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اصطالحات عاميانۀ کابلی
)قسمت اول(

ترکيبات زيبای عاميانۀ کابلی
) بخش سيزدھم (
نمودن /نمود /نمود دادن /نمود داشتن /نموددار /نمودار /خوشنمود /بی نمود/
خوشنمای:
"نمود" ريشۀ ماضی از مصدر "نمودن" است ،که در زبان عوام به حيث مصدر مر ّخم ھم بسيار
به کار ميرود؛ البته در مفھومی غير از آنچه زبان ادبی و مکتوب از آن ميگيرد" .نمودن" در
اصل نھاد خود معانی "کردن" و "نشان دادن" را ميدھد ،ولی زبان عاميانۀ کابلی "نمود" را در
معنای "زيب" " ،رونق" و "نور و نمک" استعمال ميکند .وقتی ميگويد:
ــ "نمود خانه ،ما ِه يگانه" ــ يعنی "نور و نمک و زيب و زينت خانه."... ،
ــ "نمود زمستان سر برف اس!!!")نمود زمستان سر برف است!!!(؛ يعنی که "برف زيب و
زينت زمستان است!!!" يا "رونق زمستان سر برف است".
ــ "کوھای شيردروازه و آسمائی نمود کابل استن!!!")کوھھای شيردروازه و آسمائی نمود کابل
استند!!!( ــ يعنی اين دو کوه زيب و زينت کابل اند.
عين( "دادن" و "داشتن" در ھيئت "نمود دادن" و "نمود داشتن"
"نمود" را با مصادر ُمعاو ِن) ُم ِ
استعمال ميکنند؛ مثالً ميگويند:
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ــ کاال نمودش نميته).کاال نمودش نميدھد (.ــ نمود دادن
زبان دری افغانستان و خصوصا ً زبان عوام کابلی "کاال" را محض در معنای "جامه")کلمۀ دری(

ت
و يا "لباس")کلمۀ عربی( استعمال ميکند .و اين عين لغتی ست که در زبان ارجمند پشتو در ھيئ ِ
"کالی" آمده است!!!
ــ ناز و ادام ھمو دختره نمود ميته!!!)ناز و ادا ھم ھمو دختر را نمود ميدھد!!!( ــ نمود دادن
ــ نازای فطيری ھيچ نمودت نميته!!!)نازھای فطيری ھيچ نمودت نميدھد!!!( ــ نمود دادن
ــ امسال عيد ھيچ نمود نداره)ندارد( ــ امسال عيد ھيچ نور و نمک ندارد ــ نمود داشتن
ُست نام خدا چقدر نموددار اس!!!)عروست نام خدا چقدر نموددار است!!!( ــ نمود داشتن
ــ آر ِ
ــ اَمو جشن و چراغانام چی نمودی داشت!)ھمو جشن و چراغان ھم چه نمودی داشت!( ــ نمود داشتن
نموددار:
"نموددار" مخفف "نمود دارنده" است ــ صفت فاعلی از "نمود داشتن" .منظور ازين ترکيب،
"زيبا و خوشنمای" و "با نور و نمک" است.
نمودار:
اين لغت که در زبان مکتوب و ادبی استعمال ميشود و احتماالً با حذف يک دال از "نموددار"
بدست آمده ،مدلولی متفاوت از "نموددار" پيدا کرده است .چون "نمودار" معنای "آشکار" و
"نمايان" و "پديدار" را ميدھد .مثالً گفته شود :ھيچ روزنۀ اميدی نمودار نيست!!!
خوشنمود:
"نمود" که مصدر مر ّخم از "نمودن" است ،لغتا ً معنای "ظاھر و جلوه و منظر" را دارد و
"خوشنمود"؛ يعنی آنچه جلوۀ خوش و دلفريب دارد" .خوشنمود" را بايد ھمين طور "پيوسته بھم"
نوشت تا با "خوش نمود")خوش کرد( ــ ماضی مطلق از "خوش نمودن" ــ مغالطه نگردد!!!
خوشنمای:
ترکيب وصفی از "خوش" و "ن ُمای" که ريشۀ مضارع از مصدر "نمودن" و در معنای "ظاھر،
جلوه ،منظر" است .مردم کابل "خوشنمای" را به فتح نون تلفظ نموده و آن را به کسی يا چيزی
اطالق ميکنند ،که ظاھر و جلوۀ زيبا و خوش دارد؛ پس "خوشنمای"؛ يعنی "قشنگ ،زيبا،
خوشروی" مثالً:
ــ دختر خوشنمای؛ درخت خوشنمای؛ ھوا و آفتاب خوشنمای؛ نان و خوراک خوشنمای
ت زيبای "خوشنمای" را بحيث "قيد" ھم استعمال ميکنند:
صف ِ
ــ ای بچه چی خوب خوشنمای گپ ميزنه!!!)اين بچه چه خوب خوشنمای گپ ميزند!!!(
ــ خوشنمای ِششت ،نا ِن خوده خورد و رفت)خوشنمای نشست ،نان خود را خورد و رفت(.
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در فارسی ايران اگر احيانا ً کدام وقتی کلمۀ زيبای"خوشنمای" را استعمال کنند" ،ی" آخر آن را
ساقط ساخته و آن را در شکل "خوشنما" افاده ميکنند؛ البته به ضم حرف نون .ايرانيان يای بسا
کلمات ھممانند را ساقط ميکنند؛ مثالً "پای و سرای و جای و سوی و روی و موی و جوی و بوی
و  "...را به شکل "پا و سرا و جا و سو و رو و مو و جو و بو  "...به کار ميبندند.

خوشروی:
"خوشروی" )به واوی مجھول( ،ترکيب وصفی ست و به زن و دختری اطالق ميگردد که چھرۀ
جذاب و بانمک داشته باشند .پس "خوشروی"؛ يعنی "زيبا ،قشنگ ،خوشگل" .در فارسی ايران
اين لغت را در ھيئت "خوشرو")به واو معرف( به کار برده و از آن معنای "خنده روی" و
"خندان" و "خوش ُخلق" را ميگيرند؛ يعنی کسی که بديگران روی خوش نشان بدھد .در حالی
که کلمۀ "خوشروی" در دری وطن ما منحصراً برای زنان و دختران و احيانا ً اطفال استعمال
ميگردد ،فارسی ايران "خوشرو" را انحصاراً برای جنس زن به کار نميبرد.

ــ بی نمود:
يعنی "بدرنگ"" ،بدقواره" " ،بی نور و نمک" ــ نقطۀ مقابل يا متضاد "نموددار" و "خوشنمود".
بايد ملتفت بود که فارسی ايران "نمود" را درين مفھوم نميشناسد .حد اکثر اينست که "نمود" را
نقطۀ مقابل "بود" بداند ،که مراد از آن "ظاھر" در مقابل "واقعيت" باشد.

سفيد بخت:
زن خوشبخت"
ترکيب وصفی "سفيد بخت" را زنان کابلی بسيار استعمال ميکنند و از آن مفھوم " ِ
را ميگيرند" .سفيد بخت" به زنی گفته ميشود که شوھرش بسيار دوستش داشته باشد و ھميشه
طبعش را بخواھد.

سياھبخت:
"سياھبخت" متضاد "سفيد بخت" است و به زنی گفته شود ،که از مھر و محبت شوھر محروم
باشد" .سفيد بخت" و "سياھبخت" معموال در بين انباقھا مطرح ميشد؛ يعنی وقتی مردی چندين
زن ميداشت و ھمه را به يک چشم نميديد ،به "سفيد بخت" مھر بيشتر ميورزيد و "سياھبخت" را
از نظر می انداخت.

خوشخوان:
ترکيب وصفی "خوشخوان" که معموالً به حيث "اسم" به کار برده ميشود ،در دو معنا ست:
ــ يکی آنکه خوش و خوب بخواند و به آواز خوش خود مورد پسند مردم قرار گرفته باشد.
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ــ و دگر به کسی گفته شود که ُگل ُگل بخواند و به رضاء و رغبت خود و از روی شوق بخواند.
"خوشخوان" باصطالح قديم يعنی "خوانندۀ شوقی" و باصطالح جديد يعنی "خوانندۀ آماتور".

سينه بند:
"سنه بند" به پارچه ای سخت و دوخته گفته شود که پستان زنان را منطبق به برجستگيھايش
بپوشاند .در فارسی ايران "سينه بند" را برای پارچه ای به کار ميبرند ،که روی سينۀ اطفال در
ھنگام خوردن و شيردادن بياويزند؛ يعنی چيزی که ما مردم "ليرگيرک" ميناميم.

سينه بغل:
"سينه بغل" يا "سينه و بغل" که در طب قديم "ذات الريه" ناميده ميشد ،ناخوشی التھاب ُششھا را
صابان امراض
گويند که توأم است با تب شديد" .سينه بغل" در سنين پيری و مخصوصا ً برای ُم
ِ
شديد قلبیُ ،مھلک پنداشته ميشود" .سينه و بغل" را بعضا ً "سينه پھلو" ھم گويند .در فارسی ايران
"سينه پھلو" گويند و در انگليسی "نمونيا"  Pneumoniaنامند.

عشق /عاشق /عاشقی:
"عشق" مصدر ثُالثی مجرّد عربی و در معنای "در حد افراط دوست داشتن" است و "عاشق")به
کسر شين( اسم فاعل آن .در زبان دری "عاشق" را بحيث "صفت" نيز استعمال ميکنند؛ چنان که
وقتی عالمات تفضيلی "تر" و "ترين" را با آن يکجا کرده و "عاشقتر" و "عاشقترين" ميگوئيم،
مفھوم وصفی "عاشق" را مد نظر داريم .معمول چنان است که بعضا ً "اسم فاعل عربی" را در
زبان دری به حساب "صفت فاعلی" بپنداريم و با آن به حيث "صفت" برخورد کنيم .کلماتی چون
"صادق و کاذب و حاذق و جالب و ثابت و کامل و قابل و اليق و مايل و جاھل و عالم و باطل و
ماھر و  "...را که ھمه اسمای فاعل عربی ميباشند ،در زبان دری به حيث صفت به کار ميبريم.
وقتی "طبيب حاذق" ميگوئيم و "آدم صادق" و "فرد جاھل" و "شاگرد اليق" و "آشپز قابل" و
"فلم جالب" و "سخن باطل" و "سخنور ماھر" و  ،"...کلمات "حاذق و صادق و جاھل و اليق و
قابل و جالب و باطل و ماھر و  "...را بحيث "صفت" مد نظر داشته ايم .البته اسمای فاعل
عربيی ھم داريم که اين حکم بر آنھا جاری شده نميتواند .کلماتی چون "باعث و طالب و کافر و
حاجب و ناظم و جاھد و خالق و  "...ھم از نگاه صرف عربی "اسم فاعل" اند ،اما نميتوان آنھا
را بحيث "صفت" استعمال کرد؛ مثالً نتوان بر آنھا "تر ِ" تفضيل را وارد کرده و "باعث تر و
"طالب تر و کافر تر و ناطم تر و جاھدتر و خالق تر  "...گفت!!!! عفو تقصيرات باشه که از
موضوع دور افتيديم:
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زبان عاميانۀ افغانستان و خصوصا ً زبان عوام کابلی "عاشق" را بضم شين و بر وزن "قاشق"
تلفظ ميکند؛ مثالً گويد:
فالنی سر گپ خود عا ُشق اس!!!
اگر يای نسبت را در آخر "عاشق" آوريم ،از آن "عاشقی" درست ميشود که اسم مصدر يا اسم
معنی از "عاشق" است .منطقا ً و از نگاه صرفی" ،عاشقی" عبارتست از "عمل عاشق" که ُمعادل
يا ُمساوی "عشق" نيست؛ يعنی نميتوان "عشق" را با "عاشقی" يکی دانست" .عشق" يک کلمۀ
عام نظری ست ،مگر وقتی "عاشقی" ميگوئيم ،جنبۀ عملی و تطبيقی "عشق" را مد نظر داريم با
تمام مآثری که بر "عاشق" دارد و چنين کاری از خود کلمۀ "عشق" ساخته نيست!!! عينا ً وقتی
"مسلمانی" ميگوئيم ،از آن معنای "اسالم" را نميگريم ،ولو که مسلمان از طريق اعتقاد و پايبندی
به اسالم خود را مسلمان ميخواند!!! يا وقتی از "شعر" کلمۀ "شاعر" و از آن "شاعری" را
ميسازيم" ،شاعری" ديگر "شعر" نيست!!! و مثال آخرين:
کلمۀ "فعّال" صيغۀ مبالغۀ عربی ست که از مصدر ثُالثی مجرّد "فعل" برخاسته است .حاال اگر
از آن اسم مصدر جعلی "فعّاليّت" را بسازيم ،معادل "فعل" بوده نميتواند؛ يعنی که "فعل" و
"فعاليت" ھردو به عين مدلول اطالق نميگردند.
اميد است که فرصتی دست دھد ،تا درين زمينۀ خاص مفصلتر بنويسم و به تحليل ھمه جانبۀ آن
بپردازم.
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