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بررسی معناشناختی ترکیب «قرّة العین» و معادلهای فارسی آن
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چکیده

«قرّة العین» از جمله ترکیبهایی است که در ادبیات عربی به ویژه در منابع دینی مانندد قدرآن و
حدیث بسیار تکرار شده است .در زبان فارسی برای این ترکیب معادلهایی چون «خنکی چشم»،
«روشنی چشم» و مانند آن در نظر گرفته شده است ،ولی به نظر میرسد این ترجمدههدا چنددان
گویای معنای مورد نظر این تعبیر نیست .بر این اساس در ایدن مقالده ،نگارنددگان در جسدتاری
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العین» در زبان عربی و ترجمه درست و گویای آن به زبان فارسی به بحث و بررسدی پرداختده،
نادرستی یا نارسایی برگردانهای آن را به اثبات رسدانده و برابدر نهدادههدایی بدرای آن پیشدنهاد
کردهاند.
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مقدمه

د قَرَّ (قَ رِرَ) دَ و قَرَّ (قَ رَرَ) دِ قَراراً بالمکان :اسدتقر

گاه برخی از واژگان و تعابیر آن چنان رواج یافتده

فیه (ابنمنظور2311 ،م« ،قرر»)؛ در آن استقرار یافت.

و آن اندازه به کار رفته که اغلب اهل زبدان د و حتّدی

د قَرَّ دُ القِدرَ :صبَّ فیها المداً بدارداً لدئال تحتدرق

زباندانان و نکتهسنجان د به نادرستی یا نارسایی آنها

(ابددنمنظددور2311 ،م« ،قرر»)؛ در دیدد

آب سددرد

در بیان معنای مورد نظر هیچ توجّهی نکردهاندد .ایدن

ریخت که نسوزد.

غفلت یا تغافل در خصوص تعابیری که د به گوندهای
مجازی ،کنایی یدا اسدتعاری د مفداهیم دیگدری را در
الیه های زیرین معنایی با خدود دارندد ،بیشدتر نمایدان
است.
ترکیب و هم جواری «قرّة» و مشتقات آن با «عین»

دد قُدرَّ الرجدلُ :أصددابه القُددر (ابددن سددیدة2391 ،م،
«قرر»)؛ سرمازده شد.
د د القَددرار و القُددرور :اسددتقرار (جددوهری2317 ،م،
«قرر»)؛ قرار گرفتن ،ساکن شدن.
د القَرار و القَرارة مدن ارر

 :المطمدئن المسدتقَرّ

در زبان عربی ،و «نور» یا «روشنی» با «چشم» در زبان

(فراهیدی2311 ،م ،ابنمنظور2311 ،م« ،قرر»)؛ زمدین

فارسی ،نمونه این تعابیر است که بایدد بدر آن درند

بابت و هموار.

کرد و در آن کنکاش« .قرّة العدین» از جملده تراکیبدی
است که در ادبیات عربی به ویژه در منابع دینی مانند
قرآن و حددیث بسدیار تکدرار شدده اسدت .در زبدان
فارسی برای این ترکیب معدادلهدایی چدون «خنکدی
چشم»« ،روشنی چشم» و مانند آن در نظر گرفته شده
است ،ولی به نظر مدیرسدد ایدن ترجمدههدا چنددان
گویای معنای مورد نظر این تعبیر نیست.

د القُرّ و القِرَّة :البرد (ابدنمنظدور2311 ،م« ،قرر»)؛
سرما.
د القَرّ و القارّ :بارد (ابدن منظدور2311 ،م« ،ق رر»)؛
سرد.
د القَرور :الماً البارد (ابنمنظدور2311 ،م« ،قرر»)؛
آب خنک.
د القُرورة و القَدرَرة و القُدرَرَة و القَدرارة و القِدرارة:

بر این اساس نوشتار حاضر که از یک سدو مبتندی

الماً البارد الذی یصبّ فی القدر لکدیال تحتدرق (ابدن

بر جست و جویی میدانی است ،و از سوی دیگر یک

منظور2311 ،م« ،ق رر»)؛ آب سرد که در دی

ریزندد

تک نگاری در حوزه لغت و بالغت به شمار مدیرود،

تا نسوزد.

با اتخاذ روش توصیفی د تحلیلی متکفّل چنین بررسی
و بازنگری است.

د القُرارة و القُرّة و القُدرُرَة و القُدرَرَة :کدل مدا لدزق
بأسفل القدر من مرق أو حطام تابل محتدرق أو سدمن
أو غیره (ابنمنظور2311 ،م« ،قرر»)؛ آنچه به بنِ دی

 .1بررسی واژه «قرّة» در زبان عربی

چسبیده باشد از انواع خوراک و ،...تهْ دید

مادّه «قرر» در اصل برای بیان «سردی» و «سکون»

رایج امروزی.

در زبدان

به کار میرود؛ نمونههدای زیدر د کده بیدانگر کلمدات

در توجیدده رابطدده معنددایی و تددالزم «سددردی» و

مشتق از «قرر» است و غالباً از کتاب معتبدر و جدامع

«سکون» باید گفت که اصدوالً «گرمدا» بدا «جندبش» و

لسان العرب استخراج شده د شاهد این مدّعاست:

«پویایی» قرین است و «سرما» با «جمود» و «ایستایی»،

بررسی معنیشناختی ترکیب «قرّة العین» و معادلهای فارسی آن

از دیگر سو حرکت ،انرژیزاسدت و گرمدیآفدرین ،و
سکون خود به از دست دادن دما منجر میشدود .ایدن
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مطالب ذیل نیز در بیان کاربردها و معدانی لغدوی
فعل «قَرَّ» در همجواری با «عین» است:

مطلب ،مورد توجه راغب اصفهانی هم بوده است« :قَرَّ

« -قَرَّتْ به عینُک و قَرَّتِ العینُ تَقَدر قُدرّةً :نقدیُ

فی مکانه یَقِر قراراً إذا ببت ببوتاً جامدداً ،وأصدله مدن

سخُنتْ» (فراهیدی2311 ،م« ،ق رر»)« .السخْن نقدیُ

القُرّ وهو البرد ،وهو یقتضی السدکون ،والحَدر یقتضدی

البارد؛  ...و سخُنت عینُه :نقیُ قَرَّت  ...و هو سدخین

الحرکةَ» (راغب اصفهانی2414 ،ق« ،قرر»).

العین» (همان« ،سخن»).

امّا «قُرَّة» در اصدل مصددری اسدت کده کداربردی

« -قَرَرْت به عیناً و قرِرت بده عینداً قُدرَّةً و قُدروراً

اسم گونه یافته است ،به عنوان مثال« :طَهور» در اصدل

فیهما ،و رجلٌ قریرُ العین ،و قد قرّت عینُه تَقِر و تَقَدر:

مصدر ،و به معنی «پاک بودن» و«پاک شدن» است ،امّا

نقیُ سخنت .وأقَدرَّ ا عینَده أی أعطداه حتّدی تَقَدرَّ»

کاربرد اسمی یافته و معنی مایه یا ابزار طهدارت («مدا

(جوهری2317 ،م« ،قرر»).

یطهَر بده»؛ آنچده بددان پداک مدیگردندد) از آن اراده

« -قَرَّت عینُه دَ  ...و دِ قَرَّةً و قُدرَّةً و قُدروراً و هدی

می شود و به همین روی بر آب و خداک هدم اطدالق

ضدّ سخُنت  ...وأقَرَّ ا ُ عینَه و بعینده ،و عدین قریدرة:

میگردد.

قددارّة ،و قُرَّتُهددا :مددا قَ درَّتْ بدده» (ابددن سددیده2391 ،م،

در «قُرّة» هم ظاهراً چنین فرایندی رخ داده اسدت.

«قرر»).

بنابراین «قرّة» به معنی «ما یقَر به» د آنچه مایه سدردی

از اقوال لغویان بر میآید که :اوّالً «عین» به عندوان

یا سکون اسدت د خواهدد بدود (ابدنمنظدور2311 ،م،

فاعل یا تمییز منقول از فاعل ،برای فعل بالبدی مجدرد

«ق رر») .در تفسیر آیه شریفه «فال تَعلم نفسٌ ما أخفِیَ

«قَرَّ» به کار می رود و در فعل مزید (باب افعال) و گاه

لهم مِن قُرَّةِ أعْینٍ» (سجده ،)27:در روایات و تفاسدیر

فعل بالبی مجرد ،نقش مفعول به یا مفعول با واسدطه

آمده است« :من قرّة أعدین أی ممدا تقدرّ بده عیدونهم»

حرف جر (باً) را ایفا می کند .بانیاً چنان که پدیشتدر

(مجلسددی ،2319 ،ج ،77ص179؛ بیضدداوی2332 ،م،

هم آوردیم «قدرّة» هدم کداربرد مصددری و هدم اسدم

ذیل آیه) .البته در اکثر کتب معتبر لغت «قُرَّة» تنهدا بده

مصدری دارد .بالثاً «قَرَّ» در کنار «عین» به معنی «خنک

عنوان مصدر فعلِ «قرَّت عینُه دَِ» یاد شده است.

شدن» یا «سرد شدن» ،و متضاد «گرم شددن :سدخنت»
است.

 .2همنشینی واژه «قرّة» با «عین» در زبان عربی

لغت شناسان در خصوص معنای سردی یا گرمدی

«عین» اندام و ابزار دیدن است حتّی اگر دارنده آن

چشم به شرح ذیل اختالف کدردهاندد بده طدوری کده

قدرت و امکان دیدن را نداشدته باشدد .بدرای دیددن،

دامنه بحث از مدلول لغوی خارج شدده ،بده مجداز و

لفظ «بَصر» هم به کار میرود جز آن که این به معندی

کنایه و استعاره کشیده شده است:

قدددرت و امکددان بینددایی اسددت؛ بدددین روی آن کدده
نابیناست« ،عین» دارد ولی «بصر» ندارد.

 «قَرَّت عینُه  ...و اختلفوا فی اشتقاق ذلدک فقدالبعضُدهم :معندداه بددردت وانقطددع بکاسهددا واسددتحرارها
بالدمع؛ وقیل هو من القَرار أی رأتْ ما کانت متشدوّفة
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إلیه فقرّت و نامتْ» (ابدن سدیده2391 ،م« ،قرر»)؛ در

یرضیک فتقرّ عینُدک مدن النظدر إلدی غیدره  ...و قدال

مورد اشتقاق ترکیب «قَرَّت عینُه» اختالف نظر اسدت.

أبوطالب :أقرّ ا ُ عینَه :أنام ا ُ عینَه ،و المعنی صدادف

برخی گفتهاند «قرت عینه» یعنی چشمش سرد شدد و

سروراً یذهِب سهرَه فینام  ...وحقیقتده أبدرد ا دمعدةَ

گریه آن قطع شد و گرمیِ آن که با اشک حاصل شده

عینیه رن دمعة الفرح باردة ،و قیل أقدرّ ا ُ عیندک أی

بود ،پایان یافدت .و نیدز گفتده شدده «قدرت» در ایدن

بلّغک أمنیّتَک حتی ترضی نفسک وتسکنَ عینُک فدال

ترکیب مشتق از «قرار» است یعنی چشم آنچده را کده

تستشرِفَ إلی غیره» (ابنمنظور2311 ،م« ،قرر»).

انتظار میکشید ،دید و آرام گرفت و آسوده خفت.

برخی گفته اند« :قرّت عینُه» از «قَرور» گرفته شدده

« -وأقَرَّ ا ُ عینَه أی أعطاه حتی تَقَرَّ فال تطمحَ إلی

است .و «قرور» اشک سردی است که با شدادی فدرو

من هو فوقه؛ ویقال حتی تبردَ و ال تسدخنَ ،فللسدرور

می ریزد ،و گفته شده «قرّت عینُه» از «قرار» بده معندی

دمعةٌ باردةٌ ،وللحزن دمعةٌ حدارّةٌ» (جدوهری2317 ،م،

آرامش است .اصمعی گفته است ایدن ترکیدب یعندی:

«ق رر»)؛ و «أقَرَّ ا ُ عینَه» یعندی (بده انددازهای) بده او

خدا اشکش را سرد و خنک کند زیدرا اشدک شدادی

بخشید تا (چشم او) آرام و قرار گیدرد و بده فراتدر از

سرد است .و «أقرّ ا ُ عینَه» مشتق از «قَرور» به معندی

خود ننگرد ،و گفته میشود :تا سرد شود و گرم نشود،

آب سرد است .و گفته شده «أقرَّ ا ُ عینَک» یعندی بده

چه اشک سرور و شادی سدرد ،و اشدک انددوه گدرم

آنچه که باعث خشنودی تو می شود ،دست یافتی پس

است.

چشمت از نگاه به غیر آن بپرداخته ،آرام و قرار گیرد.

« -ومن المجداز :قدرَّت عینُده بده ... ،وأقَدرَّ ا بده

ابوطالب نیز گفته است« :أقرّ ا ُ عینَه» یعندی خددا

عینَددک ،و یقِددر عینددی أن أراک» (زمخشددری1229 ،م،

چشم او را بخواباند بدین معنی که شادی و سدروری

«قرر»).

به او رسید که بیخوابی او را ربود و به خواب رفدت

« -وقرَّت عینُه تقرّ :سرّتْ ،قال «کی تَقَرَّ عینُهدا» ،و

 ...و در حقیقت به این معندی اسدت کده خددا اشدک

قیل لمن یسَر به« :قُرّةُ عینٍ» ،قال« :قرّةُ عینٍ لی ولدک»

چشمانش را سرد کند زیرا اشک شادی سرد و خنک

(راغب اصفهانی2414 ،ق« ،قرر»)؛ و «قرَّت عینُه تقرّ»

است .و گفته شده «أقرّ ا ُ عینک» یعنی (خدا) تدو را

یعنی شاد و مسرور شد ،خداوند عدز و جدل فرمدوده

به آرزویت رساند تا راضی شدوی و چشدمت آرام و

است :کی تَقَرَّ عینُها ،و بده کسدی کده مایده شدادمانی

قرار گیرد و به غیر آن نظر نیفکند.

است« ،قُرّةُ عین» گفته میشود ،مانند آیه شدریفه «قدرّةُ
عینٍ لی ولک».

 .3همنشینی واژه «قرّة» با «عین» در اشعار عربی

« -وقال بعضُهم :قرّت عینُه مأخوذ مدن القَدرور ،و

خالصه احتماالت لغویان را با کاربردهای ترکیدب

هو الدمع البارد یخرج مع الفرح ،و قیل هو من القدرار

مورد بحث در اشعار فصیح و قابدل استشدهاد عدرب

و هو الهدوً ،و قال ارصمعی أبردَ ا ُ دمعتَه رنّ دمعة

همراه میکنیم که شامل احتماالت ذیل است:

السرور باردة؛ وأقرّ ا ُ عینَه مشتق مدن القَدرور ،و هدو
الماً البدارد؛ و قیدل أقدرَّ ا ُ عینَدک أی صدادفتَ مدا

بررسی معنیشناختی ترکیب «قرّة العین» و معادلهای فارسی آن
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« .1-3قَرَّ» به معنی «سرد شد»

أعین» (فرقدان )74:چندین آورده اسدت« :قدرّة مصددر

 )2با این بیان که وقتی گریه چشدم پایدان پدذیرد،

است و اصل آن مِن قرَّ یومنا یقِر قرّاً وقدرّةً إذا بدرد ،و

حرارتی که به واسطه یا همراه با اشک به وجود آمده،

برای آن «برد» را تخصیص کرد که بالد عرب گرمسیر

فروکش میکند؛ پدس «قدرّتْ عینُده» یعندی :چشدمش

اسددت و ایشددان را رنددج از گرمددا باشددد و راحددت از

خنک شد و دیگر اشک نبارید؛ شداعری چندین گفتده

خنکی» ( ،2971ج ،24ص.)132

است:
وتسخُن منکم أعینٌ بِاقتضائنا

لِما قرَّ منکم أمسِ فیه عیونُ

(ربیع بن عقیل1229 ،م)

« .2-3قرَّ» به معنی «قرار گرفت»
 )2با این توضیح که وقتی چشدم ،آنچده را بددان

با حمله ما چشمانتان گریان می شود همدان گونده

مشتاق است و انتظارش را میکشد ،ببیندد دیگدر آرام

که در گذشته (با شکست دادن ما) چشمانتان اشدکبار

میگیرد و فارغ از رنج بیداری ،شادمانه میآساید و به

نشد.

خواب میرود؛ پس «قرّتْ عینُه» یعندی :از نگراندی در

 )1با این توجیه که اشک خرمدی وخدوشحدالی،
سرد و خنک است و اشک غم و دژمدی ،گدرم؛ پدس
«قرّتْ عینُه» یعندی :اشدک شدادمانی چشدمش را فدرا
گرفت .بیدت نمونده احتمدال اول را در ایدن جدا نیدز
میتوان مطرح کرد.
در برخی کتب لغوی و ادبی هم «بَرد» را کنایده از
«فددرح» دانسددتهانددد (یسددوعی ،بددیتددا ،ص ،221مددادّة
«قرر»)؛ چنان کده راحتدی و محبوبیدت را هدم افداده
میکند« :الباردة :الغنیمة الحاصلة بغیر تعب و ال مشقة،
و کددل محبددوب عندددهم بددارد» (ابددنمنظددور2311 ،م،
«برد»)؛ «باردة» غنیمتی است کده بددون مشدقت بده
دست آید ،و هر محبوب و مرغوبی را «بارد» گویند).
همچنین با توجیه فوق بایدد قائدل بده مجداز مرسدلی
شویم و آن این که مراد از «عین» ،اشک چشم باشدد؛
چنان که اصمعی گفته است «أقرّ ا ُ عینَک» به معندی
«أبرد ا ُ دمعَک» اسدت (زوزندی1221 ،م229 ،؛ ذیدل
بیت « »22از معلقه عمرو بن کلثوم).
مفسّر بزرگ قرآن ،ابوالفتوح رازی ذیل آیه شدریفه
« والذین یقولون ربنا هب لنا من أزواجنا و ذریاتنا قدرّة

آمد .به نمونههای زیر توجه کنید:
قرّت بها عینُ من یأتیک بالفَنَدِ

إذاً فعاقَبنی ربّی معاقبةً

(نابغة ذبیانی1229 ،م ،معلقه)
در این صورت پروردگارم مرا آن گونده مجدازات
کند که چشم دشمن دروغپردازم از نگرانی در آید.
إذا لوی بقوی أطنابهم طُنُبا

قومٌ یبیت قریرَ العین جارهم

(حطیئة1229 ،م)
اینان قومی اند کده همسدایه آنهدا ،آن گداه کده در
کنارشان خیمه خویش بر پدا دارد ،شدب را بدی هدیچ
نگرانی به سر میبرد ،که در این بیدت احتمدال اول را
هم میتوان در نظر گرفت.
 )1بددا ایددن شددرح کدده وقتددی انسددان آنچدده را
رضایت بخدش اوسدت ببیندد و بده آرزویدش برسدد،
چشمش آرام می گیرد و زان پس بده چیزهدای دیگدر
نمینگرد؛ پس «قرّتْ عینُه» یعنی رضایتش فراهم شدد
و به چیز دیگری دلبستگی نداشت .پنج نمونه زیر را
باز میخوانیم:
فأبشرْ و قرّ العینَ منک فإننی

أجیً کریماً ال ضعیفاً و ال حَصِرا

(حاتم طائی2312 ،م ،ص)11
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مژده باد تو را و دل شاد باش که من بده ندزد تدو

معنی مشترک این چهار احتمال« ،خوشحدالی» و

بخشنده می آیم نه ناتوان و بخیل .البتده در ایدن بیدت

«رفع نگرانی» است ،هر چندد در توجیده ارتبدای ایدن

احتمال اول را نیز میتوان در نظر گرفت.

معنی با ترکیب «قدرّ» و «عدین» اخدتالف نظدر اسدت.

بیوم کریهةٍ ضرباً و طعناً

أق درَّ بدده موالیددک العیونددا

(عمرو بن کلثوم1221 ،م ،ص)229
از جنگی (خبر می دهیم) که در آن ضربه شمشدیر
و نیزه در کار بود و خویشاوندانت در آن روز شداد و
راضی شدند .در این بیت احتماالت سه گانه نخسدت
هم قابل طرح است.
فاقبَلْ من الدهر ما أتداک بده مَن قرّ عیناً بعیشده نفعَده

(اضبط بن قریع سعدی1229 ،م)

همچنین به طدور قداطع نمدیتدوان گفدت کده کددام
احتمال از احتماالت چهارگانه فوق با شعر کهن عرب
سازگار است اما ظاهراً احتمدال دوم کمتدر از همده و
احتمال چهارم بیشتر قابل قبول اسدت .ناگفتده نماندد
تمام نمونه های فوق از میان اشعار شعرای جداهلی و
مخضرم استخراج شده است.
 .4ترجمه پیشنهادی واژه «قرّة العین»
با توجه به احتماالت پیش گفته و شواهد شدعری

آنچه را روزگار برای تو به ارمغان میآورد ،بپدذیر

به نظر میرسد ترکیب «قَرَّ» با «عین» معندای «آرامدش

چه ،کسی که از زندگی اش راضی باشد ،زندگی او را

دل» ،و «دل خوشی» را افاده میکند .نگارندگان بدرای

سودمند افتد.

مدّعای خدویش دالیدل و قرایندی را نیدز قابدل ارائده

وألقت عصاها و استقرت بها النوی

کما قرّ عیناً باإلیاب المسافرُ

(معقر بن حمار بارقی1229 ،م)
کوله بار سفر را از دوش خدود بدر زمدین نهداد و

میدانند:
 .1-4توجیه لغوی

سکنی گزید و آرامش یافت آن گونده کده مسدافر بدا

بددا اندددک تددأملی در احتمدداالت چهارگانددهای کدده

بازگشت به وطن خود راضی و دل شاد میشدود .در

پیشتر یاد شد ،در مییابیم قددر متدیقّن آنهدا همدین

بیت فوق احتماالت سهگانه دیگر هم قابل ارائه است.

معنی است ،با این توضیح که معنی پیشنهادی در هدر

کأنها وابنَ أیام تربّبه

من قرّة العین مجتابا دیابودِ

(شماخ ذبیانی ،بیتا ،ص)221
در تأیید این احتمال ،گفته ابوالفتوح رازی را ذیدل
آیه «فکلی و اشربی و قَرّی عینداً» (مدریم )17:از نظدر
می گذرانیم ...« :در اصل آن دو قول گفتند یکی آن که
من القرّ الذی هو البرد  ...و قولی دیگر آن اسدت مدن
القدرار :چشددم در او بنددد و چشددم بدده او دار» (رازی،
 ،2971ج ،29ص.)72

چهار احتمال و نمونههای آنها بالصراحة یدا بالکنایدة
موجود است.
 .2-4توجیه بالغی
 .1-2-4تحقق مجاز مرسل
اگر «عین» را مجاز از «دل» بدانیم ،مدّعای ما بابت
می شود .قرینه این مجاز همان اسناد «قرّة» بده «عدین»
است چه« ،قرّ» در واقع وصف «دل» است نده چشدم،
چنان که شاعر جاهلی ،هدبة بن الخشرم گوید:
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ب) عالقه الزمیه (الزم و ملزوم)؛ نمونه های این

(هدبة بن الخشرم1229 ،م)

عالقه در «ظِلّ» و «ذی ظِلّ» در آیه شریفه «انطلقوا إلی

مادرِ این دو فرزند پنداشته است که آن صحنههای

ظِ دلذ ذی بددالعِ شددعب» (مرسددالت( )92:جرجددانی،

مخوف ،دل مرا خنک کرده و مرا بده نشدای و وجدد

1221م ،ص ،)219و در «ضوً» و «شمس» در عبارت

آورده است.

«طلع الضوً» مشهود است .در ایدن جدا نیدز حداالت

در متون روایی هم میخوانیم« :ال ینقارّ قلبی علدی
فراقه ساعةً» (مجلسی ،2319 ،ج ،91ص)941؛ دل من
بر فراق او لحظهای هم قرار نتواند داشت.
حال در باره عالقه این مجاز ،احتمداالت مختلفدی
الف) عالقه دالّیهه (دالّ و مهدلول)؛ نمونده ایدن
عالقه را تعبیر «فهمت الکتاب» در مطلع قصیده متنبی
دانسته اند که به معنی «فهمت معنداه» اسدت (مراغدی،

عالقه را در «رزق» و «مطر» در آیده شدریفه «و یندزل
لکم من السماً رزقاً» (غافر )29:نشان دادهاند .در ایدن
«چشم» می شود و هدر چده در دل بگدذرد ،در چشدم
نمایان است.
د) عالقه بدلیه (بدل و مُبهدلل منهه)؛ نمونده ایدن
عالقه را می توان در جمله «فی مِلک فالن ألف دینارٍ»

2339م ،ص:)194
فسمعاً رمر أمیرِ العربْ

(برقوقی2317 ،م ،ج ،2ص)119
مضمون نامه را د که بهترین نامههاست د دریدافتم
و فرمان امیر عرب را (به گوش جان) شنیدم.
در بحث ما نیز «چشم» بر «دل» داللدت دارد چده،
حاالتی که بر دل عار

ج) عالقه مسبّبیه (مسبّب و سهبب)؛ نمونده ایدن

جا هم میتوان گفت حاالت «دل» سبب ایجاد حاالت

را میتوان عرضه کرد:

فهمت الکتابَ أبرَّ الکتبْ

«چشم» الزمه حاالت «دل» است.

میشود ،در دیده بده خدوبی

پدیدار است؛ کسی که خوشحال است ،بدرق شدادی
از دیده اش رخشان است و آن که ناراحدت ،چشدمی
افسرده و بیفروغ دارد .البته ممکن است کسی خدشه
کند که این «عین» نیست که داللت بر «دل» مدیکندد،
بلکه حاالت «عین» است که بر حداالت «دل» داللدت
دارد.
در پاسخ می گوییم این انددک تسدامح را در بداب
عالقات مجاز بی اشکال دانسته اند ،چنان که در شروح
و حواشددی تلخددیص المفتدداح (بحددث مجدداز مرسددل)
میتوان چنین مسامحههایی را یافت.

نشان داد که «ألف دینار» به معنی «متاعٌ یسداوی ألدفَ
دینارٍ» است (مراغی2339 ،م ،ص .)199در این جا هم
«چشم» به دلیل ارتبای و قرابتی که با «دل» دارد و در
نظر مردمان ،این مرئی نشان از آن نامرئی است ،نقش
جایگزینی و جانشینی را برای دل ایفا کرده است.
اصوالً در ادبیات عربی و فارسی ،دل و چشدم بدا
هم داد و ستد دارند .کوری به دل نسبت داده میشود
«فإنّها ال تعمی اربصار و لکن تعمی القلوب التی فدی
الصدور» (حج)47:؛ و در فارسی نگراندی کده صدفت
ویژه چشم است د چه ،چشم اسدت کده مدینگدرد و
نگران است د به «دل» نسبت داده میشدود و ترکیدب
«دلْ نگران» به کار میرود.
هه) عالقه جزئیه (جزء و کهل)؛ نمونده هدای آن
اطالق «رقبة» و اراده «انسان» ،و نیز اطدالق «قافیده» و
اراده «قصیده» در بیت زیر سروده معن بن اوس است
(مراغی2339 ،م ،ص:)192
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وکم علّمتُه نظمَ القدوافی

فلما قدال قافیدةً هَجدانی

(معن بن اوس مزنی1229 ،م)
و چقدر بدو قصیده سرایی آموختم! (لیک) وقتدی
قصیدهای گفت مرا (در آن) هجو کرد.
نویسندگان کتاب مشدهور «البالغدة الواضدحة» در
پاسخ تمرینی مبنی بدر مشدخص کدردن اندواع مجداز
مرسل ،اطالق «عین» در آیه شریفه «کی تقرَّ عینُها و ال
تحزنَ» (طده )42:را از بداب مجداز مرسدل بده عالقده
جزئیه دانسته و نوشته اند که «تقَر» در این جا به معنی
«تهدأ» (آرام گرفت) است و آنچده آرام مدی گیدرد در
واقع نفس و جس م است نه چشم ،بنا بر این جدزً را
گفته و کل را اراده کردهاندد (جدارم و امدین2314 ،م،
ص ،77ش.)7
نکته ای که در پایان بحث مجاز مرسل باید یادآور
شد این است که شاید کسی بگوید اگر «چشم» به هر
عالقه ای بتواند مجاز از «دل» باشد ،چه اشدکالی دارد
در زبان فارسی هم همین واژه «چشم» را به کار ببریم
و مدثالً در ترجمده «قدرّة العدین» بگدوییم «خنکدی یددا
آرامش چشم» ،و «دل» را اراده کنیم؟
در جددواب بایددد گفددت مجدداز مرسددل را تنهددا در
صورتی می توان به مجاز مرسدل ترجمده کدرد کده در
زبددان مقصددد هددم تعبیددر برگددردان شددده بدده مفهددوم
مجازی اش کاربرد داشته باشد .اما در جست و جویی
که در متون نظم و نثر فارسی د به استثنای ترجمهها د
انجام گرفت ،حتی یک مورد هم «خنکدی چشدم» یدا
«آرامش چشم» را نیافتیم که به معنی آرامش دل و یدا
خوش حالی باشد .در این باره باز هم سخن خدواهیم
گفت.

 .2-2-4تحقق کنایه
اگر با توجه به احتماالت لغوی پیش گفته مددعی
شویم «قَرَّ» واقعاً به «عین» مربوی می شود و به معندی
پایان اشک چشم است و به دیگر سخن ،اسدناد ایدن
فعل به «عین» حقیقدی اسدت ،آن گداه مدیتدوان ایدن
ترکیب را کنایه از خوش حالی و خدوشدلدی و رفدع
نگرانی دانست وجمع معنای الزم و ملزوم هم صحیح
است .در منهاج البراعة در شرح کالم امدام علدی (ع):
«قرة عینه فیما ال یزول» تعبیری آمده که کندایی بدودن
«قدرة العدین» از آن برداشدت مدی شدود« :أی سددروره
وابتهاجه المستلزم لقرّة عینده» (خدوئی ،بدیتدا ،ج،21
ص.)249
اما اگر «قرّة» از «قرار» باشد ،معندی حقیقدی «قدرّة
العین» آرام گرفتن چشم به هنگام خواب خواهد بدود
(چون اگر دغدغهها و نگرانیها در کار باشدد ،چشدم
بیقرار می شود و خواب از چشم مدیپدرد) و معندای
مجازی آن آرامش دل و آسودگی خاطر است و جمع
معنای حقیقی و مجازی هم بیاشکال است.
از جمله مؤیدات کنایی بودن این تعبیر ،جملدهای
است که در یکدی از کتدب لغدت معاصدر بده نقدل از
ابوحیان توحیدی آمده اسدت« :قدال الدوزیر :عدین ا
علیک أیها الشیخ! قد أقررتَ عیوناً وبیّضدت وجوهداً»
(بکیر2337 ،م ،ش.)1
جمله «بیّضت وجوهاً» خدود یدک کنایده اسدت و
چنان که در پانوشت مأخذ پیش گفته آمده ،بده معندی
مفتخر ساختن و سربلند کردن کسدی اسدت و سدیاق
کالم اقتضا می کند جملده همپدای آن یعندی (أقدررت
عیوناً) هم ،چنین باشد.
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 .3-2-4تحقق استعاره مکنیّه

بر می گردانیم؛ برای نمونه اگر گویشوران هر دو زبدان

اگر بتوان گفت که در ترکیب «قَرَّت عینُه» ،چشدم

در مقام مجازگویی بدا عالقده کلّیده بگویندد« :خاندهام

به چیزی مثل دل یا روان تشبیه شده ولی تنها یکی از

ویران شد» و مر ادشان یکی از دیوارهای خانه باشدد،

لوازم مشبّه به (قَرار) ذکر گردیده است ،آن گاه ندوعی

مترجم نیاز به توضیح ندارد و بده مدتن مبددأ وفدادار

استعاره مکنیه پدید می آید چه ،اگر مدّعی شویم «قَدرَّ»

میماند.

تنها وصف قلب و دل می تواند باشد و نه چشم ،و از

 )1شیوه بیانی به کار گرفتده شدده در مدتن مبددأ،

سویی چشم هم از چند جهت همسان دل است (یکی

برای اهل زبان دیگر نامأنوس باشد .در ایدن صدورت

آن که تحرّک د یعنی جنبش و تپش د هدر دو دال بدر

که بیشتر در کنایات و استعارههای تمثیلیده (بده ویدژه

حیات دارنده آن ها است؛ دیگر آن کده هدر دو دارای

امثال) روی میدهد ،مترجم ناچار اسدت تنهدا مفهدوم

سددواد و سددویداًاند؛ سدددیگر آن کدده در بسددیاری از

تعبیددر را منتقددل کنددد و زیبدداییِ آن اسددلوب بیددانی را

مقوله ها در مقابل هم قدرار مدیگیرندد و متّصدف بده

فروگذار نماید .مثالً در ترجمه کنایه ،معنی «ملزوم» را

صفات مشابه می شوند ،مثدل چشدم و دلتدان روشدن،

بیدداورد؛ چنددان کدده «کثیددر الرمدداد» در زبددان عربددی را

کورْدل و کورْچشم و  ،)...آن گاه تشبیه چشدم بده دل

نمیتوان به «پر خاکستر» در زبدان فارسدی برگردانیدد

وجهی قابل قبول مییابد و استعاره ،درست میشود و

چه ،این کنایه در فارسی رایج نیست و ناچار باید بده

«قَرَّ» هم برای چشم ،استعاره تخییلیه خواهد بود.

«میهمان نواز» ترجمه کرد.

از میان سه احتمدال مجداز ،کنایده و اسدتعاره ،دو

اکنون می گوییم «سردی یا سکون چشم» در زبدان

احتمال نخست (کنایه و مجداز مرسدل) پدذیرفتنی تدر

فارسی به هیچ روی معنی کنایی «شادمانی» یدا «رفدع

است ،چندان کده زمخشدری هدم در أسداس البالغدة

نگرانی» و امثال آن را افاده نمیکند و بده ناچدار بایدد

ترکیبات «قَرّت عینُه به» و امثال آن را با تعبیر «و مدن

مفهوم کنایی «قرّة العین» را در فارسی آورد.

المجاز» یاد کرده است .گفتندی اسدت در ایدن کتداب

در این جا یک بحث نظری هم پیش میآیدد و آن

معموالً کنایات و مجازهای مرسل بدا ایدن تعبیدر یداد

این است که چه اشکالی دارد کنایه یا تشبیه نامأنوس

میشوند.

در میان اهل زبان مقصد را به کنایه یا تشبیهی رایج (و
با همان مفهوم) برگردانیم که هم مفهوم را منتقل کرده

 .3-4توجیه زبانشناسانه

باشیم و هم به جنبه هنری و زیبایی شناسانه متن مبدأ

از نگاه زبان شناسی مقابله ای که در آن به مباحدث

تا اندازه ای وفادار مانده باشیم .برای تقریب به ذهدن،

آیین ترجمه توجّه می شود ،وقتی بده مقولده ای بیدانی
بر میخوریم ،دو وضعیت فراروی ماست:

مثالی میآوریم.
بهاًالدددین خرمشدداهی ،متددرجم معاصددر قددرآن در

 )2آن شیوه بیانی (اعم از مجاز و کنایه و تشبیه و

ترجمه آیده «واشدتعل الدرأس شدیباً» (مدریم )4:آورده

استعاره) برای گویشوران زبان مقصد هم مأنوس باشد

است« :و برف پیری بر سرم نشسته اسدت» .مضدمون

که در این صورت همان مقوله را عیناً به زبان مقصدد

هر دو جمله ،پیر شدن زکریا (ع) اسدت ،جدز آن کده
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تعبیر «سدپیدی مدوی سدرم شدعله کشدیده اسدت» در

و آرامش و آسایش می دانند ولی فارسیزبانان «گرمیِ

فارسی نامأنوس و نارساست .حال مترجم با دو گزینه

چشم» را برای به خواب رفتن به کار میبرندد ،چندان

رویاروست :یا آن که تنها به انتقال مفهوم بسنده کند و

که می گویند« :لحظه ای چشمم گرم شد» ،و مرادشدان

مثالً بگوید« :پیر شده ام» ،و یا بدا عبدارتی شداعرانه و

آن است که به نیمخوابی فرو رفتم .حال اگدر متدرجم

ادبی دست کم بخشی از هنرمنددی مدتن را بده ذهدن

بخواهد گرم شدن چشم را به سرد شدن آن برگرداند،

خواننده منتقل سازد و مثالً بگویدد« :بدرف پیدری بدر

پیداست کده مخاطدب را بده چده ورطده تدوهّمی در

سرم نشسته است».

خواهد افکند.

نویسندگان این سطور بر آناند که روش دوم هدر
چند در نگاه نخسدت ،پسدندیدهتدر مدینمایدد امدا بدا

 .4-4توجیه سیاقی

رسالت ترجمه سازگار نیست .گاه در شیوه و ساختار

«بافت» بی گمان در بیان مفهوم مورد نظر واژگان و

بیانی به کار رفته در متن مبدأ دقائق و لطدایفی نهفتده

تراکیدب مدتن ،نقدش اساسدی دارد و در واقدع فصددل

که تغییر آن ،همه آن باریکبیندیهدا را نقدش بدر آب

الخطاب است .اگدر چده امدروزه غربیدان در مباحدث

ع
ال در نمونده قرآندی فدوق تشدبیه بددی ِ
می سدازد؛ مدث ً

زبان شناسی به این مقوله بسیار میپردازند امدا قددمت

«پیشرفت و انتشار سپیدی در موی سر» به «گسدترش

این بحث در حوزه علوم اسالمی به ویژه تفسیر قرآن

شعلههای آتش» از بدین مدیرود (آتدش کجدا وبدرف

و درایة الحدیث به صدر اسالم باز میگدردد .در ایدن

کجا!).

جا با توجه به قرائن و معیارهای سیاقی میکوشیم بده

بانیاً به کار بردن شیوه بیانی رایج در زبان مقصدد،

مفهوم ترکیب «قرّة العین» و امثال آن راه یابیم.

برای خواننده ای که متن مبدأ را در اختیار ندارد و یدا
نمی تواند از آن مستقیماً اسدتفاده کندد ،ایدن تدوهّم را

 .1-4-4عطف تفسیری و ترادف

پدید میآورد که تشبیه یا کنایه مترجم ،در زبان اصلی

گوینده در موارد بسیاری برای بیان مقصدود خدود

هم کاربرد دارد و مثالً در نمونه فوق نتیجه مدیگیدرد

از مترادفات مدد میگیرد .کاربرد مترادفدات شداید در

«برف» هم در قرآن د هر چند در معنایی مجازی د بده

نگاهی گذرا به اطناب ممِل متّصف گردد امدا همیشده

کار رفتده اسدت و چده بسدا ایدن تدوهّم ،زمیندهسداز

چنین نیست .مترادف گویی هم امکان و فرصت درن

پندارهای بیهوده دیگری هم گردد.

بر اجزای سخن را برای مخاطب فراهم میآورد و هم

به همین روی کاربرد کنایه «روشنی چشدم» را بده

معانی را در ذهن و دل او جایگیر میکند و هم توهّم

جای کنایه «قرّة العین» تجویز نمیکنیم .مؤید نظدر مدا

مجازگویی و اراده مفاهیم غیر مقصود را د که ممکدن

اختالفی است که در معانی التزامی تعابیر در دو زبدان

است به صورت حاشیه ای یا ایهامی به ذهدن رسدوخ

وجود دارد و احتماالً اخدتالف فرهند هدا و باورهدا

کند د میزداید.

منشددأ آن اسددت؛ بددرای نموندده در همددین بحددث،

متددرادف آوری غالبداً در قالددب عطددف بدده انجددام

عربی زبانان «خنکی و سردی چشم» را مقدمه خدواب

می رسدد .عطدف همیشده عطدف تأسیسدی نیسدت و
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می تواند تأکیدی یا تفسیری باشد و معطدوف ،مفهدوم

نمونه بعد معطوف و معطوف علیه جدا بده جدا شدده

اراده شده از معطوف علیه را روشدنتدر بیدان نمایدد.

است.

البته استفاده از عطف تفسیری بیشتر در خطابه و نثدر
کاربرد دارد .نمونه های زیر برای دریافت معندی «قدرّة
العین» قابل توجه است:

د د «أضددحک ا سِ دنَّک وأق درَّ عینَددک» (مجلسددی،
2319م ،ج ،41ص.)1
از نمونههای فوق بر میآید که آرامش دل (تطمئن

د «فرجعناک إلی أمّدک کدی تقدرَّ عینُهدا و ال تحدزنَ»

له نفسی) ،دلْ شدادی و خدوشحدالی و دلخوشدی و

(طه)42:؛ در ایدن آیده و دو آیده دیگدر (قصدص،29:

خندانی از مفاهیم ترکیب مورد بحث است.

احزاب )92:محزون نبودن و محزون نشدن بدا حدرف
عطف در کنار ترکیب مورد بحث قرار گرفتده اسدت.

 .2-4-4تضاد و تقابل

البته «حزن» د به دلیل این که بدر زمدین نداهموار هدم

آوردن نقیُ و متضاد برای واژگان و تراکیب ،به

اطالق می شود (ابن منظور2311 ،م« ،حزن») د عدالوه

مقتضای «یعرَف ارشدیاً بأضددادها» (دهخددا،2973 ،

بر «اندوه» بر «بی قراری» هم داللت دارد و این هر دو

 )941به فهم مدلول آنها کمک شدایانی مدیکندد .بده

مؤیّد مدّعای ماست.

موارد زیر توجه نمایید:

د «ذلک أدنی أن تقرّ أعینُهنّ و ال یحزنَّ و یرضدینَ
( »...احزاب.)92:
د «فتقرّ بذلک عینی وتطمئنّ لده نفسدی» (صدحیفه
سجادیة ،دعای ،214ش.)9

د «ما یبکیکِ یا بنیدة؟ أقدرّ ا َ عیندک وال أبکاهدا»
(مجلسی2319 ،م ،ج ،42ص)77؛ و «من أقرّ بعین ابن
فکأنما بکی من خشیة ا » (مجلسدی2319 ،م ،ج،224
ص.)73

د «وأقِدرَّ عیندی وفدرححْ قلبدی» (صدحیفه سدجادیة،

در این نمونه ها «گریده» در مقابدل ترکیدب مدورد

دعای ،227ش)224؛ و «أسألک  ...إقرار عینی و إفراح

بحث قدرار گرفتده اسدت و در نمونده اول بدا عطدف

قلبی» (مجلسی2319 ،م ،ج ،39ص.)927

تفسیری (وال أبکاها) ایدن مفهدوم بیشدتر تأکیدد شدده

ددد «فددإنّ ذلددک أقددر لعیددونکم وأتددمُّ لسددرورکم»

است.

(مجلسددی2319 ،م ،ج ،14ص)939؛ و «تقدرّ بدده عینُدده

د «أصِحَّ لی جسمی ،وأقِدرَّ بشدکر نعمتدک عیندی»

وتسرّ به نفسده» (مجلسدی2319 ،م ،ج ،221ص)222؛

(مجلسددی2319 ،م ،ج ،31ص)172؛ معمددوالً سددالمت

«ما بالمدینة امرأتان أقر عیناً منهمدا وأسدر» (مجلسدی،

جسم در مقابل سالمت روح است.

2319م ،ج ،23ص .)942و همین جا بده یدک نمونده

د «من طال حزنُه علی نفسه فی الدنیا أقرّ ا عینَده

حال مترادف هم توجه میدهیم« :اقتلده و ارجدعْ إلدیّ

یددوم القیامددة وأحلَّدده دارَ المقامددة» (آمدددی2317 ،م،

قرید درَ العدددین مسدددروراً» (مجلسدددی2319 ،م ،ج،41

ش)3217؛ در این جا هم «حدزن» در مقابدل ترکیدب

ص.)112

مورد بحث قرار گرفته است.

د «فیدا ویدحَ مَدن رضدی عنهدا بهدا أو أقدرَّ عینداً»

د «قرّة عینه فیما ال یزول ،و زهادته فیمدا ال یبقدی»

(مجلسددی2319 ،م ،ج ،34ص)171؛ در ایددن نموندده و

(نهج البالغة ،خطبه)239؛ و «من زهد فی الدنیا قدرّت
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عینُه بجنّة المأوی» (آمدی2317 ،م ،ش .)3279در این
دو نمونه ،زهد و دلکندن و دل نبستن و بیرغبتی در
مقابل ترکیب مورد بحث قدرار گرفتده اسدت .گدویی
نوعی دلخوشی و دلبستگی در آن مورد نظر است.

د پاداش اخروی« :فال تعلم نفسٌ ما أخفیَ لهم من
قرّة أعینٍ جزاً بما کانوا یعملون» (السجدة.)27:
د همسر و فرزند و خانواده« :والذین یقولدون ربندا
هب لنا من أزواجنا وذرّیاتنا قرّة أعین» (الفرقدان)74:؛

د «النفاق سدخنة العدین» (مجلسدی2319 ،م ،ج،71

«فقدرّ عددینَ فاطمددة ببعلهددا» (مجلس دی2319 ،م ،ج،49

ص .)117در این حدیث ،نفاق مایه دژمی و دلتنگدی

ص)39؛ «أیّ ارشددیاً أقددر لعینددک؟ قددال :النسدداً»

معرفی شده است که آرامش روحی را سلب میکند و

(مجلسی2319 ،م ،ج ،79ص)119؛ و «و قالدت امدرأة

«سخنة العین» دقیقاً مقابل «قرّة العین» است« :یقال قرّة

فرعون قرّةُ عین لی ولک» (القصص)3:؛ «اللهم ارزقنی

العین للمحبوب وسخنتها للمکروه» (بیضاوی2332 ،م،

ولداً تقرّ به عینی» (مجلسی2319 ،م ،ج ،44ص.)119

ذیل آیه مریم .)17:جاحظ هم در جدایی گفتده اسدت

د مال و دارایی« :و قد عرف حقَّها [الصالة] رجالٌ

«فکل سخنة عین رأیناها فدی أحددابنا وأغبیائندا فمِدن

من المؤمن ین الذین ال تشغلهم عنها زینةُ متاع وال قدرّةُ

قِبَلِهم کان أوّلُها» (ضدیف2417 ،ق ،ج ،9ص ،)12کده

عین من ولد و ال مال» (نهج البالغدة ،خطبده )233؛ و

این کاربرد به روشنی معنی ناشایسدت و ندامطلوب و

«قرّة العین فی ارهل و المال» (صحیفه سجادیة ،دعای

ناپسندیده را افاده میکند .در تفسیر روح الجندان نیدز

 ،227ش .)222

ذیل آیه  17سوره مریم آمده است« :مردم دژم دلتن

د نعمت و عطا« :کم من نعمة أقدررت بهدا عیندی»

را سخین العین گویند» (ابوالفتوح رازی ،2971 ،ج،29

(صحیفه سجادیة ،دعای  ،279ش )9؛ «أن تمدنّ علدی

ص.)72

من عطائک بما تقرّ به عینی» (صحیفه سجادیة ،دعدای
 ،219ش .)7

 .3-4-4ذکر مصادیق
اگر در عبارتی برای مفهومی ،یک یا چند مصدداق

د کارنامه درخشان« :إنّ لک مواقف تقرّ بها عیدونُ
شیعتک» (مجلسی2319 ،م ،ج ،93ص.)299

بیاورند ،همین مصادیق خود به دریافت بهتدر مفهدوم

د پیروان« :اللهم أقرر عینَی نبیِّنا بمن تبعه من أمته»

کمک می کند .در نمونه های زیدر بدرای «قدرّة العدین»

(مجلسدی2319 ،م ،ج ،37ص)193؛ و «اجعلنددا فددیمن

مثالهایی در قالبهای مختلف عرضه شده است:

تقرّ به عینُه» (مجلسی2319 ،م ،ج ،37ص.)274

د حضرت حق« :یا قُرَّةَ عینِ مَن الذ بک» (صحیفه
سجادیه ،دعای  ،227ش)92؛ و «وال تسدکنّی الهاویدةَ
فإنددک ق درّةُ عینددی» (صددحیفه سددجادیة ،دعددای ،227
ش)32؛
د پیشوایان دین« :بحق زین العابددین و قدرّة عدین
الناظرین» (مجلسی2319 ،م ،ج .)977 :32

د نمداز« :قدرّةُ عیندی الصدالةُ» (مجلسدی2319 ،م،
ج ،19ص.)27
در تمام این موارد که داراییهای افتخدارآمیز یدک
انسان به شمار میآید ،نقش آرامش روحی ،دلخوشی
و محبوبیت به خوبی مشهود است.
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 .4-4-4ذکر اسباب و علل

إلیدک یدوم لقائدک» (صدحیفه سدجادیة ،دعددای ،232

چنان که می دانیم ترکیدب مداده «قرر» بدا «عدین»

ش)9؛ و «و أقرِرْ أعیننا یوم لقائک برسیتک» (صدحیفه

حالتی را افاده می کند و این حالت علی القاعده ناشی
از اسباب و عللی است .حال اگر این اسدباب و علدل
در کالم ،ذکر شده باشد ،میتوان مسدبَّب و معلدول را
بهتر شناخت .نمونه های زیر نمایدانگر برخدی از ایدن

دیدار یار« :و قرّت بالنظر إلی محبدوبهم أعیدنُهم»
(صحیفه سجادیة ،دعای  ،239ش .)4
د بازگشت عزیز رفته« :فرددناه إلی أمِّده کدی تقدرَّ
عینُها وال تحزن» (القصص)29:؛ «فرجعناک إلی أمدک

عوامل و انگیزههاست:
د نصرت الهی« :الحمد

سجادیة ،دعای  ،237ش .)9

الذی نصر محمداً و أقرَّ

و أقرّ عینه» (مجلسی2319 ،م ،ج ،32ص.)977

عینَه» (مجلسی2319 ،م ،ج ،79ص.)214
د نابودی و شکست دشمن« :الحمد

کی تقرّ عینها و ال تحزن» (طه)42:؛ و «ردّ علیه یوسفَ

الذی قتلک

و أقرّ عینی منک» (مجلسدی2319 ،م ،ج ،23ص)947؛
و «و أقرّ عیوننا بخدذالن عددوک» (مجلسدی2319 ،م،
ج ،29ص)241؛ و «و أقددرّ عیندده بهددالک عدددوک»
(مجلسی2319 ،م ،ج ،19ص.)77

د تقیّه« :ما من شدی أقدر لعدین أبیدک مدن التقیدة»
(مجلسی2319 ،م ،ج ،79ص.)931
د قناعت« :لیَکنِ المرً قنعداً لتقدرَّ عینُده بمدا أتدیَ»
(بکیر2337 ،م« ،قَرَّ یقِرّ» ،ش.)9
با مطالعه موارد فوق در مییابیم آنچه از عوامل یاد

د دیدار پیشوایان دین و ی اد آنان و درود فرسدتادن

شده حاصل می شود ،همان حالدت رضدایت نفدس و

بر آنان و زندگی در کندار آندان« :أقِدرَّ عیونندا بطلعتده

آرامش و دل خوشی و رفدع نگراندی اسدت کده البتده

المبارکددة» (مجلسددی2319 ،م ،ج ،43ص)217؛ «أق درِرْ

ممکددن اسددت آبددار آن در چهددره و از جملدده «دیددده»

عیوننا برسیته کما أقررتَهدا بدذکره» (مجلسدی2319 ،م،

پدیدار گردد.

ج ،32ص)291؛ «أقرِرْ عینی بصالته و صالة أهل بیته»
(مجلسددی2319 ،م ،ج ،31ص)191؛ «یمدددّ لددک فددی

 .5-4توجیه بر اساس تلقّی مخاطبان

العمر فتعیش معندا و تقدرّ أعینندا» (مجلسدی2319 ،م،

تلقّی مخاطبان هم روزگار یدا نزدیدک بده روزگدار

ج ،21ص.)73
د عبادت حق« :وأقرِرْ عیندی بعبادتدک» (مجلسدی،
2319م ،ج ،32ص.)72
د وحدت کلمه« :وجمعتَ شدملَه وأقدررتَ عینَده»
(مجلسی2319 ،م ،ج ،39ص.)172
د نیکی به پدر و مدادر« :واجعدل بدرّی بهمدا أقدرَّ
لعینی» (صحیفه سجادیة ،دعای  ،79ش .)9
د لقاً حضرت حق« :لقاسک قرّة عیندی» (صدحیفه
سجادیة ،دعای  ،213ش)7؛ و «أقررتَ أعینَهم بدالنظر

صدور یک متن د اعم از منظوم یا منثدور د قطعداً بده
صدواب نزدیددکتدر اسددت ،مگددر آن کده بابددت شددود
بخش هایی از متن مذکور برای عصدرها و نسدلهدای
دیگر پدید آمده است .بنا بر این تفاسیری که از آیات
و روایات در دست است ،میتواند تا انددازهای مدا را
به معانی تعابیر به کار رفته در آنها رهنمون سازد:
 .2در معندددی« :ذلدددک أدندددی أن تقد درَّ أعید دنُهنّ»
(احددزاب )92:آوردهانددد« :ذلددک أطیددب لنفوسددهنّ»

24

پژوهشهای زبانشناختی قرآن ،سال دوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان ،2931پیاپی4

(طبرسی2311 ،م ،ذیل آیه)؛ و نیدز گفتدهاندد« :و قدرّة
العین عبارة عن السرور» (همان).
 .1در تفسیر «وقرّی عیناً» (مریم )17:آمدده اسدت:

 .4در معنی حددیث استسدقاً « ...لدو رآک لقدرّت
عیناه» آورده اند« :أی لسرَّ بذلک و فرِحَ» (ابدن منظدور،
2311م« ،قرر»)؛ یعنی بدان شاد شود.

«وطیبددی نفسداً» (ابددنمنظددور2311 ،م« ،قرر»)؛ و نیددز

 .9در معنی بیت «بیوم کریهةٍ ضرباً و طعنداً  /أقدرَّ

آوردهاند« :وطیبی نفسک وارفدُ عنهدا مدا أحزندک»

بددده موالیدددک العیوندددا» (زوزندددی1221 ،م ،ص)229

(بیضاوی2332 ،م ،ج ،9ص.)41

آورده اند که مصراع دوم به معنی «نامدت عیدونُهم لمّدا

 .9در بیان معندی جملده دعدایی مشدهور «أقدرّ ا
عینَک» اصمعی گفته است« :أبرد ا دمعک أی سرَّک

ظفروا بما أرادوا»؛ آنگاه که به خواستشان دست یافتند
چشمانشان آسایش یافت است.

غایددةَ السددرور» (زوزنددی1221 ،م ،ص)229؛ (خدددا

 .7در معنی بیت «کأنها و ابن أیام تربّبه  /مِن قدرّة

اشکت را سرد کند یعنی تدو را بسدیار شداد کندد) ،و

العددین مجتابددا دیددابودِ» (ذبیددانی ،بددیتددا ،ص،)221

شیبانی آورده است« :أنام ا عینَک وأزال سدهرَها رن

ابن منظور گفته است« :کأنهما من رضاهما بمرتعهما و

العیون تقر فی الندوم و تطدوف فدی السدهَر» (همدان)؛

ترک االستبدال به مجتابا بوبٍ فاخرٍ فهما مسروران به»

(خدا چشمت را در خواب فرو برَد و بیخوابی آن را

(ابددنمنظددور2311 ،م« ،قرر»)؛ گددویی آن دو (آهددو و

زایل کند زیدرا چشدم هدا در خدواب آرام گیدرد و در

بچددهاش) بدده سددبب خشددنودی از چراگاهشددان و

حالددت بیددداری مددیگددردد) ،و بعلددب از گروهددی از

نارضایتی از جا به جا شدن ،لباس فاخری پوشیدهاندد

پیشوایان لغت نقدل کدرده کده« :أعطداک ا منداک و

و بدان شداد و مسدرورند .مدی بیندیم کده دلخوشدی،

مبتغاک حتدی تقد ّر عینُدک عدن الطمدوح إلدی غیدره»

آرامش دل ،آسایش خاطر ،خدوش حدالی ،و رضدایت

(همان)؛ ( خدا تو را به آرزویت برساند تا چشدمت از

خاطر از معانی مستفاد از این تفاسیر است.

نظر به غیر آرام و قرار گیرد) ،همچندین گفتده اسدت:
«أی سکّن ا عینَه بالنظر إلی ما یحب» (ابدن منظدور،

 .5نقدی بر ترجمههای موجود

2311م« ،قرر»)؛ یعنددی خدددا چشددمش را بدده دیدددار

از جستجویی که در ترجمههای قرآن کدریم ،نهدج

محبوب و مطلوب آرامش بخشد.
طبرسی نیز آورده اسدت« :أی صدادف فدؤادک مدا
یرضیک فتقرَّ عینُک حتی ال تطمح بالنظر إلی ما فوقه»

البالغه ،صحیفه سجادیه و نیز کتدب لغدت عربدی بده
فارسی به انجام رسید ،نتایج زیر در بیان معنی ترکیب
«قرّة العین» به دست آمد:

(طبرسددی2311 ،م ،ج ،7ص)921؛ یعنددی آنچدده مایدده

 2دد روشدنی چشدم ،مایده روشدنی چشدم ،سدبب

خشنودی توست به قلبدت برسدد تدا چشدمت آرام و

روشنی دیدگان ،روشنی دیده ،روشدنایی چشدم؛ ندور

قرار گیرد و به بداالتر ننگدرد .در مباحدث پیشدین بده

چشم ،نور دیده؛ چشدم روشدنی؛ مایده روشدنی دل و

برخی دیگر از معانی این جمله دعایی اشاره گردید.

دیده.
1د خنکی چشم ،آنچه بدان خنکدی چشدم دسدت
دهد ،آنچه چشم را خنک کند.

بررسی معنیشناختی ترکیب «قرّة العین» و معادلهای فارسی آن

9د آسایش چشم.
 -4مایه شادمانی ،مایه خرسندی ،خوشدی ،لدذت،
محبوب ،عزیز.

29

پس روشنی چشم به معنی داشتن قددرت بیندایی
است که رضایت بخش است و نبود آن بدر نابیندایی و
کمبینی داللت میکند که کسالتآور است.

این چهار معنی بده ترتیدب آمداری مرتدب گشدته

« )9روشنی چشم» به معنی صداف بدودن صدفحه

است؛ یعنی معندی نخسدت بیشدترین ،و معندی اخیدر

چشم از خس و خاشاک و بیماریهایی همچدون آب

کمترین بسامد را در ترجمدههدا داراسدت .اکندون بده

مروارید است که همه اینها چشم را کدر مدیکندد و

ترتیب به بررسی و نقد برابر نهادههدای «قدرّة العدین»

خلق و خوی مبتال به آن را تن

و غیر قابدل تحمدل

میپردازیم:

میسازد.
« )4روشنی» مجازاً به «چشم» اسناد داده شده و در

 .1-5نقد معنای «روشنی چشم»

واقع وصفِ «دل» است و «دلِ روشدن» بده معندی دل

در باره علت کاربرد واژه «روشنی» ،و ارتبای آن با

تهی از غم و کینه و از هر چه آن را فسرده مدیکندد،

«چشم» در ترکیب «روشنی چشم» و افاده معنی کنایی
یا مجازی آن چند احتمال به ذهن میرسد:

است؛ دلی شاد و خوش.
« )9روشنی چشم» میتواند استعاره مکنیه باشد که

« )2روشنی» به معنی تأللؤ و برق زدن و در مقابل

«چشم» را به چشمه خورشید مانند کدرده باشدند و از

بی فروغی است و از آن جا که انسان شاد و با نشدای،

لوازم مشبّه به «نور» را برای آن اببدات کنندد .اگدر بده

چشددمانی پرفدددروغ و درخشددان دارد و از آن سدددو

حدیث «فاطمة نور عینی وبمرة فؤادی» توجده کندیم،

غمگینان وافسردگان چشمانشان کمفروغ است .بددین

در ترکیب هم پایه «نور عین» د یعندی «بمدرة فدؤادی/

روی روشنی چشدم معندی کندایی شدادمانی را افداده

میوه دل» د هم چنین استعارهای قابل اببات است.

میکند .مؤید این معنی آن است که چشدم اشدکبدار،

اکنون با توجه به احتماالت فوق میگوییم:

روشن نیست و همه چیز را تار و کدر میبیند.

الف) چنان که هویداست مدلول «روشنی» در هیچ

« )1روشنی» به معنی نور بر اساس یک باور کهن

یک از احتماالت پنج گانه با مدلول «قدرّة» هدمپوشدی

به چشم اسناد داده میشود .پیشینیان فرایند «دیدن» را

ندارد و تنها توجیهی که باقی میماندد ،مفهدوم کندایی

بر اساس ارسال نور از چشم به سدوی اشدیاً توجیده

تعبیر «روشنی چشم» است.

می کردند .بنا بر این هر چه نور چشم افزونتر باشدد،

ب) هر چند «روشنی چشم» خود در زبان فارسی

کار دیدن بهتر و شفافتر صورت میگیرد .بدر همدین

یک تعبیر کنایی است (بدروت ،2979 ،ص ،)197امدا

اساس است که میگفتند برخی کارها یا مدواد د مثدل

چنان کده پدیشتدر آوردیدم ترجمده کنایده یدا تشدبیه

سرمه کشیدن د سوی چشم را زیاد میکند« :االکتحال

نامأنوس در میان گویشوران زبان مقصد ،به کنایده یدا

باإلبمدددد سِدددراج العدددین» (مجلسدددی2319 ،م ،ج،71

تشبیهی جز آن د هر چند همان مفهوم را افاده کندد و

ص.)117

در زبان مقصدد هدم رایدج باشدد د خدالی از اشدکال
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پژوهشهای زبانشناختی قرآن ،سال دوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان ،2931پیاپی4

نیست؛ در این باره به ذیل بحث «توجیه زبانشناسانه»

چشم» مجازاً به معنی «خنکدی دل» اسدت ،در پاسدخ

در همین نوشتار مراجعه کنید.

میگوییم :اوالً باید دست کم یک بار در متون فصدیح

ج) «روشنی چشم» تنها بر شادمانی و خوشحالی

نظم و نثر فارسی این تعبیر به کدار رفتده باشدد .بانیداً

داللت دارد (بدروت ،2979 ،ص ،)197در حدالی کده

اتصاف «دل» به «خنک» هدر چندد در فارسدی فصدیح

«قرّة العدین» دد چندان کده در بیدان معدانی لغدویاش

کهن کاربرد محدودی دارد ،چندان کده خاقدانی گفتده

گذشت د بر «آرامش» و «قرار» هم داللدت مدیکندد و

است:

این مفهوم ،در «روشنی چشم» مورد نظر نیست.
د) «روشنی چشم» خود در زبان عربی به صدورت
«نور العین» یا «نور البصر» به کار می رود و اگدر آن را
برای «قرّة العین» هم به کار ببریم ،بایدد بپدذیریم کده
زبان فارسی برای دو تعبیر کنایی «قرّة العدین» و «ندور
العین» تنها یک برابر نهاده در اختیار دارد.
هد) «نور العین» در عربی ،و «نور دیده» در فارسی
کنایه ازمحبوب ترین دارایی انسان اسدت چده ،بیندایی
محبوبترین و گرانقدرترین حسی اسدت کده آدمدی
دارد و به هیچ روی مایل به از دست دادن آن نیسدت
و به همین دلیل بر فرزند اطالق میشود و این کاربرد
از مرز مجاز گذشته به حقیقت نزدیک شدده اسدت و
قرار دادن آن در برابر همده کاربردهدای «قدرة العدین»
ابهام انگیز خواهد بود ،هر چندد «قدرّة العدین» هدم در
برخی کاربردها به طور کنایی بده فرزندد هدم اطدالق
شده است (دهخددا2991 ،؛ معدین2972 ،؛ آذرندوش،
 ،2912ذیل «قرّة العین»).

به کافور عزلت خنک شد دل من

سزد گر ز مشک عمل شم ندارم

(خاقانی ،2971 ،ص)114
اما باید توجه داشدت در روزگدار مدا ایدن تعبیدر،
کاربرد عامیانه یافته است؛ چنان که مدیگویندد« :دلدم
خنک شد».
 .3-5نقد معنای «آسایش چشم»
در متددون فارسددی آسددودگی را بدده چشددم نسددبت
دادهاند ،چنان که حافظ گوید:
گردی از رهگذر دوست به

بهر آسایش این دیده

کوری رقیب

خونبار بیار

(حافظ ،2972 ،ص)297
و از سددویی «قدرّة» در یکددی از دو مدددلول اصددلی
خود ،آسودگی و آرامدش را افداده مدیکندد ،امدا بداز
«آسایش چشم» تمام مدلول «قدرّة العدین» نیسدت ،بده
ویژه که معنی کنایی آن زود به ذهن نمیآید ،هر چند
از دو معادل قبلی مناسبتر است.

 .2-5نقد معنای «خنکی چشم»

 .4-5نقد معنای «مایه شادمانی»

هرچند «خنکی چشم» معادل مناسدبی بدرای «قدرّة

این تعبیر در میان چهار تعبیر مورد بحث ،بهتدرین

العین» به نظر می رسد ،اما مشکل این جاست که ایدن

است چده ،مفهدوم کندایی را در بسدیاری از مصدادیق

تعبیر در فارسی کاربرد ندارد؛ یعنی خنکی را به نسیم،

«قرّة العین» افاده می کند و از سویی به فارسی فصدیح

اشخاص ،و حتی دل نسبت میدهندد ،ولدی چشدم را

و روان است .مشکل این است که در برخی مصادیق،

بدان متصف نمی کنند .ممکن است گفته شود «خنکی

کفه «آرامش دل» از کفه «دل خوشدی» و «شدادمانی»

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻨﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ »ﻗﺮّة اﻟﻌﻴﻦ« و ﻣﻌﺎدلﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ آن

ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺳـﺨﻦ در ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ »ﻣﺎﻳﻪ آراﻣﺶ دل« ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ از »ﻣﺎﻳﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ«
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 »ﻟﻘﺎؤك ﻗﺮّة ﻋﻴﻨﻲ« :دﻳﺪار ﺗﻮ ﻣﺎﻳﻪ آراﻣﺶ دل ﻣﻦاﺳﺖ ،وﺻﺎل ﺗﻮ دل )ﺑﻲﺗﺎب ﻣﺮا( آرام ﻣﻲﺳﺎزد.

اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﻛﻪ در »ﻗﺮّة ﻋﻴﻨﻲ اﻟﺼﻼة« ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي

 -1ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ) .ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن(

از ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ آوردﻳﻢ ﺑﺮ ﻣﻲ آﻳـﺪ ﻛـﻪ در

 -2ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ )ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن(

ﺗﺮﻛﻴﺐ »ﻗﺮّة اﻟﻌﻴﻦ« ،واژه »ﻋﻴﻦ« ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزﻳﮕﺮ ﻳﻚ ﻧﻘـﺶ

 -3ﺻﺤﻴﻔﻪ ﺳﺠﺎدﻳﻪ )ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن(

آﻳﻴﻨﻪاي اﺳﺖ و در واﻗﻊ آﻳﻴﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻤـﺎي »دل« اﺳـﺖ.

 -4آذرﻧﻮش ،آذرﺗﺎش ) ،(1381ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻋﺮﺑﻲ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﻲ از آن ﮔﺬر ﻛﺮد و ﭘﺸﺖ آﻳﻨﻪ

ـ ﻓﺎرﺳﻲ ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻧﻲ.

را دﻳﺪ و ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻨﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ را ﺑﺎ ﺗﻌـﺎﺑﻴﺮي ﻫﻤﭽـﻮن:

 -5آﻣﺪي ،ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ )1987م( ،ﻏـﺮر اﻟﺤﻜـﻢ و درر

»ﻣﺎﻳــﻪ آراﻣــﺶ دل« ﻳــﺎ »ﻣﺎﻳــﻪ دلﺧﻮﺷــﻲ« ﺑﻴــﺎن ﻛــﺮد.

اﻟﻜﻠﻢ ،ﺻﺤﺤﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﺣﺴـﻴﻦ اﻷﻋﻠﻤـﻲ ،ﺑﻴـﺮوت:

ﻧﻤﻮﻧــﻪﻫــﺎي زﻳــﺮ را ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از اﻳــﻦ ﺑﺮاﺑﺮﻧﻬــﺎدهﻫــﺎ

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت.

ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪهاﻳﻢ:
 »ﻳﺎ ﻗُـﺮﱠةَ ﻋﻴﻨـﻲ« :دﻻرام ﻣـﻦ ،آرام دل ﻣـﻦ ،ﻣﺎﻳـﻪدلﺧﻮﺷﻲ ﻣﻦ.
 »ﻗُﺮﱠةُ ﻋﻴﻨﻲ اﻟﺼﻼةُ« :ﻧﻤـﺎز ﻣﺎﻳـﻪ آراﻣـﺶ دل ﻣـﻦاﺳﺖ .آراﻣﺶ دل ﻣﻦ در ﻧﻤﺎز اﺳﺖ.

 -6اﺑﻦ ﺳﻴﺪة ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ )1958م( ،اﻟﻤﺤﻜﻢ و
اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻷﻋﻈﻢ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻄﻔﻲ اﻟﺴﻘﺎ و
ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺼﺎر ،ﻗﺎﻫﺮة :ﻣﺼﻄﻔﻲ اﻟﺒﺎﺑﻲ.

 -7اﺑﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻣﻜـﺮم )1988م( ،ﻟﺴـﺎن
اﻟﻌﺮب ،ﺑﻴﺮوت :دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ.

» -ﻛُﻠﻲ و اﺷﺮﺑﻲ و ﻗﺮّي ﻋﻴﻨﺎً« )ﻣﺮﻳﻢ :(26:ﺑﺨـﻮر و

 -8اﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح رازي ،ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠـﻲ ) ،(1368روض

ﺑﻨﻮش و دلﺧﻮش دار ،ﻣﻲﺧﻮر و ﻣﻲ آﺷـﺎم آﺳـﻮدهدل

اﻟﺠﻨﺎن وروح اﻟﺠﻨﺎن ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﺑﻪ ﻛﻮﺷﺶ

)آﺳﻮدهﺧﺎﻃﺮ( ﻣﻲﺑﺎش.

ﻣﺤﻤــﺪ ﺟﻌﻔــﺮ ﻳــﺎﺣﻘﻲ و ﻣﺤﻤــﺪ ﻣﻬــﺪي ﻧﺎﺻــﺢ،

» -إنّ أﻓﻀﻞ ﻗﺮّة ﻋﻴﻦ اﻟـﻮﻻة اﺳـﺘﻘﺎﻣﺔُ اﻟﻌـﺪل ﻓـﻲ

ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻨﻴﺎد ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي اﺳﻼﻣﻲ.

اﻟﺒﻼد وﻇﻬﻮر ﻣﻮدة اﻟﺮﻋﻴـﺔ« )ﻧﻬـﺞ اﻟﺒﻼﻏـﺔ ،ﻧﺎﻣـﻪ :(53

 -9ﺑــﺎرﻗﻲ ،ﻣﻌﻘــﺮ ﺑــﻦ ﺣﻤــﺎر )2003م( ،اﻟﻤﻮﺳــﻮﻋﺔ

ﺑﻬﻴﻦ ﻣﺎﻳـﻪ آراﻣـﺶ و دلﺧﻮﺷـﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳـﺎن ﺑﺮﭘـﺎﻳﻲ

اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،اﻹﺻﺪار  ،3اﻟﻘﺮص اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮي ،اﺑﻮﻇﺒﻲ،

ﻋﺪاﻟﺖ در ﻛﺸﻮر و اﻇﻬﺎر دوﺳﺘﻲ ﻣﺮدم ﺑﺎ آﻧﺎن اﺳﺖ.

اﻷﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة :اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.

 »أﺳﺄﻟﻚ  ...ﻗُﺮّةَ ﻋﻴﻦ ﻻ ﺗﻨﻘﻄﻊ« :آراﻣﺸـﻲ داﺋـﻢ راﺧﻮاﺳﺘﺎرم.

 -10ﺑﺮﻗــﻮﻗﻲ ،ﻋﺒــﺪ اﻟــﺮﺣﻤﻦ )1986م( ،ﺷــﺮح دﻳــﻮان
اﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ،ﺑﻴﺮوت :دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ.

» -ﻫﻤﺎ رﻳﺤﺎﻧﺘﺎي ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ و ﻗﺮّﺗﺎ ﻋﻴﻨﻲ« :اﻳﻨـﺎن دو

 -11ﺑﻜﻴﺮ ،اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب )1997م( ،ﻣﻌﺠﻢ أﻣﻬـﺎت

ﮔﻞ ﺧﻮﺷﺒﻮي ﻣﻦ در اﻳـﻦ دﻧﻴـﺎ و دو ﻣﺎﻳـﻪ دلﺧﻮﺷـﻲ

اﻷﻓﻌــﺎل ﻣﻌﺎﻧﻴﻬــﺎ وأوﺟــﻪ اﺳــﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ،ﺑﻴــﺮوت :دار

ﻣﻦاﻧﺪ.

اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ.

» -ﻧَﻢ ﻗَﺮﻳﺮَ اﻟﻌﻴﻦِ« :آﺳﻮده ﺑﺨﻮاب!
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 -12ﺑﻴﻀــﺎوي ،ﻋﺒــﺪ اﷲ ﺑــﻦ ﻋﻤــﺮ )1990م( ،ﺗﻔﺴــﻴﺮ
اﻟﺒﻴﻀﺎوي ،ﺑﻴﺮوت :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت.
 -13ﺛﺮوت ،ﻣﻨﺼﻮر ) ،(1375ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﻨﺎﻳـﺎت ،ﺗﻬـﺮان:
ﺳﺨﻦ.

 -14ﺟــﺎرم ،ﻋﻠــﻲ ،و ﻣﺼــﻄﻔﻲ اﻣــﻴﻦ )1984م( ،دﻟﻴــﻞ
اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ،ﭼﺎپ اﻓﺴﺖ ،ﻗﻢ :دار اﻷﺿﻮاء.

 -15ﺟﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠـﻲ )2002م( ،اﻹﺷـﺎرات و
اﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﺗﻌﻠﻴﻖ :اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺷـﻤﺲ
اﻟﺪﻳﻦ ،ﺑﻴﺮوت :دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
 -16ﺟﻮﻫﺮي ،اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد )1987م( ،اﻟﺼـﺤﺎح،
ﺗﺤﻘﻴــﻖ اﺣﻤــﺪ ﻋﺒــﺪ اﻟﻐﻔــﻮر ﻋﻄــﺎر ،ﺑﻴــﺮوت :دار
اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ.

 -17ﺣﺎﻓﻆ ،ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ) ،(1371دﻳﻮان ﺣﺎﻓﻆ
ﺷﻴﺮازي ،ﺑﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺰوﻳﻨﻲ و ﻗﺎﺳﻢ ﻏﻨـﻲ،
ﺗﻬﺮان :اﻗﺒﺎل.

 -23دﻫﺨــﺪا ،ﻋﻠــﻲ اﻛﺒــﺮ )1379ش( ،اﻣﺜــﺎل و ﺣﻜــﻢ،
ﺗﻬﺮان :اﻣﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ.

 -24ذﺑﻴﺎﻧﻲ ،ﺷﻤﺎخ ﺑﻦ ﺿﺮار )ﺑﻲﺗﺎ( ،دﻳﻮان ﺷـﻤﺎخ ﺑـﻦ
ﺿــﺮار اﻟــﺬﺑﻴﺎﻧﻲ ،ﺣﻘّﻘــﻪ و ﺷــﺮﺣﻪ ﺻــﻼح اﻟــﺪﻳﻦ
اﻟﻬﺎدي ،ﻣﺼﺮ :دار اﻟﻤﻌﺎرف.
 -25راﻏﺐ اﺻـﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﺣﺴـﻴﻦ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ )1424ق(،
ﻣﻔــﺮدات أﻟﻔــﺎظ اﻟﻘــﺮآن ،ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺻــﻔﻮان ﻋــﺪﻧﺎن
داوودي ،ط  ،3ﻗﻢ :ذوي اﻟﻘﺮﺑﻲ.
 -26رﺑﻴــﻊ ﺑــﻦ ﻋﻘﻴــﻞ )2003م( ،اﻟﻤﻮﺳــﻮﻋﺔ اﻟﺸــﻌﺮﻳﺔ،
اﻹﺻﺪار  ،3اﻟﻘﺮص اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮي ،اﺑﻮﻇﺒﻲ ،اﻷﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة :اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.
 -27زﻣﺨﺸﺮي ،ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ )ﺑﻲﺗﺎ( ،أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ،
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﺤﻤﻮد ،ﺑﻴﺮوت :دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.

 -28زوزﻧــﻲ ،ﺣﺴــﻴﻦ ﺑــﻦ اﺣﻤــﺪ )2002م( ،ﺷــﺮح
اﻟﻤﻌﻠﻘﺎت اﻟﺴﺒﻊ ،ﺑﻴﺮوت :دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.

 -18ﺣﻄﻴﺌــﺔ ،ﺟــﺮول ﺑــﻦ اوس )2003م( ،اﻟﻤﻮﺳــﻮﻋﺔ

 -29ﺳــﻌﺪي ،اﺿــﺒﻂ ﺑــﻦ ﻗﺮﻳــﻊ )2003م( ،اﻟﻤﻮﺳــﻮﻋﺔ

اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،اﻹﺻﺪار  ،3اﻟﻘﺮص اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮي ،اﺑﻮﻇﺒﻲ،

اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،اﻹﺻﺪار  ،3اﻟﻘﺮص اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮي ،اﺑﻮﻇﺒﻲ،

اﻷﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة :اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.

اﻷﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة :اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.

 -19ﺧﺎﻗﺎﻧﻲ ،اﻓﻀﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪﻳﻞ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻧﺠﺎر )،(1368
دﻳﻮان ﺧﺎﻗﺎﻧﻲ ﺷﺮواﻧﻲ ،ﺑﻪ ﻛﻮﺷـﺶ ﺿـﻴﺎء اﻟـﺪﻳﻦ
ﺳﺠﺎدي ،ﺗﻬﺮان :زوار.

 -20ﺧﻮﺋﻲ ،ﻣﻴﺮزا ﺣﺒﻴﺐ اﷲ اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ )ﺑـﻲﺗـﺎ( ،ﻣﻨﻬـﺎج
اﻟﺒﺮاﻋﺔ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﺗﻬـﺮان :ﻛﺘﺎﺑﻔﺮوﺷـﻲ
اﺳﻼﻣﻴﻪ.

 -21دراﻳﺘﻲ ،ﻣﺼﻄﻔﻲ وﻫﻤﻜـﺎران ) ،(1377ﻧﻤﺎﻳـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ »ﻳﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ« ﺻﺤﻴﻔﻪ ﺳﺠﺎدﻳﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﻛﺰ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارك ﻋﻠﻤﻲ.
 -22دﻫﺨﺪا ،ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ )1352ش( ،ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣـﻪ دﻫﺨـﺪا،
ﺗﻬﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣﻪ.

 -30ﺿﻴﻒ ،ﺷـﻮﻗﻲ )1427ق( ،ﺗـﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑـﻲ،
ﻗﻢ :ذوي اﻟﻘﺮﺑﻲ.

 -31ﻃﺎﺋﻲ ،ﺣﺎﺗﻢ ﺑﻦ ﻋﺒـﺪ اﷲ )1980م( ،دﻳـﻮان ﺣـﺎﺗﻢ
اﻟﻄﺎﺋﻲ ،ﺑﻴﺮوت :دار ﺻﻌﺐ.

 -32ﻃﺒﺮﺳﻲ ،ﻓﻀﻞ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ )1988م( ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن
ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﺑﻴﺮوت :دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.
 -33ﻓﺮاﻫﻴﺪي ،ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ )1988م( ،ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻴﻦ،
ﺑﻴﺮوت :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت.
 -34ﻓﻴﺮوزآﺑـــﺎدي ،ﻣﺤﻤـــﺪ ﺑـــﻦ ﻳﻌﻘـــﻮب )2005م(،
اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ ،ﺑﻴﺮوت :دار اﻟﻌﻠﻢ.

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻨﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ »ﻗﺮّة اﻟﻌﻴﻦ« و ﻣﻌﺎدلﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ آن

 -35ﻣﺠﻠﺴــﻲ ،ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﺎﻗﺮ )1983م( ،ﺑﺤــﺎر اﻷﻧــﻮار
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﺪرر أﺧﺒﺎر اﻷﺋﻤـﺔ اﻷﻃﻬـﺎر ،ﺑﻴـﺮوت :دار
إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ.

 -36ﻣﺮاﻏﻲ ،اﺣﻤﺪ ﻣﺼـﻄﻔﻲ )1993م( ،ﻋﻠـﻮم اﻟﺒﻼﻏـﺔ:
اﻟﺒﻴــﺎن واﻟﻤﻌــﺎﻧﻲ واﻟﺒــﺪﻳﻊ ،ﺑﻴــﺮوت :دار اﻟﻜﺘــﺐ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.

 -37ﻣﺰﻧــﻲ ،ﻣﻌــﻦ ﺑــﻦ اوس )2003م( ،اﻟﻤﻮﺳــﻮﻋﺔ
اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،اﻹﺻﺪار  ،3اﻟﻘﺮص اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮي ،اﺑﻮﻇﺒﻲ،
اﻷﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة :اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.
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 -38ﻣﻌﻴﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ) ،(1371ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﻴﻦ ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸـﺮ
اﻣﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ.
 -39ﻧﺎﺑﻐــﻪ ذﺑﻴــﺎﻧﻲ )2003م( ،اﻟﻤﻮﺳــﻮﻋﺔ اﻟﺸــﻌﺮﻳﺔ،
اﻹﺻﺪار  ،3اﻟﻘﺮص اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮي ،اﺑﻮﻇﺒﻲ ،اﻷﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة :اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.
-40ﻫﺪﺑﺔ اﺑﻦ اﻟﺨﺸﺮم )2003م( ،اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺸـﻌﺮﻳﺔ،
اﻹﺻﺪار  ،3اﻟﻘﺮص اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮي ،اﺑﻮﻇﺒﻲ ،اﻷﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة :اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.
 -41ﻳﺴﻮﻋﻲ ،رﻓﺎﺋﻴﻞ ﻧﺨﻠﺔ )ﺑﻲﺗﺎ( ،ﻏﺮاﺋﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﺑﻴﺮوت :اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻜﺎﺗﻮﻟﻴﻜﻴﺔ.

