د موالنا سعید افغاني  :آزاده  ،ټولنیزه ،علمي  ،فرهنګي او نشراتي ارګان ته ښه راغالست!
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بخش « دوم »
خسته  ،هسته  ،استه:
خسته درگذشته به معنای زخمی  ،مانده وتخمۀ درون میوه به کار رفته است  .اکنون خسته درزبان
دری به معنای مانده مگر بیشتر ماندگی ذهنی و درونی و تخمۀ میان میوه کاربرد دارد  .دردیگر
گویشهای فارسی تخمۀ میان میوه را هسته و استه هم می گویند  .چون آن که درشعر ابوالمثل
بخارایی  ،شاعر دورۀ سامانی (سدۀ چهارم ) می یابیم.
کسی بی عیب نبود در زمانه
رطب را استه باشد در میانه
اگربناباشد که زبان نوشتار ما با زبان گفتار نزدیکترشود  ،درزبان نگارش نیز خسته را می توان
بگاربرد  .خسته مانند هسته اصالت نگارشی دارد.
درفرهنگ دهخدا می یابیم که  :خسته استخوان خرما وشفتالو وزردالو وامثال آن ( برهان قاطع )
هسته ( ازناظم االطبا ) عجم .تکس  ،تکسک  ،تخم  ،حب و  ... .درفرهنگ معین خسته به معنای
هسته نیز آمده است و در فرهنگ عمید نیز درکنار کم توان شدن ازکار و مجروح به معنای هسته
ومعادل آن شناخته شده است .
مانده ومانده گی:
مانده گی به معنای خستگی تن و مانده صفت ازآن  ،چنان که امروزه درافغانستان رواج دارد ،
درکهن زمانها دردیگرسرزمینهای زبان فارسی نیز کاربردداشته و واژۀ ادبی شناخته می شده
است؛چنان که درشاهنامه می خوانیم :
مگرمانده گردند ومستی کنند به جنگ اندرون پیشدستی کنند( ازجنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب)
بدان مانده گی باز برخاستند
به کشتی گرفتن بیاراستند داستان دوازده رخ) نگارنده ) بر این کلمه ازآن رودرنگ کرده است که
این واژه هم گفتاری پنداشته شده و از نوشتار دور مانده است.
ما می گوییم مانده نباشید! به همان معنای خسته نباشید.
صفحه »1 « :

پس مانده را در کنار خسته می توان به کار برد .و برای بیان یک معنا دو واژه داشت.
س پشت:
پ ِ
این عبارت به شکل یک کلمۀ مرکب وبه معنای عقب وپشت به کار می رود و « پشت سر» هم می
گویند .واژۀ همانند آن پیش روی است که به معنای مقابل و روبه رو کاربرد دارد .واژة پس پشت هم
درشاهنامه به کاررفته است:
پس پشت شان دورمانده زکوه
بـرو لشکر کینه ور همگــــروه
***
تهمتن برانگیخت گرد ازشتاب
پس پشت جنگــاور افراسیاب
یکی دو مثال  :پیش روی خانه دریا است وپس پشتش کوه .
او پس پشت خودرا ندیده فرارکرد.
آفتاب به پشت کوهها فرو رفت ( به جای به عقب )
اینی :
صفت اشارۀ نزدیک است  .درگفتار زیاد به کار می رود و اونو صفت اشارۀ دور آن است .اکنون
هردو واژه درنوشتار راهی ندارند .درگذشته های دور این واژه ها درکتاب نویسی کاربرد داشته اند.
درکتاب کشف المحجوب هجویری غزنوی می خوانیم  «:وزرا گفتندکه  «:اینی را برتخت مملکت باید
نشاند؟» (رویۀ ) ۸۳۲
برای غنای ن وشتار چه خوب است که درکنار این وآن اینی واونو هم که درگفتار هستند به کار بروند .
پاییدن:
پاییدن اکنون به معنای بودن و باشیدن به کار می رود  .تمام صیغه های آن درزبان دری زنده مانده
اند .ریشۀ فعل «پای» است که تمام صورتهای آینده ازآن و صیغه های گذشته از پایید ساخته می
شوند .
مهمان شب پای  ،مهمانی که شب در منزل میزبان می خوابد  .شب پایی آمدن  ،به مهمانی وبرای
گذشتاندن شب آمدن  .این هم یکی ازواژگان کهن دریست که درگفتارهست وازنوشتارافتاده  .پاییدن
درشعرطیب خسروانی چنین آمده است:
مرا زخال سه بوسه تو وعده کرده بدی
بپای تابدهم پیش ،کت وبـــــــال بود
واژۀ پایگاه ازهمین پای گرفته شده است  ،بدین گونه  :پای  ،ریشۀ پاییدن با گاه پساوند جای  ،به
معنای باشیدن گاه یا مقام .
پاغنده :
پاغنده را در فرهنگها گلولۀ پنبه معنا کرده اند که شاید در جایی بدان معنا بکار برود مگردرکابل
پاغنده همان پاره های خورد پنبه را می گویند که از کمانچۀ نداف باد می شوند  .ودانه های بزرگ
برف را هم به پاغنده تشبیه می کنند.
وریش وموی بسیارسفید را هم مانند پاغنده می پندارند  .همین تشبیه که امروز برزبانها می رود
درقدیم هم رواج داشته که فضل ربنجنی بخارایی  ،شاعر سدۀ چهارم هجری گفته است:
کی خدمت را شایم تا پیش تو آیم
با این سرو این ریش چو پاغندۀ حالج
َم َّره :
چون این واژه درتازی هم هست که دفعه وتلخ و آد م بخیل را می گویند  ،مگرمرۀ دیگری درزبان
دری داریم که بیشتر در بازی کودکان رواج دارد وآن شماره ییست که برد وباخت را تعیین می کند و
به شکل مره را پوره کردن به کار می رود .
صفحه »2 « :

درقدیم این واژه زیاد کاربرد داشت .مره ازمر پهلوی گرفته شده است که شماره و عالمتی راکه هنگام
شمردن چیزی برسررقم پنجاه یا صد می گذاشته اند  ،می گفته اند و سپس به معنای حد معین و مقدار
تعیین شده نیزبه کار می رفته است .کسایی مروزی  ،شاعر سدۀ چهارم گفته است:
برراه نشاپور دهی دیدم بس خوب
انگشبۀ اورا نه عدد بود ونه مــــره
گشبه :کشتکاری ودامداری پروریده و دارا .
اَن ِ
مره امروزه همان عددی را می گویند که با پوره شدن آن نتیجه گیری می شود ،چه دربازیها وچه
درزندگی روزمره!
ترت وفرت کردن ویا ترت وفرت شدن:
این عبارت به معنای پراگنده شدن وضایع شدن می باشدو آن نیز عامیانه پنداشته می شود  ،نه ادبی
 ،حال آن که باربار در شعر شاعران پیشینه بکار رفته است  ،با این فرق که آن وقت وشاید درورارود
ترت ومرت می گف ته اند  ،چون آن که خجستۀ سرخسی شاعر دورۀ سامانیان بکار برده است.
آن مال ونعمتش همه گردید ترت و مرت
وان خیل وآن حشم همه گشتند زار وار (لغت فرس )
درزبان ما ترت وفرت کردن پراگنده کردن وضایع کردن بکار بردنی است.
طورمثال می گویند  «:فالنی تمام میراث پدری را دریک سال ترت وفرت کرد».
دم دادن  ،دم به دم  ،دم زدن:
دم دادن به معنای فریب دادن ،نازونوازش کردن اکنون درگفتگوی کوچه کاربرد دارد ،مگر
درشعرهای موالنا نیزمی یابیم:
دم ده وعشوه ده ای دلبر سیمین بر من
که دمم بی دم توچون اجل آمد برمن
دم به دم به معنای زود وپیهم نیز در کفتارکابل هست  « .دم به دم چای وچلم آوردند  ».این قید مرکب
نیز درشعر موالنا آمده است.
لحظه به لحظه دم به دم  ،می بده وبسوز غم
نوبت تست ای صنم  ،دور تواست ای قمر
دم زدن به معنای سخن گفتن  ،درباستان زمانه ها هم در گفتار وهم درنوشتار کاربرد داشته است.
اکنون هم می گویند ،طورمثال  :امروزه هردزد دم ازصداقت می زند .دم ازچیزی زدن یعنی دربارة
چیزی سخن گفتن  ،دربارة چیزی گپ زدن .دریکی از بازیهای مردم می یابیم  :هوش کن ودم مزن +
معرکه بر هم مزن.
موالنا نیز گفته است:
اندر شکم ماهی دم با که زند یونس
جزاو که بود مونس درنیم شب تاری
هیچکس دم نزد و همگان بترسیدند و خشک فروماندند( .تاریخ بیهقی ) برگرفته از دهخدا.
ادامه دارد
داکتر اسد هللا « حبیب »
بازگشت به صفحه اصلی www.said-afghani.org

صفحه »3 « :

