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اصطالحات عاميانۀ کابلی
)قسمت اول(

ترکيبات زيبای عاميانۀ کابلی
) بخش نھم (
پيش از گذر به اصل مطلب و تقديم بخش نھم اصطالحات عاميانۀ کابلی ،خواھشی درويشانه از
حضور اشرف دوستان و خوانندگان عزيز اين سلسله دارم و آن اين که:
چون اين سلسله را از حافظه و يا از روی ياددشتھايم مينگارم ،که ھردو پريشانند و بدون شک
خالء ھا و کمبودھای فراوان در طرح و احصای ساحات استعمال کلمات سراغ خواھد گشت،
لطف کريم دوستان و عالقه مندان نخواھد بود که به ياری اين مسکين رسيده ،نه
ازينرو دور از
ِ
ری کمبودھا و خالء ھا در ھر قسمت!!! کاری را
از اشارات تصحيحی دريغ فرمايند و نه از يادآو ِ
که سر دست گرفته ام ــ و از ت ِه دل آرزومندم که روزی به اتمام و ثمر رسيده و مأخذی برای
تدوين "فرھنگ اصطالحات کابلی" گردد ــ ھنوز قوام و انسجام نيافته است .ايمان دارم که اين
کار به مرور زمان و وقتی بيست سی قسمت آن تقديم گرديد ،مسير اصلی و ُم ْتقَن خود را خواھد
يافتَ .حجم کار را درست تخمين کرده نميتوانم ،مگر با يک براورد سطحی و به فرمودۀ شاعر
شيرينکالم و دلسوخته ،مرحوم عشقری» ،بدين تمکين که ساقی باده در پيمانه ميريزد!!!« ،گفته
ميتوانم که در حد سه صد بخش و قسمت و شايد ھم باالتر از آن خواھد رسيد .قسمتھای اول گويا
حکم مرحلۀ امتحانی و مقدماتی را دارند.
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و عرض دگر اين که:
در تدوين اين سلسله قلمم را آزاد ميگذارم و مانعش نميشوم که به سير و ھواخوری تاريخی و
گرامری ھم برود .نتيجه اين ميشود ،که بعضا ً از "پلتن کرده ،باجه خانه ئی زيادتر گردد"؛ يعنی
مثالً شرح گرامری بر شرح لغوی چربی کند!!! اما بعد:

بھر /بار /دفعه  /کرت:
بی لزوم نيست که درينجا گذر کوتاھی کنيم به دو "ھاء" ــ "ھای ملفوظ" و "ھای غير ملفوظ" ــ
و طرز برخورد زبان عاميانه به اين دو و مشکلی که ازين ناحيه نشأت ميکند .اين نکته را ازين
رو می آرم و متبارز ميسازم ،که زبان ادبی و مکتوب دری ازين ناحيه بعضا ً متأثر از زبان عوام
است؛ و اين يکی از موارد نادری ست که با آن سر و کار داريم .به عبارت ديگر:
در حالی که زبان ادبی و مکتوب دری ما در قسمت استفاده از گنجينۀ پُر و پيمان لغات عاميانه،
ننگ کنان طفره ميرود ،در زمينۀ برخورد و طرز معامله با دو "ھاء" ــ بدون اينکه بر مشکالتی
پيرو زبان عاميانه ميماند.
بينديشد که ازين ناحيه بر امالی دری وارد ميگردد ــ بعضاً دنباله رو و
ِ
زبان عاميانۀ کابلی "ھای ملفوظ" را صريحا ً و بشکل "ھـ" تلفظ نميکند ،بلکه آن را يا حذف
ميکند و يا نظر به حرکت حرف ماقبل يا مابعدش ،تحريف ميکند .مثالً:
صريح "ھـ"ِ ملفوظ(.
ــ کلمۀ "بھار" را "بار" تلفظ ميکند)حذف
ِ
ــ کلمۀ "بھر" را که حرف اضافه و در معنای "برای" است ،نيز "بار" تلفظ ميکند)تحريف "ھـ"ِ
ملفوظ مطابق به حرکت فتحۀ قبل از آن ،به "الف"(  .مثالً گويد:
بار تو ايقدر تکليف و جفا ره کشيديم!!!«
»از ِ
)از بھر تو اينقدر تکليف و جفا را کشيده ام!!!(

و جليترين مثال در زمينه ،ترکيب بسيار معمول "بار مثال" است که در زبان ادبی نيز شيوع دارد
بھر مثال")برای مثال( ميباشد ،که معادل قيد عربی "مثالً" استعمال ميگردد.
و در اصل خود " ِ
ترکيب "بار امتيان")بھر امتحان( مثال برجستۀ ديگری ست در زمينه.
ــ کلمۀ "بھره" را در ھيئت "باره" اداء ميکند)تحريف "ھـ"ِ ملفوظ نظر به حرکت فتحۀ قبل از
آن ،به "الف"( .مثالً زنان پير کابلی دعای نيک و بد ذيل را نثار ميکردند:
"بچيم! مه ميگم از زند ِگ ْيت باره بگری!!!"
)بچيم! من ميگويم از زند ِگ َيت بھره بگيری!!!(

»الھی! خير و باره نَبِنی!!!«
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)الھی! خير و بھره نبينی!!!(

ــ "ھُجوم" را که کلمۀ عربی ست ،بشکل "اُجوم" تلفظ ميکند)تحريف "ھای ملفوظ" نظر به
حرکت خود "ھـ" ،به ضمه ای که بر کرسی الف تجسم کرده است(.
ــ کلمۀ دری "ھوش" و مخففش "ھُش" را به شکل "اُش" تلفظ مينمايد)جانشين ساختن "ھـ"ِ ملفوظ
با "ضمه" ای که بر کرسی الف نشسته است( .مثالً زنان به بچه ھای خود ھشدار داده ميگفتند:
"اُش کنين! ای کار يا او کاره نکنين!!!"
)ھش کنيد! اين کار و يا آن کار را نکنيد!!!(

ــ کلمۀ دری "مھمان" را "ميمان" تلفظ ميکند)تحريف "ھای ملفوظ" مطابق به کسرۀ ماقبلش ،به
"يای مجھول"(.
يای
ــ کلمۀ " ِده" را " ِدی" تلفظ ميکند)تحريف "ھای ملفوظ" نظر به کسرۀ حرف ماقبلش ،به " ِ
مجھول"(.
ــ کلمۀ "دَه" به "ھای ملفوظ" را در ھيئت "دَه" ،با "ھای غير ملفوظ" تلفظ ميکند)تحريف "ھای
ملفوظ" به "ھای غير ملفوظ"(.
يقينا ً با تعمق بيشتر ،به کنج و کنار و حاالت ديگر موضوع ھم خواھيم رسيد ،مگر برای بيان
مطلب فقط به ھمين چند نکته اکتفاء گرديد.
اين مشکل البته نه تنھا متوج ِه عوام کابل ،بلکه متوج ِه اھالی سراسر افغانستان است .از ھمين
خاطر است که ما مردم در معاملۀ دستوری و امالئی با دو "ھای"ِ "ملفوظ" و "غير ملفوظ"
مشکلی عظيم داريم!!! و از ھمه مھمتر که مردم ما "ھای ملفوظ" آخر کلمات را در ھنگام تلفظ
يا ساقط ميکنند و يا اينکه آن را به مانند "ھای غير ملفوظ" تلفظ مينمايند؛ و مشکل از ھمينجا
شروع ميگردد .در ھردو مورد مثال ميزنم:
ــ حذف "ھای ملفوظ" از آخر کلماتی مثل "شاه ،گناه ،چاه ،تباه ،گياه ،پناه ،سياه ،کوه ،شکوه،
ستوه ،تشبيه ،توجيه ،شبيه ،وجيه "... ،و تلفظ کردن آنھا در ھيئت "شا ،گنا ،چا ،تبا ،گيا ،پنا ،سيا،
توجی ،شبی ،وجی."... ،
کو ،شکو ،ستو ،تشبیِ ،
ــ مغالطه کردن "ھای ملفوظ" آخر کلماتی از قبيل"ابله ،دَهِ ،ده ،والِه ،سپه ،تبه ،شه ،توجه،
متوجه ،مشتبه ،تشبه ،اليه ،عليه "... ،با "ھای غير ملفوظ" و يا چيزی نظير آن .بلی! زبان
عاميانۀ کابلی" ،ھای ملفوظ" اين کلمات و صدھای ديگر نظير آنھا را مثل "ھای غير ملفوظ"
تلفظ مينمايد!!!!
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شايان تذکر است که ايرانيان که "ھای ملفوظ" را درست و کما ھو حقه ُ تلفظ ميکنند ،بسيار کم
دچار مشکل امالئی ازين نگاه ميگردند .در بارۀ "ھای ملفوظ" و "ھای غير ملفوظ" در بخش اول
سلسلۀ "مشکالت امالئی دری زبانان"ِ پورتال "افغانستان آزاد ــ آزد افغانستان" به تفصيل و در
سبک و ھيئت کالسيک و مکتبی گپ زده ام.
با مد نظر گرفتن اين شرح ميبينيم که در زبان عاميانۀ کابلی چندين کلمۀ "بار" داريم:
ــ "بار" در عوض "بھار"
ــ "بار" در عوض "بھر"
ــ "بار" در مفھوم اصلی آن که سه لغت متفاوت را ميرساند:
ــ يکی "بار" در معنای لغتی که در عربی با کلمۀ "محمول" افاده ميشود.
ــ ديگر "بار" در معنای "ميوه" و "ثمر" .درين مفھوم "بار" ُمرادف و برابر با "بَر" است.
ــ و دگر "بار" در معنای "دفعه" و "کرّت" .بايد متوجه بود که عوام کابلی "بار" را مستقالنه
درين مفھوم بسيار به ندرت استعمال ميکنند؛ يعنی برخالف آنچه در دری ادبی و مکتوب ما و
فارسی ايران کالً تداول دارد .اما "بار" را در ترکيب با کلمات ديگر استعمال مينمايند؛ چنان که
"دوباره" گويند يا "دوباره دوباره" و يا "دوبارۀ ُدور" .زبان عاميانۀ کابلی در عوض "بار"ِ
دری ،کلمات "دفعه" و "ک ّرت" را که ھردو عربی اند ،و کلمۀ "گشت" دری را وسيعا ً استعمال
ميکند.
"کرت" اصالً به تشديد "راء" است ،که در زبان دری ما آن را بدون "ش ّد" تلفظ ميکنند .يگانه
وقتی که "تشديد" در زمينه جلوه گر ميشود ،وقتی ست که جمع عربی اين کلمه را به کار ببريم و
" َکرّات" بگوئيم؛ البته در زبان ادبی و تحرير .زبان ادبی و مکتوب ما مگر کلمۀ "کرت" را در
حال مفردش به ندرت به کار ميبرد و در عوض از کلمات "بار و دفعه و مرتبه" استفاده ميکند.
در دری قديم ولی چنين نبوده ،بلکه "ک ّرت" را در کالم بزرگان مف ّخمی چون ناصر خسرو بلخی
ھم بسيار ميخوانيم .چنان که در سفرنامۀ خود فرمايد:
»  ...و او يکی از صالحان و بزرگان بوده ،و چون با من دليلی)"دليل" يعنی "راھبلد" ــ شرح از
معروفی( نبود که آن راه داند متحير ميبودم ،ناگاه از فضل باری ،تبارک و تعالی ،ھمان روز
مردی عجمی با من پيوست که او از آذربايجان بود ،و يک بار ديگر آن مزارات متبرکه را
دريافته بود ،کرّ ت دوم بدان عزيمت روی بدان جانب آورده بود« ....
)صفحۀ  26سفرنامۀ ناصر خسرو ،به تصحيح داکتر محمد دبير سياقی ،چاپ چارم  ،1370چاپ
گلشن(
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ِده /ديه /ديھه /ديھکی /دھاتی:
کلمۀ دری " ِده" با کسر دال و "ھای ملفوظ" در ادبيات ما به اشکال " ِديه")با "يای مجھول" و
"ھای ملفوظ"( و "ديھه")با "يای مجھول" و مختوم به "ھای غير ملفوظ"( ھم استعمال گرديده
است .چنان که در بحث کالسيک "ھای غير ملفوظ" می آورند ،اين "ھاء" در اصل خود يا "ک"
بوده و يا "گ" .و زبان عاميانۀ دری کابلی که بر اصل توجه دارد ،با وارد کردن "يای نسبت" بر
کلمۀ "ديھه" که در اصل خود "ديھَک" بوده است ،کلمۀ زيبای "ديھکی" را ساخته و وسيعا ً
استعمال ميکند .زبان ادبی و تحرير دری ھم بيکار ننشسته و درعوض ،ترکيب "دھاتی" را وضع
ب صرفی ندارد؛ چون ساخت آن با قواعد صرف دری
و استعمال ميکند ،که اساس درست و صائ ِ
جور نمی آيد؛ بدين معنی که:
زبان ادبی و مکتوب دری کلمۀ دری " ِده" را به قاعدۀ عربی با "آت" که يکی از "ادات جمع
سالم" عربی و محض مخصوص کلمات عربی ميباشد ،جمع بسته و ترکيب "دھات" را ساخته
است .بعد "يای نسبت" را در آخر "دھات" آورده و ترکيب "دھاتی" را درست کرده است.
صرف نظر از تداول آن بين مردم ،بر ترکيب "دھاتی" چند ايراد وارد است:
ــ اول اينکه کلمۀ "ده"ِ دری را با عالمۀ جمع عربی ،جمعبندی کرده از آن "دھات" ساخته اند.
نسبی "کابلی ،مزاری،
ــ "يای نسبت" معموالً بر کلمات مفرد وارد ميگردد؛ چنان که صفات
ِ
قندھاری ،ھراتی ،مکتبی ،آسمانی ،زمينی ،قرآنی ،مسيحی ،عيسوی ،قرمزی ،شيرابی ،کاغذی،
تخمی ،بانگی ،نقره ئی ،فيروزه ئی ،طالئی ،آھنی ،سنگی ،چوبی ،و غيره" به ھمين قاعده درست
شده اند .در موارد بس نادر و استثنائی مگر "يای نسبت" را بر کلمات جمع ھم می آرند ،که
خالف قاعده است؛ مثالً "خراباتی ،مطبوعاتی ،تشکيالتی ."... ،کلمۀ "دھاتی" ھم از ھمين سنخ و
از جملۀ کلماتی ست که مخالف قاعدۀ کلی و عام ،با وارد کردن "يای نسبت" از کلمۀ جمع
"دھات" ساخته شده است.
کاش "زبان ادبی" و "لفظ قلم"ِ ما ،از معلم اصلی خود که "زبان عوام" است ،کلمۀ فصيح و
نافصيح "دھاتی"ِ خود استعمال نمايد!!! يقين
صحيح "ديھکی" را قرض گرفته و در عوض کلمۀ
ِ
دارم که اگر ايرانيان "سرّه پرست" ،ترکيب زيبای "ديھکی"ِ کابلی را شنيده و دريابند ،فوراً آن را
وارد گنجينۀ لغات سرۀ ادبی خود خواھند ساخت!!!

رويگردان  /چپه گردان /دستگردان /بالگردان  /آسيای گردان:
ميبينم که با طرح اين ترکيبات زيبای عاميانه ،باز وارد بحث لغات "گشتن /گشتاندن /گرديدن و
گرداندن" ميگردم:
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ــ زبان عاميانۀ کابلی ترکيب "رويگردان" را در دو مفھوم ذيل استعمال ميکند:
ــ يکی که مخفف صفت فاعلی "رويگرداننده" است و به کسی گفته شود که از کاری يا چيزی
روی گرداند و يا گشتانده باشد .مثالً گويند:
"تو از ھيچ کار رويگردان نيستی!!!"
يعنی که جرأت دست انداختن به ھر کاری را داری!!!
ــ و دگر در مفھوم صفت مفعولی "رويگردانده" و آن معموالً به حيث صفت لباسی گفته شود که
"چپه گردان" شده باشد .کلمۀ "رويگران" را با "کردن" و "شدن" ،گردان ميکنند .مثالً " ُکرتی
خوده رويگردان کرد ".يا "باالپوشش رويگردان شده".
ــ "چپه گردان" مخفف "چپه گردانده" است که صفت مفعولی ميباشد .مردم کمبغل معموالً لباس
خود را "چپه گردان" ميکنند و آن عمليه ای ست که طی آن لباس را از درزھا باز کرده ،رويۀ آن
را به داخل زده و چپۀ لباس را رويه ميسازند .با اين فن و ھنر رويۀ کھنه و شاريدۀ جامه را به
داخل برده و آن طرف نومانده را در روی کار قرار ميدھند!!!!!
ــ "دستگردان" ھم صفت مفعولی و مخفف "دست گردانده" و صفت متاعی ست که در بازار
گردانده و به فروش برسانند .متاع دستگردان را معموالً به قيمت نازل ميفروشند .از ھمين سبب
شاعری با بھت و حيرتزدگی فرمود:
جام جم
جام می ،خوشتر بود از ِ
پيش مستان ِ
متاع دستگــردان بوده است
طرفه قيمت اين
ِ
ــ ترکيب "بالگردان" را که صفت فاعلی ست ،ھم در ادب استعمال ميکنند و ھم در زبان عاميانه.
"بالگردان" يعنی "دافع بال" و "سپر بال" که ھم برای شخص استعمال ميگردد و ھم برای شیء.
زبان عاميانه و خصوصا ً زبان زنان کابلی ،مگر ترکيب "بالگردان" را در ھنگام ناز دادن و
رفتن کسی استعمال ميکنند؛ مثالً:
صدقه و بالگ ِ
سر بدل و بالگردانت شوم!!!
آسيای گردان" را از روی طنز و طعنه برای کسانی استعمال کنند که چُپِی ندارند و
ــ ترکيب "
ِ
کسی را به گپ زدن نميمانند .مثالً زنان در ذم کسی گويند:
" ُزبان نيس که آسيای گردان اس!!!"
)زبان نيست که آسياب گردان است!!!(
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در شعر استاد استادان شعر دری ،ابوالقاسم ُعنصری بلخی ،ترکيب "گردان شدن سنگ آسيا" را
چنين خوانده بودم:
چو در آسيا ،سنگ گردان شود
مر او را فـراوان بود خواستار
)صفحۀ  86ديوان عنصری ،چاپ داکتر محمد دبير سياقی(.... ،

داکتر محمد دبير سياقی ــ مص ّحح ديوان ُعنصری بلخی ــ با وجودی که در يکی از نسخ خطی
مورد استفاده اش ،صريحا ً "گردان" آمده ،در مصراع اول درعوض ترکيب "گردان" ،کلمۀ
"جنبان" را آورده است ،که چندان رسا نيست .چون به مراتب زيباتر و منطقی تر است که سنگ
آسيا را با "گشتن و گردش" در ارتباط آوريم ،تا با "جنبيدن و جنبش".

نانکور /نانتِه:
وقتی در بخش ھشتم در مورد "نان و نان خوردن و  "...نوشتم ،دوستی بس صميم فرمودند ،که
از ترکيبات زيبائی که با "نان" پيوند دارند ،يکی ھم "نانکور") ْ
نان کور( است .با تشکر از آن
عزيز ،اينک اين لغت و قطب مخالفش "نانتِه" را باز ميکنم.
وقتی ازين دو لغت زيبای کابلی ذکری به ميان می آرم ،باز مفھوم اصطالحی "نان" را مد نظرم
دارم؛ که "خوراکۀ پخته"" ،طعام" و "غذاء" را ميرساند .ترکيب "نانکور" را يکجای و پيوسته
نوشته ام تا با ترکيب "نان کور" مغالطه نگردد ،چون دومی را ميتوان با "کسرۀ اضافت" اداء
شخص "کور")نابينا( باشد .در زمينه در بخش مربوط
کرد و مراد از آن نانی ست که مربوط به
ِ
به يکجانويسی و جدانويسی ترکيبات )يکی از بخشھای آخری "مشکالت امالئی در زبان دری"(
مراجعه گردد.
"نانکور" به کسی گويند که ھيچ کس نان)غذاء و طعام( اش را نديده باشد؛ دقيقا ً نقطۀ مقابل
س َگت و ِکنِسک"
مسک و خسيس و سخت و ُ
ترکيب "نانتِه" .کلمۀ "نانکور" را َمجازاً در مفھوم " ُم ِ
ھم استعمال ميکنند .بايد گفته شود که کلمۀ "نانکور" با ترکيب و ساختی که دارد و مفھومی که از
آن متصور و متبادر است" ،صيغۀ مبالغه" را ميرساند .و چنان که خواھد آمد" ،نانته" نيز عين
ِوجھۀ گرامری را دارد.
"نانتِه" که اصالً "نان ِده" بوده و مخفف "ناندھنده" است ،به ھمين شکل و ھيئت تلفظی در اذھان
رسوخ يافته و از لغت اصلی خود فاصله گرفته است .چون نه "نان ِده" و نه "ناندھنده" مفھوم
منظور ترکيب "نانتِه" را افاده کرده نميتوانند .چون "نانته" ترکيب وصفيی ست ،که مبالغه در
ِ
"نان دادن" را افاده ميکند و اين کار از "نان ِده" و "ناندھنده" ساخته نيست!!! پس "نانتِه" به کسی
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گفته شود که بسيار به مردم نان بدھد و از خوراندن طعام و بذل و بخشش کار بگيرد" .نانتِه"
َمجازاً در مفھوم "سخ ّی و ب ّذال و ج ّواد" ھم استعمال ميگردد.
جداً توجه بايد داشت که ھم "نانته" و ھم "نانده" مختوم به "ھای ملفوظ" اند و "ھاء" در اخير
ھردو صريحا ً تلفظ ميگردد .اين نکته را از آن گفتم تا کسی با آنھا با قواعد کلمات مختوم به "ھای
غير ملفوظ" برخورد نکند!!!
ملتفت ھستم که اين بخش بيشتر به دستور زبان تماس گرفت ،تا به شرح لغات .چه کنم که زور قلم
را ندارم و کابليان تيزھوش از قديم فرموده اند که :
"آمده ره ردی نيس!!!"
)آمده را ر ّدی نيست!!!(

و
"ھرچی پيش آمد ،خوش آمد!!!"
)ھرچه پيش آمد ،خوش آمد!!!(
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