند ...نشنانههنای غیرکالمنی ،اغلنب منیتواننند معنانی
پیامهای کالمی را برحستهتر نمایند یا بر آن تأکیند کننند» فورنهنام .)3 :2000 ،3نمنودار زینر
فرآیند ارتباط و حاییاه "زبان دست" را نشان میدهد:
نمودار :1فرآیند ارتباطی

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.2.4

129

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2022-08-16

نمود یافته است .ای نو ارتباطات غالباً بنرای «حناییزینی ،تقوینت و همچننی گناه بنرای
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 -3قلمرو استعاری زبان دست در قرآن
قرآنکریم در بسیاری از استعارههای مفهومی و طرحوارههنا از انندام دسنت در حنوزه مبندأ
برای مفهومسازی در حوزه مقصد استفاده کرده است؛ چرا که دستهنا در مقایسنه بنا دیینر
اعضای بدن با مغز بهویژه در برقنراری ارتبناط ،همکناری بیشنتری دارنند پینز.)42 :1378 ،4

قلمرو ای مفهومسازی در قرآن گسنترده اسنت و در حنوزه مقصند برآینندی متننو دارد و
مفاهیمی را از نو "عملکردهای ذهنی"" ،پدیدههای محسوس و حسمانی"" ،احساسنات"،
"ویژگیهای شخصیتی" و "ارزشهای فرهنیی" آفریده است ،از حمله ای مفاهیم میتنوان
به بخشش ،تنگچشمی ،تنگدستی ،تعجب ،پشیمانی ،قدرت ،حسرت و آزار رساندن اشناره
کرد.
شایان ذکر است که  110آیه در  47سوره قرآن ،دربردارنده لفظ "ید" به معنای دسنت)
پیام در قالب برخی تعابیر استفاده کرده است کنه برخنی از آنهنا ،کننایی و برخنی حقیقنی
هستند .حستار پیش رو تالش دارد برخی از ای تعابیر مبتنی بر زبان بندن از وا ه دسنت در
ترحمه قرآنی گرمارودی و خرمشاهی را با توحه به نیاشتهای برابر آن در زبان فارسنی بنه
شکل تطبیقی بررسی کند .ای تعابیر عبارتانند از :بسنته شندن دسنت بنه گنردن ،گشنودن
دست ،دست بر دهان بردن ،دست بر دست زدن ساییدن) ،دست گزیدن ،بر چهنره کنوفت ،
لمس کردن ،دست در گریبان بردن و دست از گریبان بیرون کشیدن ،مشت زدن ،دست زدن
به غذا.
 -1-3بسته شدن دست به گردن
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است .قرآنکریم در شماری از ای آیات از "دست" بهعنوان زبان بدن برای برحسنته کنردن

بسته شدن دست کنشی است که قرآن برای تأیید و بزرگنمایی رفتار بخل و تنگچشنمی از
آن در قالب دو اصطالح ادبی استفاده میکند؛ دو اصطالحی که کننایی و متکنی بنر حرکنت
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دست و بدن است تا ای حالت انسانی را بهگونهای عمیقتر به مخاطب منتقل کند.
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ِ
ك
ل يَ َد َك َم ْغلُولَ ًة إِلى ُعنُق َ
در آیهَ :وال تَ ْج َع ْ

إسراء ،)29 /قرآن بنرای بنه تصنویر کشنیدن

حالت انسان بخیل در تعبیری نغز و خوشایند او را بسان کسی میداند کنه دسنتهنایش بنه
غل و زنجیر بسته شده است .ای حالتی است که بهوضنوح بازمانندن انسنان را از هنر ننو
فعالیتی که به کمک دستان صورت میگیرد ،نشان میدهد.
ِ
ل الْبَ ْسطِ فَتَقْ ُع َد َملُوماً َم ْح ُسوراً
ك َو ال تَبْ ُس ْطها كُ َّ
ل يَ َد َك َم ْغلُولَ ًة إِلى ُعنُق َ
َوال تَ ْج َع ْ

إسراء)29 /

*گرمارودی :و هنیام بخشش) ننه دسنت خنود را فروبنند و ننه یکسنره بیشناه کنه
نکوهیده دریغخورده فرومانى.
*خرمشاهی :و دستت را [از شدت بخل] بر گردنت مبند ،ونیز بسیار گشادهاش مدار کنه
مالمتزده و حسرتزده بنشینی.
ارزیابی ترجمه :اصطالح "غنل"  ،در فرهننگ زبنانی عنر بنه معننای بخنل اسنت ،و
ِ
ك از تعبیر کننایی بخینل اسنتفاده کنردهانند ابنوالفتو رازی،
ل يَ َد َك َم ْغلُولَ ًة إِلى ُعنُق َ
َوال تَ ْج َع ْ

 ،1408ج215 :12؛ قرطبننی ،1364 ،ج250 :10؛ سننیدب قطننب ،1412 ،ج .)2223 :4ترحم نه ای ن
عبارت بهصورت "دستبسته یا دست فروبسته" در فرهنگ فارسی نیز اصطالحی است کنه
بر معنای بخل داللت دارد .از نمونههای بهکاربرده شده در ادبیات فارسی این سنخ عطنار
است« :سخی را سر کیسه گشاده باشد و دستهای وی گشاده و درهای بهشنت گشناده بنر
وی و بخیل را سر کیسه بسته باشد و دست وی از عطا دادن بسنته و درهنای بهشنت بسنته
بروی» عطار.)718 :1384 ،
هرچند بخل در زبان فارسی معادلهای کنایی دییری مانند "ناخ خشکی" و "نچکیندن
آ از دست" نیز دارد ،اما بهتر است برای انتقال معنا از نزدیکتری معنادل در زبنان مقصند
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"مغلولة اليد" کنایه از شخص بخیل است .همانطور کنه اغلنب مفسنران در تفسنیر عبنارت

بهره برده شود .همانطور که گرمارودی اصطالح "فرو بست دست" را بهدرسنتی بنهکناربرده
در ترحمه خود ،زبان بدن را رعایت کند و از آن در زبان مقصد به حهت بزرگنمایی مفهنوم
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است .خرمشاهی نیز در ترحمه ای آیه سعی در حفظ کلمات اصنلی دارد و کوشنیده اسنت

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

بخل بهره حوید .با وحنود این هنر دو متنرحم بنرای انتقنال صنحیو معننا بنه مخاطنب از
افزودههای تفسیری نیز استفاده کردهاند .ای الیوی فرهنیی که برآمده از نظام فکری ملتهنا
است در مفهومپردازی استعاری اندامها در زبنانهنای گونناگون منؤار اسنت و گناه الینوی
فرهنیی یک ملت با دییر ملتها مشترک است .بنابرای یک مترحم میتواند ینک اصنطالح
ادبی را به دلیل الیوی فرهنیی یکسان بی دو ملت به یک شکل ترحمه کند.
همانند آیه باال قرآن در آیه دییری ای تعبیر را در یک معنای کننایی نزدینک بنه همنی
معنا نیز به کار میگیرد اما ای بار زبان دست بهتنهایی در شنکلگینری این اصنطالح ادبنی
نقش بازی میکند:
ِ
ِ
ت َأيْديهِ ْم
ود يَ ُد ه َاّلل َم ْغلُولَ ٌة غُل َّ ْ
َوقالَت الْيَ ُه ُ

مائده)64 /

*گرمارودی :و یهودیان گفتند که دست خداوند بسته است ،دستشان بسته باد.
است ،دستان خودشان بسته باد.
در ای آیه نیز ،اندام دست در شکلگیری اصطالح ادبی منؤار اسنت و تعبینر قرآننی بنر
تجربه حسمانی استوار است و بهعنوان یک طرحواره که برخاسنته از تجربنه بشنر اسنت در
زبان نمود پیدا کرده است .در تفسیر ای عبارت نزد مفسران اختال آراء است .برخنی این
سخ یهود را استهزاء به خدا میدانند که به ناتوانی خداوند از بینیاز کردن بندگان و نجنات
آنها از فقر اشاره دارد طباطبایی ،1374 ،ج )44 :6و برخنی نینز بنر عقینده نسنبت بخنل بنه
خداوند هستند طبرسی ،1360 ،ج )108 :7و اغلب مفسران نیز هر دو وحنه را بنرای آن ذکنر
کردهاند بیضناوی ،1418 ،ج135 :2؛ فخنر رازی ،1420 ،ج393 :12؛ صنادقی تهراننی ،1365 ،ج:9
.)77
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*خرمشاهی :یهودیان مدعی شدند که دسنت خداونند [از آفنرینش ینا بخشنش] بسنته

شایان ذکر است که در فرهنگ فارسی نیز اصنطالح "دسنتبسنته ینا دسنت فروبسنته"
افزون بر معنای بخل ،بر عجز و ناتوانی نیز داللت دارد .بیت زینر از نظنامی شناهدی بنر آن
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است:
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فروبسته زبان و دست نقاش

ز شیری کاری آن نقش حماش

نظامی)111 :1378 ،

هر دو مترحم نیز اصطالح ادبی "دستبسته" را برای ترحمنه انتخنا کنردهانند و این
حالتی است که بهروشنی بازماندن انسان را از هرگونه فعنالیتی کنه بنه کمنک دسنتان انجنام
میگیرد نشان میدهد و بهعبارتیدییر داللت بنر نناتوانی دارد .البتنه در اینجنا بنرای انتقنال
معنای ناتوانی بهتر است از افزودههای تفسیری استفاده کرد همانطور کنه خرمشناهی معننای
کنایی را در پرانتز آورده است و یا ای که ترحمه لفظ "غل" را "بسته به بند یا زنجیر" لحنا
کرد تا مفهوم کنایی عجز را انتقال دهند چه دست انسان که آزاد باشند بخشنش منیکنند ینا
قدرت انجام کاری را دارد .چنانکه مکارم ،کاویان پور و معزی در ترحمه خنویش "مغلولنه"
را بست دست با زنجیر و بند لحا کردهاند .در واقع میتوان ای طور بیان کرد که اگنر "غنل
کنایی نیست ،چنانکه پیشتر ذکر شد ،ای اصطالح در فارسی بنه معننای بخنل نینز کناربرد
دارد؛ بنابرای الزم است در ترحمه آن از افزودههای تفسیری استفاده کرد تا معننا دقینقتنر و
بهتر انتقال یابد.
قرآنکریم در حایی دییر نیز از کنش بسته شدن دست برای مفهومسازی و انتقال معننای
بخل بهره میحوید ،ای بار برای بزرگنمنایی مفهنوم یادشنده ،لفنظ "يقبضوون یيودي م" را
برمیگزیند .تغییر حالت دست یعنی بسته و باز شدن آن ،یک الیوی فرهنینی اسنت کنه در
فرهنگ هر دو ملت هست و اندام دست و حرکت باز و بسته شدن آن بهعنوان ینک حنوزه
مبدأ در شکلگیری مفهوم کنایی بخشش و عدم آن ،از دیرباز ،در بافت هر دو زبنان شنناخته
شده و متداول بوده؛ چنانکه در آیه  67سوره توبه در استعاره "عدم بخشش" بهوسیله مجناز
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ید" را در ای آیه کنایه از ناتوانی بییریم ،معادل "دستبسته" بنهتنهنایی گوینای این تعبینر

از حالت بدنی فرد؛ یعنی بسته شدن دست برای ارحا بنه ویژگنی رفتناری او یعننی "عندم
بخشش" استفاده شده است:
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.2.4
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نن الْمعنر ِ
ِ
ِ
ون بِالْمنْكَرِ َوينْ َهو َن َع ِ
ٍ
نون
وِ َويَ ْقب ِ ُض َ
ال ُْمناف ِ ُق َ
ون َوال ُْمناف ُ
َ ْ
قات بَ ْع ُض ُه ْم م ْن بَ ْعض يَ ْأ ُم ُر َ ُ
َْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
قين ُه ُم الْفاسِقُون توبه)67 /
اّلل فَنَسيَ ُه ْم إ َّن ال ُْمناف َ
َأيْديَ ُه ْم نَ ُسوا ه َ َ

*گرمارودی :مردان و زنان منافق ،همیون یکدییرند که به کار ناپسند فرمان منىدهنند و
از کار شایسته بازمیدارند! و در بخشش) نناخ خشنکی منىورزنند ،خداونند را فرامنوش
کردهاند و خداوند نیز آنان را از یاد برده است ،بىگمان منافقانند که نافرمانند.
*خرمشاهی :مردان و زنان منافق همه از یکدییرند که امر بنه منکنر و نهنی از معنرو
میکنند و دستانشان را [از انفاق] بسته میدارند ،خداوند را فراموش کردهانند و خداونند هنم
[به کیفر آن] فراموششان کرده است ،بیگمان منافقان فاسقند.
ارزیابی ترجمه" :قبض اليد" به معنای مشت کردن دست است ،بهگونهای که هنی چینز
از آن خارج نشود .در فرهنگ فارسی نیز می گوینند :مشنت فنالن کنس بسنته اسنت ،ینا از
نکرده است؛ وی با آنکه ای الیوی فرهنیی در زبان فارسی وحود دارد ،از الینوی دیینری
بهره میگیرد و با توحه به معنای ای اصطالح ،از تعبیر کنایی برابر بهره میحوید که با تعبینر
زبان مبدأ متفاوت است و آن اصطالح ادبی "ناخ خشکی" است .گرچه این تعبینر از نظنر
معنایی بر خساست داللت دارد و مبتنی بر حرکت اندام است و میتوانند بنهعننوان ترحمنه
معنایی یک ترحمه مناسب باشد ،اما از آنحاکه الیوی فرهنیی اصطالح "مقبنو

الیند" ینا

"مقبوض الكف" در زبان فارسی برابری دارد ،بهتر است از آن بهعنوان معادل بنرای ترحمنه
استفاده شود؛ چنانکه قریب بهاتفاق مترحمان و مفسران از تعبیر "دسنت بسنت " و ماننند آن
برای ترحمه ای تعبیر قرآن استفاده کردهاند .شعر صائب نمونهای از ای کاربرد است:
برون ز کیسه ممسک درم نمیآید
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دستانش آ هم نمیچکد .گرمارودی عبارت "يقبضون یيودي م" را تحنتاللفظنی ترحمنه

ز دست بسته ،سخا و کرم نمیآید
صائب)2055 :1383 ،

بهطور ویژه بهعنوان حوزه مفاهیم عینی برای تولید مفهنوم انتزاعنی و شنکلگینری اسنتعاره
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خرمشاهی در ترحمه خویش بر ای مطلب واقف بنوده چنانکنه از انندام بندن و دسنت

مطالعه تطبیقی زبان بدن در قرآن و ترجمههای فارسی آن _________________ ...محمدجواد پورعابد و همکاران

کمک میگیرد .مفهوم انتزاعی که بهعنوان یک الیو در فرهنگ ایرانی وحود دارد .خرمشناهی
در کنار ای اصطالحِ کنایی مبتنی بر زبان بدن ،همچون بیشتر مترحمنان از افنزوده تفسنیری
استفاده میکند که به حاست؛ زیرا زبان دست در ای آینه کنارکرد حانشنینی دارد و قریننه و
مالزمی ندارد بنابرای با آنکه معنای کنایی ای اصطالح برای فارسیزبانان شناخته شده ،نیناز
است که افزوده تفسیری آورده شود تا مخاطب دچار کژتابی نشود.
 -2-3گشودن دست

اصطالح "دست گشودن" نیز در دو فرهنگ فارسی و عربی ینک الینوی فرهنینی شنناخته
شده است که در قرآن چند نمود ادبی و مفهوم انتزاعی دارد .ای حستار دو فقنره از آنهنا را
بررسی میکند که مبتنی بر زبان بدن بوده و معننای کننایی دارنند؛ یکنی مفهنوم بخشنش و

یعنی بخشش بهره ببرد؛ چنانکه در ای آیه با کمک اسلو نهی و با استفاده از زبنان دسنت،
بخششِ بیش از اندازه را رفتاری نکوهیده میپندارد.
ِ
ل الْبَ ْسطِ فَتَقْ ُع َد َملُومناً َم ْح ُسنوراً
ك َوال تَبْ ُس ْطها كُ َّ
ل يَ َد َك َم ْغلُولَ ًة إِلى ُعنُق َ
آیهَ :وال تَ ْج َع ْ

إسنراء/

)29

*گرمارودی :و هنیام بخشش) ننه دسنت خنود را فروبنند و ننه یکسنره بیشناه کنه
نکوهیده دریغخورده فرومانى.
*خرمشاهی :و دستت را [از شدت بخل] بر گردنت مبند ،ونیز بسیار گشادهاش مدار کنه
مالمتزده و حسرتزده بنشینی.
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دییری مفهوم آسیب رساندن است .در اصطالح ادبی " َوال تَبْ ُسوْْ ا ُُو ا الْبَ ْسو " بنه شنیوه
مجازی که در اینجا گشودن دست است استفاده شده تا از آن برای ارحنا بنه ویژگنی فنرد،

ارزیابی ترجمه :هر دو مترحم ،به زبان اندام دست توحه نشنان دادهانند و اسنتفاده از آن
در زبان مقصد را برای بزرگنمایی و حلب توحه مخاطب مد نظر داشتهاند .همنه مترحمنان
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ای مسئله را رعایت کردهاند که خود نشان از ای دارد که حرکت گشودن دسنت بنهعننوان
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حوزه مبدأ و مفهوم بخشش بهعنوان حوزه مقصد بهعنوان یک نیاشت بنرای فارسنیزباننان
شناخته شده است و باز بودن دست در زبان فارسی کنایه از بخشش است:
منن زبننانی گشنناده چننون سننحبان

تننو گشنناده دو دسننت چننون حنناتم

سعد سلمان)457 :1362 ،

استفاده مترحمان از برابرنهادهای مناسب نشان از ای دارد که این اصنطالح بنهصنورت
مشترک و هممعنا در دو زبان فارسی و عربی وحنود دارد کنه خنود بنر اسناس تجربینات و
فعالیتهای بدنی در حی تعامل یا مشاهده حهان اطرا

حاصل شنده اسنت ن.ک :صنفوی،

 .)67 :1382بنابرای توحه به لفظ و معنا در برگرداندن ای اصنطالح ادبنی ینک امنر طبیعنی
است و بهتری شیوه است که هر دو مترحم لحا کردهاند.

مبدأ برای انتقال مفهوم آزار و آسیب رساندن به دییران بهعنوان حوزه مقصند اسنتفاده کنرده
است" .بس یيدى بالسوء" کنایه است از کشت و اسیر کردن و سایر شکنجههنایى کنه ینک
دشم غالب نسبت به مغلو روا مىدارد .و"بسط زبانها به سوء" کناینه اسنت از ناسنزا و
بدگویى طباطبایی ،1374 ،ج.)391 :19

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َنو
داء َو يَبْ ُس ُطوا إلَيْكُ ْم َأيْديَ ُه ْم َو َألْسننَتَ ُه ْم ب ِ و
آینه :إ ْن يَثْقَفُوكُ ْم يَكُونُوا لَكُ ْم َأ ْع ً
السنوء َو َو ودوا ل ْ
ون ممتحنه)2 /
تَكْفُ ُر َ

*گرمارودی :اگر بر شما دست یابند دشمنانتان خواهند بود و بر شما به بده دسنت دراز
مىکنند و زبان مىگشایند و دوست مىدارند که کاش شما نیز کافر مىشدید.
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کاربرد دییر اصطالح "دست گشودن" در قرآن را میتوان در آیه  2سنوره ممتحننه دیند
چندانکه در تعبیر "يَبْ ُسُْ وا إلَيْكُ ْم َیيْديَ ُ ْم" از دست و حرکت ناشنی از آن بنهعننوان حنوزه

*خرمشاهی :اگر بر شما دست یابند دشمنان شما خواهند بود و دست و زبانشنان را بنه
بدی در حق شما میگشایند ،و خوش دارند که شما کفر بورزید.
دست توحه داشته و آن را در زبان مقصد منعکس کردهاند البته گرمارودی رعاینت اختصنار
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ارزیابی ترجمه :در ای آیه نیز ،هر دو مترحم در ترحمه خویش به لفنظ و معننا و زبنان
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کرده است و الفاظش همراه با نوعی ایجاز است .دلیل روی آوردن مترحمنان بنه اسنتفاده از
ای کاربرد کنایی ،بهطور یقی بسامد گسترده دسنت و این حرکنت آن ،در فرهننگ ایراننی
است ،مانند ای بیت که در معنی قصد سوء و هتک حرمت به کار گرفته شده است:
خصمش نه منم کنه حنز مننی هسنت

وآنکو بنه کنژی بنه من کشند دسنت

نظامی)316 :1378 ،

چنو دسنت بیشناد بنر رینزش خنون

ز خون دل خویش من دسنت شسنتم

سوزنی سمرقندی)296 :1338 ،

دست دراز کردن در ای بیت حافظ نیز چنی است:
زآن آسنتی کوتنه و دسنت دراز کنرد

ای دل بیا کنه منا بنه پنناه خندا روینم

هرچند که ای اصطالح ادبی نمودهای دییری در هر دو فرهننگ دارد ،ملنل این بینت
نظامی ،که آن را در معنای توانایی و چابکی بهکاربرده است:
سننننگ سنننراپرده او سنننر شکسنننت

پننای سننخ را کننه درازسننت دسننت

نظامی)2 :1378 ،

استفادة فراوان از ای اصطالح ادبی در تاریخ فرهنیی ایرانی و فرهنگ عربی نشاندهننده
یک واکنش رفتاری است که حرکت اندام دست حوزه مبدأ آن است و با گذشنت زمنان در
حوزه مقصند مفهنوم انتزاعنی و اسنتعاری پیندا کنرده اسنت .مترحمنان در ترحمنه چننی
اصطالحاتی میتوانند به بستر تاریخ و ادبیات مراحعه نمایند و آنها را ترحمه کنند.
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حافظ)147 :1395 ،

 -3-3دست بر دهان بردن /انگشت بر لب نهادن

حرکت دست بهسوی دهان از حمله مواردی است کنه خداونند از آن حهنت مفهنومسنازی
فرهنیی تعبیری باشد ،برای مفاهیمی انتزاعی چنون تعجنب ،خشنم ،افسنوس ینا سنکوت؛
137

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.2.4

بهره گرفته است و بهعنوان سازوکار اصطالح ادبی از آن استفاده نموده است تنا این الینوی
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چنانکه در آیه زیر ،برخی از مترحمان و مفسران قرآنکریم ،دست بر دهنان بنردن را دال بنر
تعجب ،برخی بر خشم و برخی دییر بر خاموشی دانستهاند:
َألم ي ْأتِكُم نَب ُؤا الَّذين مِن قَبلِكُم قَو ِم نُوحٍ َو عادٍ َوثَمود َو الَّذين مِنن بعندِهِم ال يعلَمه ِ
اّلل
ْ َْ ُ ُ ْ
ْ َْ
َ
ُ َ
ْ َ ْ َ
نم إال َّ ه َ ُ
َ ْ ْ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
جاءتْ ُه ْم ُر ُسل ُُه ْم بِالْبَيِّنات فَ َر ودوا َأيْديَ ُه ْم في َأفْواههِ ْم ابراهیم)9 /
َ

*گرمارودی :آیا خبر کسان پیش از شما چون قوم نوح و عاد و امنود و کسنان پنس از
ایشان که حز خداوند کسى آنان را نمىشناسد به شما نرسیده است؟ پیامبران آننان برهنانهنا
براه آنها آوردند اما آنان از خشم) دست بر دهان بردند.
*خرمشاهی :آیا خبر کسانی چون قوم نوح و عناد و امنود کنه پنیش از شنما بودنند و
کسانی که پس از آنان بودند به شما نرسیده است که هی حز خداوند آنان را نمیشناسد کنه
پیامبرشان برای آنان معجزاتی [به میان] آوردند ،آنیاه آنان دستهایشان را بنر دهنانهایشنان
وحود دو ضمیر "هم" در "یيدي م" و "یفواه م" ابهامی در ای آیه ایجاد کنرده اسنت و
همی امر باعث اختال آراء مفسران نیز شده است .بهگونهای که چند وحه را بنرای آن در
نظر گرفتهاند .در کشف األسرار دو وحه آن ذکر شنده اسنت کنه در وحنه نخسنت هنر دو
ضمیر "هم" در عبارت "ف ََر ُّدوا َیيْديَ ُ ْم في َیفْواه ْم" به کفار برمنیگنردد و بنا این برداشنت
عبارات ای گونه ترحمه شده است« :کفار انیشت بر دهان خود منیگذاشنتند تنا پینامبران را
ساکت کنند» .اما وحه دوم ای است که ضنمیر "هنم" در "یيودي م" بنه کفنار و "هنم" در
"یفواه م" را به پیامبران باز گردد .در اینجا عبارت بهصورت «کفار دست خنود را بنر دهنان
پیامبران میگذاشتند تا ساکت شوند» .در توضیو این برداشنت آمنده اسنت کنه این کننش
دست به سبب خشم یا تعجب یا سکوت است میبندی ،1371 ،ج .)229 :5امنا طباطبنایی در
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بردند [که خاموش!].

تفسیر المیزان افزون بر ذکر ای وحوه و اقوال ،وحه سومی را برای آن ذکر کنرده اسنت کنه
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بنا بر آن دو ضمیره که در کلمه "یيدي م" و کلمه "یفواه م" است ،به "رسل" بر مىگنردد،
و حمله "ف ََر ُّدوا َیيْديَ ُ ْم في َیفْواه ْم :دستهایشان را به دهان هایشان بردنند" کناینه اسنت از
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ای که ایشان را مجبور به سکوت و نیفت حق مىکردند ،گویا دست انبیناء را منىگرفتنند و
بر دهان هایشان مىگذاشتند و به ای وسیله اعالم مىکردند که باید از سخ حق ،صر نظنر
کنند طباطبایی ،1374 ،ج.)32 :12

ارزیابی ترجمه :هر دو مترحم از گزارهای استفاده کردهاند کنه حنوزه دسنت و دهنان و
حرکت حهتی دست بهسوی دهان نقش اساسنی در تبینی و بنزرگنمنایی مفناهیم انتزاعنی
دارند .البته هر یک از دو مترحم ،معادل را برای انتقال مفناهیم انتزاعنی کنافی ندانسنتهانند و
طبق معمول از افزودههای تفسیری استفاده کردهاند؛ درصورتیکه با مراحعه به بستر تناریخ و
ادبیات میتوان چنی الیوهای فرهنیی را یافت:
دست بر لنب منینهناد او کنه خمنش

هننر کننه م نیپرس نید حننالی زان تننرش

ای واکنش رفتاری در دارا نامه نیز به معنای خاموشی بهکاررفته است« :انیشت بر لنب
نهادند و از ای حال هی کس را خبر نکردند» بیغمی ،1341 ،ج .)785 :2برهنان قناطع بنرای
ای مفهوم از لفظ «انیشت» به حای «دست» استفاده میکند و آن را تعبیری کننایی منی دانند؛
«انیشت بر دهان گذاشت کنایه از حسرت و افسوس و تعجب متحیر باشند و اشناره کنردن
به خاموشی هم هست» تبریزی ،1342 ،ج.)95 :1

تننا کننی دارم نهنناده بننر لننب انیشننت

شمع آمد و گفت :با چنی کار درشنت

عطار)228 :1358 ،

بدی ترتیب در حوزه مبدأ بهحای اصطالح دست بر دهان زدن از تعبیر انیشت بر دهنان
نهادن استفاده شده است و ای مفهوم از نظر کاربردی پربسامد است .بر ای اساس ،بنا بنودن
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مولوی)903 :1396 ،

برابرنهاده خو و گویا در زبان فارسی به نظر نمنیرسند کنه نینازی بنه اسنتفاده از افنزوده
تفسیری وحود داشته باشد.
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.2.4
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 -4-3دست بر دست زدن (ساییدن)

دست بر هم زدن ،اصطالح دییری است که در آیه  42سوره کهف آمده اسنت .قنرآنکنریم
برای بیان مفهوم پشیمانی از اصطالح دست برهم زدن بهره برده است تا ای مفهنوم انتزاعنی
را ملموس سازد .زمخشری در تفسیر ای گنزاره آورده اسنت این کنار ،کناینه از پشنیمانی
است ،چون شخص نادم بیشتر اوقات حالت درونى خود را با پشنت و رو کنردن دسنتهنا
مجسم مىسازد زمخشری ،1407 ،ج .)724 :2در ای اصطالح ادبی نیز ،دسنت و واکننش آن
حوزه مبدأ است اما حنوزه مقصند آن ،مفهنوم انتزاعنی حسنرت و افسنوس اسنت بهننام و

همکاران .)42 :1393 ،ملل گزاره "فَأَصْبَوَ یُقَلِّبُ کَفَّیْهِ" در ای آیه:

*گرمارودی :و میوهاش بر باد رفت و از حسرت) مالى که در آن هزینه کرده بود دسنت
بر دست مىکوفت درحالیکه داربستهاه آن فروریخته بود و او منىگفنت :اه کناش من
هی کس را با پروردگار خویش شریک نمىپنداشتم.
*خرمشاهی :و [سرانجام] داراییاش بر باد رفت ،و او به خاطر هزینهای کنه در آن کنرده
بود دست [حسرت] بر دست میزد ،و آن باغ سقفهنا و دیوارهنایش فنرو ریختنه بنود ،و
میگفت کاش م هی کس را با پروردگارم شریک نمیانیاشتم.
ارزیابی ترجمه :با توحه به ای که الیوی فرهنیی باال یک الیوی مشترک مینان فرهننگ
ب َُفايْه" از برابنر لفظنی و
فارسی و عربی است مترحمان به هنیام ترحمه گزاره "فَ َأ ْصبَ َح يُقَلِّ ُ
معنایی آن در زبان فارسی استفاده کردهاند ای اصطالح ادبنی نینز در زبنان مقصند همچنون
زبان مبدأ بر زبان بدن مبتنی است .البته مترحمان باز از افزوده تفسیری اسنتفاده کنردهانند؛ بنا
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و ُأ َ ِ ِ ِ
ب كَفَّيْهِ َعلى ما َأنْفَ َق فيها َو ه ِ َي خاوِيَ ٌة َعلى ُع ُروشِها َو يَقُو ُل يا لَيْتَنني
َ
صبَ َح يُقَلِّ ُ
حيط بثَ َمره فَ َأ ْ
ل َْم ُأ ْشرِ ْك ب ِ َربِّي َأ َحداً کهف)42 /

ای تفاوت که خرمشاهی در ترحمنه خنویش آن را در قالنب اسنتعاره مکنینه منیآورد کنه
بلیغتر است و زیبایی ادبی خود را حفظ نموده است.
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.2.4
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کنش "دست بر دست زدن" معنای پشیمانی و افسوس در پی دارد و آن وقتی است کنه
کنشیر با کف دست خود بر پشت دسنت دیینر خنود بزنند .از نموننههنای آن در ادبینات
فارسی:
پر و بال نفس فرسنود و پنروازی نشند

کنننون دسننتی زنننم بننر هننم پشننیمانم

حاصننننننننننننننننننننننننننننننل

پشنننننننننننننننننننننننننننننیمانم
)1087
بیدل دهلوی:1384 ،

حسرت ما را به عمر رفته ،چون برگ خزان میتوان دانست از دستی که بر هم سوده ایم
صائب)2754 :1383 ،

حال با بودن چنی الیوی فرهنیی در فرهنگ و زبان فارسی میتوان از برابنر معننایی آن
بدون افزوده تفسیری استفاده کرد؛ زیرا تعبیر انشایی "يوا لَيََْنوي لَو ْم ُیْْ ور ْ ب َربِّوي َی ََودا" بنر
آنسان که فوالدی و مکارم در ترحمه ای آیه بدی گونه عمل کردهاند.
ترحمه پیشنهادی برای ای گزاره :دستهایش را برهم میسایید.
 -5-3دست گزیدن

اصطالح ادبی گاز گرفت دست یا انیشت گزیدن در قلمرو استعاری گسترده اندام دسنت از
حوزه مبدأ است که در دو فرهنگ فارسی و عربی به تأایر از الیوهنای فرهنینی گویشنوران
فارسی و عربی در ادبیات دو ملت نمنود پینداکرده تنا در حنوزه مقصند بینانکنننده مفهنوم
پشیمانی ،تعجب ،خشم باشد:
از بس که دست می گزم و آه منی کشنم

آتش زدم چو گل به ت لَخت لَخت خویش
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افسوس داللت دارد وانیهی ای اصطالح بنرای فارسنیزباننان اصنطالحی ملمنوس اسنت؛

حافظ)220 :1395 ،
دهخدا نیز ای کنش دست را نشان افسوس خوردن میداند دهخدا :1337 ،ذینل دسنت).

است و هر سه اصطالح کنایه از پشیمانی است؛ چنانکه قرآن نیز خاییدن و گزیدن دسنت را
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در قرآن نیز ای کنش دست ،کاربردی کنایی دارد و در سه اصطالح ادبنی نمنود پیندا کنرده
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برای نشان دادن شدت ناراحتی ظالمان و کفار استفاده کرده است .ای پیام فرازبانی با هند
تأکید ،تقویت و برحستهسازی پیام زبانی انجام گرفته است؛ چه آینه ،بنا اسنتفاده از اسنلو
تمنی بر پشیمانی ستمیر تصریو میکند:
ِ
ِ
و يوم يعض َّ ِ
ل
الر ُسولِ َسبي ً
الظال ُم َعلى يَ َديْه يَقُو ُل يا لَيْتَني ات ََّخذْ ُ
َ َْ َ ََ ُ
ت َم َع َّ

فرقان)27 /

*گرمارودی :و روزه که ستمپیشه ،دست خویش به دنندان) منىگنزد؛ منىگویند :اه
کاش راهى با پیامبر در پیش مىگرفتم!
*خرمشاهی :و روزی است که ستمکار [مشرک] دست [حسرت] میگنزد و منیگویند
کاش م راه [پیروی از] پیامبر را پیش میگرفتم.
ارزیابی ترجمه :مالحظه میشود گرمارودی در ترحمه ای اصطالح ادبی مطنابق اصنول
ف ترحمه عمل کرده است .با توحه به ای که در زبنان فارسنی اصنطالح ادبنی "دسنت بنه
معنایی مناسب برای ترحمه ای اصطالح ادبنی برگزینده اسنت .در واقنع وی ینک عبنارت
مجازی از دستور زبان مبدأ را به یک عبارت مجازی از زبان مقصد برگرداننده اسنت کنه در
آن زبان بدن منعکس شده و لفظ و معنا نیز حفظ شده است؛ عبارتی کنه زبنان دسنت در آن
نقننش اساسننی در انعکنناس احساسننات دارد و مهننمتننر از آن در فرهنننگ ایرانننی و میننان
فارسیزبانان شناخته شده است .از نمودهای ادبی واکنش رفتناریِ گزیندن پشنت دسنت در
متون که فارسی ای دو بیت فردوسی است و آن واکنشی اسنت کنه رسنتم پنس از فنرار
افراسیا

از دست او نشان میدهد:

سننپهبد چننو از حنننگ رسننتم بجسننت

بخائینند رسننتم همننی پشننت دسننت

چنننرا گفنننت نینننرفتمش زینننرِ کنننش

همننی بننر کمننر سنناختم بننند خننوش
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دندان گزیدن" برای ای واکنش رفتاری وحود دارد ،مترحم آن را بهعنوان یک برابر لفظنی و

فردوسی)91 :1385 ،

و زبان بدن در آن نمود بهتری دارد و بهتر بود مترحم با توحنه بنه حنر "علنی" در تعبینر
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البته اصطالح ادبی که فردوسی در بیت باال از آن استفاده کرده است بسی گویناتر اسنت
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قرآنی از وا ه پشت در ترحمه خود استفاده میکرد؛ همانگونه کنه فردوسنی از آن در شنعر
استفاده کرده است .درست است که گزیدن انیشت هم میتواند همنان معننا را برسناند ،امنا
دست گزیدن در ادبیات ما وحود داشته و مقصود از آن بهصورت مجاز قابل برداشت اسنت.
گزیدن تمامی دست یا حتی انیشت امکان پذیر نیسنت و این تعبینری مجنازی و رفتناری
حاکی از تحسر و پشیمانی است و بخشی از دست یا انیشت گاز گرفته منی شنود .در بینت
زیر هم «پشت دست گزیدن» آمده است:
شاهی که تا به تخت خالفت مکان گزید

بدخواه پشت دست زغم ناگهان گزید
قاآنی)905 :1380،

خرمشاهی در ترحمه خویش از همان اصطالح ادبی البته با افزوده تفسیری استفاده کنرده
است و بهصراحت از "مكنیعنه" پنرده برمنیدارد تنا پیچیندگی احتمنالی را برطنر کنند.
زبان دست آن بر فارسیزبانان بییانه نیست و ریشه در فرهنگ ایرانی دارد و زبان مرحنع در
بهرهگیری از واکنش دست از پشتوانه خوبی برخوردار است.
ترحمه پیشنهادی :روزی که ستمپیشه ،پشت دست خود را به دندان میگنزد؛ منىگویند:
اه کاش راهى با پیامبر در پیش مىگرفتم!
قرآن در آیه دییری از ای قلمرو استعاری در حوزه مبدأ بنهحنای دسنت از سرانیشنت
"ینملة" برای مفهومسازی انتزاعی استفاده میکند تا با کمک ای اندام حسی ،امکان شنناخت
مفهوم خشم را فراهم نماید .زبنان انندام در این گنزاره بنه سنبب تأکیند اسنت و هندفش
برحستهسازی مفهوم خشم در حوزه مقصد است؛ زیرا آیه ،خود تصنریو بنه مفهنوم خشنم
دارد و زبان بدن برای بزرگنمایی ای مفهوم انتزاعی بهکارآمده است:
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درصورتیکه نیاز به آوردن معنای کنایی در ترحمه نیست؛ زیرا ای اصطالح ادبنی و کنارکرد

ِ
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ندورِ
الد ُ
ل م َن الْ َغيْظ قُ ْ
َ
اّلل َع ٌ
َ ْ ُ
ْ َ
لنيم بِنذات و
ل ُموتُوا ب َغيْظكُ ْم إ َّن ه َ َ
آل عمران)119 /

بیو به خشم خود بمیرید؛ خداوند به اندیشهها داناست.
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*گرمارودی :چون به خلوت روند سرانیشتان را از خشم بر شما به دنندان) منىگزنند؛
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*خرمشاهی :چون تنها شوند سرانیشتان خویش را از غیظ شما به دندان میگزنند ،بینو
به غیظ خویش بمیرید ،خداوند از راز دلها آگاه است.
ارزیابی ترجمه :در ای آیه ،گزیدن انیشتان به سبب خشم است کنه در خنود آینه نینز
آمده است ،زمخشری درای باره میگوید :انسان خشمیی و پشیمان ،به گزیندن انیشنتان و
اطرا انیشت و انیشت ابهام که بنزرگتنری انیشنت دسنت اسنت ،توصنیف منیشنود
زمخشری ،1407 ،ج .)407 :1با در نظر گرفت ای سخ و ترحمه دو مترحم ،باید گفنت هنر
دو مترحم به لفظ و معنا و زبان بدن توحه کردهاند .ای توحه در راستای رعاینت بالغنت و
زیبایی ادبی ای گزاره در زبان مقصد است تا ارزش فنی ،تأکیند و بنزرگنمنایی موحنود در
آیه به زبان مقصد منتقل شود .بنابرای دو مترحم از یک استعاره مفهومی متناسب بنا اسنتعاره
مفهومی زبان مبدأ بهنره گرفتنهانند کنه برآمنده از نظنام فکنری و فرهننگ ایراننی اسنت و
انیشت و دست در حوزه مبدأ برای مفهوم خشم میتوان به شعر زیر از فردوسنی استشنهاد
کرد:
ز تننندی بخاینند همننی پشننت دسننت

کنون زان سنخ هنا پشنیمان شدسنت

فردوسی)124 :1385 ،
 -6-3بر چهره کوفتن

گزاره "بر چهره کوفت و تپانچه زدن" یک الیوی فرهنیی سنازمانیافتنه و از پربسنامدتری
الیوهای فرهنیی است که در ادبیات فارسی و عربی با مفناهیم انتزاعنی گونناگونی بازتنا
گستردهای دارد .هر دو فرهنگ از دسنت صنورت) در حنوزه مبندأ بنرای مفهنومسنازی
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درعی حال با نظام فکری و فرهنگ عربی مشترک است .درباره نمونههای فارسی اسنتفاده از

گوناگون در حوزه مقصد استفاده کردهاند از آن حمله مفاهیم بهت و تعجنب ،شنرم ،خشنم،
تنبیه و اندوه و سوگواری است.
ِ
ٍ
قيم
ت َو ْج َهها َو قال ْ
دك َّ ْ
َت َع ُجو ٌز َع ٌ
ص َّرة فَ َ
استفاده میکند :فَ َأقْبَلَت ْام َر َأتُ ُه في َ
144

ذاریات)29 /

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.2.4

قرآنکریم برای برحستهسازی مفهوم بهت و تعجب از اصطالح ادبنی"صوك

وج وا"
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*گرمارودی :و همسرش فریادکنان پیش آمد و به چهره خود کوفت و گفت م پیرزننى
سترونم!
*خرمشاهی :آنیاهکه زنش با آوایی [بلند] رو به او آورد و بر چهرهاش چک زد و گفنت
[چیونه فرزند بزایم] که م پیرزنی سترون هستم.
"ص اك ْ َو ْج َ ا" کناینه از تعجنب
ارزیابی ترجمه :بر اساس نظر بیشتر مفسران اصطالح َ
یا تعجب آمیخته با شادی است .از  59ترحمهای که بررسی کردیم  50مترحم آن را کناینه از
تعجب دانستهاند که  14مترحم از لفظ تعجب بهعنوان افنزوده تفسنیری در ترحمنه خنویش
"صكا ْ َو ْج َ ا" با توحه به بافت و سیاق آیه ،ینک کنارکرد تأکیندی
استفاده کردهاند .گزاره َ
دارد و برای برحستهسازی مفهوم بهت و تعجب است که یک احساس پایه است .از تفاسنیر
چنی برمیآید که ای اصطالح ادبی بازگوکننده یک الیوی فرهنیی شناخته از زننان حامعنه
بستر ادبیات و فرهنگ ایرانی نیز وحود دارد ،اما شرایط نیاشت آن در حوزه مقصد متفناوت
است پناهبر )1 :1395 ،و در زبان فارسی ای کنش دست بر سوگ یا تنبیه کردن داللنت دارد
بنابرای بهتر بود که مترحمان در اینجا از افزوده تفسیری استفاده میکردند .از نمودهای ادبنی
واکنش رفتاری بر چهره کوفت در متون که فارسی ای بیت زیر است:
خرد کردم به طپانچه همه روی و همه سر

گاه بر سر زنم از حسرت او گناه بنه روی

فرخی سیستانی)180 :1388 ،
 -7-3لمس کردن

واکنش رفتاری "لمس" گونه دییری از گونههای زبان دسنت اسنت .کننش لمنس ،شنیوه
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آن روز است قرطبی ،1364 ،ج46 :17؛ زمخشری ،1407 ،ج .)402 :4چنی الیوی فرهنینی در

مهمی است که میتواند در فرستادن پیام به مخاطنب اارگنذار باشند .قنرآن از این حرکنت
دست به هر دو شکل کنایی و حقیقی برای انتقال مفاهیمی چون منودت ،سرسنختی و عنناد
کرده است:
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بهره برده است .چنانکه در ای آیه از حرکت دست "لمس کردن" به معنای حقیقنی اسنتفاده
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ِ ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
نح ٌر
َو ل َْو نَ َّزلْنا َعلَيْ َ
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ك كتاب ًا في ق ْرطاس َفل ََم ُس ُ
نذين كَ َف ُ
بين انعام)7 /
ُم ٌ

*گرمارودی :اگر بر تو کتابى نیاشته) بر کاغذه فرو مىفرستادیم که همیان) آن را بنه
دست خود لمس مىکردند ،باز کافران مىگفتند :ای حز حادویى آشکار نیست.
*خرمشاهی :و اگر کتابی نوشته بر کاغذ بر تو نازل میکردیم و آنان بنا دسنتان خنویش
آن را لمس میکردند بازهم کافران میگفتند ای حز حادوی آشکاری نیست.
در ای آیه با استفاده از حرکت دست ،حس بینایی تقویت منیشنود تنا شندت انکنار و
تشکیک کفار در رسالت پیامبر را برساند؛ زیرا بساوایی به انسنان کمنک فراواننی در کشنف
ماهیت و حقیقت اشیاء میکند تا آنها را آنچنانکه هست باور کنند .قنرآن از حنس المسنه
استفاده کرده چون ای حس میان همه انسانها حتی انسانهای نابینا مشترک اسنت ،بننابرای
که تری ابزار تماس با پدیدههای حهان است ن.ک :هرندی )1390 ،و پی بردن بنه حقیقنت
اشیاء از مهمتری نیازهایی است که انسان به کمک واکنش دست و با بساویدن به آن دسنت
مییابد .چنی کاربرد ی از زبان دسنت در متنون کهن فارسنی نینز هسنت؛ تعنابیری چنون
بساویدن ،و بساییدن و یا دست بر چیزی زدن .چنانکه موالننا بنرای پنی بنردن بنه حناالت
درونی با استفاده از زبان دست میخواهد که دست بر دل او نهند و آن را لمس کنند:
چشم م اندر نیر از منی و سناغر مپنرس

دست بنه بنر دلنم از غنم دلبنر مپنرس

مولوی)349 :1377 ،

دست بسودن در بیت زیر از بیدل نیز معادل مناسبی است:
شیخ گر ای سودن است دست تو بر حال منا
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همه میتوانند حقیقت وحود آن را با مدرک بساوایی درک کننند؛ چنه بسناوایی نخسنتی و

آبلنه سننجدهات از کننف دین منیرود
بیدل دهلوی)656 :1384 ،
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چنانکه مالحظه میشود ،برای ای تعبیر در متون فارسی معادلهایی یافت منیشنود کنه
میتواند برابر خوبی برای "لمس" باشد ،بنابرای بهتر بود دو متنرحم در ترحمنه خنویش از
مصدر بسودن و بساویدن که هم کوتاه و رسا است و هم دال بر معنا ،استفاده میکردند.
 -8-3دست در گریبان بردن و دست از گریبان بیرون کشیدن

ای دو گزاره در پنج سوره از قرآن آمده است .تعبیر دست در گریبان کنردن در سنوره طنه
 ،)22نمل  )12و قصص  )32با ساختاری مشابه وارد شده است .و تعبیر دست از گریبنان
کشیدن نیز در دو سوره اعرا

 )108و شعراء  )33ذکر شده اسنت .در گذشنته ،رسنم بنر

ای بوده که افراد چیزهای باارزش را در گریبان خود نهان میداشتند؛ بنهعننوان ملنال ،بحنار
درباره بانو ملیکا چنی مینویسد:
وتضعه علی خدها وتمسحه علی بدنه" مجلسی ،بنیتنا ،ج )7 :51در مسنیر راه آرام و قنرار
نداشت ،همی که به منزل رسیدیم نامه را از گریبان خنود بینرون آورد و آن را منی بوسنید و
روی دیدگان و صورت خود مینهاد و بر ت خود میکشید).
بنابرای با توحه به چنی الیویی ای دو گزاره هر دو دربرگیرنده یک پیام فرازبانی اسنت
و آن اشتیاق نشان دادن و دیدن یکچیز پنهان است .با قرار دادن آینههنای یادشنده در کننار
یکدییر ای پیام فرازبانی را بهخوبی میتوان دریافت ،چنانکه در آیههای  22سوره طنه و 12
سوره نمل ،قرآن با استفاده از تعابیر چون "تسع آیات"و "آية یخرى" تصنریو منیکنند کنه
حضرت موسی معجزههای فراوانی به همراه دارد و ای معجنزههنا بنه درخواسنت مخالفنان
بوده و با رو کردن هر معجز مخاطب در انتظار دیدن معجز دیینری اسنت .این اشنتیاق ،در
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"فما یخذها القرار ََی یخرج

َُاب موالنا من جيب ا وهي تلثمه وتْبقوه علوی جفن وا

آیات  108سوره اعرا و  33شنعراء کنه از اسنلو غافنلگینری مبتننی بنر "إذا " فجائيوه
استفاده کرده است بهخوبی نمایان است .اما تعبیر نخست " َی ْدخ ْ يَ َد َ " در آیه:
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*گرمارودی :و دستت را در گریبان ک تا سپید و نورانى) بىهنی آسنیب و بیمناره)
بیرون آید؛ با نه نشانه به سوه فرعون و قومش روه آور) که آنان قومى نافرمانند.
*خرمشاهی :و دستت را در گریبانت ک تا سپید و درخشان بدون هی بیماری [پیسنی]
بیرون آید.
و تعبیر دوم "ن ََز َع يَ َد ُه" است:

ِ ِ
ِ ِ
رين
ضاء للن َّاظ َ
َو نَ َز َع يَ َد ُه فَإذا ه َي بَيْ ُ

شعراء33 /؛ اعرا )108 /

*گرمارودی :و دستش را برآورد که ناگهان در چشم بینندگان درخشان شد .شعراء)33 /

*خرمشاهی :و دستش را از گریبانش بیرون آورد ،و ناگهنان سنپید و درخشنان در دیند
تماشاگران پدیدار شد .اعرا 108 /؛ شعراء)33 /

ارزیابی ترجمه :ازآنجاکه ای گزاره یک تعبیر حقیقی اسنت ،طبیعنی اسنت کنه این دو
ای ترحمه تحتاللفظی در زبان مقصند ،بنرای مخاطنب قابنل درک هسنت و مخاطنب در
دریافت پیام دچار کژتابی نمیشود .ضم ای که چنی کنشی از دست در متون فارسنی نینز
وحود دارد:
دست اندر گریبان کرد رقعه ای بیرون آورد ...بخواند و باز گریبان نهاد تناریخ بیهقنی بنه
نقل از دهخدا :1377 ،ذیل گریبان).
 -9-3مشت زدن

یک دست مشت شده ،نشانه آغاز خشم است .زمانی که یک فرد برای مبارزه آماده میشنود
یا میخواهد خود را برای کاری که نیاز به قدرت فیزیکی دارد ،آماده کند ،این زبنان بندن را
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مترحم همچون دییر مترحمان در ترحمه آن به لفظ و معنا و زبان بندن توحنه بکننند؛ زینرا

به نمایش خواهد گذاشت .چنی حرکتی بهعنوان یک الیوی مشنترک بیشنتر فرهننگهنا از
حمله فرهنگ عربی و فارسی است .قرآن برای انتقال مفهوم شدت خشنم حضنرت موسنی،
فعل کنشی است بهره میگیرد که ویژه انیشتان مشت شده دست و بیانیر کنش آن اسنت و
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از زبان دست با کارکرد تأکیدی استفاده کرده است .برای ای کنار از فعنل "وکنز" کنه ینک

مطالعه تطبیقی زبان بدن در قرآن و ترجمههای فارسی آن _________________ ...محمدجواد پورعابد و همکاران

درعی حال ،بهعنوان زبان اشاره ،بازگوکننده واکنش رفتاری خشنم اسنت .برخنی مترحمنان
قرآن به مفهوم انتزاعی خشم در ترحمه اشارهکردهاند خرمدل ،1384 ،ج.)816 :1
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِِ
ِ
ِ
وسى
َو ه َهذَ ا من َع ُد ِّوهۦ فَٱستَ ه َغثَ ُه ٱلَّذي من ش َيعتهۦ َعلَى ٱلَّذي من َع ُد ِّوهۦ فَ َوكَ َز ُهۥ ُم َ

قصنص/

)15

*گرمارودی :آنکه از گروه خود) او بود در برابر آنکنه از دشنمنانش بنود از وه یناره
خواست ،پس موسى مشتى بر او زد که او را کشت.
*خرمشاهی :آنیاه کسی که از پیروانش بود ،در برابر کسی کنه از دشنمنانش بنود ،از او
یاری خواست ،پس موسی مشتی به او زد که کارش ساخته شد.
ارزیابی ترجمه :با توحه به اینکه این تعبینر ینک تعبینر حقیقنی اسنت و ینک الینوی
مشترک میان هر دو فرهنگ به شمار میآید و دو فرهنگ بهعنوان یک سنازه فرازبنانی بنرای
معنا توحه کرده و زبان اندام را در زبان مقصد منعکس کردهاند .از کاربردهای حقیقی دسنت
مشت شده در زبان فارسی میتوان به بیت مولوی تملل حست:
او ز خشننم آمنند گریبننانش گرفننت

چننند مشننتی زد بننه رویننش ناشننکفت
مولوی)405 :1396 ،

 -10-3دست زدن به غذا

ای گزاره و گزارههایی چون دست دراز کردن بهسوی غذا یا بهسنوی غنذا دسنت کشنیدن
همه نشان از رغبت و اشتیاق به خوردن غذا دارد.
وگر گویند بندان حلنوا کشنم دسنت؟

بیننو رغبننت بننه حلننوا کننم کننند مسننت
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انتقال پیام به آن اعتماد میکنند؛ بنابرای دو مترحم بسان دییر مترحمان در ترحمه به لفنظ و

نظامی)175 :1378 ،

ای حرکت دست و حرکت مخالف آن در مهمانی میتواند پینامهنای گونناگونی داشنته

149

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.2.4

َ ُ قَوا َ:
باشد .خوردن از غذای میزبان نشانه سخاوت مهمان اسنتَ « :عون ا َِّلر َضوا َعلَيْوه ا اَلسو َ

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

ون
ا اَلسخ ُّي يَ ْأُُ ُ طَ َعا َ اَل اناس ليَ ْأُُلُوا م ْن طَ َعامه َو اَلْبَخي ُ الَ يَ ْأُُ ُ طَ َعوا َ اَل انواس لكَويْ َ
َ يَو ْأُُلُوا م ْ
طَ َعامه» طبرسی ،1965 ،ج.)231 :1
قرآن در آیه  70سوره هود با استفاده از ای حرکت ،ینک الینوی فرهنینی را بنرای منا
ترسیم میکند و بهعنوان یکی از آموزههای اسالمی در آدا مهمانی به آن ترغینب منیکنند.
بر مهمان است که ،از غذا و طعام فراهم آمده بخورد و بهگونهای رفتار نماید کنه هراسنی بنر
دل میزبان نیفکند و کاری نکند که موحب ناراحتی میزبان شود .چهبسا دست بنه غنذا ننزدن
به ای معنا باشد که مهمان دشم است و اندیشنه شنری در سنر دارد .چنانکنه عالمنه این
اصطالح ادبی را کنایه از عداوت و دشمنی دانسته اسنت طباطبنایی ،1374 ،ج)321 :10؛ زینرا
رسم مردم آن زمان چنان بود ،چون کسی غذا و طعام دیینر را منیخنورد؛ صناحب غنذا از
ناحیه مهمان بر حان و مال خود ایم بود:
لُوط

هود)70 /

*گرمارودی :و چون دید که دستشان بهسوی آن دراز نمیشود؛ آنان را ناآشنا یافنت و از
ایشان هراسى در دل نهاد؛ گفتند :مهراس!ما بهسوی قوم لوط فرستاده شدهایم.
*خرمشاهی :و چون دید که دستانشان بنهسنوی آن دراز نمنیشنود؛ بنه آننان احسناس
بییانیی کرد ،و از آنان ترسی در دل یافت ،گفتند متنرس منا بنه سنوی قنوم لنوط فرسنتاده
شدهایم.
ارزیابی ترجمه :هر دو مترحم به لفظ و معنا و زبان بدن توحه کردهانند و بنرای ترحمنه
ای اصطالح ادبی در زبان مقصد از اصطالح معادل استفاده کردهاند و با توحه به ای که زبنان
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ِ
فَلَما رءا َأيدِيهم َال تدِ ِ ِ ِ
نهم ِخيفَة قَالُواْ َال تَ َخف إِنَّا ُأرسِلنَا إِل هَى قَ ِ
نوم
َ ُ
وج َس م ُ
ل إلَيه نَك َر ُهم َو َأ َ
َُ
َّ َ َ

بدن ،کارکردی تأکیدی دارد مترحمان نیازی ندیدهاند که از افزوده تفسنیری اسنتفاده نماینند.
البته ترحمه خرمشاهی بهتر به نظر میرسد؛ زیرا وی در ادامنه ترحمنه بهتنر توانسنته مفهنوم
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دشمنی و شرارت را منعکس کند.

مطالعه تطبیقی زبان بدن در قرآن و ترجمههای فارسی آن _________________ ...محمدجواد پورعابد و همکاران

 -4نتیجهگیری
 -1اشتراکات موحود بی عربی و فارسی ،در سنطوح مختلنف فرهنینی و زبنانی ،زمیننه را
برای همسانسازی ترحمه فراهم نموده است .یافتهها نشان میدهد که از مجمنو  15آینهای
که دربردارنده کنشهای دست بودند و در ای پژوهش مورد تحلیل و بررسی قنرار گرفتنند،
همه گزارهها از نیاشت یکسانی در حوزه مبدأ و مقصند برخنوردار بودنند ،بنهحنز عبنارت
"ص اك ْ َو ْج َ ا" .البته کاربرد ای گزاره در زبان فارسی پربسامد است ،امنا شنرایط نیاشنت
َ
آن به دلیل تفاوت برخی الیوهای فرهنیی دو زبان ،متفاوت است؛ چنانکه اصنطالح تپانچنه
زدن بر صورت بهعنوان برابرنهاد برای " َص اك ْ َو ْج َ ا" در زبان فارسی پرکاربرد اسنت ،امنا
به دلیل باال در حوزه مقصد بر مفاهیمی چون سوگ و غم و تنبیه و خشنم داللنت منیکنند؛
درصورتیکه در زبان عربی عالوه بر مفاهیم یادشده بر شادی و تعجب نینز داللنت دارد .در
فرهنیی و نظام فکری دو ملت وحود دارد ،باعث شده تا مترحمان در مواردی از این قبینل،
فقط به لفظ توحه کنند و از توحه به مفهنوم بازماننند .ازاین رو بنرای انتقنال بهتنر پینام بنه
افزودههای تفسیری روی آوردهاند که بر اساس بررسیهای انجنام شنده خرمشناهی در این
موارد بهتر از گرمارودی عمل کرده است.
 -2هر دو مترحم بیشتر ترحمههای خود از ای گزارهها را به شیوه بازگردان لفظ و معننا
در زبان مقصد ترحمه کردهاند و ای پایبندی مترحمان را بنه اماننتداری در ترحمنه کتنا
آسمانی به اابات میرساند .چنانکنه هنر دو متنرحم نزدینکتنری تعنابیر کننایی حاصنل از
حرکات دست را منطبق بر زبان مبدأ به کار گرفتهاند .حز در مواردی انندک کنه گرمنارودی

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2022-08-16

قرآن نیز بر تعجب داللت دارد .همی اشتراک لفظی و برخی تفاوتهایی کنه بنی الیوهنای

به ترحمه مفهومی و کنایی روی آورده است درصورتیکه معادل نزدیک آن مطنابق بنا زبنان
مبدأ مورد استعمال و رایج بوده است .همانند ترحمه "مقبووض اليود" کنه در زبنان فارسنی
کنایی "ناخ خشکی" ترحمه کرده است.
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معادل "دستبسته" به معنای خساست کامالً رایج اسنت امنا گرمنارودی آن را بنهصنورت

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

 -3زبان فارسی از بستر مناسبی برای ترحمه اصطالحات مبتنی بر زبنان بندن برخنوردار
است و مترحمان به ای امر توحه داشتهاند .البته در بسیاری موارد باآنکنه اصنطالحات زبنان
فارسی در لفظ و معنا و زبان بدن با نظایر آنها در زبنان عربنی برابنر اسنت ،امنا از افنزوده
استفاده کردهاند که نیازی نیست؛ زیرا در بیشتر نمونهها ،قرینهای دال بر معننا هسنت و زبنان
بدن کارکرد تأکیدی دارد.
 -4کاربرد برخی اصطالحات ادبی مبتنی بر زبان بدن در زبان و ادبیات عربنی و فارسنی
که نشاندهنده واکنشهای رفتاریاند ،ریشه در تاریخ و فرهنگ مشنترک این ملنتهنا نینز
دارد ،بنابرای مترحمان میتوانند با مراحعنه بنه بسنتر تناریخ و ادبینات حنوزه مقصند ،این
اصطالحات را ترحمه کنند.

Body Language
Korte
Furnham
Pease

1.
2.
3.
4.

 -6منابع
*قرآنکریم ترحمههای خرمشاهی و گرمارودی)

 -1ابوالفتو رازی ،حسی ب علی ،رو

الجننان و روح الجننان ،تحقینق محمند حعفنر یناحقی و

محمد مهدی ناصو ،چنا اول ،مشنهد :بنیناد پنژوهشهنای اسنالمی آسنتان قندس رضنوی،
1408ق).
 -2اقبالی ،عباس ،فرهنگ تطبیقی کنایات عربی -فارسی ،تهران :نشر حمال1389 ،ش).
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 -5پینوشت

 -3امرایی ،محمدحس « ،واکاوی تحلیلی روش شناسی تعابیر کنایی در فرایند ترحمه حدّاد عنادل»،
مجلنه مطالعننات قننرآن و حنندیث دانشننیاه امننام صننادق ) ،دوره  ،12شننماره ،296- 273 ،1
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1397ش).

مطالعه تطبیقی زبان بدن در قرآن و ترجمههای فارسی آن _________________ ...محمدجواد پورعابد و همکاران

 -4بهنام ،مینا ،قوام ،ابوالقاسم ،تقوی ،محمد ،هاشمی ،محمدرضا« ،گفتار بیصدا تأملی بر زبنان بندن
در غزلیننات شننمس» ،مجل نه فنننون ادبننی دانشننیاه اصننفهان ،سننال ششننم ،شننماره ،48-33 ،2
1393ش).
 -5بیدل دهلوی ،عبدالقادر ،دیوان اشعار ،تصنحیو خلینل اخ خلیلنی ،تهنران :نشنر سنمای داننش،
1384ش).
 -6بیغمی ،محمد ب شیخ احمد ،دارا نامه ،تصحیو ذبیو اخ صنفا ،تهنران :بنیناه ترحمنه و نشنر
کتا 1341 ،ش).
 -7پناهبر ،احسان ،حسابی ،اکبر ،پیرنجم الدی  ،حسی « ،تعادل زیباییشنناختی در ترحمنه رباعینات
خیام با استفاده از نظریات زیباییشناسی دریافت و استعاره شناختی» ،مطالعنات زبنان و ترحمنه،
دوره  ،49شماره 1395 ،40-12 ،1ش).
1342ش).
 -9پیز ،آل  ،زبان بدن ،ترحمه سعیده لرپری زنینه ،چا اول ،تهران :نشر حانان1378 ،ش).
 -10حافظ شیرازی ،دیوان اشعار ،بر اساس نسخه قدسی ،چا اول ،تهران :انتشنارات راه حناودان،
1395ش).
 -11خرمدل ،مصطفی ،ترحمه قرآنکریم ،تهران :نشر احسان1384 ،ش).
 -12دهخدا ،علی اکبر ،لغتنامه دهخندا نسنخه دیجیتنال )http://dehkhoda.ut.ac.ir ،براسناس
نسخه فیزیکی  15حلدی ،تهران :موسسه لغت نامه دهخدا و مرکنز بنی المللنی آمنوزش زبنان
فارسی1377 ،ش).
 -13زمخشری ،محمود ،الكشاف عن َقائق غووامض الَنزيو  ،ط ،3بيورو ::دار الكَواب العربوی،
(1407ق).
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 -8تبریزی ،محمد حسی ب خلف ،برهان قاطع  ،تصنحیو دکتنر محمند معنی  ،تهنران :ابن سنینا،

 -14سعد سلمان ،مسعود ،دیوان اشعار ،تصحیو رشید یاسمی ،تهران :گلشایی1362 ،ش).
 -15سعدی ،مصلو ب عبداخ ،کلینات سنعدی ،تصنحیو محمند علنی فروغنی ،تهنران :هنرمس،
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1385ش).
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 -16سوزنی سمرقندی ،محمد ب علی ،دیوان اشعار ،به سنعی ناصنر الندی شناهحسنینی ،تهنران:
امیرکبیر1338 ،ش).
 -17سيد بن قْب ،في ظَ القرآن ،ط ،7بيرو ::دار الشروق1412( ،ق).
 -18صائب تبریزی ،محمد علی ،دیوان اشعار ،تهران :علم1383 ،ش).

 -19صفوی ،کوروش« ،بحلی درباره طرحهنای تصنویری از دیندگاه معننی شناسنی» ،مجلنه نامنه
فرهنیستان ،سال ششم ،شماره 1382 ،85-65 ،1ش).
 -20طباطبایی ،سید محمد حسی  ،ترحمه تفسیر المیزان ،ترحمه سید محمدباقر موسنوی همندانی،
چا پنجم ،قم :دفتر انتشارات اسالمی حامعه مدرسی حوزه علمیه قم1374 ،ش).
 -21طبرسی ،علی بن َسون ،مشوكا اننووار فوي غورر االخبوار ،ط ،2عوراق :المكَبوة الحيدريوة،
(.) 1965
نیکلسون ،تهران :علم1384 ،ش).
 ،____________ -23مختارنامه ،تصحیو و توضیو محمد رضا شفیعی کدکنی ،تهنران :تنوس،
1358ش).
 -24فرخی سیستانی ،دیوان  ،بنه کوشنش سنید محمند دبینر سنیاقی ،چنا چهنارم ،تهنران :زوّار،
1388ش).
 -25فردوسی ،ابو القاسم ،شاهنامه ،به کوشش عبداخ اکبریان راد ،تهران :الهام1385 ،ش).
 -26فرهنیی ،علی اکبر ،ارتباطات انسانی ،تهران :مؤسسه خدمات فرهنیی رسا1380 ،ش).
 -27قاآنی شیرازی ،میرزا حبیب اخ ،دیوان اشعار ،تصحیو میرزا محمنود خوانسناری ،بنه کوشنش
امیر حسی صانعی خوانساری ،تهران :نیاه1380 ،ش).
 -28قرطبی ،محمد ب احمد ،الجامع ألحکام القرآن ،تهران :انتشارات ناصر خسرو1364 ،ش).
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 -22عطار ،فرید الدی ابو حامد محمد ،تنذکره األولیناء ،بنر اسناس نسنخه مصنحو رینولند النی

 -29مجلسی ،محمد باقر ،بحار اننوار الجامعة لدرر یخبار انئمة انط ار ،بيرو ::داراالَيواء الَورا
العربي( ،ال تا).
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 -30محسنیان راد ،مهدی ،ارتباط شناسی ،تهران :سروش1385 ،ش).

مطالعه تطبیقی زبان بدن در قرآن و ترجمههای فارسی آن _________________ ...محمدجواد پورعابد و همکاران

 -31محمد انمين موسی ،یَمود ،اإلتصوا غيور اللف وي فوي القورآن الكوريم ،الشوارقة :دار الثقافوة
وانعَ .) 2003( ،
 -32مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،چا اول ،تهران :دار الکتب االسالمیه1421 ،ق).
 -33مولوی ،حالل الدی محمد بلخی ،ملنوی معنوی ،تصحیو رینولد نیکلسون ،چا اول ،تهنران:
گل بیتا1396 ،ش).
 ،________ -34کلیات شمس ،بر اساس نسخه بدیعالزمان فروزانفر ،تهران :نغمه1377 ،ش).
 -35میبدی ،أحمد ب محمد ،کشف األسرار و عدة األبرار ،تحقیق علی اصغر حکمت ،چا پنجم،
تهران :انتشارات امیر کبیر1371 ،ش).
 -36نظامی ،الیاس ب یوسف ،کلیات حکیم نظامی گنجوی ،تصحیو وحید دستیردی ،بنه کوشنش
سعید قانعی ،تهران :بهزاد1378 ،ش).
ناشر اچ اند اس1390 ،ش).
38- Furnham, Adrianbody language at work. Second edition, London: cipd, (2000).
39- Korte, barbara, Body language in literature. University of Toronto press, (1997).
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 -37هرندی ،ابراهیم ،برآیش هستی :روند شکل گیری هستی از دیدگاه داروینسم نوی  ،چنا

اول،
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