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  كريم چهره در قرآن يها اميحاالت و پ يها گزارش ريتفس

  

 5/8/1393تاريخ دريافت:              ∗محمدجواد صادقي مجد

  19/1/1394تاريخ پذيرش:          ∗∗يآباد ضيف ريحمد جهانگا

  

  چكيده

ترين برنامة الهي در گستره  قرآن كريم به عنوان آخرين و در عين حال كامل
هاي غيرلفظي (حاالت و حركات بدن) غافل  ارتباطات انساني از ظرفيت داللت

ترسيم ابعاد غيركالمي انواع ارتباطات نبوده؛ به طوري كه در جاي جاي آن به 
انساني پرداخته و سبب تعميق و تكميل پيام مورد نظر شده است. چهره و 

هاي غير كالمي نيز به طور  هاي آن به عنوان يكي از اشكال و انواع داللت داللت
خاص مورد توجه قرآن كريم قرار گرفته است. در اين پژوهش طي حركت از 

طات غيركالمي چهره به سوي قرآن كريم، ما را به درك ادبيات نظري ارتبا
جديدي از آيات قرآن كريم و تنظيم آيات مرتبط جهت ترسيم چارچوب مطلوب 
ارتباطات غيركالمي چهره از منظر قرآن كريم رسانده است. به بياني ديگر اين 
پژوهش با استناد به برخي از آيات قرآن كريم در صدد است تا با نگاهي 

اي، آيات قرآن كريم را از منظر كاركردهاي ارتباط غيركالمي چهره شتهر بين
شود هايي كه از طريق اين نوع ارتباط به خواننده منتقل مي بررسي كند تا پيام

   آشكار گردد.

  واژگان كليدي

  .ميچهره، چهره در قرآن كر يها امي، چهره، وجه، حاالت چهره، پكريم قرآن

                                                
  sadeqimajd@gmail.com)   مسئول سندهيدانشگاه امام صادق(ع) (نو ثيگروه علوم قرآن و حد ارياستاد ∗

 a.jahangir89@gmail.com  ارشد رشته فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) يكارشناس يدانشجو ∗∗

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  15ياپي، پ1393و زمستان  زپايي ،سال هشتم، شمارة اول، »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي پژوهشي      100  

 

 مقدمه

تعامالت و ارتباطات انساني ميان   اجتماعي و زندگي اجتماعي عرصهانسان موجودي 
افراد است. از اين رو تالش انسان بر اين است كه ارتباط مطلوب، بنياد روابط اجتماعيِ 

اي وي شود. او جهت برقراري ارتباط با  هاي شخصي و حرفه موفقيت آميز در حوزه
د. اما فراگرد ارتباط چيزي بيش از تبادل زبان كن ديگران از ابزار زبانِ كالمي استفاده مي

توان به كمك زبان كالمي صرف  كالمي است. چرا كه احساسات و عواطف را نمي
منتقل نمود. درماندگي اين زبان از انتقال كليه معاني مورد نظر خود باعث پيدايي زباني 

  ناميده شده است.» زبان غيركالمي«ديگر شده است كه 
ي حركات و اشارات انسان چه به صورت  ي، ارتباط از طريق كليهزبان غير كالم

 ارادي و چه به صورت غير ارادي و چيزي غير از كلمات نوشتاري و گفتاري است.
توانايي فهم و استفاده از ارتباط غيركالمي ابزار توانمندي است كه به افراد كمك 

ند، مقصود واقعي خود را بيان كند، به نحو مؤثري، به كنش متقابل با ديگران بپرداز مي
هاي چالش برانگيز را كنترل كنند، و روابط اجتماعي بهتري را شكل  كنند، موقعيت

  )102، ص 1390دهند. (صليبي، 
ترين برنامة الهي از اين  قرآن كريم نيز به عنوان آخرين و در عين حال كامل

آن به ترسيم ابعاد ظرفيت ارتباط غيركالمي غافل نبوده؛ به طوري كه در جاي جاي 
و تكميل پيام مورد نظر  ي مورد نظر خويش پرداخته و سبب تعميق غيركالمي پديده

  شده است.
از جهت ديگر، مطالعه ارتباطات غيركالمي در قرآن كريم، ما را به سمت ترسيم 

تواند نقش  كند و از اين جهت مي چارچوب مطلوب اين نوع ارتباط رهنمون مي
از طرف ديگر  العات نظري ارتباطات غيركالمي داشته باشد.تكميلي نسبت به مط

دهند كه اطالعات مربوط به حاالت دروني و زبان غير  هاي تحقيقي نشان مي يافته
شوند: حاالت چهره، تماس چشمي، تن صدا،  كالمي ما غالباً از پنج طريق ابراز مي

  )250، ص1369حركات بدني و تماس بدني. (محسنيان راد، 
هاي آن يكي از مباحث مهم در زبان غير كالمي است.  ين حاالت چهره و پيامبنابرا

به اين منظور هدف اين پژوهش،  در قرآن كريم نيز به حاالت چهره اشاراتي شده است.
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هاي آن كه نوعي از ارتباط غيركالمي  اي و تطبيقي حاالت چهره و پيام رشته مطالعة ميان
باشد. از يك جهت، با استفاده از  قرآن كريم مياست در دو ساحت علوم ارتباطات و 

رويم  هاي علم ارتباطات به شكلي هدفمند به سراغ آيات قرآن كريم مي مفاهيم و نظريه
پردازيم. از جهت ديگر، تالش  و به واكاوي مجدد اين آيات از منظر اين موضوع مي

ن و باالخص شود با ترسيم چارچوب مطلوب ارتباطي براي ساحت غيركالمي انسا مي
شناسي تعريف شده در آن، بلكه با  هاي اين علم نه با روش ي وي، يافته حاالت چهره

  استفاده از قرآن كريم كه مبتني بر وحي است، تكميل و ترميم شود.
اهميت و ارزش «اي بوده، داراي  اي ميان رشته اين پژوهش از اين جهت كه مطالعه

ي علوم ارتباطات و  عة تطبيقي بين دو حوزهمطالكه كمتر  و نوآوري است چرا» علمي
دانيم حاالت چهره و  همانطور كه مي قرآن كريم صورت پذيرفته است. از سويي ديگر

ها به طور  انسان  شود، امري است كه همه مبادله ميهايي كه از آن بين افراد مختلف  پيام
روزمره با آن درگير هستند و بخش قابل توجهي از تعامالت خويش را از طريق آن 

گيري از ظرفيت حاالت چهره و  كنند. در موضوع تبليغ دين، نيز با بهره مديريت مي
  گذاري پيام دارد. استفاده از آن، تأثير به سزايي در موفقيت تبليغ و اثر

  ژوهشطرح مسئله و سؤاالت پ. 1

آيند. در  هاي حاالت چهره يكي ازكانال هاي مهم ارتباطي زندگي بشر بشمار مي داللت
هاي متنوعي شده است. از  مورد حاالت چهره در علوم ارتباطات و روانشناسي بحث

دير باز چهره تصوير روح دانسته شده است اين باور ديرين به اين معني است كه 
شود. ضرب المثل  ي وي منعكس مي انسان در چهرهاحساسات و ساير هيجانات عاطفي 

  كند. نيز همين نكته را تأكيد مي» دهد از سر درون رنگ رخساره خبر مي«معروف 
ي آن از اين  هاي ارسالي از محدوده ترين اهميت مطالعات چهره و پيام اصلي

ي هاي ارتباطي كالمي و غيركالم جهت است كه اين ناحيه مشتمل برشاخص ترين كانال
ترين كانال كالمي (زبان گفتاري)  است. چرا كه صورت، دهان را كه در حقيقت اصلي

ها انسان انبوهي  است در خود جاي داده و نيز چشمان و قدرت بينايي كه از طريق آن
كند، در اين ناحيه قرار دارد. از سوي ديگر اهميت  ها را دريافت مي از اطالعات و داده
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. بنابراين باطات انساني اين بخش از بدن قابل رؤيت استدر ارتآن در اين است كه 
  بايد بدان توجه ويژه شود.

هاي مختلف هيجاني انسان  در قرآن كريم نيز آيات فراواني وجود دارد كه حالت
نفرت، حسادت، پشيماني، آزردگي و شرمساري را  عشق، شادي، خشم، ترس، همچون،

شود و  هاي افراد نمايان مي يراتي را كه بر چهرهاند، كما اينكه اين آيات تغي حكايت كرده
  )66، ص1985كند. (نجاتي،  نيز وصف ميهاست را  منعكس كننده حالت انفعالي آن

هاي چهره نيز اذعان دارد. چنان كه در آيه  همچنين قرآن به اهميت خواندن داللت
ك عمل را صرفاً فرمايد: كه در ياري رساندن به نيازمندان نبايد مال سوره بقره مي 273

در خواست لفظي افراد قرارداد چرا كه به دليل حيا و شرم احتمال دارد افراد، نياز 
جاست كه خوانش ظاهر چهره افراد جهت تشخيص خويش را بر زبان نياورند؛ در اين

نيازمندان اهميت يافته و در نگاه قرآني ناتواني در اين خوانش برابر با جهالت تلقي 
قَرَاء الَّذينَ أُحصرُوا في سبِيلِ اللَّه الَ يستَطيعونَ ضَرْباً في الْأَرضِ يحسبهم للْفُ«شود:  مي

خَيرٍ  الْجاهلُ أَغْنياء منَ التَّعفُّف تَعرِفُهم بِسيماهم الَ يسأَلُونَ النَّاس إِلْحافاً و ما تُنْفقُوا منْ
بِه فَإِنَّ اللَّه يملحقِّ نيازمنداني است كه در راه خدا [به سبب جنگ يا »  ع [صدقات])

اند [و براي فراهم كردن  طلب دانش يا بيماري يا عوامل ديگر] در مضيقه و تنگنا افتاده
توانند در زمين سفر كنند؛ فرد ناآگاه آنان را از شدت پارسايي وعفّتي  هزينه زندگي] نمي

شناسي.  پندارد. [توي رسول من!] آنان را از سيمايشان مي نياز ميكه دارند توانگر و بي 
خواهند. و شمايي اهل ايمان! آنچه از مال [با ارزش  [آنان] از مردم به اصرار چيزي نمي

  )273 :(بقره. )ق كنيد، يقيناً خدا به آن داناستو بي عيب] انفا
هاي دروني وجود  هايي از رنج كند، در چهره آنان نشانه آنگونه كه آيه اشاره مي

دارد كه براي افراد فهميده آشكار است؛ چرا كه فقر و گرسنگي چهره آنان را زرد و 
رنجور ساخته است. اينان كساني هستند كه هرگز به سان فقراي عادي از مردم چيزي 

كه اصرار در  كنند، چه رسد به اين گدايي نميخواهند؛ يعني اصولًا از كسي  نمي
درخواست داشته باشند. البته اين احتمال نيز در معناي آيه وجود دارد كه چنانچه در 

اي درخواست  حال اضطرار شديد، مجبور به اظهار حال خود شوند، به شكل محترمانه
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، ص 2، ج1375كنند. (مكارم شيرازى و همكاران،  كنند و اصرار نمي خود را مطرح مي
265- 266( 

اي (كه بخش مشهود  اي كه علي رغم چهره به هر روي در اين فراز قرآني، نشانه 
و آشكار وتعيين كننده هويت فردي است) بودن ولي باز هم مغفول افراد واقع شود 
دليل بر جهالت (ناداني) گيرنده پيام تلقي شده است؛ افراد جاهل به راحتي از كنار 

بينند تا بخوانند. افراد هوشيار  ها را نشانه نمي گذرند؛ اساساً آن كالمي ميگان غير نشان
خوانند  بينند و مي اي افراد را مي هاي چهره همچون حضرت رسول (ص) نشانه

اي در اين است كه، برخي  هاي چهره (تَعرِفُهم)؛ اساساً اهميت مسئله خوانش اين نشانه
نيستند با كالم و سخن ديگران را از تنگناي افراد به دليل شدت عفت ورزي حاضر 

مالي خود آگاه كنند و از ايشان ياري جويند؛ در اين حالت جامعه نبايد با اين مسئله 
ها نياز خود را بر  جاهالنه برخورد كند. برخورد جاهالنه آن است كه بگويند چون آن

آگاه و مسؤل آن است  ها نشديم؛ بلكه جامعه زبان نياوردند ما نيز متوجه نيازمندي آن
شود اكتفا نكند و حتي سعي كند  كه در راستاي نياز سنجي اجتماعي به آنچه گفته مي

هاي غيركالمي آن در چهره افراد بخواند. يعني همان  نيازهاي موجود را با كمك نشانه
تر از نگاه قرآن  كند. و در يك تعميم گسترده گونه كه حضرت رسول (ص) رفتار مي

هاي غيركالمي در  هاي كالمي وغفلت از پيام وان گفت بسنده كردن به گزارهت كريم مي
 كشف وضعيت موجود، برابر با جهالت است.

 ين است:سؤاالت پژوهش چنبنابراين 

آيا داللت حاالت و حركات چهره يادشده در قرآن كريم، در بستر فرهنگ  )1
 خاصي معنادار است يا جهاني است؟

سازي  لت حركات و حاالت چهره و كاربرداي دالقرآن كريم چه دستاوردي بر )2
 اين بخش از دانش نشانه شناسي دارد؟

هايي كه در قرآن كريم در مورد چهره شده است تا چه اندازه با  بيان حالت )3
 ادبيات علوم ارتباطات همخواني دارد؟
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 روش تحقيق. 2

و تحليل  شيوه پژوهش در اين تحقيق شيوه استقرائي آيات در قرآن كريم و مطالعه
  اي است؛ كه شامل مراحل ذيل بوده است: كتابخانه

آيات قرآني مرتبط بر  استقراء و پي جويي، شناسايي و استخراج و طبقه بندي )1
  ،بندي دانش غيركالميِ حاالت چهرهمبناي طبقه

 ،مراجعه به منابع لغوي، تفسيري و تحليل حاالت چهره در آيات )2

 .Ĥوردهاترين دست ارائه مهم )3

  تعريف چهره. 3

در » Face«در عربي و » سيما«و » وجه«اي فارسي كه معادل كلمات  كلمه »چهره«
ي دهخدا  در ذيل واژگان  ) در لغت نامهhttp://www.vajehyab.comانگليسي است. (

چهر و چهره، چهره را چهر، صورت و روي، سيما، رو، ديدار، رخسار، عارض، محيا، 
) همچنين در 1273، ص1389دهخدا، (. معنا كرده استوجه، سيما، لقاء، طلعت آدمي 

فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد زبان فارسي آمده است؛ چهره، رخسار، رخ، رو، 
، 1376سيما، صورت، وجه، اصل، نژاد و شخصيت با هم مترادف هستند. (خداپرستي، 

 )486ص 

چانه كه شامل مو، يا صورت قسمت جلوي سر كه در انسان از پيشاني تا   اما چهره
باشد.  شود، مي پيشاني، ابرو، پلك، مژه، بيني، گونه، لب، دهان، دندان، پوست و چانه مي

تواند احساسات  ها مي عضله تشكيل شده است كه به كمك آن 80صورت انسان از 
ترين منابع اطالعاتي در  يكي از غني  دروني خود را ابراز كند. از اين رو صورت يا چهره

  )Andersen, 2008, p.36( انسان است.دسترس 
هايي  ها و رنگ ها، خطوط، ديگرگونه شدن منظور از رخسار يا چهره، شاخصه

هاي مختلف عاطفي  است كه چهره به هنگام خروج از حالت طبيعي و ورود به حالت
تواند به خود بگيرد. ارتباط غيركالمي چهره، به ويژه در بخش دريافت، متكي بر  مي

توان  شمي از چهره است. ظاهر و نمودهاي متنوع چهره را غالباً با ديدن ميارتباط چ
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اما در اين پژوهش مقصود ما از  درك كرد و به ندرت با لمس نيز قابل دريافت هستند.
  است. » وجه«صورت و چهره، چهره انسان بوده كه معادل قرآني آن 

 هاي آن در علم ارتباطات چهره، حاالت و پيام. 4

ين جنبه از زبان بدن، حاالت چهره است؛ زيرا به اذعان پژوهشگران از نظر تر مهم
، ص 1383ارتباطي چهره معني دارترين قسمت در كل بدن است. (مايرز و همكاران، 

ها  ) و اين حقيت از آن روست كه چهره پوششي است كه گوياي احساسات، حالت106
پيش و بيش از هر اندام ديگري هاي فرد است. در وصف زيبايي يك فرد نيز  و نگرش

  ) 191، ص 1388شود. (ريچموند و مك كروسكي،  از چهره او سخن گفته مي
كنند، به اين  احساسات تلقي مي  هاي چهره را همان مطالعه حالت  برخي مطالعه

هاي چهره مربوط به آن، رابطه تنگاتنگي با هم دارند،  معني كه احساسات و حالت
و تفكيك ناپذيرند. و يا به ديگر سخن هر احساسي كه داشته باشيم اي كه اين د گونه به

شود. و قابل مشاهده، خواندن و تفسير كردن است. از  مان آشكار مي مستقيماً بر چهره
اين رهگذر تمام كساني كه به نحوي به ارتباطات و به ويژه ارتباطات غيركالمي 

از آن به عنوان يكي از اركان عمده  اي داده و اند به حركات چهره، بهاي ويژه پرداخته
  ) 291، ص 1374اند. (فرهنگي،  هاي غيركالمي نام برده پيام

چهره در «گويد:  ، يكي از پژوهشگران عرصه ارتباطات غيركالمي، مي1»مارك ناپ«
اي بالقوه از توان ارتباطي بااليي برخوردار است.  گونه فرآيند ارتباطي ميان اشخاص به

جايگاه نشان دهنده وضعيت عاطفي افراد است كه تأثير شگرفي بر چهره اولين 
گذارد. چهره، تأمين كننده بازخوردهاي غيركالمي ديگران  هاي ميان فردي مي نگرش

ترين منبع اطالعات براي ايجاد  گويند كه پس از سخن و سخنوري مهم است. برخي مي
  )291، ص1374(فرهنگي، ». ارتباطات مناسب چهره است

ند براي بيان حاالت و حركات چهره، تعداد محدودي عبارات و كلمات هرچ
مانند؛ لبخند، اخم، چين به پيشاني آوردن و چشمك زدن وجود دارند؛ و ليكن عضالت 

توانند هزاران حالت مختلف را ترسيم  اي پيچده هستند كه مي چهره انسان به اندازه
  )291، ص1374كنند. (فرهنگي،  مي
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گوناگون چهره بيانگر مفهومي خاص است. همان طور كه با چهره  بنابراين حاالت
توان به ارتباط پايان داد؛  توان يك ارتباط طرفيني را آغاز كرد، با كمك چهره نيز مي مي

در اين حالت احتمال دارد كه فرد روي خويش را برگرداند و ارتباط را قطع كند تا بر 
از آنجايي كه حاالت و حركاتي  )134، ص 1386خويش متمركز شود. (مولكو، 

همچون روي درهم كشيدن و اخم كردن و تبسم و تمامي حركات اعضاي بدن به مثابه 
ها به  ابزارهايي معين در جهت رساندن معنا و پيام به ديگران و اثر گذاري قوي در آن

ط با ، مقدمه) بنابر اين الزم است كه كنش گران، در ارتبا2010آيند. (ربايعة،  شمار مي
يكديگر، توانايي تعبير معنايي حركات چهره، كشش و حركات بدن را داشته باشند. 

 )107، ص 1390(صليبي، 

ها در بيشتر حاالت اصلي  اي انسان اما اين نكته قابل توجه است كه بيان چهره
احساسي (خوشحالي، شگفتي، ترس، نفرت، خشم، ناراحتي و...) در سرتاسر دنيا 

) يا به تعبيري اين 161، ص 1392شود. (محسنيان راد،  تفسير مي اي مشابه گونه به
ها نشانه فطري بودنشان است. بنابراين  همساني ابراز احساسات و درك يكسان از آن

بخشي از رفتارهاي غيركالمي، به ويژه آن دسته كه به حركات و حاالت مربوط به 
، ص 1374،  ي گ ن ره اند. (ف يزهشوند، غير ارادي و كامالً مبتني بر غر چهره مرتبط مي

292( 

م در يك كار تطبيقي سعي در مقايسه نمودهاي 1873چارلز داروين در سال 
اي فطري هستند؛ او  اي انسان و حيوانات كرد، تادر يابد اين نمودها تا چه اندازه چهره

و » عمنشأ انوا«كه سيزده سال پس از كتاب  2»بروز هيجانات در انسان وحيوان«در كتاب 
گذاري به چاپ رسانيد به نحوي در بنيان» تبار انسان«يك سال پس از كتاب جنجالي 

 حوزه دانش ارتباطات غيركالمي سهم عظيمي ايفا كرد. 

او در اين كار تطبيقي معتقد بود كه توصيف هيجانات انساني بدون درك هيجانات 
يجاني نوزادان، حيوانات قابل درك نيست. وي در اين راستا از توصيف حاالت ه

هاي مختلف، بيماران ذهني و حتي حيواناتي همچون  كودكان، بزرگساالن از فرهنگ
از نظريه خويش دفاع كرد. در صدمين سال چاپ كتاب  ميمون، كمك گرفت و سگ و
هاي ارتباطات غيركالمي، شواهد علمي فراواني را  مدير پژوهش 3»پاول اكمن« ،داروين
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دهند عواطف ظاهري همچون خشم،  د كه نشان ميدر اين خصوص گرد آوري كر
شادي به احتمال زياد اكتسابي نبوده و با خاستگاه فطري و ژنتيكي بروز  ترس و

  )199-200، صص1387يابند. (ميچل راجرز ،  مي
هاي غيركالمي جهان شمول بوده و افراد هر زبان و  رغم اينكه برخي پيام به

دارند؛ ولي بايد توجه داشت كه به لحاظ هنجارهاي ها را  فرهنگي، توان رمز گشايي آن
ها مانند ژاپن، ابراز آشكار احساساتي مانند شادماني و يا  اجتماعي، در برخي فرهنگ

خشم درست نيست. بنابراين يك شخص ژاپني ممكن است با كنترل خشم خود بسيار 
زان خشم هر دوي تر و كنترل شده تر از يك فرد عرب به نظر برسد، در حالي كه مي آرام

 )178، ص 1392ها در آن لحظه به يك اندازه است. (محسنيان راد،  آن

اي احساسات مختلف براي  هاي چهره از سويي ديگر قدرت تشخيص بيان
مخاطبان يكسان نيست براي نمونه تشخيص احساس مثبت مانند شادي، عشق، تعجب 

ناراحتي، عصبانيت و نفرت. س، ير است تا موارد منفي مانند ترو عالقه بهتر امكان پذ
اي متفاوت در اثر انقباض عضالت  اما نمودهاي چهره )179، ص 1392(محسنيان راد، 

ها،  ها، نمودار شدن رگ پيشاني، سرخ شدن گونه صورت، انقباض و انبساط پلك
، 1389شوند. (پيز،  هاي جزيي بسياري ايجاد مي افزايش دفعات پلك زدن و ريز اشاره

  )30ص 
، 5؛ كه عبارتند از: خشم4اي در چهره انسان شش حالت اصلي چهره اين حال با 

 ,Kanpp & Hall, 2006قابل مشاهده است. ( 10و شادي 9، تعجب8، تنفر7، غم6ترس

p.10شوند كه از در آميختن  ) البته موارد پيش گفته از حاالت اساسي چهره محسوب مي
تعجب همراه با ترس، خنده تلخ و برخي با بعضي ديگر حاالت جديد ديگري همچون 

ترين  هاي غيركالمي بيش از طرف ديگر چهره نسبت به ديگر كانال شود. ... ايجاد مي
و ابراز  12، جذابيت11دهد. اما در ميان اين اطالعات، هويت اطالعات را انتقال مي

احساسات از ساير اطالعات بارزتر است. در اين جا به صورت اجمالي به توضيح هر 
 پردازيم: مييك 
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 . هويت: 1

ها از يكديگر است. در جاي جاي  ترين نشانه بصري براي تشخيص انسان مهم ،چهره
هاي مشهور به عنوان عكس بر ديوارها و بيلبردها نصب  جهان معموالً آنچه از شخصيت

شود، چهره آنان است و نه دست و پا و يا هر عضو ديگر؛ زيرا چهره افراد،  مي
انه براي شناسايي افراد است. به همين دليل جهت احراز هويت حقيقي معتبرترين نش

تصويري از چهره افراد روي شناسنامه، گواهينامه رانندگي و يا گذرنامه نصب  اشخاص،
تواند در شناسايي و احراز هويت افراد به مأموران  شود؛ زيرا اين بخش از بدن مي مي

 كمك كند.

  
 . جذابيت: 2

كند؛ كما اينكه توافق  بسزايي در تعيين مقدار جذابيت او ايفا ميچهره هر فردي نقش 
يابند.  ها وجود دارد كه مردم زيبايي را در چهره مي قابل توجهي در تمامي فرهنگ

 )143، ص 1392(محسنيان راد، 

  
 :ابراز احساسات. 3

ند؛ دهد تا صدها پيام غيركالمي مختلف را ارسال كن اين امكان را به افراد مي چهره 
احساساساتي چون شاد بودن، غافلگير شدن، مصمم بودن، خشمگين بودن، ترسيدن، 

  )144، ص 1392دلتنگ بودن و خود را حقير شمردن. (محسنيان راد، 
مقدار رمز گشايي دقيق احساسات مختلف از حاالت چهره ديگران به چند عامل  

گشايي است؛ برخي ها نوع احساسي است كه در حال رمز  بستگي دارد: يكي از آن
شوند؛ مثالً رمز گشايي  تر رمز گشايي مي احساسات نسبت به بقيه احساسات راحت

در تحليل  )144، ص 1392تر از بقيه احساسات است. (محسنيان راد،  شادماني راحت
كنند: ناحيه فوقاني (پيشاني و  اي صورت را به سه بخش تقسيم مي عواطف چهره

ها بيني و دهان).  ها) و ناحيه تحتاني (گونه ها و پلك ابروها)، ناحيه مياني (چشم
  )203، ص 1388يچموند، مك كروسكي، (ر
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اي نيز پيشنهاد شده است كه از آن  بر اين مبنا روشي جهت ارزيابي عواطف چهره
 شود. براي نمونه به راين مبنا غم و نام برده مي FAST( 13به اختصار تحت عنوان (

قابل تشخيص است؛  %67پلك ها به بهترين شكل و تا حد  ها و ترس در ناحيه چشم
و شگفتي در هر  شود ها و پيشاني بروز داده مي در حالي كه خشم در ابروها، دهان،گونه

با  )206-207، صص1388سه ناحيه قابل رؤيت است. (ريچموند، مك كروسكي، 
سياري گفته هاي غير كالمي چهره، نكات ب ي داللت توجه به نكات گفته شده درباره

 ,Morrisها را جدول زير را ارائه داد. ( توان آن شده است كه به صورت اجمالي مي

1994, p. 4(  

  هاي غيركالمي چهره داللت : 1 جدول

 تصوير معنا و مفهوم حالت چهره تصوير معنا و مفهوم حالت چهره

 ريشخند طعنه كج كردن لب

 

بازكردن دهان 
همراه با عقب 

 كشيدن چانه

رفتاري  ترس/
 جهاني

 

 كوفتن بر گونه

سوگند/ 
رفتاري براي 
 تأييد يك قسم

 

 اشك چشم

اندوه / محنت 
پريشاني/  /

 رفتاري جهاني

 

 سيلي بر گونه
شوكه و 

 شگفت زده

 

 زل زدن /
 خيره شدن

 تهديد /
/  ترساندن

 رفتاري جهاني
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بلند كردن 
 چانه

ها  من از اين
رفتاري  برترم/

 جهاني

 

مشت گره 
 كرده بر دهان

لعنت بر 
  شيطان

جهت حفاظت 
در مقابل جنّ 
و يا شياطين 

نامرئي/ منطقه 
 عربستان

 

تكيه دادن 
 چانه

ماللت/ 
 رفتاري جهاني

 

 هاند دست بر
نبايد اين را 

 گفتم مي

 

پوشاندن چهره 
 با دست

 / شوكه شدن
 رفتاري جهاني

 

بيني چروك 
 شده

بيزاري/  تنفر /
 رفتاري جهاني

 

 ماليدن پيشاني

خوشبختانه 
جان /  گريختن

سالم به در 
 بردن

 

 لمس زبان

شايعات بي 
اساس/ سخن 

منطقه  چيني/
آمريكاي 

 جنوبي

 

باال انداختن 
 ها (دهان) لب

 عدم پذيرش/
 رد / انكار

 

 تبسم دهان
لذت / 

 خوشايندي
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  كريم چهره در قرآن. حاالت 5

شويم كه در اين كتاب آسماني، طي دفعات  ميبا تأملي در آيات قرآن كريم متوجه 
هاي مختلف و  متعددي از چهره به مثابه يك ابزار ارتباطي بيان كننده حاالت، هيجان

هاي متفاوت افراد به هنگام برپايي فرآيند ارتباط ياد شده است. در  حتي موضع گيري
ترين  شاخصي قرآني، صرف نظر از تأثيرات زمان، مكان و فرهنگ، به  اين مطالعه

پردازيم. بر اساس  كند، مي ها را ابراز مي عواطف اساسي كه انسان در زندگي خويش آن
  توان مشاهده كرد كه عبارتند از: مستندات قرآني در چهره اثرات حاالت مختلف را مي

  خشم. 5-1

كند.  گيرد و وي را برافروخته مي خشم حالتي است كه در تمام وجود انسان شكل مي
ي انسان است. خشم در قرآن كريم به دو معناي حقيقي و  گان آن چهره هبهترين نشاناما 

موسي(ع) و عموم حضرت مجازي بكار رفته است. در كاربرد حقيقي اين حالت به 
مردم مخصوصاً كافران و منافقان نسبت داده شده است؛ ولي بايد توجه داشت آنگاه كه 

شده است، در حقيقت اين واژه كاربرد  ه اين حالت عاطفي به خداوند انتساب داد
  مجازي پيدا كرده و البته منظور عذاب الهي است.

 . كاربرد حقيقي خشم5-1-1

  براي نمونه كاربرد حقيقي خشم در آيات ذيل ياد شده است: 
 كند: ي كافران را هنگام شنيدن خبر دختردار شدن چنين بيان مي خداوند چهره

(در حالى كه هر گاه به يكى از » أَحدهم بِالْأُنْثَى ظَلَّ وجهه مسوداً وهو كَظيموإِذَا بشِّرَ «
شود و به شدت خشمگين  ها بشارت دهند دختر نصيب تو شده، صورتش سياه مى آن

  )57: نحل( گردد) مى
حمنِ مثَالً ظَلَّ وجهه ما ضَرَب للرَّوإِذَا بشِّرَ أَحدهم ب«گويد:  اي ديگر مي يا در آيه

يمكَظ وهاً ودوسها را به همان چيزى كه براى خداوند  (در حالى كه هر گاه يكى از آن» م
شود و خشمگين  رحمان شبيه قرار داده [به تولّد دختر] بشارت دهند، صورتش سياه مى

  )17 :گردد) (زخرف مى
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ها از  شود كه آن پردازد، متذكر مي همچنين قرآن، آنجا كه به توصيف منافقان مي
گيرند و بديهي است كه وقتي انسان از شدت خشم  شدت خشم انگشتانشان را گاز مي

گيرد و در واقع به جاي اينكه رفتاري پرخاشگرانه با ديگران داشته  انگشتانش را گاز مي
مادين لو به صورت ندهد و به خودآزاري و ود انجام ميباشد، اين عمل را نسبت به خ

ها أَنْتُم أُوالَء تُحبونَهم و الَ يحبونَكُم و تُؤْمنُونَ بِالْكتَابِ كُلِّه و «پردازد:  (سمبوليك) مي
وتُوا بِغَيقُلْ م ظنَ الْغَيلَ مالْأَنَام كُملَيضُّوا عا عإِذَا خَلَو نَّا وقَالُوا آم إِنَّ الإِذَا لَقُوكُم كُمظ لَّه

ها شما را  داريد اما آن ها را دوست مى (شما كسانى هستيد كه آن» ذات الصدورِعليم ب
هاي آسمانى ايمان داريد (و آنها به كتاب  دوست ندارند! در حالى كه شما به همه كتاب

گويند:  كنند، (به دروغ) مى آسمانى شما ايمان ندارند). هنگامى كه شما را مالقات مى
شوند، از شدت خشم بر شما، سر انگشتان خود  اما هنگامى كه تنها مى» ايم! آورده ايمان«

با همين خشمى كه داريد بميريد! خدا از (اسرار) درون «گزند! بگو:  را به دندان مى
  )119 :ها آگاه است) (آل عمران سينه

قَومه غَضْبانَ ولَما رجع موسي إِلَي «در مورد حضرت موسي (ع) نيز آمده است كه 
رأس أَخيه لْقَي الْأَلْواح وأَخَذَ بأَسفاً قَالَ بِئْسما خَلَفْتُموني منْ بعدي أَعجِلْتُم أَمرَ ربكُم وأَ

ي الْأَعداء وال يجرُّه إِلَيه قَالَ ابنَ أُم إِنَّ الْقَوم استَضْعفُوني وكَادوا يقْتُلُونَني فَال تُشْمت بِ
(و هنگامى كه موسى خشمگين و اندوهناك به سوى قوم » تَجعلْني مع الْقَومِ الظَّالمينَ

پس از من، بد جانشينانى به رايم بوديد (و آيين مرا ضايع «خود بازگشت، گفت: 
(و زود  كرديد)! آيا در مورد فرمان پروردگارتان (و تمديد مدت ميعاد او)، عجله نموديد

سپس الواح را افكند، و سر برادر خود را گرفت (و با عصبانيت) به » قضاوت كرديد؟!)
فرزند مادرم! اين گروه، مرا در فشار گذاردند و ناتوان «سوى خود كشيد او گفت: 

كردند و نزديك بود مرا بكشند، پس كارى نكن كه دشمنان مرا شماتت كنند و مرا با 
  )150: ) (اعرافگروه ستمكاران قرار مده

زخرف، خود  17نحل يا  57ي  توانيم اين را ببينيم كه در آيه با توجه به آيات مي
افتد و  شود و در آن دگرگوني اتفاق مي كند كه در حال خشم چهره سياه مي آيه بيان مي
شود كه  كند كه خشم حتي باعث مي آل عمران به اين نكته اشاره مي 119نيز در آيه 

شتان خود را نيز از شدت عصبانيت بگزد. چرا كه در اين حالت انسان انسان سر انگ
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دهد. و حواسش نيست كه دقيقاً چه كاري انجام  قدرت تفكر درست را از دست مي
شود  دهد و گزيدن سر انگشتان نيز به همين خاطر است كه دقيقاً انسان متوجه نمي مي

كند  شود كه قرآن اشاره مي شت ميگزد ولي اين نكته بردا كه دارد سر انگشتانش را مي
اش سياه  به اين كه از كجا بايد فهميد كسي خشمگين است و آن اين است كه چهره

جا كه موسي (ع) خشمگين به طرف قوم خود گزد. و آن يا سر انگشتانش را مي شود مي
كند. باز هم در اين جا موسي (ع) هنگامي  گردد نيز حالتي از خشم را بازگو مي باز مي

كه غضب بر او چيره شد بدون توجه به كنترل خشم و عصبانيت خويش، برادرش را 
شود كه در حالت خشم نه تنها چهره بلكه تمام  مورد تهاجم قرار داد. پس معلوم مي

  ي اين حالت در انسان هستند. حالت ديگر بدن نيز بازگو كننده

  . كاربرد مجازي خشم5-1-2

  ن صورت ترسيم شده است: حالت مجازي غضب و خشم نيز به اي
» ا تُنْبِتملَنَا م خْرِجي كبلَنَا ر عفَاد داحامٍ ولَى طَعبِرَ عى لَنْ نَصوسا مي إِذْ قُلْتُم و

أَدنَى بِالَّذي تَستَبدلُونَ الَّذي هو ها و عدسها و بصلها قَالَ أَ و قثَّائها و فومالْأَرض منْ بقْلها 
غضب و الْمسكَنَةُ و باءوا ب هو خَيرٌ اهبِطُوا مصراً فَإِنَّ لَكُم ما سأَلْتُم و ضُرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ

ما عصوا و ك بو يقْتُلُونَ النَّبِيينَ بغير الْحقِّ ذلĤيات اللَّه نَّهم كَانُوا يكْفُرُونَ بمنَ اللَّه ذلك بِأَ
اى موسى! «و (نيز به خاطر بياوريد) زمانى را كه گفتيد: «چون گفتيد:  (و؛  كَانُوا يعتَدونَ

هرگز حاضر نيستيم به يك نوع غذا اكتفاء كنيم! از خداى خود بخواه كه از آنچه زمين 
موسى  »روياند، از سبزيجات و خيار و سير و عدس و پيازش، براى ما فراهم سازد. مى

كنيد؟! (اكنون كه چنين  تر را به جاى غذاى بهتر انتخاب مى آيا غذاى پست«گفت: 
است، بكوشيد از اين بيابان) در شهرى فرود آئيد زيرا هر چه خواستيد، در آنجا براى 

ها زده شد و باز گرفتار خشم خدايى  و (مهر) ذلت و نياز، بر پيشانى آن» شما هست.
ورزيدند و پيامبران را به ناحق  به آيات الهى، كفر مىشدند چرا كه آنان نسبت 

  )61 :(بقره .كشتند. اينها به خاطر آن بود كه گناهكار و متجاوز بودند) مى
دهد كه خداوند آنان را مورد خشم خود قرار داد و اين همان  در اين آيه نشان مي

  است.گونه كه ذكر شد به معناي مجازي و در معرض عذاب الهي قرار گرفتن 
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  شاد، شاداب و با نشاط. 5-2

منظور از شادي، خوشحالي حاصل از دريافت مژده است كه به معناي مسرت دروني 
) 271، ص 17 ، ج1393 است، مسرتي كه اثرش در چهره انسان ظاهر شود. (طباطبايي،

تر  بندد و چشمان درخشان شود و لبخند بر لبان نقش مي در اين حالت چهره گشاده مي
هاي بدن گرديده و احساس  شوند. موجب ايجاد يك نشاط فراگير در ديگر اندام مي

گيرد، احساس درد و گرسنگي به فرض وجود، فروكش  خوشايندي كل جسم را فرا مي
اش  آثار شادي درست نقطه مقابل غم و غصه است؛ شخص مسرور چهره خواهدكرد.

ده به كار و فعاليت و فكرش باز و خندان و بشاش، خوش گفتار و بذله گو، بردبار، آما
  )148، ص 1383ي، دل گ ي ب  ي ائ ي روشن است.(ض

، 23شادي، شادابي و نشاط در آيات بسياري به آن پرداخته شده است. (حديد:
، 36، النمل:76، القصص:4، الروم:32، الروم:36، الروم:75، غافر:83، غافر:48شوري:

، 44، األنعام:50، التوبة:81، التوبة:22، يونس:58س:، يون26، الرعد:36، الرعد:53المؤمنون:
ي  جا به سراغ آياتي رفتيم كه بازگو كننده) اما در اين120، آل عمران:188ن:آل عمرا

  هستند. كه براي نمونه عبارتند از:حالت شادي و نشاط در چهره 
قرآن حالت خوشحالي و خوشبختي را كه در روز قيامت بر چهره مؤمنان نمايان 

ت و با رخساري خندان و شاداب در انتظار ورود به بهشت هستند، اينچنين توصيف اس
هايى در آن روز شاداب و با  (چهره» وجوه يومئذ نَاعمةٌ * لسعيِها راضيةٌ« كند: مي

 ) 9و  8 :(غاشيه .)ند. و از سعى و تالش خود خشنودندطراوت

هايشان طراوت نعمت [بهشت] را  (از چهره» النَّعيمِ تَعرِف في وجوههِم نَضْرَةَ«
  )24 :(مطففين .يابي) درمي

. هايي شاداب و مسرور است) ((آرى) در آن روز صورت» وجوه يومئذ نَاضرَةٌ«
  ) 22 :(قيامة

وه يومئذ ناضرَةٌ إِلي وج" به نقل از امام علي بن موسي الرضا (ع) در معناي آيه
هايي كه در آن روز نوراني است، و منتظر ثواب  آمده است: يعني چهره "اظرَةٌها نرب

هايي كه در آن روز سفيد و با  ، يعني صورت"پروردگارش است. وجوه يومئذ ناضرَةٌ
ها آن روز روشن، خندان و شادان  ) چهره11،ص20 ، ج1393 صفا است، (طباطبايي،
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) و 60، ص10 ، ج1406شاداب و زيبايند. (طبرسى، است. يعني در روز قيامت خرّم و 
يا زيبايي چهره ناشي از برخورداري از نعمت و شادماني؛ كما اينكه به طور كنايي از 

) 21، ص16، ج2000 عاشور، شادماني آنان به شاداب بودن چهره تعبير شده است. (ابن
شان هاي عمت بر چهرهها متنعم بوده و اين ن اي كه در اين نعمت روح و تن آن گونه به

، 6، ج1987تواند ببيند. (قطب،  اي آن را مي شود به طوري كه هر بيننده منعكس مي
 )3859ص

تواند حاالتي چون خنده،  ي شادي مي ي قابل توجه اين است كه ثمره اما نكته
وجوه يومئذ «ها اشاره كرده است:  ه آياتي به آنتبسم يا اشك شوق در چهره باشد ك

رَةٌمفرَةٌ سشتَبسكَةٌ مهايى در آن روز گشاده، نورانى، خندان و شادمان  (چهره» ضَاح
كند كه مؤمنان در آن روز شادند و نشان  در اين آيه اشاره مي )39و  38 :(عبس .است)

  ي آنان نمايان شده است. اي است كه بر چهره ها همان خنده شادي آن
ترين و  ر انسان است. تبسم از منظر ديني، كمتبسم نوع ديگري از داللت شادي د

ها  زيباترين نوع خنده دانسته شده است؛ حالتي كه در آن فرد لبان خود بگشايد و دندان
  ) 50، ص 12، ج 1414نمايان شوند. (ابن منظور، 

حتى «افتد:  هنگامي كه حضرت سليمان با سپاهيانش براي فتح كردن جايي راه مي
واد النَّملِ قَالَت نَملَةٌ يأَيها النَّملُ ادخُلُواْ مسكنَكُم لَا يحطمنَّكُم سلَيمانُ و   علىإِذَا أَتَواْ 

(سليمان و لشكريانش حركت » ها...* فَتَبسم ضَاحكاً من قولجنُوده و هم لَا يشْعرُونَ
هاى خود برويد تا  به النه«گفت:  اى كردند تا به سرزمين مورچگان رسيدند مورچه

فهمند. پس سليمان از سخن او  سليمان و لشكرش شما را پايمال نكنند در حالى كه نمى
  )19 :(نمل .تبسمى كرد و خنديد ...)

شود كه سليمان نبي شاد شده است و نشان شادي او  در اين جا نيز مشخص مي
امروزه ثابت شده است كه خود  نيز تبسمي است كه بر لبان او نقش بسته است. اما

توان به تبسم دروغين و تبسم  هاي گوناگوني داشته باشد كه مي تواند داللت تبسم مي
كند. اما در اين آيه فقط به تبسمي  واقعي اشاره كرد كه هر يك پيام خاصي را منتقل مي
  اشاره كرده است كه خواستگاه شادي در انسان است.
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نشان از شادي در انسان دارد سرازير شدن اشك شوق حالت ديگري كه در آيات 
ي مائده به احساسات لطيف برخي مسيحيان در  سوره 83ي  از چشم است. قرآن در آيه

ها به صورت سرازير شدن اشك از ديدگان،  برابر آيات قرآن و بازتاب غيركالمي آن
ا نجاشى، آيات كند و اين مسيحيان، مسيحيانى بودند كه در حبشه، همراه ب اشاره مي

ى مريم را از جعفر بن ابى طالب شنيدند و يا مسيحيانى بودند كه همراه جعفر به  سوره
را شنيدند و اشك شوق ريختند (مكارم شيرازي و » يس«ى  مدينه آمدند و آيات سوره

  )56، ص 5، ج 1375همكاران، 
هم تَفيض منَ الدمعِ مما عرَفُوا منَ و إِذَا سمعوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرَّسولِ تَرَى أَعينَ« 

(و چون آنچه را به سوي اين پيامبر نازل  ؛» الْحقِّ يقُولُونَ ربنَا آمنَّا فَاكْتُبنَا مع الشَّاهدينَ
هايشان سرازير  اند، اشك از چشم بيني بر اثر آن حقيقتي كه شناخته شده، بشنوند، مي

در . )يسايم؛ پس ما را در زمره گواهان بنو پروردگارا، ما ايمان آوردهگويند:  شود. مي مي
آيه فوق اشاره شده كه اشك شوق مسيحيان همراه با معرفت و شناخت حق بود؛ از اين 

 آيد. رو نشانه كمال و شادابي روح به شمار مي

  اندوهگين و محزون. 5-3

غم، اندوه و حزن. اين حالت  كند عبارت است از حالت ديگري كه قرآن به آن اشاره مي
تعبيري از ناراحتي و حالتي روحي است كه مانند شادي در تمام جسم و بدن انسان به 

ي اسراء غم و  در سوره شود. آيد و آشكارترين اثرات آن در چهره نمايان مي وجود مي
  كند: هاي بني اسرائيل را چنين بيان مي اندوه نمايان شده در چهره

تُم أَحسنْتُم لأَنْفُسكُم و إِنْ أَسأْتُم فَلَها فَإِذا جاء وعد الĤْخرَةِ ليسوؤُا إِنْ أَحسنْ«
(اگر نيكى » وجوهكُم و ليدخُلُوا الْمسجِد كَما دخَلُوه أَولَ مرَّةٍ و ليتَبرُوا ما علَوا تَتْبيراً

كنيد. و هنگامى كه  دى كنيد باز هم به خود مىكنيد و اگر ب كنيد، به خودتان نيكى مى
وعده دوم فرا رسد، (آن چنان دشمن بر شما سخت خواهد گرفت كه) آثار غم و اندوه 

شوند همان گونه كه بار  شود و داخل مسجد (االقصى) مى هايتان ظاهر مى در صورت
  )7 :سراء(ا .)كوبند گيرند، در هم مى طه خود مىاول وارد شدند و آنچه را زير سل
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شود با عنوان  در اين آيات غم و اندوهي كه بر چهره بني اسرائيل نمايان مي
، بدي، ناميده شده؛ اين غم و اندوه پس از سركشي و طغيان ايشان و به هنگام »سوء«

عذاب آنان به دست ديگر بندگان خداست. زيرا كه غم و اندوه بر خالف شادي و 
ي اندوه يعقوب  و نيز قرآن درباره گذارد. ره بجاي ميخوشحالي غالباً آثاري منفي بر چه

و تَولَّي عنْهم و قَالَ يا أَسفَا علَي يوسف و ابيضَّت «گويد:  در فراق فرزندش يوسف مي
يمكَظ وزْنِ فَهنَ الْحم نَاهيو !» اى دريغ بر يوسف «(و از آنان روي گردانيد و گفت: » ع

  )84 :(يوسف .)شدخورد، چشمانش از اندوه سپيد  دوه خود را فرو ميدر حالي كه ان
اين آيه از آيات غيركالمي معلل است كه علت سفيد شدن چشم (نابينا شدن) را 

كند. قرآن همچنين حالت اندوه مؤمنان فقيري  ناشي از شدت ناراحتي و اندوه بيان مي
حضرت براي جهاد از مدينه  كه نزد پيامبر (ص) آمدند و درخواست كردند همراه آن

بيرون بروند اما ايشان فرمودند كه مركبي جهت حمل ايشان فراهم نشده و در دسترس 
  كند: اين گونه بازگو مينيست و گريان و اندوهگين از حضرتش مرخص شدند را نيز 

»ا أَحم الَ أَجِد قُلْت ملَهمتَحل كا أَتَوينَ إِذَا ملَي الَّذالَ ع و منُهيأَع ا ولَّوتَو هلَيع لُكُمم
(و [نيز] گناهي نيست بر كساني كه چون » تَفيض منَ الدمعِ حزَناً أَالَّ يجِدوا ما ينْفقُونَ
، »كنم تا بر آن سوارتان كنم چيزى پيدا نمى«پيش تو آمدند تا سوارشان كني [و] گفتي: 

ند ياب ريخت كه [چرا] چيزي نمي چشمانشان اشك فرو ميبرگشتند، و در اثر اندوه، از 
  )92 :(توبه .)تا [در راه جهاد] خرج كنند

دهد كه بين حزن و اشك ريختن از چشمان رابطه وجود دارد  اين آيه نيز نشان مي
هاي اشك ريختن به خاطر ناراحتي و اندوه  و آن رابطه اين گونه است كه يكي از داللت

وجود آمده است. ولي اين نكته بايد مورد توجه قرار گيرد كه  است كه در انسان به
ي به معناي اشك شوق متفاوت است و همراه با ناراحتي  ي حزن با گريه ي نشانه گريه

و غم است در حالي كه اشك شوق باعث شور و اشتياق براي رسيدن به مطلوب يا از 
  سر خوشحالي و شادي زياد است.
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 ذليل و خوار. 5-4

هاي  هايي اشاره كرده است كه ذليل و خوارند و اين ذلت در چهره به چهرهقرآن 
  ايشان نمايان شده است:

 »وهجو ذئموةٌ يع2 :(غاشيه. بارند) هايى در آن روز خاشع و ذلّت (چهره» خاش(  
  )24: (قيامة .هايي عبوس و درهم كشيده است) (و چهره» و وجوه يومئذ باسرَةٌ«

اي كه يقين كرده عذاب برآن فرود خواهد آمد (ابن  ره عبوس در هم كشيدهچه
اي گرفته، سوخته و ديگرگون شده (طبرسى،  ) ويا چهره 57، ص45، ج1414منظور، 

هايي كه به دليل فرو  هاي تيره در هم شده بدبخت؛ چهره ) چهره60، ص10 ، ج1406
و امكان نگريستن ندارند. (قطب، اند  رفتن در باتالق گناهان در هم و بي فروغ شده

  )3772، ص 6 ، ج1987

 شرمسار . 5-5

(و در آن » غَبرَةٌ هاعلي يومئذ وجوه و«فرمايد:  اين آيه نيز نزديك به اين معناست كه مي
اين غبار، تيرگي ناشي از  ).40: (عبس .هايي است كه بر آنان غبار نشسته) روز چهره

ها مستولي  اندوه و پشيماني دانسته شده كه چونان پوششي از بدبختي و گرفتگي بر آن
آنچه كرده بود را حاضر يافت و مجازات و سزاي آن گناهان را در  شده؛ چرا كه هر

) بنابراين اين وصف 1987، ص6 ، ج1987پيش روي خويش يقيني يافت. (قطب، 
ها پس از آنكه بر اعمال زشت  ت در روز قيامت؛ صاحبان اين چهرهچهره كافران اس

خود واقف گشته و حلول عذاب بر خود قطعي يافتند، در احساسات دروني خود دچار 
ناراحتي وغمي شديد شدند، اين غم كه يك احساس دروني است خود را بر 

 سازد. شان آشكار كرده و حالشان را فاش مي اي چهره

  گفت زدهمتعجب و ش. 5-6

 عجوز قالَت و هاوجه فَصكَّت صرَّةٍ في امرَأَتُه فَأَقْبلَت«فرمايد:  اره ميقرآن كريم در اين ب

يمقدر اين ميان همسرش [كه مژده را شنيده بود] با فريادي [از روي تعجب] در » ع)
 )29 :لذارياتاش زد سر رسيد و گفت: پيرزني نازا [و فرزند؟!]) (ا حالي كه به چهره
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اي به يك  اشاره، 14باكف دست به گونه زدن (سيلي به صورت خود زدن)
) 207 -205، صص 1392محسنيان راد،  .ك:(براي ديگر معاني ر رفتارنشانه اي دارد

كننده شدت تعجب و شوكه شدن  اين حركت، رفتاري است با گستره جهاني كه بازگو
كه من به اندازه هنگامي كه شخص از شگفتي است. اين حركت به اين معناست 

  ) Morris, 1994, p.21ام. ( ديگري بر صورتم سيلي بزند، غافگير و شوكه شده
تعجب  كند، نشان از رفتار غيركالمي در آنچه اين آيه حكايت مي بنابر اين اين

 شود گرفته مي جوامع بكار بسياري از اي همچنان تا به امروزه دراشاره اين رفتاراست. 
البته اين حركت نبايد شود.  همراه مي و...» من واي بر«غلب همراه با عبارات دعائي ا و

اشتباه شود چرا كه آن حركت به معناي ناراحتي از حماقت  ،15خود با سيلي زدن به سر
  )Morris, 1994, p.144خويشتن است. (

(ع) حضرت ابراهيم  كند كه همسر آيه نيز اين حالت تعجب را به خوبي ترسيم مي
ممكن شنيد آن را نا كه اين خبر را مي كس همچون هر ،از آن جايي كه پيرزني نازا بود

اش حكايت  شد، او نيز متعجب شد و با زدن به چهره كرد و باعث تعجبش مي تصور مي
  از تعجب كرد.

  متنفر. 5-7
ي  هم كشيدن، ترشرويي است كه در قرآن با واژه تنفر معادل كلماتي چون روي در

) اين حالت از مشهورترين 129، ص 6، ج 1414ياد شده است. (ابن منظور، » عبس«
كند. اين هيجان يك مكانيزم  اي است كه حكايت از ناخرسندي مي هاي چهره بيان

اي است، تنفر در مواجهه با يك  دفاعي اساسي است و داراي ارزش حياتي قابل مالحظه
آيد، همراه با حركاتي است  مي شود به وجود محرك آزاردهنده كه موجب رنجش مي

   ها كنار زدن عامل آزار دهنده يا محافظت فرد از آن عامل است. كه هدف آن
گاهي اين تنفر، برخاسته از رفتار فردي است كه هنجاري اجتماعي مورد انتظار 

بيند.  مخاطب را مراعات نكرده و از اين رو، ارتباط گير، وي را شايسته چنين تعاملي مي
(چهره در هم » اَلْأَعمى جاءه * أَنْ عبس و تَولَّى«كند:  ز اين نوع نگاه چنين ياد ميقرآن ا

اين كه انسان  )2و  1 :كشيد و روي گردانيد. از اينكه آن مرد نابينا نزد او آمد!) (عبس
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روي از چيزي يا كسي برگرداند نشان از تنفر و نفرت او نسبت به آن است. كه آيات 
  س نيز به آن اشاره دارند.ي عب سوره

  درخواست كننده. 5-8

تواند حكايت از خواسته، شوق و تمناي انسان نيز باشد؛ در اين راستا آياتي از  چهره مي
قَد نَرَى تَقَلُّب وجهِك في السماء «اند همچون:  قرآن كريم به اين حقيقت اشاره نموده

فَولِّ وجهك شَطْرَ الْمسجِد الْحرَامِ و حيثُ ما كُنْتُم فَولُّوا وجوهكُم فَلَنُولِّينَّك قبلَةً تَرْضَاها 
قُّ مالْح ونَ أَنَّهلَمعلَي تَابينَ أُوتُوا الْكإِنَّ الَّذ و بشَطْرَه ا اللَّهم و هِمبلُونَنْ رمعا يم؛» غافل ع 

] آسمان [چون كسي كه به انتظار مطلبي باشد] (ما گردانيدن رويت را در [جهت
اي كه آن را بپسندي برمي گردانيم؛ پس رويت را  بينيم؛ پس يقيناً تو را به سوي قبله مي

به سوي مسجد الحرام گردان؛ و [شمايي مسلمانان!] هر جا كه باشيد، روي خود را به 
ر قبله [از بيت المقدس به دانند كه اين تغيي سوي آن برگردانيد. و مسلماً اهل كتاب مي

كعبه] از سوي پروردگارشان [كاري] درست و حق است؛ [زيرا در تورات و انجيلشان 
اند كه پيامبر اسالم به دو قبله نماز خواهد خواند] و خدا از آنچه [بر ضد پيامبر  خوانده

 )144 :(بقره .)دهند، بي خبر نيست نان] انجام ميو مؤم

كالمي حضرت ديده شد، مفهوم واقع  شده، رفتار غيربر طبق آنچه در آيه نقل 
گشت و به آن پاسخ كالمي داده شد. درآيه فوق به چهره به مثابه كانال ارتباطي كه 

دهد اشاره شده است هدف ازچرخش  ها رانيز انجام مي كاركرد جستجو ودريافت داده
 ت موجودحير پهنه آسمان جستجوي اطالعات جديدي است كه به ابهام و چهره در

  پايان دهد.
اي  اي غير از قبله از اين رو، اين حالت چهره، اشاره و رغبت شديدي است به قبله

ها  اند و اين از آن جهت اتفاق افتاد كه يهود با مسلمان كه تا به حال مسلمانان بر آن بوده
شان دستاويزي جهت  و همسويي مسلمانان را با قبله به مخاصمه و احتجاج برخاستند

دادند؛ لذا حضرت رسول (ص) به نشان ادب به ساحت الهي،  نه و فريب قرارفت
 هيچگاه اين درخواست را بر زبان نياورد ولي با گرداندن چهره خود در آسمان آرزوي

) لذا اين دعا بود ولي دعايي بي صدا، با 133، ص1 ، ج1987آن را داشت. (قطب، 
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ا خداوند رعايت كرده باشد و هم كمك زبان غيركالمي چهره كه هم تمام ادب را ب
  )61، ص2010خواسته خويش را به درگاه او ابراز نموده باشد. (ربايعة، 

 مبهوت و ترسيده. 5-9

مبهوت شدن بدين معناست كه فردي به دليل غير منتظره و ناگهاني بودن اتفاقي از هر 
اين  حركت و ميخكوب شود. گونه حركتي درمانده شود و حداقل براي لحظاتي بي

شود، حالت شديدتر از وضعيت  حالت در چهره با نمودهاي دهشت و ترس آشكار مي
تواند منجر  از آن نام برده است كه حتي مي» صعق«وصف شده آن را قرآن تحت عنوان 

صعق االنسان إذا غُشي « :گويد ابن منظور به بيهوشي فرد شود و عقل انسان را بزدايد.
 )198، ص10، ج1414ر، (ابن منظو». عليه و ذهب عقله

» ثُم اَللّه نْ شاءضِ إِالّ مي اَلْأَرنْ فم و ماواتي اَلسنْ فقَ معورِ فَصي اَلصخَ فنُف و
ها  شود، پس هر كه در آسمان (و در صور دميده مي» نُفخَ فيه أُخْري فَإِذا هم قيام ينْظُرُونَ

ميرد، مگر كسي را كه خدا بخواهد، آن گاه بار ديگر در صور دميده  و زمين است مي
نگرند [كه  شود، ناگاه همه آنان بر پاي ايستاده [مات و مبهوت به هر سو] مي مي

  ) 68سرانجام كارشان چه خواهد شد!]) (زمر، 

  هاجميانكار كننده ت. 5-10

توان نام آن  اي را برداشت كرد كه مي توان نوع ديگري از داللت چهره زير نيز مي  از آيه
 في تَعرِف بينات آياتُنا علَيهِم تُتْلي إِذا و«را انكار كننده تهاجمي ناميد. طبق اين آيه: 

وهجينَ ونْكَرَ كَفَرُوا اَلَّذونَ اَلْمكادطُونَ يسينَ يتْلُونَ بِالَّذي هِملَينا عأَ قُلْ آيات ئُكُمبِشَرٍّ فَأُنَب 

(و هنگامى كه آيات روشن ما  ؛»اَلْمصيرُ بِئْس و كَفَرُوا اَلَّذينَ اَللّه وعدها اَلنّار ذلكُم منْ
ه نزديك كنى، آن چنان ك شود، در چهره كافران آثار انكار مشاهده مى بر آنان خوانده مى

خوانند حمله كنند! بگو:  ها مي است برخيزند و با مشت به كسانى كه آيات ما را بر آن
] كه خدا به كافران  آيا شما را به بدتر از اين خبر دهم؟ همان آتش سوزنده [دوزخ«

 )72 :(حج. وعده داده و بد سرانجامى است)
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در آيه فوق، بيان  ياد شده» منكَر«مفسران تفسيرهاي بسيار متعددي از واژه 
، 9، ج 2000طبري، ر.ك: توان به اجمال از آن اين چنين ياد كرد: ( اند كه مي داشته

عاشور،  ؛ ابن407، ص14، ج1393؛ طباطبايي، 95، ص7، ج1406؛ طبرسى، 188ص
  )241، ص 17، ج 2000

شود كه مؤمنان آن را  گرگون ميشود و چنان د هايتان حالتي عارض مي ) بر چهره1
  يابند؛ مي زشت

 ) منكر، شدت در هم گشيدگي و ترشرويي ايشان است؛2

  ) خشم و كين؛3
  ) قرآن ستيزي ايشان؛4
  ) رفتار ظالمانه و بلند انگاري خويش؛5
  ) انكار همراه با كراهت و درهم كشيدگي چهره.6

آيه فوق در اين صدد است كه بيان كند مقدار دشمني قلبي ايشان چنان شدت 
شان قابل شناسايي است كه حالتي انكار كننده و تهاجمي هاي روي چهره يافته كه حتي از

  گيرند. به خود مي

  چهره در قرآن  تكميلي درباره  . چند نكته6

هاي  سوره محمد (ص) با هشدار به منافقان به راه 30و  29قرآن كريم در آيات 
ذينَ في قُلُوبِهِم مرَض أَم حسب الَّ«فرمايد:  كند و مي غيركالمي شناسايي آنان اشاره مي

لَحنِ  أَن لَن يخْرِج اللَّه أَضْغَانَهم* ولَو نَشَاء لَأَرينَاكُهم فَلَعرَفْتَهم بِسيماهم ولَتَعرِفَنَّهم في
الَكُممأَع لَمعي اللَّهلِ وهايشان [نوعي] بيماري است،  (بلكه كساني كه در دل» الْقَو

* و اگر (برفرض)  آورد؟! هايشان را (آشكارا) بيرون نمي داشتند كه خدا كينهپن
شناختي و  شان مي نمايانديم، پس آنان را با چهره خواستيم، حتماً آنان را به تو مي مي

  داند.) شناسي؛ و خدا اعمال شما را مي قطعاً، آنان را از كنايه سخن (شان) مي
هاي چهره در  دهد شناسايي داللت كه نشان مي اي است در اين آيات بيان به گونه

كند چرا كه در آيه به پيامبر (ص)  هاي ديگر غير كالمي معنا پيدا مي كنار حالت
تواني حقيقتشان را از روي لحن سخن گفتنشان بفهمي. و  گويد: با اين وجود تو مي مي
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ن سخن گفتن اي از عاليم ارتباطات غيركالمي است، لح گان چهره همان طور كه نشان
  هاي اين شيوه از ارتباط است. خود نيز يكي از كانال

قرآن كريم به يك حالت ديگري نيز اشاره دارد و آن استفاده از فريب در چهره 
است. ناگفته پيداست كه حاالت خنده و گريه بعضاً به عنوان رفتاري فريبنده نيز بكار 

يا كنش واقعي در درون فرد شوند؛ در چنين وضعيتي هيچگونه احساس و  گرفته مي
متظاهر به خنده و يا گريه ايجاد نشده است؛ بلكه او با اين رفتارغير واقعي سعي دارد 
يك پيام غيركالمي فريبنده به بيننده ارسال كند. قرآن كريم از چنين وضعيتي نيزگزارش 

به دهد و اين همان كاري است كه برادران يوسف (ع) به هنگام شامگاه و پس از  مي
چاه افكندن برادر خويش و سپس فروش وي به عنوان برده به كاروانيان رهگذر انجام 

و جاءوا «كند:  دادند. قرآن كريم بازگشت ايشان را به نزد پدر خويش چنين نقل مي
  )16: (يوسف .)، گريان نزد پدر خود [باز] آمدند(و شامگاهان ؛» أَباهم عشَاء يبكُونَ

گشت ايشان به هنگام شامگاهان معنادار تصريح قرآن كريم به باز آيد ر ميبه نظ
آن روزگاران به دليل كمي نور، از  است؛ و آن اينكه به هنگام شامگاه خصوصاً در

توان چهره افراد را به درستي ديد  شد و لذا نمي وضوح قدرت بينايي افراد كاسته مي
ماند.  رت خود باقي ميولي در خصوص صداي گريه قدرت شنوايي همچنان به قد

ها زماني را براي كتمان حقيقت و فريب پدر خود را برگزينند كه در آن  بنابراين آن
خوانش چهره ضعيف شده است تا اين ارتباط غيركالمي برقرار  امكان ديدن واضح و

ولي با رفتاري ديگر سعي كردند بر سخنان دروغ و فريب آميز خود شاهد  ،نشود
گريه) را ارائه دهند. در نتيجه ايشان در اين رفتار خود از ارتباطات غيركالمي ديگري (

اند. هرچند كه اين امر بر حضرت يعقوب نبي(ع)  غيركالمي با هدف فريب استفاده كرده
  پوشيده نماد: 

»لى جاؤُ وع هيصمٍ قَمبٍ بِدلْ قالَ كَذب لَتوس لَكُم كُمراً أَنْفُسرٌ أَمبي فَصملٌج و اَللّه 

(و خوني دروغين بر پيراهنش آوردند [تا يعقوب مرگ  ؛»تَصفُونَ ما على اَلْمستَعانُ
گوييد، بلكه نفس شما كاري [زشت را]  يوسف را باور كند]. گفت: چنين نيست كه مي

تر  در نظرتان آراست [تا انجامش بر شما آسان شود] در اين حال صبري نيكو [مناسب
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ياري خواسته  دهيد از او ست كه بر آنچه شما [از وضع يوسف] شرح مياست]؛ و خدا
  )18 :) (يوسفشود مي

  نتيجه گيري

شود  توان به اين نتيجه رسيد كه با نگاه به آيات، روشن مي با توجه به آنچه ذكر شد مي
هاي جديد مطالعاتي را بر روي  كه رويكردهاي اسالمي در موضوعات ارتباطي، افق

گشايد به عنوان نمونه سطح ارتباطي انسان با عالم ماوراء، به  اين عرصه ميپژوهشگران 
نوبه خود سر فصل بسيار مهمي است كه به دليل عدم باور عملي به آن در مطالعات 

هاي  ها و ترسيمينغربي مغفول واقع شده است؛ و اين در حالي است كه در اسالم تبي
ت و وضعيت بهشتيان و دوزخيان ارائه مفصل و دقيقي از اين حاالت در جهان آخر

  شده است.
اي در قرآن كريم كه انسان را فارغ از  ي نمودهاي چهره بايد گفت مطالعه

نشان دهنده اين حقيقت است كه  ،ي زمان و مكان مورد خطاب قرار داده است محدوده
ت نمودهاي ياد شده فوق، عموماً داراي صبغه جهاني و فطري هستند و اين مطلبي اس

  كه در علوم ارتباطات نيز به آن تصريح شده بود.
شود را كه از چهره برداشت ميهايي در آيات قرآن كريم، كاركردها و پيام

توان به يك مورد خاص محدود كرد، چون تركيبي از مفاهيم و كاركردهاي  نمي
آيد در  ي خشمگين سخن به ميان مي شود. چنان كه وقتي از چهرهگوناگون را شامل مي

عين حال ممكن است فرد حالت انكار نيز داشته باشد و يا حتي حالت تنفر را نيز بشود 
  ي چنين شخصي برداشت كرد.  از چهره

توان  چنان كه در آياتي نيز اين برداشت كامالً محسوس بود. اما با اين وجود مي
  به چهره را به صورت زير نشان داد. مدل قرآني نسبت
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  ها:يادداشت
                                                

1. Mark Knapp  

2. The Expression of The Emotions in men and animals 

3. Paul, Ekman 

4. The six basic facial expressions  

5. Anger  

6. Fear  

7. Sadness  

8. Disgust  

9. Surprise  

10. Joy  

11. identity 

12. attractiveness 
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13. facial affect scoring technique 

14. Cheek slap 

15. Head slap  
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  تفسير بيان القرآن الكريم لحاالت الوجه و مفهومها

  

  29/7/1435   : االستالم تاريخ                    *مجد يمحمدجواد صادق

  2/2/1436   : تاريخ الموافقة            **يآباد ضيف ريحامد جهانگ

  

ـ التصاالت غيـر اللفظيـة الجسـيدية و   يهمل القرآن الكريم الطاقات الهائلة الكامنة في ا مل  ك ألنّـه ذل

رسم أبعاد هـذا  حيث اعتني بذلك في مختلف آياته و أكملها في برمجة حياة اإلنسان؛آخركتب اهللا و

  تكميلها.اء إلي تعميق الرسالة الموجهة والنوع من االتصال اإلنساني.حيث أدي هذا االعتن

شتّي دالالته كقناة من قنوات التواصل غيـر اللفظـي.    كما اهتم القرآن الكريم بشكل خاص بالوجه و

ثم انتقلنا  راسات نظرية لالتصاالت غيرالفظيةلقد حاولنا خالل بحثنا هذا أن نبدأ الحركة البحثية من د

إلي القرآن الكريم؛حتي يتسنّي لنا فهـم اآليـات القرآنيـة بعمـق أكثـر؛ كمـا قُمنـا بترتيـب اآليـات          

إلطار النظري الحديث لعلم االتصاالت لنتمكن من تصميم إطار نظري قرآنـي  المستخرجة بناء علي ا

فبعبارة أخري حاول هذا البحث أن يعتمد اآليات القرآنية في دراسة متعددة التخصصـات   لهذا العلم.

من منظار االتصاالت غير اللفظية لإلنسان( لقناة الوجة فحسب) كي يستخرج مفاهيم الرسـائل التـي   

  هذا القناة.تُرسل عبر 

  

  .لغة الجسد التواصل غير اللفظي، رسائل الوجه، حاالت الوجه، القرآن، الوجه، :الكلمات الدليلة
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