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اصطالحات عاميانۀ کابلی
)قسمت اول(

ترکيبات زيبای عاميانۀ کابلی
) بخش ھفدھم (
يافتن /يافت /يافت شدن /کمياب /کميافت /ناياب /کمچين /کمپيدا:
"يافت" عالوه ازينکه صيغۀ ماضی مطلق است ،مخفف "يافته" نيز ھست که "صفت مفعولی" از
مصدر "يافتن" و ُمعادل صفت "پيدا"ست؛ پس "يافت شدن" يعنی "پيدا شدن" .مثالً گويند:
ده ای روزا کچالو ده بازار يافت نميشه!!!
)درين روزھا کچالو در بازار يافت نميشود!!!(
يعنی "  ...پيدا نميشود!!!"
يا
برو باباجان! رفيق خوب کی يافت ميشه)ميشود(!!!
آنچه اندک و به ندرت پيدا شود" ،کمياب" ناميده ميشود .به نظر ميرسد که "کمياب" مخفف
"کميابنده" باشد ــ "صفت فاعلی" از مصدر ترکيبی "کم يافتن" ــ که در بيشترين موارد در مفھوم
صفت مفعولی "کميافته" استعمال ميشود .ولی ترکيب "کميافت" که مخفف "کميافته" ،و بذات
خود "صفت مفعولی" ست ،مفھوم را بھتر ميرساند" .کميافت" ساخته و پرداختۀ مردمان عوام و
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بی سواد ماست و من آن را بيشتر از زبان عوام کابلی شنيده ام .چون ترکيب "کميافت" منطقی تر
از "کمياب" است ،ميتوان حکم کرد که عوام در ساختن ترکيب "کميافت" ،منطقيتر و بافراست تر
از اھل معارف و فضل و ادب فکر کرده اند؛ عينا ً به مانندی که "کاميافت" را در برابر "کامياب"
درست کرده و به کار ميبرند ،که شرحش در يکی از بخشھا گذشت" .کميافت"؛ يعنی آنچه کم و
به مشکل يافت گردد .و چه باک دارد که در ھمين ارتباط قصه ای را از دوران کودکی خود
بيارم؟:
در آوان ريزگی که با بچه ھای کوچه بازی ميکرديم ،وقتی کسی از بچه ھا چيزی را مييافت و
بعد کسی ديگر ادعای مالکيت آن را ميکرد ،در حالی که يابنده از مسترد کردن آن شيئ اباء
ميورزيد ،در جواب ميگفت:
ماليافته ره کی يافته ،سر کله کی بافته؟؟؟
سر کل را که بافته؟؟؟(
)ماليافته را که يافتهِ ،
مال يافته" که بچه ھای شوخ و شقب ھمينطور باھم مد ّغمش ساخته استعمال
"ماليافته" يعنی " ِ
ميکردند.
سر کل است و چون بافتن موی سر کل کمال و
بافتن
به حساب ايشان يافتن چيزی ،بمانند
ِ
ِ
موی ِ
ھنر ميخواھد ،يافتن شيئ گمشده ھم کاری ست متضمن کمال و ھنر يابنده .و وقتی کسی گويا بعد
از تحمل مشکل و به کار بستن کمال و ھنر ،آن شيئ را يافته است ،پس نوش جانش؛ يعنی که آن
مال چون شير مادر حاللش باد!!! اين طرز افاده و اقامۀ دعوای بچه ھای خردسال آن زمان بود.
آنچه ھيچ پيدا نشود" ،ناياب" خوانده ميشود و من اين ترکيب را از زبان عوام کابلی بسيار کم
شنيده ام .کلمات "کمچين" و "کمپيدا" ُمعادل "کميافت" و "کمياب" اند .ترکيب زيبای "کمچين" را
در رستۀ مشتقات "چيدن و چندن" نزديکتر مطالعه خواھيم کرد .و ترکيب "کمپيدا" صراحت
عناص ِر متشکله ،خود بيانگر معنای لغت
معنائی دارد و از جملۀ ترکيبات سريع الھضمی ست که
ِ
است.

چيدن /چندن /چنده /چندگی /کمچين:
"چيدن" کلمه ای ست با معانی مختلف و چون آن را در ھمه ابعادش روزمره استعمال ميکنيم ،به
يقين که دری زبانان ھمه به معانی اين لغت مستحضرند ،ازين رو فقط با ارائۀ مثالھای مؤدی
چندن" که تلفظ عاميانه از "چيدن" است ،اکتفاء ميکنم .بلی؛ چون عوام ما
معانی مختلف مصدر " ِ
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و خصوصا ً عوام کابلی ،مصدر "چيدن" را در ھيئت "چندن" تلفظ ميکنند .چون کل بحث اين
سلسله سر زبان عوام کابلی ست ،پس مثالھا را نيز از "چندن" می آورم:
ــ چندن ميوه ،چندن گل ،چندن لباس و کاال.... ،
ميدانيم که "ريشه ھای مضارع و ماضی" در زبان دری برای ساختن افعال و ترکيبات ھر مصدر
خيلی بااھميت است ،بد نيست که بحث را ازھمينجا شروع کنيم .ريشۀ مضارع از مصدر "چيدن"
چين" است .مگر ريشۀ ماضی از "چيدن" و "چندن" يکی نيست ،زيرا "ريشۀ
و "چندن" ھردو " ِ
چند".
ماضی"ِ اولی "چيد" است و از دومی " ِ
اين را ھم ميدانيم ،که ھردو ريشه را در بسا لغات ميتوانيم بحيث "اسم مصدر" استعمال کنيم.
مثالھای ذيل مطلب را روشن ميکنند:
ــ "خواب" ريشۀ مضارع از مصدر "خفتن" است ،که ميتواند مستقيما ً بحيث "اسم مصدر"
استعمال گردد و "اسم مصدر" خود "اسم" است؛ چنان که در قسمت "خواب" ميبينيم:
خوابم خراب شد ،خواب خوش ديد ،روی فالنی را مگر در خواب ببينی ،خوابيدن ،خواب دادن،
خواب شدن ،خواب کردن .... ،البته "خواب" را در زبان عاميانه "خَ و" تلفظ ميکنيم ،که بحثش در
يکی از بخشھا گذشت.
ــ "تاب" ريشۀ مضارع از مصدر "تافتن" است که ميتواند مستقيا ً بحيث "اسم" ھم استعمال گردد.
ازين ريشه ھم ترکيبات فراوان را استعمال ميکنيم؛ مثالً :
تاب و توان ،تابيدن ،تاب داشتن ،تاب پيدا کردن ،تاب خوردن ،تاب دادن ،تاب آوردن ،تابه ،تابان،
....
با وجودی که "تاب" را در زبان عاميانه "تَو" تلفظ ميکنند ،مگر در قسمت بعض از مفاھيم اين
لغت ،عوام ھم ھمان "تاب" را استعمال ميکنند .پس "تاب" و "تو" با وجودی که ھردو از عين
مصدر برخاسته و ظاھراً عين چيز اند ،مفاھيم کامالً متفاوت را بيان ميکنند.
و اگر اين قاعده را بر اصل مطلب که "چندن" است ،وارد بسازيم:
ــ "چندن")چيدن( ــ چين ،چين خوردن ،چين دادن ،چيندار ،کمرچين ،گلچين ،سخنچين ،دستچين،
چينه.... ،
بھترين توت "توت دستچين" است ،چون پاک و ستره و سالم از درخت کنده و چيده ميشود .و از
"توت دستچين" است ،که بھترين توت خشک ،بدست می آيد؛ بدون کوچکترين گرد و غبار و
چتلی و کثافت!!!
از طيف باال مثالی ھم از "چينه" می آورم:
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مرغ جائی رود که چينه بود
نه به جائی رود که چی نبود
"چينه" معنای "دانه" را دارد؛ يعنی چيزی را که مرغ ميچيند .و "چی" مخفف "چيز" است.
طوری که گفتيم ،ريشۀ ماضی از "چيدن"" ،چيد" است ،در حالی که ريشۀ ماضی "چندن" ھيئت
چند" را ميگيرد؛ چنان که گوئيم:
" ِ
"کاال خود ده ُ
ششتن چند".
"کاال خود را در ُ
شستن چند)چيد(.
)کاال خود را در شستن جمع کرد؛ يعنی کوتاه شد(.
"صفت مفعولی" را از "ريشۀ ماضی" درست ميکنند و "صفت مفعولی" از "چندن" عبارت
است از "چنده" .دوبيتی معروف کابلی "چنده" را چه خوب و شيرين استعمال ميکند:
گــــــ ِل چنده بته بيما ُر دارم
به مانند ُگـــلِت يک يا ُر دارم

ھال باغوان به باغت کا ُر دارم
بيمار شيرين
گــــــل چنده بته
ِ

اگر تأکيد را در مورد "چنده" نافذ بسازيم ،از آن ترکيب "چندگی" را ساخته استعمال ميکنيم؛
قسمی که ميوه فروشان کابل گويند:
"برو بيدر ،چندگی نميشه!!!
)برو برادر ،چندگی نميشود!!!(
يعنی که "چندگی" نميفروشيم!!!
چنده" داديم ،درک ساختمان ِی ترکيب
چند" و " ِ
چندن" و "چين" و " ِ
با شروحی که در مورد " ِ
زيبای "کمچين" ساده ميشود" .کمچين" به چيزی گويند که کم چنده)چيده( شده باشد و چيزی که
کم چيده)چنده( شده باشد ،کمياب و کميافت است ،که الزمه اش باال رفتن نرخ آن است" .کمچين"
در واقع "صفت مفعولی ست.
چدَن" مخفف "چيدن" است.
چدن" ميگفتند .پس " ِ
در ادبيات قديم دری ،مصدر "چيدن" را تخفيفا ً " ِ
چنان که در اشعار آبدار استاد استادان شعراء ،ملک الشعراء عُنصری بلخی ،آن را بسيار
ميخوانيم .من اما مثالی را از کالم شھوار شاگرد وفادارش ،منوچھری دامغانی ،که زير نظر استاد
خود ،خود به استادی رسيد ،مثال ميزنم .منوچھری در بند اول مس ّمط زيبائی که بشکل بھاريه
سروده است ،فرمود:
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بوستانبانا! امروز به بُستان بُــــــــــــــده ای؟

سبز عماری شده ای؟
زير آن ُگــــلبن چون
ِ

آستين بر زده ای ،دست به گــل بر ،زده ای؟

چــــده ای؟
غنچه ای چند ازو تازه و تر بر ِ

دسته ھــــــــا بسته به شادی بَ ِر ما آمده ای؟
تا نشان آری ما را ز دل افـــــــــــروز بھار؟
)صفحۀ  168ديوان منوچھری ،به تصحيح داکتر محمد دبير سياقی ،چاپ اول ،زمستان ،1370
انتشاران ز ّوار ،تھران(
بوستانبان = باغبان
برچدن = برچيدن
ِ
استاد منوچھری درينجا ترکيب زيبای "آستين بر زدن" را نيز استعمال کرده است ،که در دری ما
بسيار تداول دارد ،در حالی فاراسی ايران اين ترکيب قديمی و سخت قشنگ را بکلی فراموش
کرده و از رواج انداخته است!!!!

کج /کجين /تار کجين /کج دار و مريز /کو ِن کسی کج شدن:
ابريشم خام" و به
"کج" دو معنی دارد ،يکی معنای وصفی و متضاد "راست" و ديگر معنای "
ِ
اصطالح استاد عبدﷲ "افغانی نويس" ،که آن را "ابريشم فرومايه" معنی کرده است .او البته
"کجين" را چنين معنی کرده است ،نه خود "کج" را .مگر؛ کلمۀ "کجين" صفت نسبی از "کج" و
در معنای "ابريشمين" يا "ساخته از ابريشم" است و مدلول اسمی ندارد .وقتی صفت نسبی از
"کج" ميگوئيم ،مراد از "کج"ی ست که اسم است ،چون آن "کج" ديگر ،خود صفت است و از
صفت ،صفت ساختن کاری ست عبث و الاقل در حد ناممکنات ــ اين نکتۀ صرفی را در يکی از
بخشھای بعدی مستقالً خواھم شگافت .لغت "کجين" اصالً در معنای "ابريشمی يا ابريشمين"
است ،مگر در ادبيات قديم آن را بر جامۀ جنگی که از آھن بوده و استر ابريشمين داشته است،
اطالق ميکردند .پس "کجين" ُمعادل بوده است با "برگستوان" که در حربھای قديم الزمۀ افراد
جنگی و جنگجويان ميبوده است .اين شرح را فقط بخاطری دادم که در فرھنگ "لغات عاميانۀ
فارسی افغانستان" اثر مرحوم استاد "افغانی نويس" ،کلمۀ "کجين" در معنای "ابريشم فرومايه"
آمده است؛ شايد ھم به اقتفاء از "فرھنگ جھانگيری" که حدوداً چار صد سال پيش در زمان
حکمروائی "جھانگير" فرزند "جالل الدين اکبر" ــ امپراتور مغول ھند ــ در ھند تدوين گرديده
است .مؤلف اين فرھنگ که خود از فارس بوده و "مير جمال الدين حسين بن حسن انجو
شيرازی" نام داشته است ،در کتاب جالب لغات خود "کج" را "ابريشم فرومايه" معنی کرده است.
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من با اين تسميه موافق نيستم و آن را کسر شأن به حيثيت "ابريشم" ميدانم .بھترين معنی برای
لغت "کج" ھمانا "ابريشم خام" است ،که يک لغت "بی طرف" است .و البته ھمين "ابريشم خام"
است ،که بعد تافته و تابيده گشته و پخته ميشود .در صنايع مدرن نسّاجی مگر "ابريشم خام" را
مستقيما ً برای بافتن انساج نفيس و خيلی قيمت بھا مرجحا ً استعمال ميکنند.
تار کجين" چيدم ،و نميدانم که "تار کجين" ارزش
اين شرح و بسط را فقط برای درک ترکيب " ِ
اين ھمه مقدمه چينی را داشته است ،يا نی؟؟؟ قضاوت بدست خوانندۀ ارجمند:

تار کجين:
گرچه "تار کجين" اصالً "تار ابريشمی" را گويند ،مگر در تداول امروزی آن را به تاری اطالق
ميکنند که درست و باصطالح ايرانيان "حسابی" تابيده شده و سخت ُمحکم باشد" .تار کجين" را
معموالً در "لحافدوزی" استعمال ميکنند.

کج دار و مريز:
"کج دار و مريز" در نفس خود دو جملۀ امريۀ مکمل است ،و اين ھنر مردم عوام است که آن را
بحيث يک "لغت مرکب" استعمال ميکنند" .کج دار" يعنی "کج نگه دار" و تکليف معنائی "مريز"
ھم معلوم است؛ يعنی "نريزان" يا "مريزان" .ھنر اين ترکيب درينست که دو عمل متضاد را بھم
جوش ميدھد ،چون الزمۀ "کج نگه داشتن" يا "اُريب گرفتن"ِ مثال يک ظرف آب" ،ريختن آب"
است .ترکيب "کج دار و مريز" کنايه از "نگه داشتن احتياط ظاھری" و "نگھداری ظاھر امر"
است؛ عين کاری را که "دپلوماسی" ايجاب ميکند .و ترتيب نوشتن و امالی اين ترکيب چطور
است؟ قسمی که رفت ،اين ترکيب متشکل است از دو جملۀ مکمل ذيل:
ــ "کج دار" ــ امر از "کج داشتن"
ــ "مريز" امر منفی از "ريختن"
"کج دار" را بايد ھمين قسم جدا ازھم نگاشت؛ عينا ً بمانندی که "نگه دار" و "روی داد" را بحيث
"افعال مرکب" بايد جدا ازھم بنويسيم .چون يکجانوشتن آنھا مفھوم ديگری را ميرساند ،زيرا:
ــ نگه دار" ــ امر از "نگه داشتن" است ،سعدی فرمود:
نگه دار فُرصت که عالَم دمی ست
دمی پيش دانـــا بِه از عالمی ست

تفسير بيت:
ارزش وقت را درياب ،که عُمر آدمی دمی بيش نيست .و انسان دانا و بِخرد ،از يک َدم و از يک
لحظه ،به اندازۀ يک ُعمر استفاده ميکند.
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اما "نگھدار" مخفف "نگھدارنده" است؛ چنان که گوئيم:
"خدا نگھدار تان!"؛ يعنی "خدا نگھدارندۀ تان!"
ــ "روی داد" ــ ماضی مطلق از "روی دادن" است؛ مثلی که گوئيم:
"ھمان بود که فاجعه ای عظيم روی داد".
يعنی  ... " :به وقوع پيوست"
ولی "رويداد" بحيث مخفف "روی داده" است ،که "صفت مفعولی" از مصدر "روی دادن"
است و بايد ھمينطور پيوسته بھم نوشته شود!!!
بعد ازين دو مثال به ترتيب نوشتن "کج دار" بپردازيم:
استاد عبدﷲ افغانی نويس در فرھنگ "لغات عاميانۀ فارسی افغانستان"ِ ترکيب "کج دار و مريز"
را "کجدار و مريز" آورده است .مگر با شرحی که در مورد کلمۀ "کج" داديم" ،کجدار" مخفف
"کجدارنده" و معنای "ابريشم دار" را ميدھد و نميتواند معادل "کج دار" ،که فعل امر از مصدر
"کج داشتن" است ،باشد!!!!
ين "کردن" و بعضاً "شدن" استعمال
کلمۀ ترکيبی "کج دار و مريز" را با مصدر ُمعاون يا ُم ِع ِ
ميکنند.
کتی فالنی ھَ ِمطو کج دار و مريز کده راھی ستيم!!!
)کتی فالنی ھمين طور کج دار و مريز کرده راھی استيم!!!(
يعنی  :ھمراه فالنی ظاھر را نگاه کرده و از دپلوماسی کار ميگيريم!!!
ھمرايش يک اندازه کج دار و مريز ميشه.
)ھمراھش يک اندازه کج دار و مريز ميشود(.
ــ کون خود را کج گرفتن ــ کنايه از "خود را آزرده گرفتن" يا "خود را آزرده نشان دادن" است.
ــ و "کون کسی کج شدن" ــ کنايه از "آزرده شدن"
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