
  ٢٠٠٨ جنوری ٢۴نادر نظری 
  

  !!» غايط«پاسخ به مينا نثار واحدی پيرامون بحث واژه 
  
د و ما را برای چسپيدن درين واژه مورد نکوهش نبرای انکه خوانندگان عزيز ازين بحث عصبانی نشو

م دانستم مقدمه اين نوشته را منباب خوشبينی خوانندگان به اين واژه پيشکش د،الزنقرار ندهو مذمت 
  :کنم
غايط يا مدفوع انسان چيزی است که در خواب ها بسيار ديده ميشود و غالب مراجعه کنندگان به «

  .معبران در اين باره سئوال ميکنند و اهل تعبير نيز فراوان درين باره حرف زده  و نوشته اند
تواند اين تا حدودی مي.  دارد که ميگويند غايط در خواب پول است و بخصوص پول نقداين شهرت

رين نگاشته که ديدن غايط در ين سبا. اما پول نيست درست باشد چون ديدن آن در خواب خوب است
خواب رهايی از غم  و رنج است و مجلسی رحمت اهللا عليه معتقد است ديدن غايط در خواب خوب 

ب منوچهر مطيعی سايت آفتا(»  ... چون بيننده خواب از همه غم ها برهد و قرضش ادا شود است
aftab.ir (   

.  جوان است و کلمه غايط را نميداند خواننده عزيزی که«: .. خواهر ما مينا نثار واحدی نوشته است
  ».اشتباه بگيرد هغايط نبايد با کلمه

اول اينکه شما اين جمله را با سبک لهجه و گويش محلی بيان کرده ايد، بنًا وقتی آن را به نوشتن و از 
ی تبديل می نمائيد؛ بايد خود واژه را بکار ببريد نه اينکه آن را ناقص و نيمه جمله به ادبيات داستان

بشکل سريع و روان تلفظ ميگردد و نوشتن درست اش »  غايط«واژه . اديبانه طرح کنيدعاميانه و نيمه 
 چه  غايتايی يا غايطايی بود، سه حرف پسوندهی هی وقتی بنويسيد . است نه غايط» غايطا«يا » غايتا«

چه "جمله . محو می نمايدبه لغت اضافه ميگردد که خود بخود القاء  واژه غايط را در ذهن خواننده 
بود؛ در واقع با مکث و ايستا تلفظ ميگردد که مفهوم سريع و روان جملهء چه غايتا يا " هايی -غايط 

  .غايطايی بود را ناقص ادا می نمايد
 فارسی چه تفاوتهای با هم دارد که خواهر ما –زبان دری با غايطه در ادبيات حال ببنيم واژه غايط 

مجبور است اين واژه معروف و معمول را در البالی لغت نامه ها جستجو کند و از کار برد آن در 
  . ادبيات توجهی بخرج ندهد

  :در بخش علمی
 آلوده به انتشار عامل مريضی از طريق تماس غير مستقيم در اثر پخش شدن عامل بيماری ذريعه ذرات

، دست وپاهای آلوده غايطويروس عامل بيماری در هوا، آلوده بودن وسايل فارم، مواد غذائی، مواد 
ولباس وبوت آغشته به عامل مريضی، شواهدی نيز وجود دارد که انتشار عامل بيماری توسط مرغ 

خريداران زنده آلوده در مارکيت های فروش طيور، ورود مرغان مريض در فارم های مرغداری، 
مرغ، وترنران که از فارم های آلوده به بيماری ديدن نموده وبدون در نظر گرفتن شرايط حفظ الصحه 

  )١.  (به ديگر فارم های سالم رفت وآمد نمايد
  :در بخش فلسفی

  :گاندی درباره تولستوی مينويسد
ن دکارت می از زبا" روسپی زايچه"ساموئل بکت در شعر بلند . اما هنوز يک نکته باقی است

و اينچنين انديشيدن »  باريک اندام رنگ پريده و نيم تنه پوش من؟غايطسرانجام کامل شدی، ای «:گويد
چرا که دانش دانشمند و فيلسوف را بی حاصل می داند ومی پرسد .  کردن پايين می آوردغايطرا تا حد 

ی  با همه« ها ها و يا احمق فحاصل انديشه های فيلسوفان در طول قرن ها چه بوده است؟ همان فيلسو
گيرد و معتقد است که  بکت در شعرش فيلسوف را به هزل می» .شان در خصوص بودن و هستی اباطيل

ترين مسائل درگير  به زعم تفکرات فيلسوفان مشکالت آدمی هم چنان برجاست، و آدمی هنوز با اولی
يی که از قدمتی طوالنی برخوردارند، ها های فيلسوفان، يعنی همان انديشه به نظر او انديشه. است

  )٢. (اند همسنگ مدفوع



  :در بخش ادبيات
 صِِفر، سالِ    ماۀروز اول، « بنام. آثار داستانی طنز داردهمين کاکه تيغون خود ما که در سايت گفتمان 

  : مينويسد»هيچ
  )٣ (.در غايط فرو رفته بود اسامه تنهای تنها ايستاده و تا ُبُجلک پاهايش

  .رديوانه و امين داستا
 : ديوانه گفت. پرسيد  امير احوالش را. يکی از ديوانگان اصفهان حضور اميری رسيد 

 . را عزت دهد چگونه است حال کسی که ارزش غايط در نزد مردم بيشتر از اوست خدا امير -
 : امير گفت

 ؟ چگونه -
 : گفت

  .بايد پياده راه بروم برای اينکه مردم ، غايط را بر روی خر بار می کنند و من
 به مضمون شعرش ندارم و چند بيت آن که به که کاری »بکارت«هادی خرسندی  شعری دارد تحت عنوان 

  :غايط ربط دارد می آورم

        ** مناسبتر پرش کن اين دکان را **  دکان ديگری اين جمعه واکن **  امام جمعه آه قدری حيا کن  

  )٤( . بخور آنقدر تا جانت در آيد **  غايطفوراگزامپل  دکان بول و *  *که بشناسی همه اجناس آن را 
 به جان هم غايطبول و «گويد در جنگ جهانی دوم  می شريعتی: سايت شريعتی انديشه زمانه مينويسد

  )۵(   .خواند می» موج متعفن«زنان به آرايش و مد و مصرف را  گرايش » افتاده بودند

  : همچنان در سايت پرسش و پاسخ دينی آمده است. مذهبی-در ادبيات دينیواژه غايط می پردازم به 
 از او خارج می غايطچند دفعه، بول يا  اگر به مقدار وضو و نماز مهلت پيدا نمی آند و در بين نماز

وضو بگيرد، سخت نيست، بايد ظرف آبى پهلوى خود  شود، به گونه ای آه اگر بخواهد بعد از هر دفعه
خارج شد، فورا بدون آن که هيئت نمازش را بر هم بزند، وضو   از اوغايطر وقت بول يا بگذارد و ه

  )٦. (بخواند بگيرد و بقيه نماز را
؟ »  فلسفه نجس بودن مدفوع انسان چيست« در سايت درگاه پاسخ گويی به مسايل دينی در  بحث 

  :نوشته است
  رحمه ( المبين از حضرت عبد العظيم حسنی در مورد سؤال شما نيز روايتی در قصص االنبياء و نور

غايط سؤال کرد چرا ) عليه السالم(روزی آنجناب از حضرت امام محمد تقی "نقل شده،  )عليه ... ا
حضرت آدم قبل از آن که روح در او دميده شود چهل : اوالد آدم به اين اندازه بد بو می باشد ؟ فرمودند 

 افتاده بود لهذا شيطان از دهان آدم می رفت و از دبر او بيرون سال بر روی زمين بود يعنی روی زمين
  )٧(. " می آمد و از اين جهت در شکم اوالد آدم چنين بوی بد و نقصی پيدا شد 

  :سايت پرسش و پاسخ مذهبی می نويسد
از   نجس شده، اول آن را تطهير آنند، سپس سه دفعه با انگشت ميانه دست چپ،غايطاگر مخرج ...« 

بگذارند و  ج غايط تا بيخ آلت بكشند، سپس شست را روى آلت و انگشت پهلوى شست را، زير آنمخر
  )٨(» .دهند سه مرتبه تا ختنه گاه بكشند و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار

رعايت اصول اخالقی از ذکر  زياد استفاده شده ولی اينجانب بدليل غايطالبته در ادبيات مذهبی از واژه 
آن خود داری نموده و خوانندگانی که پيرامون احکام نکاح و ازدواج از نظر دينی از احکام بعضی 

  :عالقه داشته باشند به سايت اصول کافی و سايت آيت اهللا خمينی مراجعه کنند
    t?php.showthread/vb/com.goftegu.www://http=964:سايت اصول کافی

 :، احکام نکاحالمسائل  آيت اهللا خمينی، توضيح:به سايت
3=page&5554=t?php.showthread/com.hammihan.forum://http  

د که واژه غايط با غائط فکر ميکنم بحث غايط تا اين حد کافی باشد و خواهر ما مينا  نثار واحدی بدان
و معنی درجه دوم آن مدفوع  که معنی دسته اول آن دشت و مغاک  لغت غائط عربی است.تفاوت ندارد

باوجوديکه علمای اسالمی دوست دارند از .  فارسی غايط بکار برده ميشود– اما در زبان دری .ميباشد



ی شده فارسرايج و زيرا غايط معادل . اکثرًا از لغت غايط استفاده ميکنندقاموس عربی استفاده کنند اما 
  .آن است

وقتی «که شکی نيست و من نوشته بودم هيچ اينکه منظور شما از واژه غايط زمان معين است، جای 
خواننده اين جمله را بخوانند؛ قبل از اينکه مقياس زمانی آن تفهيم شود؛ معنی و مفهوم قاموسی آن را در 

  .»القاء می نمايندشان ذهن 
 –ميانه موافقم اما چنانچه توجه داشته باشيد هيچ نويسنده دری با اشارات تان پيرامون اصطالحات عا

  .فارسی زبان از واژه غايط برای مشخص نمودن مقياس زمانی استفاده نکرده اند
 

 .بهــــــــروزی شمـــــــــــــا را خــــــــواهــــــــانم.                   پــيـروز باشـــــيد 
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 !خواننده محترم نادر نظری سالمم را بپذيريد 
  .نامه انتقادی شما را خواندم و خوشحال شدم 

به آقای ترکانی نوشتم که اين سوژه ها يا مضمون ها ومتن  قسمی که 
برای شما هم .ها باواژه ها ئی که بکار برده ام از آن من نيستند 

  :مينويسم که 
مادر غالم بودند و من همه حرف آنها را منعکس اين واژه ها از 

نموده ام و بسيار ميخواستم که همين واژه های بسيار قديمی را که از 
  .زبان خود شان است برای خوانندگان برسانم 



 نبايد با کلمه.  جوان است و کلمه غايط را نميداند خواننده عزيزی که
لغتنامه را باز ميکند و زيرا جوانی که .اشتباه بگيرد غايطـــــــــه 

کلمهءرا ميجويد، ميداند که کلمه را بايد بجويد که همه حرف های آن 
  . وکاستی مطابقت کند نه با کمی

   
  !آقای نادر نظری

 ٩ ٢ ۵اگر شما لغتنامهءعميد را باز کنيد در صفحه!  دوست عزيز  
کلمه غايط را مييابيد و در مقابل اين کلمه نوشته شده » غ«حرف 
 ٩ ٢ ٣کلمه غائط در صفحه « به کلمه غائط مراجعه شود و است
و همهء .شما کلمه غايط را مييابيد –وقتی مراجعه کرديد .»است

  .سوئ تفاهم های تان رفع ميگردد
  !دوست محترم 

صرف به خاطر اينکه به دقت .به هر صورت از نقد شما متشکرم 
  .نيد لغتنامه ها را زياد تر و دقيقتر بخوا"لطفا.خوانديد 

  خدا حافظ شما 
  .مينا نثار واحدی

  :ياد داشت  
  ! ای اين نبشته با آقای نادر نظری  سخنی در حاشيه

جسارت وگستاخی تلقی خواهد شد اگربنويسم که تا همين امروز در 
  :کابل ميگويند

     !ياد آن غايط ها به خير 
   ياد آن زمان ها و آن وقت ها به خير  البته منظور شان اينست که

  بخير" مدفوع ها " نه اينکه بگويند ياد آن 
  .البته شما ميدانيد که ميان غايط و غايطه هم فرقی وجود دارد

شما وقتی غايط را مدفوع تصور مينمائيد البته من ميدانيم که منظور 
  . غايطه است شما غايط نه بلکه

در کابل ادرار و غايطه را هم مدفوع ميگويند و هر آن چيزی که 
  .ه باشد هم مدفوع استدفع شد

غايط است و غايط »مينا نثار واحدی « البته منظور در يادداشت من 
  .به معنی وقت و زمان معين است

  :اگر يک نفر در کابل به شما بگويد که  
  مه يگان غايط به ديدنت ميايم
  مه يگان کومه دوده ميخورم

  ای چای مره ميفاره
  ای پيتو توره ميفاره يانی؟

شما اين واژه ها را در کتابهای درسی يا ادبی کمتر می يابيد البته که  
وجوانی که از اروپا و امريکا به وطن برميگردد و با اين نوع کلمات 

  برميخورد چه بايد بکند ؟



جوانی از کابل با نواسه اش   ای  اگر مادر کالن و يا پدر کالن
 و يا .حرف ميزند و برايش ميگويد که يگان غايط برايم زنگ بزن 

اين جوان بايد همانطور مانند شما فکر کند و . يگان غايط به ديدنم بيا 
  از بزرگانش دلخورده شود ؟

اصطالحات عاميانه مانند موسيقی عاميانه در بين دانشگاه ها  
  .ميتواند يک موضوع تحقيقی باشد

  ممکن شما استاد سراهنگ را شنيده باشيد يابشنويد
 کريم شوقی يا بيلتون را شنيده باشيد يا  شايد زمان شوقی يا همچنان
  بشنويد

در هر دو صورت شما با ادبيات ای آشنا ميشنويد که برای بسياری 
 رفته ها در مورد استعاره ها و اشارات بيدل يا دو بيتی های  دانشگاه

  .بيلتون تفاوت است
  !شما اگر ميل داشته باشيد به اين جمله توجه نمائيد 

  نیتوخ کو آکو چه موکو
  اکو دود نکو اوقره مره بور کدی

  يا 
  بيارک چه تر استی
  کتی خنوکا چتری؟ 

  . الوچيقه ميفاره 
ده ها و صد ها نوع از اين واژه ها و جمله ها البته غايط را نيز بکار 

ميبرند هم در کابل و هم در شهر های ديگر و اينجا منظور از وقت 
ی زير –در غايطه ساکن است و - يط-و زمان است و در تلفظ غايط

   فتحه -ط–دارد و 
 غايط هيچ وجه مشترکی را نميتوان يافت که با غايطه  بين غائط و يا
  .مشترک باشد

 به مثابه حرف اخر بعد از طوی يا طاء اگر به غايط  - هه –حرف ه 
اضافه گردد همان وقت غايطه خواهدشد و آن مانند عرق مدفوع 

  .است
ت هم وجود دارد که منظور آن هدف البته يک کلمه ديگر بنام غاي

  .است
  !ببخشيد از اين توضيحات 

   که بين غايط و غايطه خط فاصل اينک زبانشناس ايرا بايد يافت
بسيار دقيق ترسيم نمايد و با ديدن هـ يا ه در آخرين بخش ط آنرا بداند 

  ! نيست  يا در وقت شنيدن متوجه گردد که غايط همان غايطه
 يک نو جوان اعتراض خواهد کرد و خواهد  حتمااگر زياد بنويسم 

  :گفت 
> غلط<بی بی جان اقه گفتی که هيچ وخت غايط و غايطه ره غلت 

  . نميکنم ديگه 



  .ايال کو برو بانيما چقه وخت داری
   

  مينا نثار واحدی.با ابراز سپاس و احترام 
 


