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اصطالحات عاميانۀ کابلی
)قسمت اول(

ترکيبات زيبای عاميانۀ کابلی
) بخش ﻧُزدھم (
بدواً بقيۀ بخش ھژدھم را تقديم ميکنم:
ــ "ديگک" اصالً اسم تصغير از "ديگ" است؛ يعنی "ديگ ُخرد" .در اصطالح مگر "استخوا ِن
ک زاﻧو" را ﻧيز "ديگک" گويند .و "ديگک شدن" مراد از "بيجا شدن"ِ ھمين استخوان است؛
عين ِ
چنان که گويند:
"پايش ديگک شده".
ــ "طبق" )به فتحتين يا به فتحۀ دو حرف اول( کلمۀ عربی و در معنای ظرف بزرگ چوبی يا
فلزی مدور و لبه دار است ،که در آن ﻧان و ميوه را چينند و يا اﻧتقال دھند .مردم کابل که بسيار
گپگوی استند ،در مقام اﻧتقاد و از روی کتره و کياﻧه به "پُرخوری"ِ کسی ،مثالً گويند:
خوراکش يک طبق اس)است(!!!
يا
"يک طبقه جای بجای ﻧوش جان کد!!!"
)يک طبق را جای بجای ﻧوش جان کرد!!!(
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ــ "طبقی" مراد از خوراکۀ پخته ای بود که در ھنگام ﻧامزادی ،از طرف خاﻧوادۀ داماد به خاﻧوادۀ
عروس فرستاده ميشد .کلمۀ "طبقی" ترکيب دری و منسوب به "طبق" است و چون غذاھای
ﻧامبرده را در "طبقھا" به خاﻧۀ عروس ميفرستادﻧد ،اين تسميه را بخود گرفته بود .پساﻧھا ولی
در
ھای مزين استفاده ميکردﻧد" .طبقی" را با مصدر "کردن"
عوض "طبق" ،از " ُخنچه")خواﻧچه( ِ
ِ
و بشکل "طبقی کردن" استعمال ميکردﻧد.
ــ " ِسينی")به کسر اول و يای معروف( طبق بزرگی را گويند که گنگوره دار و ساخته از مس
باشد .معموالً مواد خوراکه ای مثل "حلوا" و "فِرﻧی" و "شيرﻧی باب" ديگر و "ماھی و جلبی" و
غيره را در بازار روی سينيھا عرضه ميکردﻧد.

******
بيران /بيراﻧه  /بيران کردن  /بيراﻧکار /خراب  /خرابه  /خرابکار /خراب و تُراب:
"بيران")به کسر حرف اول و يای مجھول( در معنای "ويران" و ُمعادل آﻧست .و اينطور ﻧيست
که "بيران" تلفظ عامياﻧه و ُم َحرﱠف)تحريف شده( از "ويران" باشد!!! زبان عامياﻧۀ کابلی ﻧيز،
ت "بيران" و "بيراﻧه" را ميشناسد .در کالم قدماء کلمۀ "بيران" و "بيراﻧه" را ھمسان
محض ھيئ ِ
و ھمعنان "ويران" و "ويراﻧه" مييابيم .امير خسرو دھلوی فرمود:
ای دل ،مرا به ھر کو ،افسانه چند خواھی؟
جــان زلف يار دارد ،از شانه چند خواھی؟
در عھد او چه جـوئی دلھاي خسته ،از غم؟
در ملــک
مير ظالم ،بيرانه چند خواھی؟
ِ
بيت دوم را به شاھد فرھنگ "جھاﻧگيری")صفحۀ  ،2223جلد دوم ،چاپ داکتر رحيم عفيفی ،ﻧشر
مؤسسۀ چاپ و اﻧتشاران داﻧشگاه مشھد ،چاپ  (1359آوردم .ولی در ثبت "گوگل" در عوض
"ويراﻧه" آمده است .در ديوان دستداشته ام از "امير خسرو دھلوی" ــ که به کوشش م .درويش و
با مقدمۀ استاد سعيد ﻧفيسی ،در سال  1361در چاپخاﻧۀ سعدی و از طرف سازمان اﻧتشارات
ت "فرھنگ
جاويدان طبع شده است ــ متأسفاﻧه غزل محتوی اين ابيات را ﻧيافتم .من مگر ثب ِ
جھاﻧگيری" را مُت َقن داﻧسته و ھمان را مدار اعتبار قرار ميدھم.
ــ "بيراﻧه" معادل و به معنای "ويراﻧه" است و آن جائی را گويند ،که "بيران" و "ﻧا آباد" باشد.
مثل معروف کابلی که "گنج در بيراﻧه اس" شاھد کافی در زمينه ميتاﻧد باشد .گرچه کتابھای
ضرب المثل آن را "گنج در ويراﻧه است" می آورﻧد ،مگر مردم عوام ما و خصوصاً عوام کابلی،
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منحصراً ھمان حالت اول را بر زبان ميراﻧند .کلمۀ وصفی "بيران" را با مصادر "کردن" و
"شدن" گردان ميکنند؛ چنان که زﻧان کابلی گويند:
از دست ھمی ظالم کافر ُملک بيران شد!!!
)از دست ھمين ظالم کافر ملک بيران شد!!!(
يا
ازی کده بگی ُکلِشه بيران کو!!!
ازين کرده بگير کلش را بيران کن!!!
ــ "بيراﻧکار" به کسی گويند ،که ھمه چيز را بيران کند و گويا کارش بيران کردن باشد .ترکيب
"بيراﻧکار" را بيشتر در مورد اطفال شوخ و شقب و دست واشور ،استعمال ميکنند .گرچه
"بيراﻧکار" ُمعاد ِل "خرابکار" ھم ھست ،مگر مردم کابل و بالخاصه زﻧان کابلی حالت اولی را
مرجحا ً استعمال ميکنند.
ــ "خراب" اصالً مصدر ثالثی عربی و در معنای "ويران شدن" يا "بيران شدن" است ،که دری
زباﻧان آن را در مفھوم وصفی و بحيث "صفت" استعمال ميکنند .آﻧچه را در زبان دری با کلمۀ
"خراب" افاده ميکنيم ،در عربی با ترکيب "خَ رْ بان" بيان ميگردد ،که صفت مشبھه است .البته
"خربان" بحيث کلمۀ مرکب در خود زبان دری و بحيث کلمۀ کالً دری ھم وجود دارد ،که مفھوم
"ﻧگھبا ِن خران" را ميدھد و در زبان عوام "خروان" تلفظ ميگردد.
ــ کلمۀ "خَ رواال" که از "خر ِ" دری و "واال"ی ھندی ساخته شده ،به کسی گويند که خر دارد و
صاحب خر است .کلمۀ "واال" پساوﻧد "ھندی" ست که از ھندوستان به دری ما وارد گرديده و
معنای "صاحب" و "مالک" را افاده مينمايد .پس "خرواال" و "خروان" و "خربان" معادل ھم
ﻧيستند و مورد استعمال متفاوت دارﻧد.
بدون شک کلمات ديگری ﻧيز از قبيل "خراب" داريم که در اصل عربی خود مفھوم "مصدری"
دارﻧد ،ولی در زبان دری بحيث "صفت" استعمال ميشوﻧد .يکی ديگر از چنين لغات ،کلمۀ
َضب" است که در اصل عربی خود معنای "قھر گشتن" و "خشمگين شدن" و "خشم گرفتن"
"غ َ
را ميدھد ،اما دری زباﻧان "غضب" را بحيث "صفت" و در معنای "خشمگين" استعمال مينمايند.
آﻧچه را ما مردم با کلمۀ "غضب" بيان ميکنيم ،در لسان عربی با کلمۀ " َغضْ بان" افاده ميگردد،
که "صفت مشبھه" است .مثالی در زمينه از کالم قدمای بزرگ ادب دری ملک ما می آرم .استاد
اعظم شعر و شاعری ،عُنصری بلخی ،ضمن يکی از قصائد خود در وصف يمين الدوله محمود
غزﻧوی فرموده:
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من دادش تا يمين دولت عــــــــــــــالی بود
يُ ِ
امن دادش تا امين ملت و ايمــــــــــــــان بود
عفوش آﻧکس بيشتر يابد که جــــرمش بيشتر
ِحلمش آﻧگه چيره تر باشد که او َغضْ بان بود
و ازين قبيل کلمات زياد داريم ،که تعدادی را درينجا به رسم مثال ذکر ميکنم:
ــ کلمۀ "غلط" اصالً در معنای "اشتباه" و "خطاء" يا "اشتباه کردن" و "خطاء کردن" است ،مگر
دری زباﻧان آن را ھم در مفھوم "وصفی" و بحيث "صفت" استعمال ميکنند و ھم در مفھوم
"اسمی" و بحيث "اسم" .و بھتر است که موضوع را با مثالھا روشن سازيم:
کار غلط بود ".و يا "امالی شما سراسر غلط است!"" ،غلط" را بحيث
ــ وقتی ميگوئيم "اين ِ
"صفت" استعمال کرده ايم؛ بدين معنی که "غلط" را در معنای "ﻧادرست"" ،مغلوط" يا "با
غلطی" و يا "دارای اشتباه" به کار برده ايم .و ﻧموﻧۀ بارز ديگری که استعمال وصفی "غلط" را
ﻧشان ميدھد ،اسم مصدر "غلطی" ست ،که با وارد کردن "يای مصدری" بر سر صفت "غلط"
ساخته شده است.
ب "غلط کردن" يا "غلط شدن" را استعمال ميکنيم" ،غلط" را در مفھوم
ــ ولی وقتی مصادر مرک ِ
"اسمی" آن استعمال کرده ايم.
ــ ھنگامی که ميگوئيم "ان شاء ﷲ سالمت استين؟" ،از کلمۀ "سالمت" معنای "سالم" )اسم فاعل(
را ميگيريم .و اگر بگوئيم "به سالمت زبان صدمه ميزﻧد ".و يا "سالمت وجود بھترين ﻧعمت
است" ،".سالمت" را در معنای "اسمی" آن استعمال کرده ايم.
ــ اگر بگوئيم "فالﻧی صحت است ".از "صحت" مفھوم "صحتمند" )صفت فاعلی( را گرفته ايم.
ولی اگر بگوئيم "صحت داريد؟" و يا "اين گفته صحت ﻧدارد!" ،مفھوم "اسمی" را از "صحت"
اراده کرده ايم.
ــ مصدر "مالمت" را تقريبا ً منحصراً در مفھوم کلمۀ " َمل ُوم" عربی که اسم مفعول از مصدر
"مالمت" و در معنای "مورد مالمت قرار گرفته" يا "مالمت شده" است ،استعمال ميکنيم.
ــ کلمۀ "قھر" که اصالً مصدر ثُالثی مجرد عربی و در معنای "غلبه يافتن" است ،ھم در دو
مفھوم استعمال ميگردد:
ــ اگر بگوئيم "فالﻧی قھر است ".يا "چرا سر ما قھر استی؟"" ،قھر" را بحيث "صفت" و در
معنای "خشمگين" به کار برده ايم.
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کابلی "زور مردم ،قار خدا!!!")زور مردم ،قھر خدا!!!( را بر زبان
ــ اما وقتی ضرب المثل
ِ
ميراﻧيم ،مفھوم "اسمی" کلمۀ "قھر" مد ﻧظر ماست.
و مثالھای فراوان ديگر ،که روزمره به کار برده ميشود!!!
درين ضمن ﻧبايد يک ﻧکته و قاعدۀ تقريبا ً "ﻧاﻧوشتۀ" گرامری عربی را فراموش کنيم:
صدور فعل را از فاعل"
وفور
در زبان عربی وقتی "مصدر" را بحيث "فاعل" استعمال کنيم" ،
ِ
ِ
اراده ميکنيم ،و اين چيزی دگر ﻧيست ،مگر "صيغۀ مبالغه" .پس وقتی کسی تخلص خود را
"عدالت" ميماﻧد ،معنای "بسيار عادل" را از "عدالت" اراده ميکند .و اگر کسی ديگر تخلص خود
سرور" گرفته است.
را "سُرور" بگذارد ،مفھوم "بسيار مسرور" را از " ُ

خراب و تُراب:
در مورد "خراب" بسيار گفتيم ،ولی کلمۀ "تُراب" ﻧيز عربی ست و به معنای "خاک" .ترکيب
"خراب و تراب" يعنی "بسيار پريشان" " ،زار و ﻧزار" و "آشتفه حال"؛ مثالً گويند:
فالﻧی بسيار خراب و تُراب مالوم ميشه!!!
)  ...خراب و تُراب معلوم ميشود!!!(
يعنی "بسيار خسته و زار به ﻧظر ميرسد!!!"
يا
ما خو خراب و تراب ھمو)ھمان( يک ﻧفر استيم!!!

******
زھير /ظھير /زحير ــ ھرسه بر وزن "فَ ِعيل" /پير و زحير:
مشھور "لغات عامياﻧۀ فارسی افغاﻧستان"ِ خود
ــ "زھير" را استاد عبدﷲ افغاﻧی ﻧويس در فرھنگِ
ِ
در معنای "خسته و ضعيف" آورده است .اين را بگذاريم فعالً در ھمينجا ،چون بحث در زمينه
بسيار زياد است.
ــ "ظھير" که صفت مشبھۀ عربی و در معنای "پشتيبان" است ،از کلمۀ "ظھر")به فتح اول( به
حامی دين" را
معنای "پشتيبان و
معنای "پُشت" ــ مقابل "بطن" ــ برخاسته است .و "ظھيرالدين"
ِ
ِ
ميدھد.
ــ و "زحير" ،که ﻧيز کلمۀ عربی ميباشد ،به استناد فرھنگھای معتبر ــ بشمول فرھنگ عربی
"ال ُمنجد" ــ در بين اعراب در دو معنی به کار رفته است:
ــ يکی در معنای "ﻧالۀ زار و حزين" و يا "صدای ﻧاله"
اسھال خوﻧی" يا "اسھا ِل توأم با پيچش"
ــ و دگر در معنای "
ِ
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با شرح اين سه لغت ،ﻧوبت آن رسيده است تا ازين مياﻧه ،يکی را برای آن لغت مشھور دری خود
اﻧتخاب کنيم که اماليش را دم ﻧقد ﻧامعلوم و باصطالح رياضی "مجھول" گذاشته ،عجالتا ً به
فھوم "ضعيف و
حروف اﻧگريزی و در ھيئت  zaheerمينويسم؟؟؟ مراد ھمان لغتی ست که م ِ
خسته و زار و ﻧاتوان و پريشان" را با آن افاده ميکنيم .ميبينم که گپ به "افتاوه و لگند" کشيده
است؛ البته ﻧه "افتاوه و لگند"ِ عادی ،بلکه "افتاوه و لگن ِد رياضی"؛ چون:
چون ظاھراً يک "معادله" داريم و سه "مجھول" که ح ﱢل آن از ﻧگاه رياضی ﻧاممکن است .زيرا
ضله ای بايد سه معادله در دسترس باشد و ما فقط به يکی دسترس داريم.
برای حل چنين ُم ْع ِ
ھمينقدر ميداﻧيم که بايد برای کلمۀ  zaheerيکی از سه متحول را اﻧتخاب کنيم .پناه به خدا گفته و
با يک اﻧدازه "بازارتيزی" و آن ھم "بازارتيزی"ِ توأم با "چشمبندی" دست به کار ميشويم:
ــ تلکيف کلمۀ "ظھير" کامالً روشن است ،چون با مفھومی که دارد ،درين شيما ﻧميگنجد .پس بايد
از بين دوتای باقيماﻧده ،يکی را اﻧتخاب کنيم؛ "زھير" را يا "زحير" را!!! بدين منظور ھردو لغت
را بيشتر ميکاويم و بَرمه ميکنيم:
برای کلمۀ "زحير" که مفھومش از سطور باال روشن شده است ،فقط به آوردن مثالی از کالم
اعظم شعر و
شرح ُمضاف بر آن را ميماﻧم به بعد .استاد
قدمای جليل سرزمين خود بسنده ميکنم و
ِ
ِ
شاعری ،ملک الشعراء ُعنصری بلخی ،ضمن قصيده ای در وصف يمين الدوله محمود غزﻧوی
فرمايد:
ُمخــــــــــالفان را از بيم او ھمی دارد
چنان که دم ﻧتواﻧند زد ،مگر به زحير
در مصراع دوم "زحير" در معنای "ﻧالۀ زار" و "زارﻧالگی" استعمال گرديده است.
و اما کلمۀ "زھير":
در مورد کلمۀ "زھير" دو ﻧکتۀ عمده قابل يادآوری ست:
ــ ساخت کلمۀ "زھير" به "صرف زبان دری" جور ﻧمی آيد ،مگر اينکه لغتی باشد "جامد" و آن
ھم بسيار بعيد به ﻧظر ميرسد .پس از امکان بسيار بعيد است ،که "زھير" لغت دری باشد!!!
ــ اين کلمه ﻧظر به ساخت خود و از ﻧگا ِه "قواعد قياسی" ،ميتواﻧد کلمۀ عربی باشد ،مگر اعراب
آن را تاکنون به کار ﻧبرده اﻧد .يعنی که کلمۀ "زھير" از ﻧگا ِه "قاﻧون َسماعی"ِ عربی ،وجود
خارجی ﻧدارد .از ھمينرو آن را در فرھنگھای عربی ــ و بالتبع در فرھنگھای عام دری/فارسی ــ
سراغ کرده ﻧميتواﻧيم؛ البته به استثنای فرھنگ "لغات عامياﻧۀ فارسی افغاﻧستان" ،اثر استاد
مرحوم عبدﷲ افغاﻧی ﻧويس ،که از جملۀ "قاموسھای اختصاصی" ست .و باز البته که قاموس
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معروف "غياث اللغات" ھم کلمۀ "زھير" را ثبت کرده است ،مگر به معنای "شکوفه دار" و
"درخت پُرشکوفه" .راه ديگری ﻧميماﻧد ،مگر اينکه قبول کنيم که اين کلمه ساختۀ دری زباﻧان و
خصوصا ً دری زباﻧان افغاﻧستان است ،که از ريشۀ "عربی" و به قاعدۀ "صرف عربی" به وجود
آمده و کلمه ای ست "اشتقاقی" يا "مشتق"؛ و اگر چنين باشد:
بايد ريشه و کلمات ھمريشۀ لغت "زھير" را از ﻧظر بگذراﻧيم .ﻧظر به ساخت کلمۀ "زھير" ،بايد
آن را "صفت مشبھه" و از ريشۀ "زھر" بداينم ــ البته "زھر"ِ عربی ،ﻧه "زھر"ِ دری و
فارسی!!! اگر به قواميس عربی رجوع کنيم ،به ريشۀ ثالثی مج ﱠر ِد "زَ ْھر" و " ُزھُور" ميرسيم که
از آن مشتقات فراوان بدر آمده اﻧد؛ از قبيل " ُزھ ََره" و "زَ ْھ َره" به معنای غنچه و شگوفه؛ " ُز ْھ َره"
َھريﱠه" به معنای گلدان؛ "اَزھر" و مؤﻧثش
به معنای "ﻧاھيد" که ستاره ای ست بس روشن؛ "ز ِ
"زَ ھراء" به معنای روشن؛ "زاھر" و " ُم ْز ِھر" به معنای شگوفه دار؛ "اِزھار")باب اِفعال( يعنی
شگوفه کردن؛ "اَزھار")بر وزن اَفعال( يعنی شکوفه ھا؛ و "تزھير" و "اِز ِدھار" و دھھای ديگر.
ازين ترکيبات ميتوان به معنای "زَ ْھر" و " ُزھ ُور" پی برد ،که "شگوفه کردن" و "تابيدن" است.
حاال اگر فرھنگ غياث اللغات "زھير" را در معنای "شگوفه دار" آورده است ،حق دارد .مگر
کلمۀ "زھير" را اعراب قطعا ً استعمال ﻧميکنند .و شايد ھم که "زھير" را دری زباﻧان از ريشۀ
عربی و به قاعدۀ عربی جور کرده باشند .پس بدين حساب "زھير" يک لغت مجعول عربی ست؛
که ساخته و پرداختۀ دری زباﻧان است و در زبان عربی ھيچ تداول ﻧدارد.
با اين تشريحات و مفاھيمی که از بحث گرفتيم ،ميرسم که بدين ﻧتيجه که لغت مجھول ما" ،زھير"
بوده ﻧميتواﻧد .چون از "زھير" معاﻧی "خسته و ضعيف و زار و پريشان و امثال آن" را گرفته
ﻧميتواﻧيم .و مثلی که آھسته اھسته به حل ُمعا َدله ﻧزديک گرديده ايم و آن لغت مجھول و مورد
تفحص ما بايد "زحير" باشد .گرچه ﻧظر به معنای لغوی کلمۀ "زحير" ،از ھمان اول و به حکم
منطق ھم ميتواﻧستيم قرعۀ فال را به ﻧام "زحير" بزﻧيم .زيرا :
اسھال خوﻧی" بدن را "ضعف و پريشان و ﻧاتوان و کم شيمه"
ﻧاخوشی "اسھال" و خصوصا ً "
ــ
ِ
ِ
ميسازد ــ متکی به مفھوم دوم کلمۀ "زحير".
ــ و از طرف ديگر "ﻧاله" و "ﻧالۀ زار" و "زارﻧالگی" با شخص "ضعيف و ﻧاتوان و کم شيمه"
سخت ھماھنگی ميرساﻧد.
و توجبه آخرين:
ــ شايد در ابتداء ترکيب به شکل "زحير ديده"" ،زحير زده" " ،زحير رسيده" و يا "زحير کشيده"
بوده است ،که پساﻧھا قسمت آخرين را ،حذف کرده و مسأله را با "زحير" ختم فرموده و يک
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"تمت بالخير" را بدرقۀ فرجامش ساخته باشند .و از چنين حذفھا در زبان دری بسيار داريم ،که
عجالتا ً به ذکر مفصل يکی اکتفاء ميکنم:
ترکيب "با ِد ِشمال" از ادبيات قديم ،ﻧزد ما بکلی معلوم است؛ و آن بادی باشد که از سمت شمال
بوزد .پساﻧھا مردم ما به فکر اﻧدر شده ،گفتند بيائيد کار خود را ساده بسازيم؛ بدين معنی که "باد"
اين ترکيب را بکشيم و محض به قسمت باقيماﻧده اش تمکين کنيم .ھمان بود که چنان گرديد و از
"با ِد شمال" بعد از رفتن بادش ،فقط "شمال" باقی ماﻧد و امروز در ملک ما کسی ﻧيست که معنای
"شمال" را ﻧداﻧد و ﻧشناسد؛ البته به معنای "باد" .ايراﻧيان که فقط بر زبان دری /فارسی خود ﻧظر
دارﻧد ،اين تداول عام دری افغاﻧستان را ﻧاديده گرفته و در فرھنگھا و مطبوعات عادی و ادبی
خود از آن قطعا ً ذکری به ميان ﻧمی آرﻧد .و از ھمينجاست که "شمال" در معنای "باد" برای
ايراﻧيان کامالً ﻧامأﻧوس و ﻧاآشنا ماﻧده است .اگر ايشان به ادبيات قديم زبان دری توجه ميداشتند،
ميداﻧستند که بزرگان قديم ما "شمال" را به معنای "باد" بسيار استعمال کرده اﻧد .برای استشھاد،
ديرپائی لغات و
قسمتی از يک مقالۀ قديمی خود را که سالھای سال پيش زير عنوان " َس َرگی و
ِ
اصطالحات در زبان عامياﻧۀ دری" ﻧشر کرده بودم ،عينا ً ﻧقل ميکنم.
جاﻧشينی صفت بجای صفت و
» شمال = باد ،باد قوی ،طوفان .اين کلمه ظاھراً جاﻧشين "باد شمال" شده )
ِ
زبان عوام ما بسيار معمول است و حتی
موصوف( .در حالی که اين تعبير از "شمال" در زبان گفتار و در
ِ
مصغرش "شمالک" را ھم در معنای کلمۀ عربی "ﻧسيم" به کار برﻧد ،ايراﻧيان چنين مدلولی را از آن ﻧميگيرﻧد.
حتی استادان زباﻧشناسی و ادبيات فارسی ايران ،بعضا ً بر اين استعمال کمتر وقوف دارﻧد .اين لغت با ھمين مفھوم
در کالم قدمای ﻧظم و ﻧثر دری بسيار ديده ميشود .در رديف مل ّمعات َج َبلی ُغرجستاﻧی ميخواﻧيم :

ُختيان عريق
ﻧھم رحــــــــل بر ب
ِ

به تگ چون شمال و به تن چون شھام

ُبختی = شتر دوکوھاﻧه ،قوی ھيکل و گراﻧبھائی که در بلخ پرورده ميشده؛ عريق = اصيل ،پاک گوھر؛ شھام =
غول بيابان
استاد داکتر ذبيح ﷲ صفاء که مصحﱢ ح ديوان است و بر آن تعليق ﻧوشته" ،شمال" را در معنای "چپ" و مقابل
"يمين" می آورد ،که در بيت باال کامالً ﻧامفھوم و بی معناست .جبلی ميخواھد بگويد:
شتر تيزتگ و اصيل گوھری سفر خواھم کرد ،که در سرعت به سان شمال )باد( و در تنومندی به ماﻧند غول
»با اُ ِ
بيابان باشد«.
البته "شمال" بکسر شين معنای افاده شدۀ استاد صفاء را ميدھد ،که درينجا مراد از آن ﻧباشد ).ديوان جبلی ،چاپ
ذبيح ﷲ صفا ،صص  ۴٨۶و ( ۶٩١
"شمال" در کالم لسان الغيب حافظ شيرازی ھم در ھمين معنی بکار رفته است؛ چنان که فرمايد:

عبير آميز می آيد شمالش

ميان جعـفـر آباد و ُمصﱠلی
) ديوان ص  ١٨۶از ﻧسخۀ قزوينی و داکتر قاسم غنی (

حکيم فرخی سيستاﻧی ضمن قصيده ای ،که در مدح يمين الدوله محمود غزﻧوی ست ،گويد:

تا چو کافـور شود روی ھوا وقت خزان
afgazad@gmail.com

تا چو پيروزه شود روی زمين وقت شمال
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حمدﷲ مستوفی در اثر مشھورش "ﻧزھة القلوب"ِ خود پيرامون ھرات ﻧويسد :
» واليتی ست وسيع از اقليم چارم که اسکندر مقدوﻧی پس از تخريب ،تجديد بنايش کرد .ھوای ﻧھايت ﻧيکو دارد ،و
پيوسته در فصل تابستان شمال وزد« .
)مقصد از بادھای "يکصد و بيست روز" است( )به ﻧقل از مقالۀ اصيل يوسفی "ھرات در حصار تاريخ" از
صفحۀ  ٣شمارۀ " ٨۵فرياد عاشورا" چاپ مشھد «(
جبلی در چکامۀ ديگری که قصيده ای ست در مدح سلطان سنجر ،گويد:

خـُـ ّرم ازعدلش زمين و روشن از ملکش زمن
زﻧده از رسمش ھُدی و تازه از رأيش جـــــھان
چون گل از بوی شمال و چون شب از ﻧور قمر
چون دل از فَـرﱢ شباب و چون تن از لطف روان
يعنی زمين )مملکت( از عدل سلطان سنجر چنان خرّ م است ،که گل از دميدن باد )بوی باد( .درينجا باز ھم تعبير
ُمفاد استاد صفاء از "شمال" صادق ﻧيست) .ص  ۵٢و  ٣۵١ديوان جبلی ،چاپ مرحوم استاد صفا(
در زمرۀ فرھنگ ھای ُم َدوﱠن در ايران ،فرھنگ ُمعين "شمال" را در معنای "باد شمال" می آورد و فرھنگ سُخن
ــ که از چاپ و اﻧتشارش سه سال بيشتر ﻧميگذرد ــ در زمينه چنين گويد » :بادی که از جھت شمال يا سمت چپ
ميوزد«.

اگر استادان ادبيات ايران و فرھنگنويسان آن سامان ،اﻧدک عنايتی به دری افغاﻧستان ميداشتند،
کالم استادان مق ّدم و مفخـ ّم ﻧظم و ﻧثر دری را اينطور ﻧاقص و ﻧارسا ،تفسير ﻧميکردﻧد«.
ﻧو ديگران گران است"
اين مقالۀ تحقيقی را در بخش بيست و دوم سلسلۀ "به کھنۀ خود بساز که ِ
در آرشيف معروفی ميتوان مطالعه کرد.
کابلی " ِده َده کجا و درختا
ميبينم که از اصل موضوع فرسنگھا دور افتاديم و ضرب المثل مشھور
ِ
َده کجا؟؟ ) ِده در کجا و درختھا در کجا؟؟؟( را مصداق داديم.
به رسم تفنن و جھت اﻧبساط خاطر خواﻧندۀ ارجمند ،که يقينا ً از اين بحث خشک خسته گشته و
شايد ھم به بينی رسيده باشد ،تراﻧه ای را می آرم که باربار از زبان دخترکان کابلی ،شنيده ام .اين
طفلکان ُگل ُمھره در ھنگام بازی کردن ،در پھلوی تراﻧه ھای ديگر از قبيل "ابوبه جان" و غيره،
اين تراﻧه را به صد شوق تمام ميخواﻧدﻧد؛ تراﻧه ای را که احتماالً خود بسته کرده باشند :
پير استم ،زحير استم،
خويشای ُمدير استم،
يک بوتل شير استم!!!
بعد از تشريحات و توجيھات گستردۀ باال ،حاال اين کلمه را دل باال در ھيئت "زحير" ﻧوشتم!!!
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کلمۀ "زحير" در مفھومی که در فوق به تفصيل شرح گرديد ،تنھا در دری افغاﻧستان تداول دارد و
ايراﻧيان ازين تداول کامالً بی خبر اﻧد .از ھمينرو آن را در ھمين مفھوم در فرھنگھای مدون
ايران ﻧميتوان سراغ کرد.
آرزومندم که اگر خواﻧندگان گراﻧقدر و اشخاص صاحبنظر در امور ادبی ،بر اين گفته ھا و ھر
بخش ديگر اين سلسله ايراد و اﻧتقادای داشته باشند ،بدون تر ّدد و يا مجامله بنويسند و ﻧظرات خود
را به پورتال "افغاﻧستان آزاد ــ آزاد افغاﻧستان" بفرستند ،مطمئن باشند ،که اﻧتقادات ايشان با جبين
باز پذيرفته و ﻧشر خواھد گرديد .شايد ھم اﻧتقاد دوستان و عالقه مندان بر اين موضوع ،کار
ﻧوشتن فرھنگ مد ﻧظر را ساده تر و بھتر ساخته ،در مسير درستش ھدايت کند .از ھر ﻧظر
اﻧتقادی و اصالحی پيش از پيش و از صميم قلب سپاسگزاری ميکنم.
بعد ازين شرح ميرسيم به ترکيب "پير و زحير" ،چون معنای ھردو را کامالً بصراحت ميداﻧيم.
"پير و زحير" برای کسی اطالق ميگردد ،که در سن پيری شکسته و ﻧاتون گرديده باشد .و
مصدر مرکب "زحير شدن" و "زحير ساختن" را ھم شرح دھيم" .زحير شدن" و "زحير ساختن"
عالوه از معاﻧی صريح و حقيقی خود که کامالً روشن است ،معاﻧی کنائی ھم دارﻧد .بدين معنی که
"زحير شدن" در معنای "به تکليف افتادن" و "خود را زحير ساختن" در معنای "خود را به
زحمت اﻧداختن" است.

******
عيب /علت /عيب و علت /عيبی /عيبی ساختن /عيبی شدن /عيبی و علتی:
ــ "عَيب" کلمۀ عربی و در معنای "کمبود و ﻧقيصه و زشتی" است .و ترکيب "عيب َش َر ِعی"
مراد از "تخلفات از شريعت اسالم" است.
ــ "عيبی" ترکيب دری و "صفت ﻧسبی" از "عيب" است ،که معنای "معيوب" را ميدھد ــ که
"اسم مفعول" عربی ست .به ﻧظر ميرسد ،که ترکيب زيبای "عيبی" ساختۀ عوام باشد و من آن را
پدران ظالم و "لت و کوبگر"
از زبان عوام کابلی بسيار شنيده ام؛ چنان که مثالً در مقام ھشدار به
ِ
گويند:
"صد دفه گفتي ِمت که بچه ره ايطو قلبکی ﻧزن که خداﻧاکده کدام جايش عيبی ميشه!!!"
)صد دفعه گفته امت ،که بچه را اين طور قلبکی ﻧزن ،که خداﻧاکرده کدام جايش عيبی ميشود!!!(

ت "عيبی" متأسفاﻧه تاکنون به زبان تحرير و ادب دری رسوخ ﻧيافته و به
ترکيب واقعا ً خوش ساخ ِ
عوام باصطالح "بی سواد" ،منوط و منحصر ماﻧده است!!!
زبان
ِ
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"عيبی" را با مصادر "شدن /گشتن" و "کردن /ساختن" و در ھيئت "عيبی شدن /عيبی گشتن" و
"عيبی کردن /عيبی ساختن" گردان ميکنند.
ــ " ِعلّت" که ﻧيز کلمۀ عربی و در معنای "سبب" و "عامل" است ،در زبان عوام کابلی به معاﻧی
ديگری ھم استعمال ميگردد؛ از قبيل:
ــ "علت" در معنای "چرک و ِريم"ی که در زخم جمع شده و باعث درد و پُنديدگی قسمت
زخمدار و مکروبی يا مکروبگرفتۀ بدن ميگردد .شايد عوام ما دقيقا ً بر ُکن ِه موضوع رسيده باشند،
که ھمين چرک و ريم و مکروب است ،که باعث بيماری و زخم شدن ﻧقطه ای از بدن ميشود.
"علت" را در ھمين مفھوم با مصادر "جمع شدن" و "گرفتن" و "آمدن" و "سر کردن" و
شدن علت" " ،علت گرفتن /گرفت ِن
"بيرون آمدن" و غيره؛ يعنی در ھيئت "علت جمع شدن /جمع
ِ
علت" " ،علت آمدن /آمد ِن علت" " ،علت سر کردن /سر کرد ِن علت" و "علت بيرون آمدن/
کردن زخم" در ھمين رابطه در معنای "سر کردن علت
بيرون آمد ِن علت" استعمال کنند .و "سر
ِ
)چرک و ريم( از زخم" است؛ يعنی "بيرون آمد ِن علت)چرک و ريم( از زخم".
ــ "علت" در معنای "عيب" و "ﻧقيصه" و "ﻧقطۀ ضعف" ھم استعمال ميگردد و ضرب المثل
معروف کابلی که گويد:
"قيمت بی حکمت و ارزان بی علت ﻧيس)ﻧيست("
بھترين شاھد و ﻧاظر بر ھمين زمينۀ استعمال است .البته "علت" را درين مثل در معنای اصلی
آن که "سبب" است ،ھم ميتوان تفسير کرد.
ــ "عيب و علت" مراد از خواص زشت و اعمال ﻧاشايستی ست که از کسی ديده شود.
"فالﻧی اَزارا عيب و علت داره!!!"
)فالﻧی ھزاران يا ھزارھا عيب و علت دارد!!!(
)يعنی؛ مشحون است از زشتيھا و پليديھا!!!(
ــ "عيبی و علتی" ترکيب زيبای ديگر زبان عوام است که صفت ﻧسبی از "عيب و علت" است؛
مثال گويند :
"فالﻧی واری عيبی و علتی اَﻧوز ﻧديديم!!!"
)فالﻧی واری عيبی و علتی ھنوز ﻧديده ام!!!(
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