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1. Introduction
On the one hand, the widespread range of lexical coordinates and
on the other hand the limitation of Persian vocabulary initiated Arabic
words to enter Persian prose in a syllabic form and took over all its
elements and mechanisms from the beginning of the sixth century AH.
Although Arabic words had Persian counterparts, authors, highlighted
learning and using them, and considered the frequent use of these
words, particularly in the rare form, as a sign of their elegance and art
in writing and as a condition for perfect prose.
The widespread and undisputable impact of the Arabic language in
lending words to the Persian language has persuaded Persian writers
to use these words in various syntactic forms; such usages as the
requirement to remark synonyms and balance, hobbies and
constructions in writing, etc. sometimes based on their taste, by
making semantic changes in these words in a new meaning to use
them without precedent in Arabic.
Numerous Persian lexicographers, citing the same literary texts,
have introduced new meanings of words into dictionaries and tried to
reserve them. However, these words in Persian literary texts, whose
new meaning is hidden from both the critics and correctors of these
works, have been mistreated in Persian dictionaries. This study is
devoted to the examination of the neglected meaning of the word
"E’tedad", which has been used many times in the meaning of
"happiness" in technical and secretarial prose texts as well as with the
above-mentioned characteristics.
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2. Methodology
The current research has been conducted by using descriptiveanalytical method and library resources tools. Firstly, the public
meanings of the word "E’tedad" in Persian and Arabic dictionaries are
presented. Then, by inspecting the text of nine books of Persian prose,
especially technical and secret prose such as Kalileh and Demneh,
Atabat-Al-Katabah, Al-Tawassul elal-Tarsal, RashidWatwat letters,
Ghorrat-ol-Alfaz wa Nozhat-ol-Alhaz, etc. the neglected meaning of
this word has been argued.
This study is based on finding and extracting evidence from these
texts and analyzing and inferring data. It replies the question of
whether "E’tedad" has been used in the sense of "happiness" or not.
3. Discussion
The insertion of Arabic words in Persian language is compared
with the words involved in other languages. This process has changed
over time or in different periods and under the influence of various
factors. According to Bahar, Arabic words in Persian prose texts form
five percent in the fourth and early fifth centuries; they reached to
more than fifty percent in the second half of the fifth century, and in
the sixth to eighth centuries, they reached to eighty percent. (See:
Bahar, 1994: 275.1)
Although most Arabic words hold their original meaning after
entering into Persian language and were used in the same meaning as
in Arabic, the semantic analyses of Arabic words showed that in many
cases, these words experienced general and partial semantic changes.
The word "E’tedad" is one of these thousands of Arabic words that
entered Persian prose texts; in addition to retaining its original
meaning, mentioned in Arabic dictionaries, it has experienced a
semantic change or development and it has been used in a new
meaning. This meaning has been ignored to date.
There are several meanings for the word "E’tedad" in Arabic and
Persian cultures, including: "to count, to pay attention, to be proud, to
present, to venture, to be made, to trust, to be limited, to consider, to
be credited, to serve, and "preparing, having a wife's oddeh, etc." As
it can be seen, the meaning of "joy and rejoicing" is not mentioned in
these sources.
The authors of these works were aware of the meaning of the word
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"E’tedad" and they used it many times, even though the study of
Persian prose texts, especially texts in the field of transcription and
correspondence, showed them. Some examples are as follows:
• "And the benefit of joy and "E’tedad" in the rule of unity,
emphasized between families should be taken away." (Bayhaqi, 1992:
268)
• "With the victory that happened and the triumph he gained, and
added joy, happiness, pleasure, "E’tedad", and trust." (Monshi, 2000:
124)
• "Most of this happiness and "E’tedad" has been achieved."
(Baha'uddin Baghdadi, 2006: 266)
• "After his arrival, there was trust, "E’tedad", persuasion, and in
his place, there was more opposition and inducement." (Rashid
Watawat, 2004: 33)
• "We were shaken and complete trust, and "E’tedad" was
achieved" (Montajbuddin Badie, 2005: 36)
• "Seeing the works and hearing the news, "E’tedad" and
distribution indicated, "E’tedad" and supplication increased."
(Commandments and Origins of Leningrad, Bita: B73)
• "And to find the news of his health, I added excitement and
addiction and praised him." (Mihani, 2010: 50)
• "To listen to this good news, increase your courage, "E’tedad",
and trust" (Hesam Khoei, 2000: 285)
In addition to the above works, in the second chapter of the book
"Ghorrat-ol-Alfaz wa Nozhat-ol-Alhaz" devoted to synonymous
words, "E’tedad and persuasion" are also mentioned as two
synonymous words as a proof of the meaning of it.
4. Conclusion
Writers have considered mentioning synonyms in Persian prose,
especially Arabic synonyms, since the fourth century. This theme,
which was originally intended to elaborate the word, was
accompanied in regularity, rhyme, and rhetoric in technical and
secretarial prose, and led the authors to choose words whose variety
was conjugated, not just from the category. It was not ambiguous, but
it had the feature of completion and emphasis.
Temporarily, the authors of prose texts, especially secretaries and
translators achieved the above-mentioned goals and changed the
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meaning of some Arabic words and phrases according to their context
and their needs. They used them in a new meaning without any
precedent at least in Arabic. The neglected meaning of "E’tedad" as
one of these Arabic words was examined in this article.
It was concluded that the word "E’tedad" had the meaning of
"satisfaction and rejoicing" and it was accompanied by words of this
kind in synonyms, chronicles and symmetries based on the text of nine
books of Persian prose most of which were secretarial texts.
Keywords: E'tedad, Joy, Persian Prose Texts.
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دکتر محمّدرضا معصومی

1

چکیده
بیشترين سهم وامواژه ها يا لغات دخیل در زبان فارسی ،به لغات عربـی اختاـاد داردا ابلـ
اين لغات پس از ورود به زبان فارسی ،معنی يا معانی اصلی خود را حفظ كردهاند ،اما برخی ديگـر
نیز در اثر تحول يا گسترش معنايی ،معنی جديد يافتهاند؛ به عبارت ديگر ،فارسیزبانان معنی آنهـا
را براساس نیاز خود تغییر دادهاندا يافتن معانی جديد اين لغات و واردكردن آنها بـه فرهنـ هـا
لغت فارسی امـر رـرور اسـت كـه مـی توانـد بـه محااـان زبـان و ادبیـات فارسـی ،م اوصـا
پژوهشگران حوزة تاحیح و شرح متون كمک شايانی نمايدا يکی از اين لغات عربی كـه در زبـان
فارسی بويژه در متون نثر فنّی و منشیانه ،تحول معنايی يافته است واژة «اعتداد» استا در اين متـون،
«اعتداد» عالوه بر كاربرد در معانی رايج ،در معنی «شـادمانی و شـاد كـردن» بـه كـار رفتـه اسـت؛
معنا مغفولی كه تاكنون هم از ديد فرهن نويسان پنهان مانده است و هـم شـارحان و ماـححان
متون به آن نپرداخته اندا در اين مااله ،پس از بررسی چند متن نثر فارسی و با تکیه بر نثرها فنّـی و
منشیانه مثل كلیله و دمنه ،عتبۀالکتبۀ ،التوسل الی الترسّل ،نامههـا رشـید واـوا  ،غرۀ االلفرظ و
نزهۀااللحظ و ااا ،به معنا مغفول لغت «اعتداد» پرداخته شده استا روش كار در اين پژوهش بـر
يافتن و است راج شواهد از اين متون و تحلیل و استنتاج داده ها اسـتوار اسـتا نتی ـة تحایـا نشـان
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میدهد كه لغت «اعتداد» در متون نثر فارسی ،بارها در معنی «شادمانی و شاد كردن» و متـراد
معطو با لغات «اهتزاز ،تب ّح ،استبشار ،به ت ،ارتیاح و ااا» به كار رفته استا

و

واژههایکلیدی :اعتداد ،شادمانی ،متون نثر فارسی.

 -1مقدّمه
نثر فارسی بعد از اسالم ،فراز و فرودها بسیار را در جهت رشد و رسیدن بـه نجـج و
كمال مطلوبِ خالاان خويش سپر كرده استا همین امر موج

شده است تـا نثـر در هـر

قرن يا هر چند قرن ،ويژگیها خاصی به خود بگیرد و بر اساس اين ويژگیها به دورهها و
سبکهايی تاسیم شودا علیربم تفاوتها نثرها در دورهها م تلف ،ايـن گونـه از آثـار
ادبی در ان ام يک رسالت اشتراک دارند و آن رسالت ،حفظ و انتاال لغات و الفاظ همـراه
با معانی م تلف به آيندگان است؛ تا جايی كه برخی از اين كت

نثر ،به مثابة فرهن

لغتـی

بنی قابل استفادهاندا
« از آباز دورة نثرنويسی به زبان فارسـی تـا اواخـر نیمـة اول قـرن پـن م هاظا ،لفـظ در نثـر
فارسی ،انگیزه ا جز بیان معنی نداشتا از اواخر قرن پـن م هاظا گـزينش لفـظ بـه تـدريج در
سبک نويسندگان مور د توجه قرار گرفت و نثر فارسی را ،با قبول مترادفات لفظی و تركیبـی و
تعبیرات م از و ااا به مسیر تحولی سوظ داد كه ادامة آن به سبک فنّـی و متکلـف دورة بعـد
ان امیدا همین تحول باعث آمد كه لغات عربی ،در آباز در حد متعادل و سپس در مایاسـی
وسیع ،به جا كلمات فارسی به كار رود و حدود و ثغور زبان فارسی بـر الفـاظ و تركیبـات و
جمل و عبارات عربی گشوده شود و دشوارترين لغات عربی در نثر به كار رود و حتی بسـیار
از لغات مستعمل و متداول فارسی ،جا خود را به معادل عربی واگذارَد و به تـدريج فرامـوش
گردد و به گن ینة كت

لغت سپرده شودا» (خطیبی)900 :9241،

روند وامگیر واژه ها عربی در قرن ششم و هفتم نیز ادامه يافت و بـا تاـنع ،تکلّـف،
عبارت پرداز و آرايش كالم چاشنی خورد تا جايی كه نثر به ابزار ابراز هنـر در گـزينش و
استعمال هرچه بیشتر الفاظ تبديل شد و نثر فنّی و متکلّف شکل گرفتا در ايـن نـوا از نثـر،
قرينهپرداز بر پاية تراد  ،تجاد و ت انس رواج يافت و نويسندگان در گزينش الفاظ ،بـه
تناس

و آهن

آنها توجه خاصی داشتندا اين تناس « ،ن سـت از تاـارن لفظـی رـعیف؛
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يعنی توازن كلمات آخر هر دو يا چند قرينه آباز شد و به تدريج به سـ ع و ترصـیع كامـل
در كلیة اجزا قراين پیوست و با به صورت تراد

و تجاد و مراعات نظیر و ديگـر صـنايع

لفظی ،در تمامی مفردات و اجزا قراين راه يافتا» (خطیبی)904 :9241 ،
دامنة وسیع رعايت م تاات لفظی از يک ار
از سويی ديگر ،موج

و محدوديت دايرة لغات زبان پارسـی

شد كه از آباز قرن ششم هاظا ،لغـات عربـی بـه گونـها سـیلآسـا

وارد نثر فارسی شود و كلیة اركان و اجزا آن را در اختیار گیرد ،تا جايی كه نويسـندگان،
وامگیر واژهها عربی و به كار بردن آنها را ،حتی در صورتِ داشتن معادل فارسـی ،در
اولويت قرار می دادند و كثرت كاربرد اين لغات م اوصـا از نـوا نـوادر و شـوا را نشـانة
فجل و هنر خويش در نويسندگی و از شرايط كمال نثر میدانستندا
نفو گسترده و بیر قابل انکار زبان عربی در وامدادن لغات به زبان فارسی موج شد تا
ادبا و نويسندگان فارسی ،هم اين لغات را در يک يا چنـد معنـی از معـانیا كـه در عربـی
داشتهاند به كار ببرند و هم تحت تأثیر علل و عوامل م تلف؛ مثل الـزام بـه كـر تـراد

و

موازنه ،تفنّن و تاـنّع در نويسـندگی و ااا ،و گـاه بـر اسـاس وظ و سـلیاة خـود ،بـا اي ـاد
تغییرات معنايی در اين لغات ،آن ها را در معنی جديد كـه در عربـی سـاباه نداشـته اسـت
استعمال نمايندا در اين میان ،بسیار از فرهن
معانی جديد لغات را وارد فرهن

نويسان فارسی با استناد به همین متون ادبـی،

ها لغت كرده و در حفظ آنها كوشـیدهانـدا امـا هنـوز

لغاتی از اين دست در متـون ادب فارسـی وجـود دارنـد كـه معنـا جديدشـان هـم از ديـد
شارحان و ماحّحان اين آثار پنهان گشته و هم در فرهن

ها لغت فارسـی ،مغفـول مانـده

استا اين پـژوهش بـه بررسـی معنـا مغفـول ماـدر «اعتـداد» اختاـاد دارد كـه هـر دو
ويژگی فوظ الذكر را داراست و در متون نثر فنّی و منشیانه ،بارها در معنی مورد نظر بـه كـار
رفته استا
 -1-1بیان مسئله
همان اور كه اشاره شد ورود لغات عربی به زبان فارسـی نسـبت بـه لغـات دخیـل سـاير
زبانها ،با گذشت زمان يا در دورهها گوناگون و تحت تأثیر عوامل م تلف ،متغیر بوده و
سیر صعود داشته است و بنا بر گفتة بهار ،لغات عربی متون نثـر فارسـی از پـنج درصـد در
قرون چهارم و اوايل پن م ،به بیش از پن اه درصد در نیمة دوم قرن پن م رسیده و در قرون
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ششم تا هشتم به هشتاد درصد كشیده استا(ناک :بهار )300 /9 :9202،بنابراين بـه جرتـت
میتوان گفت كه بیشترين تعداد وامواژهها زبان فارسی به لغات عربـی اختاـاد داردا از
اين رو پرداختن به اين دسته از وامواژهها و بررسی معنايی آنهـا امـر رـرور اسـت كـه
میتواند هم در درک بهتر متون نثر فارسی كارساز باشد و هم با بررسی دگرگـونی معنـايی
اين لغات و يافتن همة معانی آنهـا در زبـان فارسـی ،بـر بنـا فرهنـ
بیفزايد؛ چراكه مؤلفان فرهن

هـا لغـت فارسـی

ها لغت فارسی نیز بالبا بدون در نظرگرفتن بسـامد كـاربرد

معنی يا معانی لغات عربی ،همان شیوة رايج اراتـة معنـا واژههـا در فرهنـ
تکرار كردهاندا چنان كه میدانیم ،بالبا فرهن

هـا عربـی را

ها عربی را به صورت اشتااقی و بر اساس

ريشة واژه تنظیم و تدوين میكنند؛ به اين صورت كه ابتدا ريشة فعلـی را بـه عنـوان مـدخل
كر مینمايند و سپس ابـواب برسـاخته از آن ريشـه ،ماـادر رايـج و كـاربرد  ،صـفات و
ديگر مشتاات از آن ريشه را معنی میكنندا همین امر موج شده است تا در فرهنـ
فارسی نیز معانی وامواژه ها م اوصا ماادر و صفات ،ابل

هـا

با در نظرگرفتن ريشـة فعـل و

معنی آنها در بابها عربی دنبال شود و در اين میان ،چه بسا كـه دگرگـونی معنـايی ايـن
وامواژهها و معانی تازه و جديد آنها در زبان فارسی كه برساختة هـن و قلـم نويسـندگان،
منشیان و مترسلّان فارسیزبان است مورد بفلت قرار گیردا
به اور كلی میتوان گفت كه «كلمات و تركیبات عربی ،تحت تأثیر ويژگیهـا زبـان
فارسی و قواعد آن يا بر اثر نارسايی خط يا در نتی ة قرينهساز و قوانین كلی زبـانشناسـی
تغییراتی كردهاند»(فرشیدورد )910: 9204،كه يکی از آنها ،تغییر در معنی استا
گرچه بیشترِ واژهها عربی پس از ورود به زبـان فارسـی ،معنـا اصـلی خـود را حفـظ
كرده و در همان معنا ورعشده در عربی به كار میروند ،اما تحلیـل معنـايی وامواژههـا
عربــی نشــان مــیدهــد كــه در مــوارد قابــل تــوجهی نیــز ايــن وامواژههــا دچــار تحــول و
دگرگونیها معنايی كلی يا جزتی شده اندا يکی از اين تحـوتت كـه بـا تعـابیر «اخـتال
معنايی» و «گسترش معنايی» مطرح شده است ،حالتی است كه:
«وام واژة عربی در معنايی كامال متفـاوت و م تلـف از معنـا اولیـهاش در عربـی بـه كـار
گرفته شده است؛ به عبارت ديگر اين گـروه از واژه هـا ،كـه شـايد بتـوان گفـت ب ـش اعظـم
وامواژهها عربی در فارسی را شامل میشود و از پربسامدترين واژهها عربـی در فارسـی بـه
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شمار میآيد ،كاربردشان در زبان فارسی بـه گونـه ا دچـار تغییـر و تحـول معنـايی شـده كـه
دتلتها معنايی آن ها در فارسی از معنا اين كلمات در زبان عربـی بسـیار فاصـله گرفتـه و
دچار انحرا

معنايی شده استا»(عامر )10 :9210،

البته اين بدان معنا نیست كه اين نـوا وامواژه همیشـه معنـی يـا معـانی سـابا خـود را از
دست بدهد و در آن معانی كاربرد نداشته باشد بلکه منظور ايـن اسـت كـه گـاهی بـا حفـظ
معنی ورعشده و كاربرد با آن معنی ،در عبارت يا متنی ديگر،
«معنا تازها می گیرد كه در زبان عربیِ ادبی وجود ندارد ،به س ن ديگر ،صورت عربـیِ
واژه برا بیان معنا تازها به كار میرود؛ به عنوان نمونـه ،صـفت «كثیـف» در زبـان فارسـی
معنا تازة «ناپاک» و «آلوده» را يافته كه از آن چند معنا ديگر (بیشتر معناها م از ) مشتا
شده است[« :فردِ] ناپاک»[« ،فردِ] نادرست»« ،پلید»[« ،فردِ] تحملناپذير»ا هیچ يک از اين معناها
در زبان عربی وجود نداردااا ا «افـاده» ماـدر بـاب دوّم [بـاب اِفعـال] ،در زبـان فارسـی معنـا
«توریح» و «تشريح» را حفظ كرده است ،معناها «مفهوم»« ،تکبّر» و «خـودبزر بینـی» را نیـز
گرفته ،اما معنا اصلی آن« ،سود» و «فايده» ،كمكاربرد شده استا نمونهها آورده شده نشان
از آن دارنــد كــه يــک واژة عربــی بالبــا نــه يــک معنــا ،بلکــه دو يــا چنــد معنــا تــازه
میيابدا»(روبینچیک)09 :9132،

فرشیدورد نیز بر اين باور است كه:
« بسیار از كلمات عربی در فارسی به معنايی بیر از آنچه در عربی دارند ،میآيند؛ ماننـد
«رعناء» كه در عربی به معنی زن خودپسند است ولی در فارسی به مرد و زن جذّاب و زيباپیکر
نیز گفته میشودا همچنین «ملت» كه در عربی و فارسی قديم به معنا مذه

است ولی از قرن

سیزدهم به بعد به معنی مردم نیز آمده اسـتا همچنـین «عزيمـت» در عربـی بـه معنـی افسـون و
آهن

ِ حركت ولی در فارسی به معنی خودِ حركت استا»(فرشیدورد)949 :9204،

بنابراين ،بررسی لغات عربی دخیل در زبان فارسی و پژوهش در مورد معانی اين لغـات،
میتواند بر بنا و كمال فرهن

ها لغت فارسی بیفزايد و به شرح متون ،م اوصا متون نثر

فنّی و منشیانه كمک نمايدا در اين پژوهش با تکیه بر متون نثر منشیانه و مانوا فارسـی ،بـه
لغت «اعتداد» در معنی «شادمانی و شاد كردن» به عنـوان معنـا مغفـول ايـن واژه پرداختـه
شده استا
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 -2-1پیشینة تحقیق
تاكنون پژوهشی كه به لغت «اعتـداد» و معنـا مغفـول و مـورد بحـث آن در ايـن ماالـه
پرداخته باشد ،ان ام نشده استا
 -3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
لغت «اعتداد» يکی از هزاران وامواژة عربی است كه با ورود به متون نثر فارسـی ،عـالوه
بر حفظ معنا اصلی خود كه در فرهن

ها لغت عربـی نیـز كـر گرديـده اسـت ،دچـار

تغییر يا گسترش معنايی شده و در معنی جديد به كار رفته است كه تاكنون بـه ايـن معنـی
پرداخته نشده استا با توجه به اين كه «اعتـداد» در بسـیار از متـون نثـر فارسـی م اوصـا
نثرها فنّی و منشیانه به كار رفتـه اسـت و بارهـا در ايـن متـون معنـا مـورد بحـث در ايـن
پژوهش را با خود دارد و اين معنی ،هم از ار

فرهن

نويسان لغت فارسی ناديـده گرفتـه

شده است و هم ماححان و شارحان متون از كنار آن گذشتهاند؛ يافتن اين معنـی همـراه بـا
كر شواهد و قراين متعدد از متون نثر فارسی ،يافتها جديد به حساب میآيد كـه در فهـم
بهتر متون و تکمیل و گسترش دايرة لغات دخیل عربی ،راهگشا ،مفید و ررور مینمايـدا
-2بحث و بررسی
 -1-2معنی لغت «اعتداد» در فرهنگهای لغت عربی و فارسی
در الماادر زوزنی و ماادراللغه ،اين معانی برا «اعتداد» آمده است« :فا شمار آوردن،
وَ يُعَــدّ بِالبــاء ،و عــدّتداشــتن زن و شــمردهشــدنا» (زوزنــی 031 :9208،و فرهنــ
ماادراللغه)249 :9213،؛ در مع م الوسیط چنین آمده است« :اعتدَّ ،يَعتَدُّ ،اعتِـدادا  :شـمرده
ش د ،شمارش شد ،به شمار آمد؛ اعتدَّ بِالشیء :آن چیز را داخلِ در حساب كرد ،بـه آن چیـز
توجه كرد و آن را به حساب آورد و شمارش كـرد؛ هـذا شـی یء تيعتَـ ُّد بِـه :ايـن چیـز قابـل
اعتنايی نیست ،بیارزش است؛ اعتدَّ الشیء :آن چیز را آورد ،آن را حارـر كـردا» (انـیس و
منتار و ديگران)9301/3 :9248 ،؛ مؤلف دستوراللغة «اعتَدَّ» را «افت ـار كـرد ،سـاخته شـد»
معنی كرده اسـتا(ناک :نطنـز )010 :9248 ،؛ در لسـان العـرب بـه دو معنـا شـمردن و
حارركردن اشاره شده است« :و اعداد الشیء ،و اعتِـدادُه و اسـتعدادُهُ و تَعـدادُه :احجـارُهُا»
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(ابن منظـور)348/2 :9212،؛ در فرهنـ
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الغنـی« ،اعتـداد ،ماـدر اعتَـدَّ ،و اعتـدادُ بِـالنفسِ:

اتفت ارُ و الزهوُ بها» معنی شده است و در الراتد برا «اعتـدَّ» ايـن مـوارد كـر شـده اسـت:
«اعتَدَّ :صارَ معدودا؛ اعتَدَّ بِالشیء :أدخَلَهُ فیالحساب و العدّ؛ اعتَدَّ :حس َ ،ظن؛ اعتَدَّ بالشـیء:
اهتَمَّ به؛ اعتَدَّ بنفسه :افتَ َـرَا» (ناک :اعتـدادhttps://www.almaany.com/ar/dict/ar-
)ar/

بنابراين میتـوان معـانی «اعتـداد» در كتـ

لغـت عربـی را ايـنگونـه جمـعبنـد كـرد:

«شمردن و شـمردهشـدن ،بـه حسـابآوردن ،اعتنـا و توجـهكـردن ،افت ـاركردن ،آوردن و
حارــركردن ،التفــاتكــردن ،عــدّهداشــتن زن ،پنداشــتن و گمــانكــردن ،ســاختهشــدن،
اعتمادداشتن و اعتماد به نفس»ا
در لغت نامة ده دا و به نال از منابع م تلف ،اين معانی برا لغت «اعتداد» آمده اسـت:
«بهشمار آوردن ،به شمار آمدن ،معدود گرديدن ،متعدد گرديدن ،شمرده شدن ،اعتنا كـردن
به چیز  ،مورد التفـات و توجـه بـودن ،اعتبـار ،بـس و كـافی شـدن ،فـراهم آوردن و تهیـه
نمودن ،عدّه داشتن زن ،سپر شدن عدّة زن پـس از مـر

شـوهر؛ و در اعتـداد آوردن يـا

بودن :در شمار متارفات و امالک كسی آوردن يا بودنا»(ناک :ده دا)3140/3 :9200،
در فرهن ـ

فارســی معــین نیــز بــه ايــن معــانی بســنده شــده اســت -9« :در شــمارآمدن،

شمردهشدن؛  -3در شمار آوردن ،اعتناكردن به ،اهمیت نهادن بها» (معین)249/9 :9200،
مؤلف فرهن

لغات نثرها فنی و مانوا نیز معانی اين لغـت را در دو دسـته گن انـده

است -9« :ف رآوردن ،اعتناكردن به ،اهمیتدادن بـه ،سـربلند  ،اعتنـا  -3در شـمارآوردن،
درشمارآمدن ،شمارا» (مدبّر )01 :9201،

« -2-2اعتداد» در معنی «شادمانی»
چنان كه بیان گرديد ،در هیچ يک از منابع لغـت عربـی و فارسـی بـه معنـی «شـادمانی و
شاد كردنِ» واژة «اعتداد» اشاره نشده است؛ در حالی كه بررسی و مطالعة متون نثر فارسـی
بويژه متون حوزة ترسّل و نامهنگار نشان میدهد كه نويسـندگان ايـن آثـار بـه ايـن معنـی
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لغت «اعتداد» واقف بوده و بارها آن را به كار بردهاندا در ادامه به كر شـواهد از كـاربرد
اين لغت در معنی «شادمانی» پرداخته میشودا
 -1-2-2تاریخ بیهقی

بهار معتاد است كـه لغـات عربـی بـه كاررفتـه در تـاريخ بیهاـی بـه چهـار دسـته تاسـیم
میشوند؛ اين لغات يا از آن دستهاند كه معادل فارسی ندارند؛ يـا لغـات دربـار و علمـی و
دينیاند؛ يا لغاتی هستند كه عربی آنها از فارسیشان روانتر و سادهتر بـوده اسـت؛ و يـا از
آن دستهاند كه ادبا و مترسّالن به تالید از تازيان وارد زبان فارسـی كـردهانـدا و در ادامـه،
ده ها لغت عربی متداول در تاريخ بیهای را بدون شرح و تفایل برشمرده و خواننده را برا
يافتن معانی آنها به كت

لغت عربی ارجاا داده استا(ناک :بهـار« )40/3 :9202،اعتـداد»

يکی از لغات عربی است كه دو بار در تاريخ بیهای به كار رفته است امـا مراجعـه بـه كتـ
لغت ،دستیابی بـه معنـی مـورد نظـر بیهاـی را میسـر نمـیسـازدا چـه بسـا بسـندة شـارحان و
ماحّحان تاريخ بیهای به كت

لغت ،خود موج

مغفـولمانـدن معنـا ب ـا «اعتـداد» در

اين جمالت شده استا
« از فتح ها خوب كه اوهام و خاار كس بدان نرسد ،واقف شده آيد و بهرها از شاد
و اعتداد به حکم يگانگیها كه میان خاندانها مؤكد است برداشته آيدا» (بیهای)314 :9209،

فیاض به نال از تاج الماادر ،معنا «اعتداد» را «فا شمارآوردن ،عدّت داشتن و شـمرده
شدن» دانسته است(ناک :بیهای)314 :9209،ا
خطی

رهبر ،آن را «اعتبار و اعتنا؛ مادر باب افتعال» معنی كرده اسـتا(ناک :بیهاـی،

)202/9 :9202
دانش پژوه با استناد به فرهن

فارسی معـین ،معـانی «در شـمار آمـدن ،اهمیـت دادن» را

كر كرده استا(ناک :بیهای)222/9 :9201 ،
ياحای و سید كه در فهرست واژهها مکرّر كتاب ديبـا ديـدار « ،اعتـداد» را «بـه
شمارآوردن ،اعتنا كـردن» معنـی كـردهانـد(ناک :بیهاـی)402 :9214،؛ در پانوشـتِ جملـة
مورد بحث ،اين دو معنـی را كـر نکـرده و چنـین آوردهانـد« :ااا خـان بـه سـب

دوسـتی و
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يگـانگی خانـدانهــا مـا ،از پیــروز و توفیـاهـا مــا شـادمانه شــود و بهـرة كــافی از آن
برگیردا»(بیهای)308/9 :9214،
زمانی ،در شرح تاريخ بیهای« ،اعتداد» را «اعتبار و توجه» دانسـته و عبـارت فـوظ را ايـن
گونه معنی كرده است« :خان بهرة خود را از شاد و اعتبار به سب

وحدت و يگـانگی كـه

میان دو خاندان است برداردا»(زمانی)901 :9213،
موسويان نیز عبارت را به اين صورت به نثر ساده و روان تبديل كرده است(« :قاد ما از
گفتن اين پیروز ها اين است كه) به حکم وحدتی كه میان دو خاندان ما وجود دارد ،شـما
نیز از شنیدن اين خبرها شاد شويد و به اهمیت آن پی ببريدا» (موسويان)328 :9241،

 « گفتند[ :ايلک] به دولت سلطان بزر  ،شـادكام و بـر مـرادا تـا دوسـتی و نواخـت ايـن
جان

بزر

حاصل شده است ،جان

ايلـک را شـاد و اعتدداد و حشـمت زيـاده

استا»(بیهای)111 :9209،

فیاض ،دانشپژوه و ياحای« ،اعتداد» را در اين عبارت معنی نکردهاندا
خطی

رهبر ،م ددا معنی «اعتبار و اعتنـا؛ ماـدر بـاب افتعـال» را آورده اسـتا(ناک:

بیهای)488/3 :9202،
زمانی« ،اعتداد» را در اين عبارت هم «اعتبار» معنی كرده استا(زمانی)834 :9213،
نويسندة كتاب فرهن

تاريخ بیهای ،يک بار و به تبعیت از دانشپـژوه« ،اعتـداد» را «در

شمارآوردن و اهمیت دادن» معنی كرده است(ناک :حسـینی كـازرونی )913 :9248،و بـار
ديگر ،در ب ش واژگان نسبتا فراموششده(مرده) ،آن را به معنی «ستمكردن و بیـدادكردن»
دانسته است كه به نظر میرسد با «اعتداء» اشتباه شده باشد(ناک :حسـینی كـازرونی:9248،
)942ا
تنباكوتی نیز در لغتنامة تـاريخ بیهاـی« ،اعتـداد» را «اعتبـار ،در شـمار آوردن ،اهمیـت
دادن» معنی كرده استا(ناک :تنباكوتی)00 :9244،
ده ـدا ،معنـی «اعتـداد» در هـر دو جملــة فـوظالـذكر را «اعتبـار» دانسـته اســتا(ناک:
ده دا)3141/3 :9200،
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از فحوا كالم بیهای و عطف لغت «اعتداد» به «شاد » ،چنین به نظر میرسـد كـه ايـن
لغت در عبارت اول ،به معنا «سرور و شادمانی» است و در عبارت دوم ،ايهامگونه و حامل
دو معنا «شاد » و «اعتبار» به كار رفته استا
 -2-2-2کلیله و دمنه

يکی از ويژگی ها سبکی نثر كلیله و دمنه ،به كاربردن متراد ها لفظی و تركیبـی و
عطف متوالی كلمات و گاه جملهها بـه يکـديگر اسـت كـه ناـرای منشـی «بـرا تأكیـد و
تحایا معنی آورده استا»(بهار )300/3 :9202،البته بسامد مترادفـات لغـو ايـن كتـاب در
ماايسه با آثار نثر متکلّف دوره ها

بعد چندان بات نیست ولی به هـر حـال مترادفـاتی نظیـر

«آماده و ساخته»« ،به وسع ااقت و قدر امکان»« ،تحـرّز و تحفـظ و خويشـتندار »« ،بـم و
حسرت و پشیمانی و ندامت» را میتوان در اين كتاب يافتا همین خایاة سبکی ،به يافتن
معنا مغفولِ لغت «اعتداد» كمک مینمايدا كلمة «اعتداد» سه بار در كتاب كلیله و دمنه بـه
كار رفته است كه عبارتند از:
« بوزنه گفت :زينهار تا دل بدين معانی نگران ندار ااا كه اعتداد من به مکارم تو زيادت است
و احتیاج من به وداد تو بیشترا»(منشی)380 :9201،

 « دمنه گفت :ملک را بر آن كافرنعمت بدّار جا ترحم نیست ،و بدين ظفر كه رو نمـود و
نارتی كه دست داد شادمانگی و ارتیاح و مسرّت و اعتداد افزايدا» (منشی)938 :9201،
« تع یل بايد نمود تا زودتر بیايد و بَه ت و اعتداد ما كه به حیـات او تـازه گشـته اسـت تمـام
گرداندا»( منشی)218 :9201،

م تبی مینو  ،در هر سه مورد فوظالذكر« ،اعتـداد» را بـه معنـی «ف ـرآوردن ،نازيـدن،
سربلند  ،مباهات و افت ار» دانسته است و كرباسـی و برزگرخـالای هـم در فرهنـ

لغـات

كتـــاب شـــرح كلیلــــه و دمنـــه ،معـــانی «افت ــــار ،ســـربلند و مباهـــات» را تکــــرار
كردهاندا(منشی)884 :9241،
در عبارت اول« ،اعتداد» در معنی «افت ار و مباهات» به كار رفته اسـت و معنـی ديگـر
برا آن قابل تاور نیستا اما با توجه به اين كـه «لغـات عربـی در كتـاب كلیلـه و دمنـه بـه
صورتی انت اب و اسـتعمال شـده اسـت كـه در رديـف كلمـات فارسـی ،از حیـث كیفیـت
تركی

حرو  ،بیگانه و نامت انس به نظـر نمـیآيـد»(خطیبـی )802 :9241،و آن اـور كـه
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قراين موجود در عبارتها دوم و سوم؛ يعنی «شادمانگی ،ارتیاح ،به ت و مسـرّت» نشـان
میدهد ،میتوان گفت كه «اعتداد» در اين دو جمله ،متراد

با همین كلمات است؛ عـالوه

بر اين ،نازش و افت ار هم خود موج شاد و سرور میگرددا
 -3-2-2التوسّل الی الترسّل

كتاب التوسل الی الترسل نیز از آثار منثور اسـت كـه شاـت تـا هشـتاد درصـد آن را
لغات عربی تشکیل مـیدهـد و مترادفـات و و موازنـه و سـ ع همـة سـطور آن را پـر كـرده
استا(ناک :بهار )244/3 :9202،در اين كتاب نیز لغت «اعتداد» ،عالوه بر اين كـه چنـدين
بار در معانی «اعتمـاد و خـاار جمـعبـودن» و «افت ـار و نـازش» بـه كـار رفتـه اسـت(ناک:
بهاءالدين بغداد  18 :9240،و908و913و)391؛ دو بار نیـز در معنـا مـورد بحـث در ايـن
پژوهش ،به كار رفته و با كلمات «لذّت و شادمانی» قرينه و همنشین شده است:
 « اگرچه اين شاد كه بـر دوام بـاد خـاد و عـام را ،عـام بـوده اسـت؛ بنـده بـه زيـادت
اخالصی كه دارد خود را زيادت اختااد دانسته است و بیشتر اين شادمانی و اعتداد،
بر خويشتن اعتداد كرده استا»(بهاءالدين بغداد )311 :9240،
« اقداح امداد و كامرانی ماتمال گشـته اسـت و اعـداد اعتدداد [و] شـادمانی مـال المـال
شدها»(بهاءالدين بغداد )200 :9240،
 -4-2-2نامههای رشیدالدین وطواط

تويسركانی در مادمة كتابِ نامهها رشید واوا  ،در مورد لغتهـا عربـی و فارسـی
اين نامه ها بر اين باور است كـه رشـید واـوا در ايـن رسـايل ،اوت اصـل را بـر اسـتفاده از
لغتها عربی قرار داده و لغتها فارسی را كمتر بـه كـار بـرده اسـت ،ثانیـا در اسـتعمال
لغتها عربی ،پروا مأنوس يا نامأنوس بودن ماده يا هیئت آن در فارسی را نداشته اسـت،
بلکه با انس و احااه ا كه بر زبان و ادبیات عرب داشته اسـت بـه اقتجـا ماـام ،هـر لغـت
عربی يا صیغة اشتااظ عربی را كه توانسته به كار برده اسـت ،در نتی ـه ،در منشـفت فارسـی
و میتوان اسماء ،صفات و ماادر عربی فراوانی را يافت كه در فارسی از حیث مادّه يـا از
حیث صیغه ،متعار

و مـأ نوس نیسـتند؛ ماننـد مفاورـه ،حنکـت ،ت شّـم ،محـرّض ،كـاره،

اعتداد ،تب ّح ،مُسهَّل(به معنا میسَّر) ،شمس ،اعباء ،تنکّ  ،ارتداا ،وَفِیّ(به معنی باوفـا) و
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ااا ا(ناک :رشید واوا  )999-994 :9224،همان اور كه مالحظه شـد ،تويسـركانی لغـت
«اعتداد» را نیز در شمار لغات نامأنوس و نامتعار

در نامهها رشید واوا آورده اسـت و

قطعا در گزينش اين لغت ،برابت مادّه و نامتعار بودن معنا «اعتداد» در فارسی را مدّ نظر
داشته استا
در نامهها رشید واوا  ،نُه بار لغت «اعتداد» به كار رفته است كه معنـا آن در شـش
مورد ،بیترديد همان معنا مغفول و مورد بحث در اين پژوهش استا ايـن مـوارد عبارتنـد
از:


«به قـدوم او ،اعتدداد و استبشـار حاصـل شـد و بـه مکـان او اعتجـاد و اسـتظهار زيـادت
گشتا»(رشید واوا )22 :9224،



« از خاايص ات و محاسن صفات و الطا

شمايل و اصنا

فجايل و آداب تیغ و قلم و

اسباب م د و كرم او ،اعتداد و استبشار میافزوده استا»(رشید واوا )990 :9224،



«از تجاعف اسباب دولت و تراد

امـداد سـعادت ،اعتدداد و تـب ّح ،و اعتجـاد و تمتّـع

میافزايدا»(رشید واوا )940 :9224،
«پیوسته اين دوستااا بدانچـه مـی شـنود از تجـاعف حشـمت و تـراد

نعمـت و برآمـدن

مرادها و مست لصشدن وتيتها ،اعتداد [و] تب ّح میافزايدا»(رشید واوا )30 :9224،


«و بدان لطافت كی نموده بود ،و كرامت كی فرموده ،اعتداد و اعتجاد افزود ،و استبشـار
و استظهار زيادت گشـت ااا و از اسـتماا الطـا  ،اهتـزاز اعطـا

حاصـل گشـتا»(رشـید

واوا )941 :9224،


«خواجة اجلّ اوحدااا بداند كـه پیوسـته متنسّـم روايـح آثـار ،و مـتفحّص سـوانح اخبـار او
می باشیما و به مزيد كرامات و سعادات كی از م لس اعال خداوند جهان ،خلّد ای مُلکه،
به ايام و احوال او میپیوندد ،اعتماد و اعتداد و تب ّح ،و اعتجاد و تمتّع میافزايیما»(رشید
واوا )10 :9224،

در نثرها منشیانه ،در كنار كر كلمات متراد  ،صنايع لفظی س ع و قرينـهسـاز نیـز
مورد توجه منشیان بوده استا با در نظرگرفتن اين خاايص ،میتوان به معنـا «اعتـداد» در
عبارات فوظ دست يافت:
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رشید واوا در عبـارت اول و دوم« ،اعتـداد» را متـراد

بـا «استبشـار»(شـاد ) آورده

است ،همان اور كه در جملة دوم عبارت ن ست« ،اعتجاد و اسـتظهار» را در تـراد

كـر

كرده استا
در عبارت سوم نیز «اعتداد» با «تب ّح» متراد

است ،همان اور كه كلمات جملة قرينـة

آن؛ يعنی «اعتجاد و تمتع» با يکديگر متراد اندا
در متن كتاب نامهها رشیدالدين واوا « ،اعتداد» و «تب ّح» مذكور در عبارت چهـارم
بدون حر
حذ

عطف «واو» آمده است كه در قیاس با عبارات سوم و پن م ،بـه نظـر مـیرسـد

«واو» اشتباه كتابت يـا مطبعـی باشـدا بـا تاـحیح ايـن عبـارت نیـز «اعتـداد و تـب ّح»

متراد

خواهند بودا
قابل كر است كه «تب ّح» به معنی «شادمانه گرديدن ،سرور و شاد » ،هم در نامههـا

رشید واوا و هم در متون ديگر ،با مترادفاتی نظیر «اهتزاز و استبشار» معطو

شده اسـت

كه خود مؤيد معنا مورد نظر «اعتداد» در اين پژوهش است؛ به عنوان مثال ،به چند مـورد
زير بسنده میشود:
« چه تبجّح و استبشار ،و تمتع و استظهار او ،عزّ نارُه ،به متابعت و مواتت ،و مشـايعت و
مساوات آن دولت استا»(رشید واوا )931 :9224،

« در پردة اباريد و زمزمة اناشید خويش ،ترنّمی از بايت ترنّح بـا فـر اهتدزاز و تدبجّح
میكردما»(وراوينی)841 :9200،
« خاد و عام ،تبجّح و استبشار نمودند و شاد ها كردندا»(جوينی)92/3 :9200،
« دعـــوت ســـلطان اجابـــت كردنـــد و بـــدان اســـتظهار يافتنـــد و تدددبجّح و استبشدددار
نمودندا»(جوينی)14/3 :9200،
« قاآن بدان اهتزاز و تبجّح نمود و بفرمود تا جشنها ساختندا»(جوينی)333/3 :9200،
 « من كهتر بدان تبجّحی و اهتزازی داشتما»(منت

در عبارت پن م نیز دو لغت «اعتداد و اعتجاد» به ترتیـ

الدين بديع)921 :9248،

بـا «استبشـار و اسـتظهار» قرينـه

شدهاندا نمونها از اين نوا قرينهساز در كتاب «وسـاتل الرسـاتل و دتتـل الفجـاتل» هـم
ديده میشود:
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« از برا حاول اعتجاد و اعتداد او و شـمول اسـتظهار و استبشدار ايشـان از مواكـ
كواك عدد ،ااا بدو سپردا»(نورالدين منشی)42 :9249،

تويسركانی در پانوشت عبارت ششم آورده است« :در نس ه چنـین آمـده اسـتا امـا بـه
نظر میرسد كه از دو كلمة (اعتماد و اعتداد) يکی زايـد باشـدا»(رشـید واـوا )10 :9224،
گرچه در برخی متون« ،اعتداد» در معنا «اعتماد» نیـز بـه كـار رفتـه اسـت امـا قرينـهسـاز
مترادفات و شواهد و قراين موجود در متن نامههـا رشـید واـوا  ،بـويژه عبـارات سـوم و
چهارم فوظ الذكر نشان می دهد كه اگر به علت سهو در كتابـت نسـ ه ،قـرار بـر زايـدبودن
يکی از دو لغت «اعتماد و اعتداد» باشد ،مسلما لغت «اعتماد» زايد خواهد بودا

 -5-2-2عتبۀالکتبۀ
الدين بديع جوينی در ابتـدا عتبۀ الکتبۀ مـینويسـد« :مفلاـان و بلغـاء روزگـار،

منت

س ن نثر از تکلف س ع و ايراد قراين ،ماون داشتهاند الّا كه قرينها و سـ عی بـیتکلـفِ
ايراد ،متعاق

و متواتر گردد كه آن پسنديده دارند ،به سب

آن كـه چـون دبیـر ،خـاار بـر

جمع س ع و تتبع قوافی گمارد از مااود س ن و مطلوب فحو بازمانَد و از جـادة بـرض
در مجــلّة اانــاب و تطويــل بــیفايــده افتــد و بالبــت در سالســت لفــظ و اي ــازِ معنــی
استا»(منت

الدين بديع )9 :9248،اما متن عتبۀالکتبه نشـان مـیدهـد كـه ايـن كتـاب نیـز

تحت تاثیر سبک رايج در نثر قرن ششم ،از قرينـهسـاز  ،آوردن سـ ع ،موازنـه و ترادفـات
ماون نمانده استا همین ويژگیهـا م اوصـا ايـراد متـراد هـايی مثـل «اهتـزاز ،تـب ّح،
ارتیاح ،نشا و ااا» و چهار بار به كاربردن لغت در اين معانی مـیتوانـد مؤيـد معنـا مـورد
بحث در اين پژوهش باشدا

« چون به تازگی ااا كمال اخالد در نگاهداشت دقايا خدمت و گزاردن شکر نعمت از
الفاظ مهذّب ظهیرالدين ،علی رؤوس اتشهاد ،استماا كرده آمد ،ما را اهتزاز و اعتدداد
تمام حاصل گشتا»(منت

الدين بديع)21 :9248،

صادقی در شرح لغات عتبۀالکتبه« ،اعتداد» را كه يازده بار در ايـن كتـاب بـه كـار رفتـه
است ،همه جا «نازيدن ،تفاخر و مفـاخره» معنـی كـرده اسـت(ناک :صـادقی 929 :9211،و
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 900و  914و )300؛ در حالی كه اين لغـت در عتبرۀالکتبـه ،عـالوه بـر معنـا «تفـاخر» ،در
معانی «اعتماد ،آمادگی ،برشمردن» و نیز «مسرّت و شادمانی» نیز به كار رفته استا
چنان كه مالحظه میشود ،در عبارت فوظالذكر نیز منت
متراد

الدين «اعتداد» را بـا «اهتـزاز»

آورده است ،همان اور كه ترادفات «استیناس و اهتزاز»(منت

)44؛ «نشا و اهتزاز»( منت

الدين بـديع:9248،

الدين بـديع)940 :9248،؛ «اهتـزاز و ارتیـاح»( منت ـ الـدين

بديع)929 :9248،؛ «تب ّح و اهتزاز»(منت

الدين بديع )921 :9248،را مکرّر بـه كـار بـرده

استا
منت

الدين كه در ب ش اخوانیات ،بارها رسیدن نامـة م ـدوم يـا يکـی از دوسـتان را

ماية مسرّت و شادمانی دانسته است ،برا بیان شاد حاصل از وصول اين نامهها ،سه بـار از
لغت «اعتداد» استفاده كرده است:

« خطاب شريف كه در دنیا اعتدداد بـه وقـت وصـول آن باشـد ،بوسـیدما»(منت ـ الـدين
بديع)942 :9248،

« س ن چون آب حیات كه دلها پژمرده بدان تازه و زنده میشـود و امـداد اعتدداد از
مطالعت آن ،بیحد و اندازه میگرددا»(منت


الدين بديع)929 :9248،

« بزرگوار خطاب خداوند در اين روزها به خادم رسیدااا و بـه وصـول آن ،اعتددادی
كه در اين عهد مناطع است ،به تازگی متال گشت و م ال اومید به حاـول سـعادت دو
جهانی فسحت گرفتا»(منت

منت

الدين بديع)991 :9248،

الدين ،عبارت اخیر را در جايی ديگر نیز تکرار كـرده و در آن از وصـول نامـه و

«بازگشت شادمانیِ ازدسترفته» س ن رانده است ،با اين تفاوت كه اين بار از لغت «اهتـزاز»
به جا «اعتداد» استفاده كرده است؛ امر كه نشان از تراد

اين دو لغت نزد منت

الدين

و متن عتبۀالکتبه دارد:
« خطاب خداوند رسید و جان را در تلاّی و قبول آن ،اهتزازِ رفته بازآمدا»(منت

الدين

بديع)934 :9248،

البته در متون نثر ،لغت «اهتزاز» عالوه بر تراد

با «اعتداد» ،با لغاتی مثل «تـب ّح ،ارتیـاح

و ااا» و بهويژه «استبشار(شادشدن ،گشادهرويی) نیز به كار رفته است:
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« مـن نیـز بـدين بشــارت ،استبشدار نمــودم و ماـدم او را بـه ترحــاب و اهتدزاز جــواب
دادما»(ظهیر سمرقند )34 :9222،
« مادم تو را به اهتزاز و استبشار تلاّی و استابال نمودما»(ظهیر سمرقند )40: 9222،
« و اعتذار و استغفار اصحاب را به اهتزاز و استبشار تلای نمايدا»(منشی)311 :9201،
« زاهد تازگیِ وافر داشت و به اهتزاز و استبشار پیش او باز رفتا»( منشی)289 :9201،
 -1-2-2مجموعه فرامین و منشآت لنینگراد

اصل اين م موعه به صورت نس ة خطی در كتاب انة موزة آسیايی ان من علوم روسـیه
در لنینگراد نگهدار می شودا ب ش اول اين م موعه مشتمل بر مراسالت رسمی سالاین
سل وقی ،خوارزمشاهی و مغول است و ب ـش دوم شـامل نامـههـا دوسـتانه يـا اخوانیّـات
برخی دبیران معرو

اوايل عهد مغول استا كات

نس ه ،محمـدبن صـدرالدين خـوارزمی

است اما تاريخ كتابت ندارد و محمد قزوينـی از رو قـراين ظـاهر نسـ ه ،كتابـت آن را
اوايل قرن هشتم دانستهاندا(ناک :م موعه فرامین و منشفت لنینگراد،بیتا)98-9 :
يکی از ويژگـی هـا سـبکی ايـن اثـر ،رعايـت سـ ع ،كـر مترادفـات ،ثنیـهپـرداز و
قرينهساز در مفردات و جمالت استا در خالل اين هنرنمايیها اسـت كـه لغـت «اعتـداد»
در معنی «شادمانگی» و متراد
« از تراد

با الفاظی مثل «تب ّح و استبشار» به كار رفته است:

امداد نعمت و تجاعف اسباب حشمت ،تـب ّح و اعتدداد و تمتّـع و اعتجـاد

میفزايدا»( فرامین و منشفت لنینگراد،بیتا)21B :
 به خدمت م لس اعال خاقانااا استسعاد يافته و در سلک م اوران آن حجـرت -اجلّهـا
ای -منتظم شده ،شادمانگی میافزايد و اعتدداد زيـادت مـیگـرددا» (فـرامین و منشـفت
لنینگراد،بیتا)80B :
« به ديدن آثار و شنیدن آن اخبار ،اعتداد و استبشار نموده میشود و اعتجـاد و اسـتظهار
افزوده میگرددا» ( فرامین و منشفت لنینگراد،بیتا)02B :
 « به سالمت ات بزرگوار م لس شريف كه بدان حسنات و قوام مکرمات است ،اعتداد
و تب ّح افزودا» ( فرامین و منشفت لنینگراد،بیتا)00B :
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فجايل و آداب تیـغ و قلـم

و اسباب م د و كرم ،اعتداد و استبشار ،و اعتجاد و استظهار رو مینمودها» ( فرامین و
منشفت لنینگراد،بیتا)924B :

عبارات اول و پن م از رشید واوا است و با كمی اختال  ،در نامهها و نیز آمـده
استا
 -7-2-2دستور دبیری

اين كتاب ارزشـمند در مورـوا دبیـر و ماـدمات و شـرايط فـن كتابـت از محمـدبن
عبدال الا میهنی است كه در قرن ششم ه ر تـألیف شـده اسـتا «دسـتور دبیـر از نظـر
دربرداشتن لغات و اصـطالحات تـاري ی و اجتمـاعی از منـابع مهـم زبـان فارسـی بـه شـمار
مـــیرود و عـــالوه بـــر اعتبـــار تـــاري ی ،از نظـــر ادبـــی نیـــز دارا اهمیـــت فـــراوان
استا»(شیخالحکمايی )20 :9241،لغت «اعتداد» در متن يکی از اخوانیّات ايـن كتـاب نیـز،
يک بار در معنا «شادمانی» و همرديف با لغاتی در همین معنی به كار رفته است:

 « نبشتة عزيز رسید ،ااا بر مجامین آن واقف گشتم و بـه يـافتن خبـر سـالمتِ او ،اهتـزاز و

اعتداد افزودم و تب ّح و ارتیاح نمودما»(میهنی)04 :9200،

در يکی از تاحیحها اين كتاب كه با نام «آيین دبیر » به چاپ رسیده است ،ماـحح
اثــر« ،اعتــداد» در عبــارت فــوظالــذكر را «نازيــدن و ســربلند » معنــی كــردهانــدا(ناک:
میهنی 24 :9241،و )990
میهنی در آباز كتاب خود ،به مترسلّان توصیه میكنـد كـه الفـاظ پارسـی و تـاز را بـه
گونه ا انت اب كنند كه نه ركیک و ناخوش باشد و نه بري

و نـادر ،بلکـه مـابین ايـن دو

ار ؛ يعنی الفاظ سهل و عذب و متداول را به كار گیرنـد و اگـر اصـحاب ديـوان يـا اهـل
روزگار لفظی را در معنیا به كار میبرند كه در ورعِ لغت ،حکم يا معنـی ديگـر دارد،
از آن ها متابعت كنند چون عُر

بر ورـع ماـدّم اسـت(ناک :میهنـی ،)33 :9241،بـه نظـر

میرسد در كاربرد لغت «اعتداد» به معنا «شادمانی» نیز هم تداول ايـن معنـا در آن زمـان و
هم بلبة عر

بر ورع ماداظ داشته باشدا
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 -8-2-2قواعد الرسایل و فراید الفضایل

اين اثر ،يکی از رسـالههـا حسـامالـدين خويی(زنـده در  041هاظا) ،منشـی دربـار آل
چوپان در قسـطمونی از بـالد روم و مشـتمل بـر قواعـد نامـهنگـار اسـتا(ناک :كـاوتی
قراگزلو )82 :9201،حسام الدين در اين رساله ،بیشتر به بیان اصول و قواعد میپردازد كـه
منشیان میتوانند يا بايد در مکاتبات خود به كار بندند؛ بـه عنـوان مثـال ،م اابـات مناسـ
برا درباريان ،والیان ،قجات و ااا را برمیشمرد ،يا ادعیة مناس
كر می كند ،يا امثال و عبارات پندآموز مناس

برا اش اد و امـاكن را

بـا مورـوعات م تلـف را بیـان مـینمايـدا

حسام خويی در خالل اين رساله ،نمونههايی از احکـام صادرشـده بـرا مناصـ

و مشـابل

م تلف و شواهد از متن منشفت و مکاتبات را نیز میآوردا يکی از اين نامهها ،فتحنامها
است كه به توصیف قلعـهگیـر در آن زمـان پرداختـه اسـتا(ناک :حسـام خـويی:9201،
 )340-343نويسنده در اين ب ـش از رسـالة خـود ،لغـت «اعتـداد» را بـه كـار بـرده و آن را
متراد

با «به ت» و در معنا «سرور و شادمانی» به كار برده است:
« به استماا اين بشارت ،به ت و اعتداد افزايند و شکر نعمت حجرت پروردگـار _عـزّ
اسمُه_ واج

دانند تا مستوج

مزيد عنايت گردندا»(حسام خويی)340 :9201،

 -9-2-2غرّۀ االلفاظ و نزهۀ االلحاظ
غۀّ االلفظ  ،از منابع ارزشمند دربارة مبانی و قواعد فن دبیر و شامل لغـات ،تركیبـات
و اصطالحات اين فن است كـه ظهیـر سـمرقند در نیمـة دوم قـرن ششـم ،آن را تـدوين
نموده استا ظهیر در ديباچة كتـاب ،آن را «گـوهر شـ چـرا ،،مـونس منتهیـان و هـاد
مبتديان» و ن ستین اثر در آموزش فن كتابـت همـراه بـا جمـعآور و دسـتهبنـد لغـات و
الفاظ اين صنعت معرفی كرده و مینويسد« :و چون اساس و قاعدة اين عمل در نظـم سـ ن
و تركی

الفاظ و شناختن فنون صنعت و معـانی اسـت ،و از متاـدّمان ايـن شـغل هـیچكـس

جمــع نکــرده بــود ،بــر خــاار بگذشــت كــه اگــر بــرين نســا جمعــی باشــد ،پســنديده
افتدا»(ظهیر  )0 :9210،ظهیر در اين كتاب ،با ابتکار خويش لغات و عبارات برگزيـده را
به صورت جفت ،سهكلمها  ،چهاركلمها و پنجكلمها دسـتهبنـد كـرده و آنهـا را در
پنج فال گن انده است:

پاییز و زمستان 99

711

جستاری در معنای مغفول لغت «اعتداد» با تکیه بر متون نثر فارسی

 -9ثُنايی منفال و متراد

منفرد(جفـتهـا متاـارن يـا متـراد )؛ ماننـد «ت نّـ

و

تح ـرّز» ،ثالثــی منفاــل و متــراد ؛ ماننــد «امســاک و ب ــل و رـنّت» و ربــاعی منفاــل و
متراد ؛ مانند «سرور و حُبور و ابتهاج و مسرّت»؛
 -3ثُنـايی منفاـل و متجـاد(جفتهـا متجــاد) يـا ارـداد منفاـل؛ ماننـد «ســوابا و
لواحا»؛
 -2ثنايی متال(ارافهها دوكلمها ) و ثنايی معطو ؛ مانند «مردودِ عال و نامابولِ
خرد»؛
 -8ثالثی متال يا مركّ (تركیبات ارافی سهكلمها )؛ مانند «مشروحِ اقطاا مملکت»؛
 -0رباعی و خماسی(عبارات چهاركلمها و پـنجكلمـها )؛ ماننـد «قـانونِ انتظـامِ یلـی
بالبت»ا
اساس كار ظهیر در اين كتاب ،بر انت اب و رديفكردن جفتها مرتبط با هم بـوده
است ،م اوصا در فال ثُنايی كه جفتها بالبا ارتبا معنـايی يـا رابطـة تـراد

يـا تجـاد

دارندا گويا ارح ظهیر سمرقند در انت اب جفتها و الفاظ مرتبط و متناظر و قرينهها
متناس

از متون نثر و م اوركردن آنها در يک م موعه ،در ادب فارسی بیساباه و بـديع

بوده است ،گرچه در ادبیات عرب نظاير داشته استا در حایات ،برّ اتلفـاظ «در حکـم
نوعی لغت نامة ابتکار است كـه در ب ـش مترادفـات ،معنـا هـر لغـت بـه كـر متـراد
آن(گاه كر چهار متراد ) و در ب ش ارـداد ،معنـا هـر لغـت بـه كـر متجـاد آن و در
رمنِ فارات مزدوج ،معنا واژهها هر فاره به كر قرينة آن معلوم مـیشـود ،پـس ارزش
لغتنامـها دارد و آن را مـیتـوان از قـديمتـرين فرهنـ

هـا موجـود فارسـی محسـوب

داشتا» (ظهیر  :9210،چهل و دو) همان اور كه ماحّح برّ اتلفاظ نیز گفته است ،ايـن
كتاب حاو ااالعات ارزندها از پسندها و روشها قرينهپرداز مترسّالن و نثرپـردازان
تا زمان نويسـنده اسـتا بسـیار از جفـتهـا ،لغـات ،عبـارات و قرينـههـا ايـن كتـاب در
كتاب ها ابراض السیاسه و سـندبادنامه و ديگـر متـون نثـر فنّـی ماننـد مرزبـاننامـه ،تـاريخ
جهانگشا ،تاريخ وصا  ،التّوسل الی الترسل ،عتبۀالکتبـه و ااا بـه كـار رفتـه اسـتا بنـابراين
میتوان گفت كه غۀّ اتلفاظ ،هم در حل مشکالت دو اثر ديگر ظهیر سمرقند كـاربرد
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دارد و هم مـی توانـد بـرا درک لغـات و تاـحیح متـون ديگـر م اوصـا نثرهـا فنّـی و
منشفت و حتی متون لغو  ،بسیار مفید و قابل استفاده باشدا(ناک :ظهیـر  :9210،چهـل و
دو)
چنان كه اشاره شد ،ب ش اول كتاب غۀ اتلفاظ به لغات متـراد
ظهیر سمرقند آن ها را به صورت جفت و معطو

اختاـاد دارد كـه

به كـار بـرده اسـتا تعـداد از ايـن

تركیبات عطفیِ متراد  ،معانی «شادمانی ،شاد شدن و شاد كـردن» را مـیرسـاند و لغـت
«اعتداد» ،يکی از اين لغات است كه متراد

با «استبشار» آمده است و خودِ «استبشار» نیز بـا

«استرواح و اهتزاز» قرين گرديده استا ظهیر سمرقند در ايـن كتـاب ،لغـات زيـر را بـه
معنا «شادشدن و شادمانیكردن» دانسته است:
 مسرّت و به ت (ظهیر )91 :9210،؛
 اهتزاز و استبشار (ظهیر )90 :9210،؛
 استرواح و استبشار (ظهیر )20 :9210،؛
 اعتداد و استبشار (ظهیر )21 :9210،؛

 سرور و حبور و ابتهاج و مسرّت (ظهیر )21 :9210،ا

بنــابراين مــیتــوان گفــت كــه غ رۀّ اتلفــاظ ظهیــر ســمرقند  ،يکــی از معتبرتــرين و
قديمیترين اسناد است كه لغت «اعتداد» را در معنا «شـادمانی و شـاد كـردن» بـه كـار
برده استا

 -3نتیجهگیری
كر مترادفات در نثر فارسی ،بويژه مترادفات عربی ،از قرن چهارم بـه بعـد مـورد توجـه
نويسندگان قرار گرفتا اين موروا كه ابتـدا بـا هـد

زينـت كـالم رقـم خـورده بـود در

نثرها فنّی و منشیانه با قرينهساز و س ع و تفنّن در صنايع لفظی همراه شـد و نويسـندگان
اين گونه متون را به انت اب لغاتی سوظ داد كه عطفكـردن آنهـا بـه صـورت مـزدوج يـا
بیشتر ،نه تنها از ماولة حشو نبود بلکه جنبة تکمیل و تأكید داشتا در اين میان ،نويسـندگان
متون نثـر ،بـويژه منشـیان و مترسّـالن ،در جهـت تحاـا اهـدا

فـوظالـذكر ،معنـی برخـی
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وامواژهها عربی را با توجه به سیاظ كالم و بر اسـاس نیـاز خـود تغییـر دادنـد و در معنـا
جديد كه دست كم در عربی ساباه نداشت به كار بردندا يکی از اين لغات دخیـل عربـی،
مادر «اعتداد» است كه در اين مااله معنا مغفول آن بررسـی شـد و بـا اسـتناد بـه مـتن نُـه
كتاب نثر فارسی كه ابل

از متون منشیانه بودند اين نتی ه به دست آمد كه اين لغت عـالوه

بر معانی رايج ،معنی «شادمانی و شاد كـردن» نیـز داشـته و در ترادفـات ،ثنیـهپـرداز هـا و
قرينهساز ها با لغاتی از اين دست و در اين معانی ،همنشین میشده استا
امید است كه اين معنا مغفول به همراه شواهد از متون نثر فارسـی كـه در ايـن ماالـه
كر گرديد به فرهن

ها لغت فارسی يا فرهن

لغات نثرها منشیانه افزوده و در شرح و

تاحیح متون مورد توجه و استفاده قرار گیردا
فهرست منابع
منابع فارسی
9ا بهاءالدين بغداد  ،محمّد بن مؤيـدا ()9240ا التوسّل الی الترسّلا تاـحیح احمـد بهمنیـارا
چاپ اولا تهران :اساایرا
3ا بهار ،محمّد تایا ()9202ا سبکشناسیا  2جلدا چاپ هفتما تهران :امیركبیرا
2ا بیهای ،ابوالفجل محمّد بن حسینا ()9209ا تاریخ بیهقیا تاـحیح علـی اكبـر فیّـاضا چـاپ
سوما تهران :دنیا كتابا
8ا بیهای ،ابوالفجل محمّد بن حسینا ()9202ا تاریخ بیهقیا  2جلدا به كوشـش خلیـل خطیـ
رهبرا چاپ سوما تهران :مهتابا
0ا بیهای ،ابوالفجل محمّد بن حسینا ()9201ا تداریخ بیهقدیا  3جلـدا مادمـه و تورـیحات از
منوچهر دانشپژوها چاپ اولا تهران :هیرمندا
1ا بیهای ،ابوالفجل محمّد بن حسینا ()9214ا دیبای دیداری :متن کامل تداریخ بیهقدی.
مادمه و شرح مشکالت محمد جعفر ياحایا مهد سید ا چاپ اولا تهران :س نا
0ا تنباكوتی ،مريما ()9244ا لغتنامة تاریخ بیهقی .چاپ اولا تهران :آل اها
4ا جوينی ،عطاملک بن محمدا ()9200ا تاریخ جهانگشای جدوینیا  2جلـدا تاـحیح عالمـه
محمّد قزوينیا چاپ اولا تهران :دنیا كتابا
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1ا حسام خويی ،حسن بن عبدالمؤمنا ()9201ا مجموعه آثار حسام الدین خوییا تاـحیح
و تحایا صغر عباسزادها چاپ اولا تهران :مركز نشر میراث مکتوبا
94ا حسینی كازرونی ،سید احمدا ()9248ا فرهنگ تاریخ بیهقیا چاپ اولا تهران :زوّارا
99ا خطیبی ،رسولا ()9241ا فنّ نثر در ادب فارسیا چاپ سوما تهران :زوّارا
93ا ده دا ،علی اكبرا ()9200ا لغتنامة دهخدا 91 .جلدا چـاپ دوما تهـران :مؤسسـة چـاپ و
انتشارات دانشگاه تهرانا

92ا كاوتی قراگزلو ،علیرراا ()9244ا «م موعه آثار حسامالدين خـويی»ا كتـاب مـاه ادبیـات و
فلسفها دورة پن م ،شمارة  81و  ،80صص 82-83ا
98ا رشید واوا  ،محمد بن محمدا ()9242ا نامههای رشیدالدین وطدواطا بـا مادمـة قاسـم
تويسركانیا چاپ دوما تهران :دانشگاه تهرانا
90ا روبینچیک ،بور آرونـوويچا (9132ما)ا فرهنگنویسدی بدرای زبدان فارسدیا ترجمـة
محسن ش اعی با يادداشتها علیاشر

صادقیا ()9210ا چاپ اولا تهران :كتاب بهارا

91ا زمانی ،محبوبها ()9213ا شرح کامل تاریخ بیهقیا چاپ اولا تهران :اقبالا
 .71شیخ الحکمايی ،عمادالدينا ()9241ا «كتاب الرسايل محمـدبن عبـدال الا میهنـی ،نکتـها در
باب نام و تاريخ تألیف»ا گزارش میراثا دورة ششم ،شمارة  83و  ،82صص 21-20ا
94ا صادقی ،مـريما ()9211ا عتبۀالکتبۀ؛ گزیده ای از مراسدالت دیدوان سدل ان سدنجر
سلجوقی .چاپ اولا تهران :نگاه معاصرا
91ا ظهیــر ســمرقند  ،محمــد بــن علــیا ()9222ا سددندبادنامه .بــا مادمــة علــی قــويما تهــران:
كتابفروشی خاور و ابن سیناا
34ا ظهیـر سـمرقند  ،محمـد بـن علـیا ()9210ا غرّۀااللفااظ و نزهاۀااللحاظ .بـا مادمـه و
تاحیح محسن اكرالحسینیا چاپ اولا تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسیا

39ا عامر  ،حیاتا ()9210ا «وامواژه ها عربـی در فارسـیا بررسـی تحـوتت آوايـی و معنـايی»ا
دوفالنامة مطالعات تطبیای فارسی -عربـیا دورة ششـم ،شـمارة دوم ،پـايیز و زمسـتان ،صـص
948-40ا
 .22فرامین و منشآت لنینگرادا (بیتا)ا با مادمـة محمـد قزوينـیا لنـینگـراد :كتاب انـة مـوزة
آسیايیا نمرة مسلسل343:ا [نس ة خطی].
32ا فرشیدورد ،خسروا ()9204ا عربی در فارسیا چاپ اولا تهران :انتشارات دانشگاه تهرانا
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38ا فرهنگ مصادراللغه عربی به فارسیا ()9213ا تاحیح عزيـزای جـوينیا تهـران :مؤسسـة
مطالعات و تحایاات فرهنگیا
30ا مدبّر  ،محمودا ()9201ا فرهنگ لغات نثرهای فنّی و مصنوع .كرمان :خدمات فرهنگی
كرمانا
31ا معین ،محمّدا ()9200ا فرهنگ فارسیا  1جلدا چاپ نهما تهران :امیركبیرا
30ا منت

الدين بديع ،علـی بـن احمـدا ()9248ا عتبۀالکتبا  :مجموعده مراسدالت دیدوان

سل ان سنجر .تاحیح و اهتمام محمد قزوينـی و عبـاس اقبـال آشـتیانیا چـاپ اولا تهـران:
اساایرا
34ا منشی ،ابوالمعالی ناـرایا ()9201ا کلیله و دمنه .تاـحیح و تورـیح م تبـی مینـو ا چـاپ
نوزدهما تهران :امیركبیرا
31ا منشی ،ابوالمعالی نارایا ()9241ا شرح کلیلده و دمنده .مادمـه و شـرح عفّـت كرباسـی و
محمّدررا برزگر خالایا چاپ اولا تهران :زوّارا
24ا موسويان ،شاهرخا ()9241ا تاریخ بیهقی (با نثر ساده و روان) .چاپ اولا تهران :دستانا
29ا میهنی ،محمّد بن عبدال الاا ()9200ا دستور دبیری .به تاحیح سـیّدعلی ررـو بهابـاد ا
چاپ اولا بهاباد يزد :انتشارات بهابادا
23ا میهنی ،محمّد بن عبدال الاا ()9241ا آیین دبیری .تاـحیح و تورـیح اكبـر نحـو ا چـاپ
اولا تهران :مركز نشر دانشگاهیا
22ا نطنز  ،ادي ا ()9248ا دستور اللغه(کتاب الخالص) .تاـحیح و تحایـا سـیدعلی اردتن
جوانا چاپ اولا مشهد :بهنشرا
28ا نورالدين منشیا ()9249ا وسائل الرسائل و دالئل الفضائلا تاحیح ررا سمیع زادها چاپ
اولا تهران :ان من آثار و مفاخر فرهنگیا
20ا وراوينی ،سعدالدينا ()9200ا مرزباننامه .به كوشش خلیل خطی
صفیعلیشاها
منابع عربی
9ا ابن منظورا ()9212ا لسان العربا قم :نشر ادب الحوزها

رهبرا چاپ ششما تهـران:
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3ا انیس ،ابراهیم و منتار ،عبدالحلیم و ديگـرانا ()9248ا فرهندگ معجدا الوسدی  .ترجمـة
محمّد بندرريگیا چاپ اولا قم :انتشارات اسالمیا
ج)پایگاه اینترنتی
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