افغانستان آزاد – آزاد افغانستان
AA-AA

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
از آن به که کشور به دشمن دھيم

چـو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد
ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم

www.afgazad.com
Literary-Cultural

afgazad@gmail.com

ادبی ــ فرھنگی

دپلوم انجنير خليل ﷲ معروفی
برلين ــ يازدھم جون 2013

اصطالحات عاميانۀ کابلی
)قسمت اول(

ترکيبات زيبای عاميانۀ کابلی
) بخش شانزدھم (
يادداشتھا طوری تنظيم و گويا سر به نوک شده بود ،که اين بخش بايد به تاريخ سی و يکم ماه می؛
يعنی يازده روز پيشتر نشر ميگرديد و اگر عاللت مزاج سردچارم نميشد ،ھمين طور ھم ميشد؛
عفو تقصيرات!!!

فام /فاميدن /فاماندن /فاميده /فامنده /عقل و فام ،ديرفام:... ،
زبان عوام کابلی کلمۀ عربی "فھم" را که مصدر ثُالثی مجرد و در معنای "دانستن" است" ،فام"
تلفظ ميکند .چون چنان که قبالً گفته ايم" ،ھای ملفوظ" در زبان عاميانه يا بکلی حذف ميگردد و يا
با تحريف تلفظ ميگردد؛ و مراد از "تحريف" ھمانا "يک حرف را به حرف ديگر تغيير دادن"
است.
کلمۀ عربی "تحريف" که مصدر باب "تفعيل" است ،از ريشۀ مج ّرد "حرف" برخاسته" .حرف"
در کالم عرب در معانی مختلف آمده است که از جمله يکی آن که داللت بر "يکی از واحدھای
الفبائی" دارد ،برای بحث حاضر جالب است .در فارسی امروزی ايران "حرف" را در معنای
"سخن و کالم و گفتار" نيز بسيار استعمال ميکنند و مثال برجستۀ آن "حرف زدن" است که
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ُمعادل "گپ زدن" مامردم است .تا جائی که من زبان دری وطن عزيز ما را ــ از ادبی گرفته تا
عاميانه و خصوصا ً "دری عاميانۀ کابلی" ــ درک و مطالعه کرده ام" ،حرف" در دری ما معنای
"سخن و کالم و گفتار" را نميدھد!!! البته از مدتھا ست که تعدادی معدود و نامعتنابه از وطنداران
باسواد ما زير تأثير استفاده از مطبوعات ايرانی ،اين مدلول را از "حرف" ميگيرند ،که برای کل
زبان دری افغانستان قطعاً اعتباری ندارد!!! اين برداشت و دريافت شخص من از دری کابلی ست
و اگر مرحوم استاد عبدﷲ "افغانی نويس" در قاموس "لغات عاميانۀ فارسی افغانستان"ِ خود،
"حرف" را در معنای "کالم و سخن" آورده است ،معلوم ميشود که مطالعۀ ايشان از دری ما
عميقتر بوده است!!!
مصدر "تحريف" را "مايل کردن ،کج کردن" معنی کرده و بعد با
فرھنگ معروف "المنجد" خو ِد
ِ
"کالم" و "معنی" در ارتباط آورده ،مسأله را امتثاالً اين طور شرح ميدھد:
ــ َحرﱠفَ الکالم  :بد تعبير کرد) َحرﱠفَ ــ ماضی مطلق از مصدر "تحريف" ــ معروفی(
ــ َح ﱠرفَ المعنی  :بد تفسير کرد
)صفحۀ  288ترجمۀ "المنجد" از عربی به فارسی ،مترجم احمد سيّاح ،چاپ ھجدھم ،چاپخانۀ احمدی ،1375 ،انتشارات اسالم ،تھران(

گويا "المنجد" ھم که از قاموسھای معتبر لسان عربی و اعراب است ،مصدر "تحريف" را مستقالً
با "سخن" و "کالم" و "گفتار" مرتبط نميداند.
به نظر ميرسد که تداول معنائی "تحريف" به "تغيير دادن کالم و کج بُردن سخن" با تأثيرپذيری
از فارسی ايران به ميان آمده باشد ،ورنه مصدر "تحريف" اصالً در معنای "تغيير دادن حرف"
است و بگذريم به اصل مطلب:
از کلمۀ "فھم" که در زبان دری بمانند ديگر مصادر عربی ،بحيث "اسم مصدر" استفاده ميشود،
ت "فھميدن" ،رک ِن "فھم" دو رول
مصدر جعلی "فاميدن")فھميدن( را درست کرده اند .در لغ ِ
دارد:
جعلی "فھميدن" را تشکيل داده است
ــ يکی رول اولی که اساس مصدر مجعول يا
ِ
ــ و دگر رول ثانوی که در آن "فھم" بحيث "ريشۀ مضارع" اين مصدر تلقی ميگردد .و وقتی که
ميگوئيم "بفھم" " ،ميفھمم" " ،نميفھمد" " ،چرا نميفھمی؟" و غيره ،از ھمين ريشۀ مضارع
استفاده کرده ايم.
و ھمين "ريشه مضارع" و "ريشۀ ماضی"ست که از آنھا بسا ترکيبات را بدر می آورند؛ مثل
"فھميده ،فھمنده ،تيزفھم ،ديرفھم ،ھفته فھم ،خرفھم ،نافھم ،بی فھم ،و غيره" .در زبان عاميانۀ
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کابلی ترکيبات "فھميده و فھمنده و ديرفھم و نافھم و ھفته فھم" زياد استعمال ميگردند؛ البته در
ھيئت "فاميده و فامنده و ديرفام و نافام و ھفته فام".
فاميدن)فھميدن( /فاماندن)فھماندن(:
"فاميدن")فھميدن(؛ چنان که در باال شگافته شد ،مصدر الزمی و بمعنای "دانستن" " ،درک کردن"
و "به ُکن ِه چيزی رسيدن" است و "فاماندن" )فھماندن( مصدر متعدی آن .گرچه "فھماندن" در
اصل خود" ،دانسته ساختن"" ،قادر ساختن به درک" و "نکته ای را به کسی رساندن" است ،ولی
زنان کابلی آن را بيشتر به مفھوم "تلقينی" و حتی "منفی" استعمال ميکنند؛ چنان که گويند:
به اشاری سر فاماندش!
)به اشارۀ سر فھماندش!(
زنکه ره فامانده که چنين و چنان نکنه!!!
)زنکه را فھمانده است که چنين و چنان نکند!!!(
يعنی که او را ياد داده و تلقين کرده است ،تا چنين و چنان نکند!!!
فاميده)فھميده(:
"فھميده" از نگاه صرفی "صفت مفعولی" از مصدر "فھميدن" است ،که از آن معنای "بافھم" و
"دانسته" را ميگيرند؛ يعنی آن را بحيث "فاعل و صفت فاعلی" استعمال ميکنند .ترکيب "فھميده"
که زبان عوام آن را "فاميده" تلفظ ميکنند ،ھم در زبان ادبی دری استعمال ميگردد و ھم در زبان
گفتار و کوچه و بازار؛ يعنی در زبان عاميانه؛ برعکس "فامنده")فھمنده( که ساحۀ استعمالش فقط
به زبان عاميانه و خصوصا ً زبان عاميانۀ کابلی منحصر ميماند.
در حالی که عوام کابلی از "فھميده" متضاد آن "نافھميده" را استعمال ميکنند ،متضاد ترکيب
"فامنده")فھمنده( را به کار نميبرند .کلمۀ "نافاميده" را بحيث "قيد" و در معنای "ناغلطی" و
"سھواً" ھم بسيار به کار ميبرند؛ چنان که گويند:
اگه نافاميده بُخوری ،روزيت نمشکنه!!!
)اگر نافھميده بِخوری ،روزه ات نميشکند!!!(
فامنده)فھمنده(:
ترکيب زيبای "فھمنده" را که "صفت فاعلی" از مصدر "فھميدن")متشکل از ريشۀ مضارع
"فھم" و عالمت صفت فاعلی "نده"(است ،محض زبان عاميانه به کار ميبندد؛ گوئی زبان ادبی آن
را قطعا ً نميشناسد .چون اين ترکيب را زبان تحرير و ادبی دری قطعا ً استعمال نميکند ،ميتوان
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ادعاء کرد که اين ترکيب ساخته و پرداختۀ "زبان عوام" است و چون اين ترکيب را از زبان
عوام کابلی شنيده و به حافظه ثبت کرده ام ،ميتوانم بگويم که ترکيب رسای "فھمنده")فامنده( از
دست آوردھای دستوری مردم بيسواد کابلزمين است .شايد عوام مناطق ديگر وطنم نيز اين ترکيب
را استعمال کنند ،من آن را مگر فقط از زبان عوام کابل و خصوصا ً زنان کابلی شنيده ام.
نسبت ترکيبات "فھميده" و "فھمنده" را ميتوان با ترکيبات "کامياب" و "کاميافت" مقايسه کرد که
بحثش در يکی از بخشھا گذشت و گفته شد که ميتوان بخود باليد ،که عوام ما ترکيب زيبای
"کاميافت" را ساخته و استعمال ميکنند .به ھمين نسبت بايد افتخار کنيم که مردم بيسواد کابلی،
ترکيب زيبای "فھمنده")فاميده( را ساخته و آن را در پھلوی "فھميده")فامنده( و ُمعادل و ھمقراغ
آن استعمال ميکنند.
ديرفام)ديرفھم(:
به کسی اطالق گردد که زود به مطلب نرسد؛ يعنی که فھمش مطلب را ديرتر درک کند ــ نقطۀ
مقابل "تيزفھم" و "زودفھم".
ھفته فام)ھفته فھم(:
کسی را گويند ،مقصد را بعد از گذر مدتی مديد دريابد .مراد از "ھفته" درين ترکيب ،دقيقا ً
"ھفته" و "ھفت روز" نيست" .ھفت" شکل سمبوليک و تمثيلی را بازی ميکند؛ چنان که در
ترکيباتی از قبيل "چلچراغ" و "چلپايک" و "ھزراپايک" ھم اعداد "چل و ھزار" فقط بر
"کثرت" داللت دارند ،نه دقيقاً بر "چل" و "ھزار".
نافام)نافھم(:
"نافام" ــ نقطۀ مقابل "فاميده" و "فامنده" ــ کسی را گويند که اصال مطلب و مقصد را نفھمد و از
قوت درک قوی عاجز باشد؛ يعنی نادان و جاھل .وقتی طفلی مرتکب اشتباھی گردد ،در َمقام
دفاع و يا عذرخواھی گويند:
"خير اس ،طفل اس ،نافام اس!!!"
)خير است ،طفل است ،نافھم است!!!(

خوار /خوار و زار /خوار بالين:
در زبان ادبی دری کلمۀ "خوار" به مانند "خار" تلفظ ميگردد ،چون "واو" اين کلمه "معدوله"
است که نوشته ميشود ،ولی مثل "واو" خوانده و يا تلفظ نميشود .بسا واوھائی که بعد "خ" در
کلمات جای ميگيرند ،از ھمين نوع اند؛ مثل:
خواب ،خواستن ،خواندن ،خود ،خوردن ،خورسند ،خورشيد ،خوش ،خويش.... ،
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علت تلفظ نکردن اين واو بيشتر ازينجا نشأت کرده است ،که در زبان دری "حرف اول کلمات"
ھميشه متحرک است ــ بلی "حرف اول" کلمات دری ھميشه محترک است و "حرف آخر" آنھا
ھميشه ساکن!!!
در زبان عوام کابلی مگر اين قاعده ھميشه ُمراعات نميگردد ،بلکه بعضا ً حرف اول کلمات را
ساکن ھم تلفظ ميکنند؛ مثالً کلمات "جوان" و "خوار" و "خواھر" و "برادر" را طوری تحريف
ميکنند ،که حروف اول آنھا ساکن تلفظ ميگردد؛ يعنی:
ج َوان"  Jawaanرا "جْ َوان" Jwaan
ــ " َ
ــ "خوار"  Khaarرا " ْخ َوار" Khwaar
ــ "خواھر"  Khaaharرا " ْخ َوار" Khwaar

ــ و "برادر"  Beraadarرا " ْبيَ َدر"  Byadarتلفظ ميکنند.
ت "خوار" را ساکن تلفظ ميکنند ،راه ديگری نميماند مگر اينکه با "واو معدولۀ
چون حرف اول لغ ِ
واو کلمۀ "خوازه"  Khaazaکه بايد معدوله
اين کلمه بمانند "واو عادی" معامله گردد .البته ِ
معامله گردد ،نه تنھا در زبان عوام کابلی ،بلکه در زبان دری ما عاما ً ،به مانند "واو عادی" و به
شکل  Khawaazaتلفظ ميشود .درين کلمه با وجودی که حرف اولش متحرک است ،واو معدوله
را مانند واو عادی تلفظ ميکنند.
"خوار" در معنای "ذليل و زار و پريشان" است و مردم کابل آن را در مقام دعاء و بدوا)بددعاء،
دعای بد( بسيار استعمال ميکنند؛ مثالً گويند:
مه ميگم خداجان خوارت ن ُکنه!!! ــ دعای خير
)من ميگويم خداجان خوارت نکند!!!(
خوار نشی!!! ــ دعای خير
)خوار نشوی!!!(
خدايم خوارت ُکنه ،ھمی کار از کدن اس؟؟؟ ــ دعای بد ،نفرين
)خدايم خوارت کند ،ھمين کار از کردن است؟؟؟(
"زار" ُمعادل "خوار" است و ترکيب "خوار و زار" که جنبۀ تأکيدی دارد ،بيشتر مورد استعمال
زنان کابلی ست؛ چنان که گويند:
»دلم پشت فالنی جان ميسوزه که ده ای آخر عمر ايقدر خوار و زار شده!!!«
) ...ميسوزد که در اين آخر عمر اينقدر خوار و زار شده!!!(
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"بالين" اصالً معنای "بالش" يا "بالشت" است ،ولی بعضاً در معنای "بستر" ھم به کار ميرود؛
چنان که گويند:
»بر بالينش نشست و زار زار گريست«.
خوار بالين" به کسی گفته شود که از شدت پيری و يا ضعف بدن ،زمينگير و ميخکوب بستر
"
ِ
شده و پرستاريش به عھدۀ ديگران افتاده باشد .زنان کابلی که از حالت زار و نزار چنين کسی به
نکوئی آگاھند ،اين ترکيب را بسيار بر سبيل دعاء بر زبان ميرانند و مثالً گويند:
»خدا آدمه خوار بالين نکنه!!!«
)خدا آدم را خوار بالين نکند!!!(

توانستن /تانستن:
"تانستن" مخفف "توانستن" است و بر زبان محاوره و زبان کوچه و بازر و عوام ما کامالً مسلط؛
بدين معنی که ھيچ کس از مردم ما در ھنگام گپ زدن و محاوره ،از اصل مصدر استفاده نميکند،
بلکه منحصراً مخفف آن را به کار ميبندد .با وجود استعمال عام و تام و عموميت داشتن کلمۀ
"تانستن" در محاوره ،با تأسف در زبان ادبی و مکتوب امروز کسی "تانستن" را به کار نميبرد.
وقتی موضوع را با قيد "امروز" مقيد ميسازم ،بدين معناست که در قديم چنين نبوده است ،بلکه
زبان ادبی و تحرير قدمای ما ھم از آن استفادۀ سرشار ميکرده است .جھت استشھاد ،چند نمونه را
از سه شاعر بزرگ و ھمعصر زبان دری مثال ميزنم؛ يکی از اوستاد اوستادان شعر دری،
عُنصری بلخی و دگر از شاگرد وفادارش که خود به استادی رسيده بود؛ يعنی منوچھری دامغانی
و ديگر حکيم فرخی سيستانی ،که قصائدش زبانزد خاص زبان دری ست.
ُعنصری ضمن يکی از رباعياتش فرمايد:
از بوسه؛ تو مرده باروان تانی کرد

وز چھــــره دل پير جوان تانی کرد

رخ گاه گل و گه ارغوان تانی کرد

ب جادوان تانی کرد
وز غمزه فـــري ِ

)صفحۀ  312ديوان عنصری چاپ داکتر محمد دبير سياقی ،چاپ دوم  ،1363چاپخانۀ احمدی(

ساحر"؛ يعنی که "جادو" در مفھوم دوم خود
"جادو" ھم به معنای " ِسحر" است و ھم به معنای " ِ
ُمعادل "جادوگر" است و در ھمين مفھوم است که آن را به شکل "جادوان" جمع ميبندند و معنای
پيرزن جادوگر" است.
"جادوگران" را از آن ميگيرند .پس وقتی "پيرزن جادو" گويند ،مراد از "
ِ
در رباعی ُعنصری کلمۀ "جادوان" در مفھوم "ساحران" که اصل ھم ھست ،به کار رفته است.
و ضمن يکی از قصائدش در مدح يمين الدوله محمود غزنوی فرمايد:
afgazad@gmail.com
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گــــــرش بتانی ديدن ھمه جھان است او
برين سخن ھنر و فضل او بس است گوا
)صفحۀ  2ديوان عنصری چاپ داکتر محمد دبير سياقی ،چاپ دوم  ،1363چاپخانۀ احمدی(

"گوا" يعنی "گواه"
منوچھری در مدح سلطان مسعود غزنوی ،مسعود اول ،گويد:
بُلبُلی کــــرد نتاند به دل مرده دالن
آن که زلف بَخَ م غاليه سای تو کند
)صفحۀ  65گزيدۀ اشعار منوچھری ،چاپ احمد علی امامی افشار(... ،

"بلبلی" = نوعی شراب ناب؛ "بَخَم" = دوتا ،پُرشکن.
و حکيم فرخی سيستانی ضمن قصيده ای در مدح خواجه ابوبکر حصيری ،نديم سلطان محمود
غزنوی ،فرمود:
به گنه روي سيه گـردد و سوگند خورم

کان بت من به ھمه عمر نکرده ست گناه

او سخـــــــن گفت نتاند چه گنه تاند کرد

گنه آن چشــم سيه دارد و آن زلف دوتاه

)صفحۀ  360ديوان حکيم فرخی سيستانی ،به کوشش داکتر محمد دبير سياقی ،چاپ چارم ،1371 ،چاپ کتابفروش زوار(

ايرانيان ھم کلمۀ "تانستن" را در محاوره بمانند مامردم فراوان و بلکه منحصراً معمول ميدارند؛
البته به نحوۀ خاص خود شان؛ يعنی بشکل "تونستن" .اگر ايرانيان "ميتونم ،ميتونی ،نميتونم،
نميتونی ،نتونست "... ،بگويند؛ يعنی که "ميتانم ،ميتانی ،نميتانم ،نميتانی ،نتانست."... ،

afgazad@gmail.com
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