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اصطالحات عاميانۀ کابلی
)قسمت اول(

ترکيبات زيبای عاميانۀ کابلی
) بخش پانزدھم (
ھمان قسمی که در بخش قبلی وعده داده شده بود ،درين بخش به کاوش گوشه گوشۀ مصادر
"سوختن و درگرفتن" پرداخته و ترکيباتی را از آنھا بدر می آريم .از خوانندۀ گرامی از قبل
پوزش ميخواھم که "شرح لغات" به "تحليل لغوی" و "بحث صرفی و گرامری" ميگرايد!!!
در بخش قبلی "درگرفتن" و "سوختن" ُمعادل ھم آورده شده بودند؛ که در مواردی از زبان
عاميانۀ کابلی ،صادق می افتد .مگر اگر دقت را بيشتر کرده و دقيقتر بگوئيم" ،درگرفتن" معنای
"مشتعل شدن" و يا "شعله ور گرديدن" است ،که عين مفھوم "سوختن" را نميدھد .چون
"درگرفتن" در واقع "آغاز" عمليه ای ست که جسمی بسوزد و به آتش و نھايتا ً به خاکستر مبدل
گردد" .سوختن" مرحلۀ بعد از "درگرفتن"؛ يعنی آتش شدن و سرانجام به خاکستر مبدل گرديدن
است .چون تا چيزی درنگيرد ،نميسوزد و آتش نميشود.
در فارسی ايران ترکيب "آتش گرفتن" را ُمعادل "درگرفتن" دری ما استعمال ميکنند .از
ھمينجاست که ترکيب "آتشگيره" را ُمعادل "درگران")درگيران( ما مردم به کار ميبرند .البته
بعضا ً "آتشزنه" را نيز در ھمين مفھوم استعمال مينمايند .گرچه "آتشزنه" دقيقا ً به چيزی اطالق
ميگردد ،که با آن آتش را دربدھند؛ از قبيل گوگرد و سنگ چقمق)در قديم( و غيره .در ھمينجا و
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بالفاصله بايد تذکر بدھم که "آتش گرفتن" در زبان دری ما ُمغاير مفھومی را ميرساند ،که
ايرانيان ازين مصدر ميگيرند .در دری افغانستان ترکيب "آتش گرفتن" به مفھوم واقعی کلمه
استعمال ميگردد و آن "گرفتن آتش است از جائی يا کسی".
در بين کابليان معمول چنين بود ،که وقتی مھمانی زود خانۀ ميزبان را ترک ميکرد ،برايش از
روی صفاء و ياھم از روی تعارف ،ميگفتند:
چی گپ اس ،آتش گرفتن خو نامده بودی!!!
)چه گپ است ،آتش گرفتن خو نيامده بودی!!!(
در زمانی که گوگرد و وسائل سادۀ دردادن وجود نداشت و آتش افروختن يا "آتش کردن" کار
ساده ای نبود ،مردم با ھزاران زحمت آتشی را فراھم ميکردند و بعداً ميکوشيدند که آتش را
فروزان نگه دارند .در ھمين اثناء بود ،که ھمسايه ھای قُرب و جوار می آمدند و از آن آتش
مقداری را برميداشتند .اين عمل را "آتش گرفتن" ميگفتند .خوانندۀ گرانقدر حتما ً متوجه است که
اين "آتش گرفتن" ــ که اصيل است و از زمانه ھای قديم اصالت خود را حفظ کرده است ــ با
"آتش گرفتن"ِ متداول در فارسی ايران از بيخ و ريشه متفاوت است.
خوانندۀ عالقه مند و آگاه از فارسی ايران در سطور باال حتما ً متوجه استعمال "آتش کردن" ھم
شده و دريافته است که اين "آتش کردن" با "آتش کردن"ِ فارسی ايران يکی نيست!!!
در دری ما و خاصتا ً دری کابلی "آتش کردن" معنای "آتش افروختن" يا "آتش دردادن" را ميدھد
و اين عين مدلول فارسی ايران را افاده نميکند .در فارسی ايران ترکيب "آتش کردن" به تقليد از
زبانھای اروپائی و به اثر ترجمۀ باللفظ از  to fireانگريزی و  Feuernالمانی و نظاير ديگر
فرنگی آن ،رايج ساخته شده است؛ و ھمين "آتش کردن" در ادبيات عسکری و مطبوعات ايران
خيلی شايع ھم ھست .در دری ما اما خود ھمان کلمۀ انگريزی "فاير" را با اندک تحريف لفظی با
مصادر "کردن" و "نمودن" استعمال کرده و "فير کردن" يا "فير نمودن" ميگويند .برگرديم به
اصل موضوع:
چون کسی که برای آتش گرفتن به خانه ای می آمد ،بايد زود برميگشت و آتش مورد نياز را
بدون اتالف وقت بخانۀ خود ميبرد ،ازينرو ترکيب "آتش گرفتن" در زبان مردم کابل مفھوم
َمجازيی پيدا کرد که متضمن اقامتی بسيار کوتاه بود .پس "آتش گرفتن" در مفھوم َمجازی و کنائی
آنُ ،معادل است با "عيادت کردن بسيار کوتاه از کسی".
ايرانيان ــ قسمی که گفتيم ــ خود "درگرفتن" را به کار نميبرند و احيانا ً اگر "درگرفتن" را
استعمال ھم نمايند ،نه در پيوند با "آتش" و "سوختن" است ،بلکه در ارتباط با "درآويزی" و
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"جنگ" و "زد و خورد" است؛ و مثالھای آن را در محصوالت اين مصدر ،از قيبل "درگيری"،
"درگير شدن"" ،درگير ساختن" و غيره ميبينيم که در مطبوعات ايران به خروار باد ميشود .البته
ايرانيان "درگرفت ِن جنگ" را که معنای "شروع گشتن جنگ" يا "شعله ور گرديدن جنگ" است،
نيز به مانند ما استعمال ميکنند .مثالً ايشان و ما ھمه گوئيم:
ميان شان جنگی سخت درگرفت!!!
مدون در ايران
"درگرفتن" مصدر الزمی ست و حالت متعدی آن "دردادن" است .در فرھنگھای ّ
"درگيرانيدن" را معادل "دردادن" دری ما استعمال مينمايند .ميبينم که باز آمديم بر سر ترکيب
ب "درگيرانيدن".
مناقشه طل ِ
ھمان قسمی که در بخش چاردھم گفته شد ،مدونان ايرانی فرھنگھا ،مصدر جعلی "درگيرانيدن"
را صريحاً ذکر ميکنند ،در حالی که از منشأ اين مصدر ــ يعنی از "درگيران" ــ سخنی به ميان
نمی آرند ،گوئی آن را نميشناسند و حتی آن را در عمر خود ھم نشنيده اند .اگر لغتنويسان جيّدی
مصدر "درگيرانيدن" توجه ميکردند و يا عنايتی و
چون حسن عميد و داکتر محمد معين بر منشأ
ِ
نيم نگاھی به دری افغانستان ميداشتند ،به يقين برای ساخت صرفی "درگيرانيدن" ،توجي ِه درست
صرفی و منطقی مييافتند .آقای "حسن عميد" پيش از شروع فرھنگ لغات خود ،بحثی از دستور
زبان فارسی را نيز شامل کار ساخته و ذيل عنوان "مصدر جعلی" چنين فرمايد:
» مصدر جعلی انست که در اصل مصدر نباشد بلکه کلمۀ عربی يا فارسی را با زياد کردن "يدن"
در آخر آن ،بصورت مصدر درآورند مثل طلبيدن ،فھميدان ،ھراسيدن«....
)صفحۀ  46جلد اول فرھنگ عميد ،چاپ سوم  ،1360چاپخانۀ سپھر ،تھران(

صرف نظر از عدم دقت جناب "عميد" در تعريف فوق ،اگر از ايشان شأن نزول مصدر جعلی
"درگيرانيدن" را که در فرھنگ خود به بارنامه آورده است ،پرسيده شود ،جوابی نخواھد داشت.
عين ايراد بر داکتر محمد ُمعين نيز وارد است ،که با فھمی بمراتب قويتر از صرف و نحو زبان
دری/فارسی نسبت به عميد ،بازھم در مورد منشأ مصدر مجعول "درگيرانيدن" ساکت ميماند.
ای کاش فرھنگنويسان ايرانی در ھنگام تدوين قاموسھای لغات دری/فارسی ،اندکی از حوزۀ
کشور ايران امروزی فراتر می انديشيدند و خصوصا ً خود را از کوائف دری افغانستان ــ که در
ذات خود برای ايرانيان قابل پيروی و تقليد ھم ھست ــ آگاه ميساختند ،که نساختند .و اگر چنين
ميکردند ،به يقين که کارھای ادبی و لغتنويسی ايشان به مراتب جامع تر و بی عيب تر ميگرديد!
"درگران")درگيران( و "درگيرانيدن" بدين ترتيب از مصدر "درگرفتن" بدر آمده اند:
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از کلمۀ "درگير" ــ که ريشۀ مضارع از مصدر "درگرفتن" است ،با اضافت "آن" صفت فاعلی
"درگيران" را ساخته اند و بعد از آن ،مصادر "درگيراندن" و "درگيرانيدن" را .مثالھای معتدد
ذيل عين طرزالعمل را نشان ميدھند:
ــ از "ترس ــ ترسان ــ ترساندن /ترسانيدن" را
ــ از "گرد ــ گردان ــ گرداندن /گردانيدن" را
ــ از "چرخ ــ چرخان ــ چرخاندن /چرخانيدن" را
ــ از "رقص ــ رقصان ــ رقصاندن /رقصانيدن" را
ــ از "فھم ــ فھمان ــ فھماندن /فھمانيدن" را
ــ از "بار ــ باران ــ باراندن /بارانيدن" را
ــ از "کش ــ کشان ــ کشاندن /کشانيدن" را
از ميان مثالھای فوق ،سه مثال ذيل را نزديکتر مطالعه ميکنيم:
اينکه "گرد")به فتح اول( ريشۀ مضارع از "گشتن" است ،واضح است ،ولی "رقص و فھم" اصالً
مصادر مجرد عربی)ثُالثی مجرد( اند که دری زبانان از آنھا مصادر جعلی "رقصيدن و فھميدن"
را ساخته اند .و از ھمين دو مصدر جعلی ،بعداً کلمات "رقص و فھم" به حيث "ريشۀ مضارع"
قد برافراشته اند .وقتی گوئيم "برقص"؛ يعنی "رقص کن" و يا "بفھم"؛ يعنی "بدان" ،يقينا ً از
ھمين دو "ريشۀ مضارع" استفاده کرده ايم!!!
بعد ازين ھمه بحث و فحص سؤالی مطرح ميگردد ،که وقتی "درگران" صفت فاعلی)صفت(
باشد ،چطور ميتوان بر آن "يدن" را وارد کرده و از آن "مصدر جعلی" ساخت؟؟؟

جواب:
درست است که "درگران /درگيران" در ذات خود "صفت فاعلی" و "صفت" اند ،مگر ھمين
صفت از نگاه تداول معنائی ،خاصيت اسمی را بخود گرفته و بحيث "اسم" به کار ميرود .و بھتر
است که مثالھای ديگری ھم در زمينه بدھيم:
ــ بار ــ باران ــ باراندان /بارانيدن
ــ گرد ــ گردان ــ گرداندن /گردانيدن
ــ گری ــ گريان ــ گرياندن /گريانيدن
"باران" و "گردان" و "گريان" و "پُرسان" که صفات فاعلی از مصادر "باريدن" و "گشتن" و
"گريستن" و "پرسيدن" ميباشند و در اصل خود جنبۀ "وصفی" دارند ،در تداول عام زبان دری
کابلی حيثيت "اسم" را نيز پيدا کرده اند؛ چنان که وقتی گوئيم:
ــ از صبح تا به ﷲِ شام ،باران باريد.
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ــ بارانباری؛ باريدن باران
ــ برف را تکانده برو و باران را تيرکرده)مثل کابلی(
ــ گردان مصادر عربی
ــ گردان کردن فعل ماضی و حال
ــ گريان ھم دل خوش ميخايه)مثل کابلی(
ــ پُرسا ِن فالنی رفته بودم
ــ از حالم پُرسان نکو ،که دلم ده کفيدن آمده!!!
ــ جور پُرسانی)احوالپرسی(
اينھا مثالھای بارزی از استعمال اين چار کلمه به حيث "اسم" اند.

بی نزاکت:
کلمۀ "نزاکت" از جملۀ اغالط بسيار مشھوری ست ،که "مشروعيت" خود را از "تداول عام"
خود گرفته است .دری زبانان عربی فھم کلمۀ ظاھراً عربی "نزاکت" را از کلمۀ دری "نازک"
درست کرده اند .بدين معنی که قاعدۀ صرف عربی را باالی کلمۀ دری "نازک" جاری ساخته اند.
"نزاکت" به ھمان اندازه اساس نادرست صرفی و دستوری دارد ،که "ميوه جات و دھات و
چتيات و فابريکات و کارخانجات و "....
اگر کسی واقعا ً بر فصاحت و صحت کالم تأکيد ميورزد ،بھتر است از استعمال "نزاکت و چتيات
و جفنگيات و پوچيات و دھات و ميوجات و پيشنھادات و گزارشات و شيرينجات و ترشيجات و
امثال آنھا" پرھيز کند.
زبان عوام مگر تابع قواعد صرف و نحو و دستور زبان مکتبی نيست ،بلکه قانونمنديھا و قواعد
خاص خود را دارد؛ حتی در قسمت گرامر و دستور زبان .اميد است که روزی فرصت ميسر
گردد ،تا درين زمينۀ خاص ،مفصّل و مستقل بنويسم.

ﷲِ شام:
کنايه است از "اذان شام" .مراد از "ﷲ" ھمانا "ﷲ اکبر" است که در "اذان" باربار تکرار
ميگردد .مثالً گويند" :زنکۀ بيچاره تا به ﷲِ شام گريان کرد!!!

آتِش پرچه:

"آتش" اصالً به فتح "تاء" است ،مگر مردم افغانستان و خصوصا ً عوام کابلی "آتش" را به کسر
"ت" تلفظ ميکنند" .پرچه" مراد از "پارچه" است که در معنای "توته و تکه و قسمت" ميباشد.
وصفی "آتش پرچه" را کنايتا ً به اطفال شوخ و شقب استعمال ميکنند.
کابليان ترکيب
ِ
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تيزبال:
ترکيب زيبای وصفی "تيزبال" اصالً برای پرندگان استعمال ميگردد؛ عينا ً به مانند ترکيب
"تيزپر" که مخفف "تيز پرنده" است .زبان عاميانۀ کابلی مگر "تيزبال" را به کنايه برای شخص
"چاالک" و "رند" و "درجانزن" استعمال مينمايد.

رموزفام /ديرفام /خرفام:
"رمز" در معنای "سخن مبھم ،ايماء ،اشارت ،راز" کلمۀ عربی ست و جمع عربی آن "رُموز"
)بر وزن فُعول ــ به ضم اول( .مردم کابل و خصوصا ً عوام کابلی "رموز" را به فتح حرف اول
تلفظ ميکنند.
کلمۀ عربی "فھم" را مردم کابل "فام" تلفظ ميکنند؛ عينا ً
مطابق معمول عام که "ھای ملفوظ" را
ِ
در تلفظ يا ساقط ميسازند و يا تحريف ميکنند؛ ھمان قسمی که در يکی از بخشھای قبلی به تفصيل
شرح داده شد .چنان که وقتی "فاميدم" ميگويند ،مراد شان از کلمۀ "فھميدم" است .پس وقتی
کابليان " َرموزفام" گفتند ،مراد شان از ترکيب " ُرموزفھم" است .درست نميدانم که اين ترکيب از
زبان ادبی به زبان عوام سرايت کرده است و يا معکوس آن ،ولی اين را بصورت ثقه ميدانم که
کلمۀ "رموزفام" از زمانه ھای بسيار پيش در زبان عوام کابلی جاری و ساری بوده است ،به
مراتب بيشتر از زبان ادبی و مکتوب .مراد از "رموزفام" کسی ست که رمز و ايماء و اشاره را
زود درک کند .بعضا ً فکر ميشود که "رموزفھم" معادل "درّاک" باشد ،اما اينطور نيست.
"د ّراک" صيغۀ مبالغۀ عربی از کلمۀ عربی "درک" است .پس "د ّراک" کسی ست که بسيار و
زود درک کند و قوۀ درکش فوق العاده باال باشد .با آن ھم "دراک" عينا ً معنای "رموزفھم" را
نميدھد .شايد بتوان اين دو کلمه را با تناسب عام و خاص توجيه کرد؛ چون "درّ اک" ھمه چيز را
زود درک ميکند ،در حالی که مھارت "رموزفھم" فقط به درک سريع رمز و ايماء و اشارت
منحصر ميگردد.
فھم "خر" .ترکيب
"خرفام" تلفظ عاميانه از "خرفھم" است و مراد از آن مھارتی ست در حد ِ
وصفی "خرفام" را معموالً با مصادر "کردن و شدن" يکجا کرده استعمال ميکنند" .خرفام کردن"
مراد از شرح دادن موضوع در حدی ست که طرف را ولو فھم بسيار نازل ھم داشته باشد ،قانع
بسازد.

قبات /بی قبات /قبات رس:
کلمۀ عربی "قباحت" را عوام کابلی "قبات" تلفظ ميکنند و "بی قبات" يعنی "بی قباحت" .شرحی
را که در مورد ترکيب "بی قبات")بی قباحت( مينويسم ،شالودۀ خود را از شست سال پيش از
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سخنان پدر مرحومم ميگيرد؛ و آن وقتی که آن بزرگوار بر سبيل انبساط و شايد ھم آموزگارانه،
بر اين ترکيب و امثال آن مکث کرده بودند.
با مد نظر گرفتن معنای "قباحت" که "زشتی و قبيح بودن" است ،ترکيب "بی قبات")بی قباحت(
در اصل خود مفھوم مثبت را افاده ميکند؛ يعنی کسی که بدون قباحت و مب ّرا از قباحت باشد .با
وجودی که مفھوم لغوی ترکيب "بی قبات"؛ يا "بی قباحت" مثبت است ،مردم کابل از آن مفھوم
منفی گرفته و آن را ُمعادل ترکيب "با قباحت" يا "پُر قباحت" استعمال ميکنند .ترکيب "بی قبات"
را بيشتر زنان کالنسال کابلی استعمال کرده و از آن مفھوم "بی نزاکت" را ميگرفتند .پس ترکيب
"بی قبات" در زبان عوام کابلی به کسی اطالق ميگردد ،که قباحتھا را ناديده بگيرد و نزاکتھا را
ُمراعات نکند.
نقطۀ مقابل اين ترکيب ،ترکيب "قبات رس")قباحت رس( است ،که معنای "رسيده و پی برده به
قباحتھا" را داده و به کسی گفته شود که از قباحتھا دوری گزيند و نزاکتھا را رعايت نمايد .ترکيب
"قبات رس" را زنان کالنسال کابلی بسيار معمول داشته و آن را آفرين گويان و تحسين کنان
برای کسی و خصوصا ً زنی استعمال ميکردند ،که سيالی و شريکی را خوب ُمراعات ميکرد.
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