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ادبی ــ فرھنگی

دپلوم انجنير خليل ﷲ معروفی
برلين ــ بيست و ھفتم مارچ 2013

اصطالحات عاميانۀ کابلی
)قسمت اول(

ترکيبات زيبای عاميانۀ کابلی
) بخش سوم (
راست کردن:
"راست کردن" در معنای "ساﺧتن" و "درست کردن" از اصطالحات بسيار زيبای کابلی ست که
بيشتر از زبان روستائيان بگوش ميرسد و من آن را از زبان دھقانبچه ھای قريۀ "بينی حصار" و
روستاھای ديگر کابل و بعداً "کوھدامنزمين" بسيار شنيده ام .اين لغت از زمانھای بسيار قديم در
زبان دری اين سرزمين تداول دارد؛ و من آن را ضمن مقالۀ مفصل " َس َرگی و ديرپائی لغات و
اصطالحات در زبان عاميانۀ دری")مؤرخ ھفدھم سپتمبر  (2008به تفصيل تشريح کرده و
مثالھائی از بزرگان ــ از جمله حکيم ناصر ُﺧسرو بلخی ــ در زمينه آورده ام .اميدوارم که
ﺧوانندگان عالقه مند اين مقالۀ تحقيقی را در آرشيف ﺧليل ﷲ معروفی و ديگر آرشيفھای پورتال،
از حضور اشرف ﺧود بگذرانند.
معتبر:
"معتبر")بضم اول و سکون دوم و فتح سوم و چارم( اسم مفعول از مصدر "اعتبار")باب "افتعال"(
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و در معنای "قابل اعتبار" و "شايان اعتبار" است .در زبان ادبی و مکتوب ما ھمين مفھوم از آن
گرفته ميشود ،مگر زبان عاميانه اين لغت را در مفھوم ﺧاصی ــ که شايد ھم طنز و کنايه ای
گزنده در نھادش نھاده شده باشد ــ استعمال ميکند .زبان عوام "معتبر" را به معنای "ثروتمند" و
"پولدار" و "پيسه دار" استعمال ميکند و بصورت ضمنی ميفھماند که پول و ثروت و دارائی
باعث اعتبار آنھا در جامعه و بين مردم گرديده است.
دولتمند:
ب دولت" است ،چون
ترکيب "دولتمند" اصالً و از نگاه ساﺧت صرفی آن در معنای "صاح ِ
پساوند "مند" که معموالً بر اسمای معنی مينشيد ،مفھوم "مالکيت" و "آغشتگی" را بر آنھا اضافه
ميکند .در جائی ﺧوانده بودم که کسانی ترکيب عجيب و غريب "گوسفندمند" را استعمال کرده اند
و مراد شان از آن "مالک گوسفند بسيار" بوده است؛ و بسيار ﺧنديدم.
زبان عاميانۀ کابلی "دولتمند" را در معنای "ثروتمند" و "صاحب مال و ُمکنت" استعمال مينمايد.
غريب:
کلمۀ "غريب" )بر وزن "فعيل"( صفت مشبھۀ عربی از مصدر " ُغربت" است .پس "غريب"
يعنی "کسی که در غربت و دور از مأوا و وطن ﺧود باشد و يا بسر برد" .عوام کابلی مگر اين
کلمه را در معنای "بينوا" و "درمانده" و "فقير" و "بی بضاعت" استعمال ميکنند؛ عينا ً در مقابل
"معتبر" و "دولتمند" .زبان عاميانه در واقع اين کلمه را مترتب بر وضع و حال آشفتۀ اشخاص
دور از وطن و يار و ديار ،دانسته و به ھمين حالت توجه دارد وقتی اين کلمه را استعمال ميکند؛
چون در قديم دوری از وطن و مأوا ــ و سفر در ذات ﺧود ــ با فقر و تنگدستی و مسکنت توأم
ميبوده است.
غريب و غربه:
" ُغربَه" مراد از " ُغ َرباء" است که جمع عربی "غريب" است .پس "غريب و غربه"؛ يعنی "قشر
نادار و درمانده و مسکين و بينوای مردم ".
دارنده:
دارنده" صفت فاعلی از مصدر "داشتن" است ،مگر زبان عوام آن را در معنای "پولدار و غنی
" ِ
و ثروتمند" استعمال ميکند.
دارا:
ھم صفت فاعلی از مصدر "داشتن" است که به صبغت صفت مشبھه را دارد .زبان عاميانۀ کابلی
اين لغت در معنای "متمول و پيسه دار و دولتمند" ،استعمال ميکند؛ عينا ً در قطب مخالف "نادار".
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چشم سفيد:
"چشم سفيد")بدون اضافه و به کسر حرف چ( يعنی "بی حياء" است .شأن نزول اين ترکيب شايد ازين
سبب باشد که شخص "چشم سفيد" با چشمان از حدقه برآمده به طرف مقابل نظر می اندازد و
سفيدی چشمش بيشتر از معمول نمايان ميگردد.
چشم ُششته:
)بدون اضافه و به کسر چ( اصالً "چشم شسته"؛ اصطالح زيبای زنان کابلی و در معنای "بی لحاظ و
بی پاس و بی حياء".
چشم پاره:
)بدون اضافه( بيحد و بسيار "چشم سفيد" .در توجيه ساﺧتمان اين ترکيب عين استدالل "چشم
سفيد" وارد است ،با اين فرق که چشمان چنين شخصی آنقدر از کاسۀ چشم ميبرايد ،گوئی که
چشمش را پاره کرده باشند.
چشم ِغت:
)بدون اضافه و با کسر غين( در مورد اطفال و در معنای "بی حياء" و "گستاخ" و "نافرمان"
استعمال ميگردد .کلمۀ " ِغت")با کسر حرف اول( اصالً ھمان "غَ ټ" پشتو ست که در معنای
"کالن" است و مردم کابل آن را با غين مکسور تلفظ ميکنند .بعضا ً حتی ُعنصر "چشم" را ھم از
اول ترکيب انداﺧته و تنھا " ِغت" گويند ،ولی مفھوم کل لغت "چشم ِغت" را از آن گيرند.
چشم ترقيده:
)بدون اضافه( کلمۀ نفرين آميزی ست ،که برای کودکان نافرمان و گپ ناشنو استعمال کنند.
ديده درای:
مخفف ترکيب فاعلی "ديده درآينده")آنکه در چشم کسی درآيد(؛ در معنای "گستاخ" و "بی حياء".
زير و زَ بَر کردن /شدن:
"زَ بَر" معنای "باال" را دارد ،دقيقا ً نقطۀ مقابل "زير" .کلمۀ "زبر" به ھمين معنی در آثار قدماء
بسيار استعمال گرديده است؛ چنان که ميگفتند "بر زبر چرخ برين" .و ترکيب "زير و زبر کردن/
شدن" مراد از "از بيخ و ب ُن برکندن /برکنده شدن"" ،دگر گون کردن /شدن" .اين ترکيب در کالم
قدمای ما ھم زياد ديده ميشود و من از يکی از قصائد بس مشھور و مط ّول ُعنصری بلخی که با
مطلع "ايا شنيده ھنرھای ُﺧسروان به ﺧبر

بيا ز ُﺧسرو مشرق عيان ببين تو ھنر" آغاز ميشود،

بيتی را به حيث شاھ ِد مثال می آرمُ .عنصری در جائی ازين قصيدۀ باشکوه گويد:
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شد از کفايت تيغش به ﺧوارمايه درنگ
ﺧلف گرفته و آن مملکت ْــش زير و زبر
و شاھدی ديگر:
ابوالفضل بيھقی در تاريخ مشھور ﺧود "تاريخ بيھقی" که به نام "تاريخ مسعودی" نيز شھرت
دارد  ،فرمايد:
»اگر ھمۀ ﺧراسان زير و زبر کنند ،اين زر و جامه به حاصل نيايد ،اما سلطان شراب ميخورد و
از سر نعمت و مال و ﺧزائن ﺧود اين سخن گفته است )«....مأﺧوذ از مقالۀ " َس َرگی و ديرپائی
لغات و اصطالحات در زبان عاميانۀ دری"ِ اين قلم که در آرشيف بنده در پورتال AA-AA
موجود است(
در ايران در عوض "زير و زَ بَر کردن /شدن" تركيب "زير و رو کردن /شدن" مستعمل است و
من اين ترکيب را در آثار قدمای زبان دری نديده ام.
بيلگردان کردن:
اصالً اصطالح دھقانان است و مراد از آن اين باشد که زمين را با بيل بگردانند؛ يعنی چپه کنند.
زنان کابلی مگر اين ترکيب را در موقعی به کار ميبرند که کودکان بيشتر از اندازه شوﺧی کنند،
گوئی که زمين را زير و زبر ميکنند .مثالً گويند :
ﺧانه ره بيلگردان کدين
دريانوش:
از روی اغراق به کسی گفته شود که به کم و تُم قناعت نکند؛ ﺧواه در ﺧوردن و نوشيدن و
مصرف کردن باشد و يا مثالً در رشوه گرفتن و غيره.
ورس:
َج َ
در بخش دوم اين سلسله از کلمۀ "رسيدن" در معنای "پخته شدن" و  ...سخن رفت و مثالی
برجسته را از ميوه ھا که بايد ميزدم ،نزدم .اينک اين کار را ميکنم .مثال برجسته درين مورد
ورس" است که صفت سيبی ﺧوشبوی و ﺧوش طعم است و چون اين سيب در
ترکيب زيبای " َج َ
ت َجو".
ب َج َ
ورس" گويند؛ يعنی "رسيده در وق ِ
زمان َد َرو کردن " َجو" ميرسد ،آن را "سي ِ
شايان تذکر است بگوئيم که ايرانيان کلمۀ " َجو" را با ضم جيم و در ھيئت "جُو" تلفظ ميکنند و با
وجودی که لغت "جُو" )مخفف "جوی"( را با عين تلفظ ميشناسند و استعمال ميکنند ،بازھم " َجو"
را بمانند "جُو" تلفظ ميکنند .چنان که مثل منظوم معروف "گندم از گندم برويد َجو ز َجو" را
"گندم از گندم برويد جُو ز جُو" افاده ميکنند.
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