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اصطالحات عاميانۀ کابلی
مقدمه و قسمت اول
دری
وقتی از "لغات و اصطالحات عاميانۀ کابلی" دم ميزنمُ ،مرادم "لغات و اصطالحات عاميانۀ
ِ
کابلی" ست ،چه زبان مردم کابل "دری" ست .در َمورد نحوۀ "دری کابلی" سخن زياد است ،فقط
يک نکتۀ مھم را بايد در نظر گرفت که اين لھجه در حدی معتنابِه ،ممثﱢل دری تمام افغانستان
شمرده ميشود ،که با حمل چاشنيی از لغات زبانھای عزيز ديگر ما ،رونقی خاص پيدا کرده و در
واقع افغانستان شمول گرديده است .چون کابل به حيث پايتخت و چشم و چراغ وطن ،مرکز تجمع
تمام اقوام و زبانھائی ست که از کران کران فغانستان عزيز بدانجا روی آورده اند .در يکی از
مقاالت" ،کابل" را "افغانستا ِن ُمند ِمج" به حساب آورده بودم؛ و منظورم اين بود که "افغانستان"
ت "کابل" تبلور يافته است.
عزيز ما بصورت ُکل در حضر ِ
در زمان قديم ــ و نه تنھا در زمان قديم ــ مردم را به دو دسته تقسيم ميکردند ،دستۀ خاص و دستۀ
صص"( اسم فاعل از مصدر ﺛُالﺛی مجر ِد
عام" .خاصّ ")به تشديد "ص"؛ يعنی اصالً "خا ِ
صوص" است که معنای "برتری دادن يا برتری يافتن چيزی يا کسی بر چيزی يا کسی ديگر"
" ُخ ُ
را ميدھد .پس "خاصّ " يعنی "برتری دھنده يا برتری يابنده" .کلمۀ "خاصّ " را اگر ﺟمع بنديم؛ به
دری "خاصان يا خاصھا" ميشود .در عربی "خاصّ " را بشکل "خاصّه" مؤنث ساخته و بعد آن
صص"( ﺟمع بندند .البته "خواصّ " ﺟمع "خاصّ " ھم ھست.
را در ھيئت "خواصّ ")اصالً "خوا ِ
نقطۀ مقابل "خاصّ " ،کلمۀ "عا ّم" است)به تشديد ميم ــ اصال "عا ِمم"( که اسم فاعل مصدر ﺛُالﺛی
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مج ّرد " ُعموم"؛ يعنی "ھمه را دربرگرفتن" نشأت کرده است .پس "عام" معنای "دربرگيرندۀ
ھمه" را دارد .کلمۀ "عا ّم" را در زبان دری معموالً ﺟمع نميبندند ،چون اين لغت در نفس خود و
فی ح ِد ذاته "ﺟمع" و دربرگيرندۀ "ھمه" است .ولی در لسان عربی اين لغت و صورت مؤنث آن؛
عوام")اصالً "عوا ِمم"( گويند و وقتی که ما دری زبانان بخواھيم
يعنی "عا ّمه" را ﺟمع بسته " ّ
عوام" کار ميگيرم .اگر صفت نسبت
ﺟمع "عام" و "عا ّمه" را استعمال کنيم ،از ﺟمع عربی " ﱢ
کلمۀ "عا ّم" را بسازيم ،يائی)يای نسبت( در آخرش آورده و از آن "عا ّمی" درست ميکنيم؛ يعنی
"منسوب به عا ّم و عا ﱠمۀ مردم" .اگر کلمۀ وصفی "عا ّمی" را در معنای "اسم" استعمال کنيم،
ميتوان آن را به دری ﺟمع بسته و از آن "عا ّميان" ساخت .و اگر "ھـ" نسبت را در آخر "عا ﱢميان"
بياريم" ،عا ﱢميانه" ميشود .پس "عا ّميانه" ،يعنی وصف و کيفيتی که به "عا ّميان" و "ع ّوام"
برميگردد .کلمۀ "عا ّميانه" ھم "صفت" است و ھم "قيد"؛ بدين مثالھا توﺟه گردد:
ــ زبان عاميانه ،لغات عاميانه ،بحث عاميانه ،دالئل عاميانه ،رفتار عاميانه) ... ،صفت(
ــ "فالنی عاميانه گپ ميزند"؛ "عاميانه بحث مکن!!!"؛ " عاميانه برخورد نمود") ... ،قيد(
و اگر خود را از کش و کوک بحث لغوی ،که برای بسا کسان خسته کن ھم ھست ،فارغ بسازيم:
به عقيدۀ من ،اگر دقيقانه بنگريم ،ھر کس سبک اداء و طرز بيان خاص خود را دارد ،ھم در
گفتار و ھم در تحرير؛ ھم در نثر و ھم در شعر .ازينرو نبايد "سبک" را محض منحصر به
"شعر" و "شاعری" و "شاعران" دانست .از نظر من به اندازۀ تعداد انسان روی زمين ،سبک
سخن گفتن وﺟود دارد .و اگر ازين نکته تمھيدی ،که دامنۀ بحثش دراز است ،بگذريم:
خوانندگان ارﺟمندی که با نوشته ھای اين درويش ،کم و بيش آشنائی دارند ،ميدانند که طرز
نوشتۀ من با نوشته ھای متعارف ،فرقھائی کلی دارد .و بارزترين فرق آن ،شيوع و نفوذ کلمات
نھمار و ترکيبات بی شمار زبان عاميانۀ کابلی در آن است و اين از خود دليل دارد .دليلش انھماک
طوالنيم با اين رشتۀ نجيب و ظريف است ،چه مدتھاست که خود را با زبان و فرھنگ عوا ّم کابل
نازنين آغشته ساخته ام.
رنج سی ساله ای که در ﺟمع آوری لغات و اصطالحات و ضرب المثلھای کابلی کشيده ام،
ِ
خواھی نخواھی و بگفتۀ مالھا "ال َمحاله" و "البُ ّد" در نوشته ھايم افرازاتی دارد.
من درويش از حدود سی سال بدين سوی به ﺛبت و ضبط و ﺟمع آوری لغات و اصطالحات
بلی؛ ِ
و ضرب االمثال کابلی مشغول بوده ام ،که اگر حياتی باقی بود ،از آن دو کتاب عليحده و کامالً
مجزا و مستقل ازھم ،بدست خواھد آمد .يکی مجموعۀ "ضرب المثلھای کابلی" و ديگری کتابِ
"لغات و اصطالحات عاميانۀ کابلی" .فرق بارز اين دو کتاب با کتب ھمانند آنھا در دو چيز
خواھد بود:
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ــ يکی اين که من ضمن اين تشبث ،سرحد بارز و مشخصی بين "اصطالحات" و "ضرب المثلھا"
کشيده ام و اين طور نبوده است که مانند ديگران ــ به شمول تمام گردآورندگان امثال افغانی و
ايرانی ــ بين اين دو فرقه حد فاصل قائل نشوم .چون صرف نظر از يکی دو مجموعۀ مشخص و
ت "مثلھا" و
متبارزی که يکی در ايران و ديگری در افغانستان نشر گرديده اند ،دگر مجموعا ِ
"ضرب االمثال" ،بالاستثناء مخلوطی از "مثلھا" و "اصطالحات" اند .بارزترين مثال در زمينه
"امثال و حکم"ِ ّ
عالمه علی اکبر "دھخدا" ــ در ايران ــ و "ضرب المثلھای دری افغانستان" اﺛر
داکتر "عنايت ﷲ شھرانی" ــ در افغانستان ــ ميباشد .با تأسف بايد بگويم که اين مؤلفان عزيز و
زحمتکش "اصطالحات" و "ضرب المثلھا" را درست ازھم تشخيص و تفکيک کرده نتوانسته اند؛
و چه حيف و دردآور است که:
»عمری را در "باغ" ببوده اند و انار شيرين ندانند!!!!!«
بدون استثناء از دست اول بدست آمده و
ــ مشخصۀ دوم اين دو مجموعه اين خواھد بود ،که ھردو
ِ
از ھيچ ﺟای و مأخذ و منبع و اﺛر مکتوب مطبوع و غير مطبوع ديگر اقتباس نگرديده است!!!!!!
من ھم "اصطالحات کابلی" را و ھم "ضرب المثلھای کابلی" را مستقيما ً از زبان وطنداران
عزيزم ﺛبت کرده ام .البته ازين ﺟمله قسمتی معتنابِه را از گوشه گوشۀ آرشيف قفس سينه و حافظه
ام بدر آورده و متباقی را از زبان ھموطنانم ،خصوصاً ھموطنان پير و کالنسن ما يادداشت کرده
ام .ازين ميان بيشترين يادداشتھا را ــ ھم در زمينۀ اصطالحات و ھم در زمينۀ ضرب المثلھا ــ از
زبان مادر بزرگوار و مرحومم که ياد و روان شان شاد و گرامی باد ،برداشته ام .آن بزرگوار با
حافظۀ قويی که داشتند ،مخزن و گنجينۀ عجيبی از ضرب االمثال و اصطالحات کابلی بودند و
من ھيچ کس ديگری را نديده ام که تا اين حد ازين دو بھره داشته باشد .سالھای سال وقتی در
حضور شان ــ و يا در حضور ھر ھموطن ديگرم ــ بوده ام ،قلم و کاغذ را حاضر نگه داشته و
ِ
نکات و موارد ﺟالب را يادداشت برداشته و ﺛبت دفاتری کرده ام که شمار آنھا اينک از سرح ِد
شست گذشته است.
َور َد َرو رسيده است و بايد به د ََرويدن ِکشته ھا بپردازمُ ،کندی و سستی و
متأسفانه حاال که د ِ
خوت عجيبی را در کارم احساس ميکنم .آرزو ميکنم ،که عمر و صحت امان بدھد تا ماحصل
ِر َ
رنج طوالنی سی ساله را در ھيئت و کالبُد دو کتاب و دو مجموعه بيرون بکشم:
ــ يکی "فرھنگ لغات و اصطالحات کابلی"
ــ و ديگر "مجموعۀ ضرب المثلھای کابلی"
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دوستان و عزيزانی که ازين زحمتکشی و صرف مساعی آگاه گشته اند ،ھميشه يادآوريھا و
ياددھانيھا کرده اند ،تا ھر کار ھول ديگر را گذاشته و به سر و سامان دادن اين دو اﺛر دست يازم؛
و من امروز و فراد ميکنم و در واقع خود را بازی ميدھم.
ستُرگ و زندانديده
چند روز پيش با دوست گرامی و دلسوزم ﺟناب توخی صاحب ،که مبارزی ُ
اند ،در تماس تلفونی بودم و سخن بر سر ھمين موضوع باال شد .توخی صاحب با ﺟ ّديتی خاص
به موضوع عالقه نشان داده فرمودند:
»ماروفی صايب! شما يک لشکر را آماده ساخته ايد و حاال وقت آن رسيده ،که اين لشکر را به
ميدان بفرسيتد!!! ضرور نيست که ھمه را يکدم نشر کنيد ،بلکه ميتوانيد آن را بخش بخش در
پورتال پخش کنيد!«
با قاطعيتی که از توخی صاحب گرامی درين تقاضاء احساس کردم ،مجبور شدم به ايشان وعده
بدھم که پشت موضوع را ﺟدی گرفته و ھمين ھفتۀ آينده ،اولين بخش آن را از طريق پورتال
"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" تقديم خوانندگان عزيز کنم.
البته بايد و بالضرور يادآوری کنم که قبل از توخی صاحب ،عزيزان ديگری ھم ﺟداً و به ک ّرات
از من خواسته اند ،تا بدين کار سر و صورت بدھم؛ در رأس ھمه دانشمند و نويسندۀ بی ھمتا و
مبارز کبير وطن ،موسوی صاحب از کاناد ،شاعر دلسوخته ﺟناب الحاج ناظم باختری از المان،
فرھنگی پرتالش ﺟناب عارف ﺟان عزيز)گذرگاه( متصدی "انتشارات باميان" و "مرکز فرھنگی
افغانھا در شھر ليموژ" از فرانسه و دوستان ديگر .وظيفۀ خود ميدانم که از توﺟه و عنايت ھمۀ
اين عزيزان دلسوز ،و دلسوز به زبان و فرھنگ ما ،صميمانه تشکر کنم.
زبان شفاھی و گفتار" است ،چون از زمانی که بشر متکلم گشته ،اين زبان
گويند که اصل زبان " ِ
لفظ قلم و نوشته" يک پديدۀ بسيار ﺟديد است،
زبان مکتوب" و " ِ
وﺟود داشته است .در حالی که " ِ
که قُدمت آن نسبت به قُدمت خود زبان در حکم ھيچ می آيد .من ازين ھم قدمی پيشتر رفته و
ميگويم که حتی در زمانۀ ما ھم ،بايد اصل زبان را ،زبان عوام و زبان کوچه و بازار و زبان
مردمی دانست که از سواد بھره ای نبرده اند!!! البته اھل فضل و ادب و دانش بعدھا ھمين زبان
ح ّی و زنده و موﺟود؛ حی و زنده و موﺟود با ھمه کيف و کان و ظرافتھا و توانائيھايش ،را
پرورش داده و به انکشافش ھمت گماشته اند .ازينرو رول اينان را ھم نتوان ناديده گرفت.

فرق "ﻟغت" و "اصطالح":
مفھوم "لغت" که کلمۀ عربی و ﺟمع عربيش "لغات" است ،بر ھمه کس کم و بيش روشن است.
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"لغت" و "اصطالح" نسبت عام و خاص را دارند ،بدين معنی که "اصطالح" برای لغاتی گفته
ميشود ،که در بين يک حلقه و دسته و گروه خاص مردم ،به معنای خاص استعمال ميگردد؛ غير
از معنای عامی که بر آن متصور است.
اصطالح مصدر عربی باب "افتعال" است که از ريشۀ ﺛالﺛی مجرد "صلح" برخاسته و اصالً و
لغتا ً در معنای "باھم صلح کردن" است .ولی در مفھوم متعارف آن "اصطالح" به "لغت"ی گفته
شود که گروھی از مردم بر سر استعمال مفھوم خاصی از آن ،باھم توافق و سازش کرده باشند.
و اينک ميپردازم به تقديم اولين بخش اصطالحات ،که گويا به رسم " َچ َشک" عرضه ميگردد:
بايد بگويم که اين او ِل کار است و ھنوز به رديفبندی و تنظيم و ترتيب و سلسلۀ مراتب مف ّردات
نپرداخته ام و آنچه را اکنون ضمن اين سلسله تقديم ميکنم ،بعداً بشکل درست و در ھيئتی که
معمول کتب لغت است ،در قيد ترتيب و نظم و نسق و رديف خواھد آمد .در صدر اين سلسله
مثالھائی از توانائی فوق العادۀ زبان عوام در ساختن و ايجاد ترکيبات ﺟديد ميدھم؛ توانائيی را که
در زبان ادبی و مکتوب و باصطالح "معياری" سراغ ندارم :

اصطالحات عاميانۀ کابلی
)قسمت اول(

ترکيبات زيبای عاميانۀ کابلی
) بخش اول (
ــ "ﺟامه زيب":
)بدون اضافه( به کسی گويند که لباس نمودش بدھد؛ يعنی لباس بر تنش زيبا معلوم شود .بعض
کسان "کاالزيب" ھم گويند ،اما متداولتر "ﺟامه زيب" است.
ــ "سبز دامن":
)بدون اضافه( به زنی گفته شود ،که طفل بسيار بدنيا آورده و تمام اطفالش زنده مانده باشند .در
قديم که مرگ و مير کودکان دامنگير ﺟامعه بود ،چنين زنی را بديدۀ قدر نگريسته و قدومش را
گرامی ميدانستند .مثالً خوش داشتند که کا ُک ِل "نذر سخی" تيمنا ً بدست چنين زنی قيچی گردد .و
داستان آن چنان بود:
در بعض فاميلھا به شگون چند تار موی اطفال را نذرانه دراز مانده و معموالً آن را چوتی
ميکردند .اين موی را تا سن ھفت نگه ميداشتند و ھمين که طفل ھفتسالگی را پوره ميکرد ،ضمن
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مراسمی خاص کا ُکلش را ميگرفتند؛ يعنی قيچی ميکردند .چنين طفلی نازدانه بود و پدر و مادر
نازش را ميخريدند و باصطالح نازبردارش بودند .از ھمين سبب در مورد کودکان نازدانه بر
سبيل کنايه و طنز عبارت "کاکلش نذر سخی ست" را بر زبان می آورند .ضمن اين مراسم ،چنان
که گفته شد ،قيچی را به دست زنی سبزدامن ميدادند و ھمو کاکل آن پسر يا دختر را قطع ميکرد.
و مادر طفل ھمان کاکل بريده و مقطوع را از سر محبت و بر سبيل يادگار نگه ميداشت.
ــ "پاکدامن" :
کسی که از او فساد و ناروائيی برنخاسته باشد؛ يعنی دامنش پاک و نيالوده باشد؛ مقابل
"تردامن".
ــ "تردامن" :
شخصی که از او فسادی برخاسته باشد؛ يعنی دامنش با کارھای ناشايسته و ناگوار آلوده شده
باشد ،گنھگار.
ــ "نازوردار":
)اصالً "نازبردار" ــ مخفف "نازبردارنده"( به کسی گويند که به طيب خاطر و از روی دوستی
ناز کسی را تحمل ميکند .ضرب المثل "ناز کو که نازوردار داری")ناز کن که نازبردار داری(
مثال خوبی در زمينه است.
ــ "سنگِ سوخت":
ترکيب زيبائی ست که در زبان عوام بسيار شنيده ميشد .مراد از آن ھمانا "زغال سنگ" يا "سنگِ
زغال" است که در واقع ترﺟمۀ باللفظ از زبانھای فرنگی ميباشد .از بھر مثال در زبان المانی
 Steinkohleگويند که ترﺟمۀ تحت اللفظ دری آن "زغال سنگ")زغالی که از سنگ باشد يا از
سنگ بدست آمده باشد( است و چون "زغال سنگ" را مقلوب بسازيم" ،سنگِ زغال" بدست آيد.
اما "سنگِ سوخت" ترکيب اصيل دری و برخاسته از ذھن د ّراک عوام است .گويند بھترين
ترکيب آنست که از اﺟزا ِء معلوم و مأنوس تشکيل شده باشد و مفھوم متضمن خود را بالفاصله و
بدون اشکال و تعقيد در ذھن شنونده و خواننده القاء کند و انتقال دھد؛ و "سنگِ سوخت" چنين
خاصيت دوگانه را دارد!!!
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