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دپلوم انجنير خليل ﷲ معروفی
برلين ــ سی مارچ 2013

اصطالحات عاميانۀ کابلی
)قسمت اول(

ترکيبات زيبای عاميانۀ کابلی
) بخش چارم (
به َگر ِد کسی يا چيزی نرسيدن:
وقتی ضمن مقايسه ای نابرابر کسی يا چيزی را در برابر کسی يا چيزی ديگر ،ناچيز و کوچک
ت سواری
ب تمثيلی از حال ِ
جلوه دھند ،از عباراتی نظير اين مصدر مرکب کار ميگيرند .اين ترکي ِ
برخاسته است ،که از عقبش َگرد و غبار باال ميگردد و او با چنان سرعتی ميراند ،که ديگران
پای اسپش ھم رسيده نميتوانند؛ چه رسد به خودش .ازين ترکيب در محاورۀ روزمرۀ
حتی به َگر ِد ِ
خود بسيار استفاده ميکنيم .مثالً گوئيم:
پلو به گر ِد شوروا و قروتی نميرسه!!!
فالنی ايقدر زورآور اس که رُستم به َگر ِدش نرسه!!!
اروپا و امريکا کجا به گر ِد وطنم برسند؟؟؟
در پيوند با ضمائر استفھامی "کی" و "کجا" که "مفھوم نفيی" را در ذات خود نھفته دارند ،نون
"نفی" از سر فعل "رسيدن" برداشته ميشود .مثال سوم را اگر با "کی" بيارائيم خواھيم داشت:
اروپا و امريکا َکی به گرد وطنم برسند؟؟؟
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البته در ھنگام استعمال قيدھای "ھيچ" و "ھرگز" با وجودی که "نفی" را در بر دارند" ،عالمت
نفی" بر سر "رسيدن" ھمچنان باقی ميماند؛ يعنی که ميگوئيم:
اروپا و امريکا ھيچ يا ھرگز به گرد وطنم نميرسند!!!
و بيائيد که مثالی منظوم ھم بياريم:
بھترين مثال منظوم را در زمينه از گنجينۀ بی بديل و عديم النظير اشعار شاعر مبارز و انقالبی،
پورتال بی ھما ِل
زنده ياد و زندۀ جاويدان "داوود سرمد" می آرم ،که از مدتی ست زيب و زينت
ِ
"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" ميگردد .آن مبارز فقيد ضمن ُعنوان "آرزوھا" چنين فرمايد:
دلم خواھد که چون آھوی وحشی

بيابــــــان در بيابـــــــان درنوردم

سبُـک خيزانه و مست
چنان تُند و ُ

که نتواند رسد طــــوفان به َگردم

چارابرو:
کنايه از پسری ،بالخاصه پسر خوش ِسکه و وجيھی ،که نو پشت لب سياه کرده باشد و گويا دو ش ﱢ
ق
ابروی ديگر جلوه فروشند.
بروتش به مانند دو
ِ
شاعری فرمايد:
تا تو چـارابرو شدی ای فتنۀ دوران ُحسن
زخم دل دو بود ،اکنون ميشود ناچار چار

ِسکه:
عالوه از معنای اصلی آن ،در زبان عاميانۀ کابلی در معنای "سيما ،چھره ،قواره و شکل و شمايل"
استعمال ميگردد.

ِسکه و ُسنبات:
اصطالحی ست که زنان کابلی بيشتر استعمال کنند و مراد از آن "شکل و شمايل ،چھره ،قواره" باشد.
مثالً در مورد شخصی خاص گويند:
سنباتش درست به آدم ميمانه
سکه و ُ
يا
سنباتش آدم دستور مالوم نميشه
سکه و ُ

ِسکه دار:
ترکيب "سکه دار" را معموالً برای مردينه و در معنای "مقبول"" ،خوش چھره"" ،خوش قيافه" و
"وجيه" استعمال کنند .يک زمانی ــ حدوداً پنجاه سال پيش ــ که صاحبمنصب وزارت دفاع بودم ،مانند
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ديگر صاحبمنصبان نفرخدمت داشتم .يک دفعه نفرخدمتم "عيسی" نام داشت که مردی بود راست،
امين و سخت شريف و از ھزاره جات .خوش داشتم ھمراھش ساعتھا گپ بزنم و از لھجۀ زيبايش لذت
ببرم .بار اول کلمۀ خوشنمای "سکه تو" را از زبان ھمين عيسی جان شنيدم .وی اين کلمه را بسيار
استعمال ميکرد .بعدھا که کتابی مغتنم در اختيارم افتاد ،معنای دقيق اين کلمه را فھميدم .و فھميدم که
عيسی جان ارجمند کلمۀ "سکه تو" را ُمعادل ترکيبات "صاحب سکه" و "سکه دار"ِ دری کابلی
استعمال ميکرد .ترکيب " ِسکه تو")بدون اضافه( واقعا ً آنقدر برايم گوارا افتيده است ،که ميخواھم در
باره اش ،اندکی بيشتر بنگارم.
ب "پژوھشی در تاريخ ھزاره ھا") (1اثر "حسينعلی يزدانی" ــ حاج کاظم ــ
به استناد جلد اول کتاب جال ِ
در لھجۀ "ھزاره گی" پساون ِد "ت ُو" وظيفۀ پساوندھای "دار" و "زار" و "مند" زبان دری را اداء
ميکند .مثالً َج َغتُوِ ،شبَرت ُو ،برغنه تو)قريه ای در ولسوالی خاکريز واليت قندھار ،که معنای "نيزار" را
دارد و زمانی محل بود و باش ھزاره ھا بوده است؛ "بَر َغنه" به لھجۀ ھزاره گی "نی" را ميگويند(،
ب غنيمت و لقب سلطان محمد خدابنده ــ از ايلخانان مغولی فارس يا کشور ايران
اولجای تو)صاح ِ
امروزی( ــ اسمای خاص ــ و "اِرکه تو")نازدانه(" ،چينه تو")نيرومند(" ،اِشکمتو")حامله ،شکمدار(،
"شيمه تو")قوی و صاحب قوت و شيمه(" ،خانه تو")خانه دار(" ،بچه تو")بچه دار ،صاحب فرزند( ــ
از کلمات عام ــ ميتوان مثال داد.

خوش ِسکه:
گل ،خوشنمای ،خوش سيما ،خوش قواره ،زيبا ،وجيه.
)ترکيب وصفی( يعنی خوش ِ

صاحب سکه:
)با کسرۀ اضافه و بدون آن( ،آنکه دارای سيمای خوش و قوارۀ گوارا باشد؛ ُمعادل "سکه دار".

ِش َکمدار:
مخفف "شکمدارنده")دارندۀ شکم ،آنکه شکم دارد( و در معنای "حامله" و "باردار" است؛ يعنی زنی
که طفلی را در بطن خود حمل ميکند" .حامله" کلمۀ عربی و مؤنث "حامل" است که اسم فاعل از
مصدر ثُالثی مجرّد " َح ْمل")برداشتن( و در معنای "حمل کننده" است .بعض کسان کلمۀ "حامله" را با
"دار" يکجا کرده و "حامله دار" گويند که غلط محض است .چون لغت "حامله" بذات خود معنای کامل
"حمل دار" و "باردار" را افاده ميکند و آوردن "دار" در عقبش نه تنھا زائد و لغو ،بلکه قبيح ھم
ھست .ترکيب "حامله دار" به ھمان اندازه قبيح است که ترکيبات ذيل:
ــ سنگِ حجراالسود
ب ليلة القدر
ــ ش ِ
ــ سی سپارۀ قرآن
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ــ "حجراالسود" ترکيب عربی و قرآنی و در معنای "سنگِ سياه" است و يک "سنگ" اضافی را به
ھيچ وجه قبول ندارد!!!
ب قدر" است و يک "شب" عالوگی را ھرگز
ــ "ليلة القدر" نيز ترکيب عربی/قرآنی و در معنای "ش ِ
نميپذيرد.
ــ "سپاره" مخفف "سی پاره" است .چون قرآن را به سی بخش تقسيم کرده و ھر بخشش را "پاره"
گويند؛ يعنی که قرآن متشکل است از "سی پاره" .وقتی کلمۀ "پاره" در "سپاره")سی پاره( وجود
دارد ،آوردن "پارۀ" اضافی با آن کامالً قبيح است .گفتن "سپارۀ اول" و "سپارۀ دوم" و "سپارۀ دھم" و
غيرھم بعين شکل مضحک و قبيح است و بايد از استعمالش پرھيز کرده و در عوض "پارۀ اول" و
"پارۀ دوم" و "پارۀ دھم" و غيرھم گفت!!!!!!
متأسفانه که اين اشتباه فاحش در کالم فضالء و ادباء و دانشمندا ِن ما نيز رسوخ دارد ،در حدی که حتی
استاد ورزيده ای در َمقام مرحوم "حيدر ژوبل" در کتاب مشھور "تاريخ ادبيات افغانستان") ِ(2خود نيز
"سی سپاره" را استعمال کرده است .بايد بگويم که استعمال "سی سپاره" تنھا در افغانستان رائج است؛
و شايد ھم به اقتفاء از آن در تاجکستان .اين ترکيب ناھنجار مگر در دری/فارسی ايران قطعا ً ديده
نميشود .در مورد دری تاجکستان احتياطا ً قيد "شايد به اقتفاء از دری ما" را آوردم ،چون مردم
تاجکستان بسيار از دری افغانستان متأثر اند؛ در حدی که حتی اغالط مشھور ما را نيز کاپی ميکنند.
مثالً يکی از اغالط مشھور در زبان مکتوب افغانستان کلمۀ غلط و قبيح "تبا ُدله" است ،که در عوض
"تبادل" يا "مبادله" استعمال ميگردد .و من در مطبوعات تاجيکی نيز اين ترکيب غلط را خوانده و
شنيده ام.
باسوادان بی سواد و کم سواد ما گويا مصادر عربی " ُمبا َدله" و "تبا ُدل" را باھم ازدواج داده و طفل
ِ
دورگه و بلکه حرامزدۀ "تبادله" را از بطنش بيرون آورده اند .متأسفانه که کلمۀ منحوس "تبادله" در
معامالت تجارتی و بانکی وطن ما رسوخ کامل دارد؛ چنان که در بانکھا شعبه ای ست به نام "شعبۀ
تبادلۀ اسعار".
بسيار ميگويند که "غلط مشھور ،حکم صحيح را دارد!!!" و من اين مقوله را در جميع ابعادش قبول
قبيح "غلط مشھور" ھمين کلمۀ دورگه و ھشت َرخ نُه گر ِد "تبادله" است که بايد
ندارم .يکی از موارد
ِ
از استعمالش حتما ً خودداری ُگزيد!!!!!!

آدم دستور"
"دستور")به فتح دال( در معنای "قاعده" و "اصول" و "قانون" و "وزير" ،اصالً لغت دری ست که
اعراب آن را بعينه از ما گرفته ،ولی با ضم حرف اول استعمال ميکنند .جمع عربی آن "دساتير" و
جمع دريش "دستورھا"ست و ما دری زبانان ُمخيّريم که ھرکدام ازين دو ترتيب جمع را بپذيريم ،چون
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اعراب بر خالف معمول ،قاعدۀ "تعريب" را بر آن تطبيق نکرده و محض تصرف و دست اندازی
کوچکی در آن کرده اند.
وصفی "آدم دستور" را عوام کابل و خصوصا ً زنان عزيز کابلی ،برای "کسی که سر و
ترکيب
ِ
صورت و آدابش به انسان بماند" استعمال ميکنند؛ و آن ھم به حيث صفت و ھم به حيث قيد:
ــ فالنی گفتار و کردار آدم دستور داره.

)صفت(

ــ آدم دستور آمد ،نان خورد و باز رفت.

)قيد(

ناراض:
کلمۀ عربی "راضی" ،اسم فاعل از مصدر ثُالثی مج ّرد "رضاء" و حالت منفی يا نقطۀ مقابل آن در
زبان دری ترکيب "ناراضی" ست .در حالی که زبان ادبی و مکتوب ما ھردو لغت را مطابق قاعده و
به ھمين قرار و اُسلوب استعمال ميکند ،زبان عاميانۀ کابلی لغت "راضی" را به حالش گذاشته ،ولی
يای آخر کلمۀ "ناراضی" را حذف کرده و از آن "ناراض" درست کرده و ھمين شکل را وسيعا ً
معمول ميدارد .چنان که مادران و پدران در مورد فرزندان نافرمان خود گويند:
"ما از تو ناراض ،خدا و رسولش از تو ناراض!!!"
عوام کابلی اگر بعضا ً کلمۀ "ناراضی" را ھم استعمال کنند ،قاطعيتی را مد نظر نميداشته باشند ،که با
ترکيب "ناراض" افاده ميکنند.

خ نُه ِگرد:
ھشت َر ِ

به چيزی گويند که ساختمانش به ھيچ قانون برابر نباشد؛ يعنی چيزی که شکل ھندسی ناممکن داشته

سخريّه و از روی استحقار و استھزاء استعمال ميکنند.
باشد .اين ترکيب را معموالً در ھيئت طنز و ُ
ضلع" و " ِگرد" مراد از "قوس" باشد.
مراد از " َرخ" ھمانا " ِ

بيغمباش:
به کسی گويند ،که کارھا را به ديدۀ اغماض نگريسته و در اجرای امور از اھمال و فروگذاشت کار
بگيرد .در شأن نزول اين ترکيب زيبا دو توجيه ميتواند وجود داشته باشد:
ــ يکی اين که اين ترکيب از فعل امر "بيغم باش" ــ امر حاضر از مصدر "بيغم بودن" ــ نشأت کرده و
بعداً حيثيت "صفت" را يافته باشد .در آن صورت بايد به حيث يک کلمۀ وصفی مرکب ،حتما ً يکجای
نوشته شود .چون اگر جدا ازھم نگاشته شود ،با فعل "امر" مغالطه شده ميتواند.
ــ ديگر اينکه "بيغمباش" مرکب از دو کلمۀ "بيغم" و "باش" و "باش" مخفف "باشنده" باشد؛ چون
"باشنده" اسم فاعل يا صفت فاعلی مصدر "بودن" است .در قديم "ب ُِونده" را در عوض "باشنده"
ميگماشتند ،ھمان طوری که "بودن" را در ھيئت "ب ُ َوم ،ب ُِوی ،ب َُود ،ب ُِويم ،ب ُِويد ،ب َُوند" گردان ميکردند،
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که در دری امروز فقط حالت "بُ َود" پابرجا و زنده مانده است و ديگران ھمه متروک گشته اند .امروز
"بودن" را بشکل "باشم ،باشی ،باشد ،باشيم باشيد ،باشند" تصريف ميکنيم .نتيجه اينکه ترکيب
"بيغمباش" مخفف "بيغمباشنده" باشد؛ و آن کسی ست که "بيغم و فارغ از غم باشد".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توضيحات:
 1ــ صفحات  241تا  244جلد اول "پژوھشی در تاريخ ھزاره ھا" اثر حسينعلی يزدانی "حاج کاظم"،
چاپ چاپخانۀ مھرـ قم ،چاپ دوم ،تابستان 1372
 2ــ الزم بود که مؤلف کتاب ،محمد حيدر ژوبل ،که استاد ادبيات پوھنتون کابل بود ،زبان "دری" را
در نام کتاب خود قيد کرده و آن را "تاريخ ادبيات دری افغانستان" نامگذاری ميکرد ،چون در وطن
خود دو زبان عمده و رسمی داريم ،که "دری" يکی از آنھا ست!!!!
"تاريخ ادبيات افغانستان" وقتی نامگذاری "با مسما" ميشود که از جملۀ زبانھای وطن ما ،الاقل ادبيات
زبانھای "دری و پشتو" را در بر بگيرد!!!!
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