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 2018 جون 27برلین ــ                               هللا معروفی                                              خلیل
 

 

 یادداشت:
عدادی از کلمات ت  انتشار یافت،  "آریانا افغانستان آنالین"در  2018جون  21که به تأریخ  بخش اول، در قسمت اول  

ن قسمت قسمی، که در یادداشت هما .یمدر کالم قدما گرفترا پای آنها  ۀ کابلی را آورده و پل  رائج زبان عامیانبسیار 

جم آوردن اضافات تازه، ح   اّما از یاد بُرده بودم، که با مقاله را در دو قسمت تقسیم میکنم،لب، انسبت کثرت مطگفتم، 

ورنه حوصلۀ  بگنجانم، (دوم و سوم) دو قسمت   قسمت باقیمانده را نیز در ممقاله آن قدر کالن میگردد، که مجبور

یکدم و به  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"این مقاله در پورتال  البته .گرامی خداناکرده لبریز خواهد گشت خوانندۀ

 خت نشر گردیده است.صورت یک لُ 

 (2018جون  26)خ. معروفی ــ برلین؛ 

 

 ست!!!دیگران گران ا به کهنۀ خود بساز، که نو  

 وجوه  تمایز و تفارق دری افغانستان با فارسی ایران

 )بخش اول(

 سرگی و دیرپائی لغات در زبان عامیانۀ دری

 قسمت دوم()

ن ست و من متیقّ   ، درک کردن؛ از اصطالحات معمول ماکسی شناختنشناختن، بازکسی را   = به جای آوردنــ 

 مثالً گوئیم:د. ر  ب  به کار  کاربُرد،مدلول و با این را در ایران  نیستم، که کسی آن

 «جای ناوردم.ه ببخشین! شما ره ب»

 ("شما را نشناختم.ببخشید "یعنی )

ر)به صورتی آمدند وی را پیش کردند با دو رکابدار  خاص... و "فرماید:  ابوالفضل بیهقی  ـشناخته نشوند ـ که ،ُمت ن ّک 

  "....شعله و شمعی نه،یشان م  با او  بجای نیاردکس  چنانکه (شرح ازین قلم است

 ) داکتر فیاض وتاریخ بیهقی، چاپ داکتر غنی  ۵1۴ص )

ب ر" .پالیدنجائی یا چیزی را  یپا بیلگردان کردن، سرتا ویران کردن، خراب کردن،  زیر و َزبَر کردن =ــ   "ز 

ئی، در هنگام شروع کردن و به سیستم کالسیک مالاز بهر مثال است؛ چنان، که  "زیر"و متضاد   "باال"در معنای 
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ه(. ر، پیش)ب  یر، ز  را بسیار به کار میبردند ــ ز   ، آنالفباءحروف جنگ دادن  ه در حالی، کعربی ــ کسره، فتحه، ضمَّ

 ً ً معمول نمیدارند و در ایرانفارسی در ، آن را داردتداول چنین طرز افاده در دری ما عاّما  اصطالح  عوضقطعا

  .ستعمال میکنندرا ا "زیر و رو کردن"

 :گویددر تأریخ خود بیهقی 

ورد و از سر نعمت و میخُ  شراباما سلطان  این زر و جامه بحاصل نیاید، زیر و زبر کنند... اگر همۀ خراسان »

  ....«مال و خزائن  خویش این سخن گفته است 

 ) همانجا ۴۶1ص )

"نوشیدنی، ربی نزد عرب و اصالً در معنای هم برمیخوریم. گرچه این کلمۀ ع "شراب"باال به کلمۀ  در مثال

 ،کار رفته است.  در حالیه بل" باده،  مُ  می،"معنای ه اما در ادبیات دری مطلقاً ب میباشد، آشامیدنی، شربت، باده"

ه معلوم است، تداول دارد وبه تنهائی  وکامالً  معنی در دری ملک ما که این لغت در همین ه و م    در ایران نزد ک 

ــ به هر آنچه  "ُشرب"ــ  اسم مفعول از مصدر ثالثی  "مشروب"کار برند. مگر ه را ب "مشروب" ض، کلمۀدرعو

 مردم که ،** و من نمیدانمغیر الُکحلی". ات"مشروبکه گوئیم ، چنان !!!؛ آب باشد یا شرابنوشیده شود، اطالق گردد

همین در  "خوردن و نوشیدن"در مقالۀ مفصل درین زمینه  خرین را چگونه توجیه میکنند؟؟؟این ترکیب آ ایران

 .به تفصیل سخن گفته امگرامی،  صفحۀ

  :ــــرـتذک  

و متأسفانه فقط قسمت کوچک   نوشته شده شاهان غزنویدر دورۀ گروه  اول حدوداً هزار سال پیش  که ،تاریخ بیهقی

زنده و  ما ز در زبان گفتار عواّم  وکه امر ،پُر است از کلمات و اصطالحاتی ،یک ششم آن به دست ما رسیده است

هین. آنچه ازین کتاب  گویا مانده است فرصت و امید است روزی  کته ای بود از صدها نکته.، نُ شدمثال داده  م 

ن عامیانۀ بشگافته و سرمشق بودنش را در زبابه شرح ، تا نثر فصیح و بلیغ این کتاب معظم را دهدحوصله یاری 

 !!کابلی به اثبات برسانم!

در کالم  ست، ما رائجکه از اصطالحات بسیار  ،دان. این کلمهال، کارمنسوب به کار؛ یعنی کارکن، فعّ   کاری =ــ 

 از روی ناز در وصف دختر خود مثالً میگفتند:مادران ارجمند کابلی کار رفته است. ه قدما هم زیاد ب

 خانه!!!" "کاری و باری و نمود  

بسیار حیف میدانم،  دارد، و و تامّ  عامّ رسوخ ما  در زبان عوامآن قدر  "کاری" ارآمد  و ک کارآیبسیار ترکیب زیبا و 

 ،و بلکه بهتر و باالتر از آن "کاردان"کرده و آن را همتراز زبان ادبی و مکتوب و مطبوعات ما از آن استفاده نکه 

در قرن  مؤلفی نامعلوم قلمه که ب ح،به نثر سلیس و فصی مغتنمبس ــ  کتابی  ستان""تاریخ سیدر ند!!! نکاستعمال 

 :میخوانیم پنجم هجری نوشته شده است ــ

ان  سیستان و او را مردم ها زال  زر ساخت....بیشتر آبادانی و رودها و کشتزار که اما زرنگ به آن گفتند»

ـ  ـ گفتند زرنگ"را که او ساخته بود "بَسَکر مانستی.  یرا که موی او راست به زر  کشیدهز خواندندی، "زرورنگ"

همۀ سیستان  خاستند،و بزرگان همه از ب سک ر  کاریو چون مردان  مرد و  ــکم کردند، اندر گفتار اینجا نیز دو حرف

 «را به آن نام کردند و "زرنگ" خواندند.
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 )س صادقیتاریخ سیستان، چاپ جعفر مدّر   10)ص

و یا چند روز گذشته  به()چند روز مانده از»، ترکیب «فالن روز  ماه»که گویند ، جای آنه ب  در تعیین تاریخــ 

ریخ در أشود. این نوع تعیین قیدی روز و تشنیده میو سالمند کابلیان عزیز  هم از زبانهنوز« از فالن ماه قمری

 : در تاریخ سیستان میخوانیم. تکار رفته اسه قدما و پیشینیان ما بسیار ب کالم  

  .«از ربیع االول گذشته دو شب، ... و کشتن  وی شب سه شنبه بود»

 :همانجا(. و یا 181)ص

و آنجا ببود و مردمان به او با مردم نیکوئی کرد، از حد بیرون.  ،کرتباز مردم اسحاق را خواستند. اندرین » ... 

 «و به وفات اسحاق بُست شوریده شد.. ماز محر   هفت روز گذشته روز شنبه، ــ شاد، تا فرمان یافت

 :(. و یا ۹۵ص جا، )همان

  ...« پنج روز مانده از رجب ــ روز آدینه، باز، عمر بن عبدالعزیز فرمان یافت»... 

 (65ص)همانجا 

 .را مییابیم "کرت"در جمالت باال یکبار دیگر کلمۀ 

ه ا بدر ایران نامأنوس گردیده و گوی غت در ملک ما استعمال وسیع دارد،که این ل ،ه. در حالیلّ خسته؛ ذ   =مانده ــ 

 !!!فراموشی سپرده شده است

د ،فرخی سیستانی ضمن قصیده ایحکیم  ــ  پس از فوت پدرش محمود  ت  مسعود را از اصفهان به غزنینکه ُمعاو 

 :تقاضاء میکند، گوید  ــغزنوی 

 ز ره   دور آمدیـــُسست گشتی تو همانا ک

 بیا بنشین و بر چشمم نشین ای دانم، مانده

 (دبیر سیاقیاکتر ما ددیوان، چاپ  300ص )

 مشهور در ملک گوید: مثلی .("کشتن"اسم مصدر از قتل، کشتار )  =ش ُکش  ــ 

 «.!!!باز ُکشش ش،رس  ل پُ او»

 : شهرت دارد، گوید  "تاریخ گردیزی"که به  خود، ین االخبار""ز  بن ضحاک گردیزی در  عبدالحیّ 

حرب کرد)مقصد از یعقوب لیث صفار( و بسیار  یز بود،ابو منصور افلح بن محمد بن خاقان که امیر گرد... و با »

سال ده هزار درم خراج به ور گروگان بداد و ضمان کرد که هرکرد، تا مردمان اندر میان شدند و ابو منص ُکشش

 « سیستان بفرستد.

 )  تهران 13۶3حبیبی، چاپ  الحیّ عبد دپوهانتاریخ گردیزی، به تصحیح  30۶ص )

، در زبان عوام ما در هیئت ست ربیکه اصالً ع ،کاری. این لغت )بفتح اول و سکون سوم( تیزکار، چابک، د =َجل  ــ 

 که گویند:، زبان اردو سرایت کرده است، چنانه کار رود و از همینجا به )به تاء( زیاد ب"جلت"

 «جلتی کرو )تیز شوید(.»

 : در سفرنامه گویدبلخی ناصر ُخسرو 

)راهبلد، اشتند، برفتیم. دلیلر حجاز دالمقدس پیاده با جمعی که عزم سف المقدس آمدم و از بیت یتپس من از آنجا به ب»

 «روی بود؛ ابوبکر همدانی میگفتند.و پیاده و نیکو جلد ما مردی( ــ شرح ازین قلم است رهنما
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 ) نامه، چاپ دبیر سیاقیسفر ۶1)ص

 چنین گوید: ن قصیدۀ معروفش در مدح  شهنشاه  غزنویـ ضمـ نویملک الشعرای محمود غز ـنصری بلخی ـحکیم عُ 

 شکارشیر جلد  ، پر مرد  چو بیشه پشتش

 شکرشیر سوار ، صفّ چو حلقه گردش

را و عظمت لشکر و ُوسعت  یجهانکشائی محمودجهانبانی و  فّر و شکوه   بیت، 180 طی نصری درین قصیدۀ غّرا،عُ 

 ک  شرق، خدایگان خراسان، شاه  ایران، شاه  جهان، شاه  عجم،ل  ح میدهد و او را ُخسرو مشرق، م  قلمرو او را شر

 :یتی چند ازین قصیده را مرور کنیمکه ب ،سروان زمین و ... میخواند. و چه بهترخداوند خُ  شاه زمین، عجم، شهریار  

 بیا ز ُخسرو  مشرق عیان ببین تو هنر      به خبر ،ای ُخسروانــهـایا شنیده هنر

 جمع آن لشکر ،ــه حمله ای بپراگندبــ      پیشاور دشت  ه ــــان باســخدایگان  خر

 ـزد  داورز ایــــــکسی درست نداند، ج      مـعج ار  شهری ،آوردـــاز آن غنیمت ک

 آنجا چگونه شد به سفر ،که شاه  ایران      عجب فرومانی ،ـمویــور از بهاطیه گ

 سیاقی( چاپ داکتر محمد دبیر دیوان، 1۴3تا  127صص )

وقتی از  ظم و نثر دری،نگر و هم بزرگان دبلخی نصری . هم عُ است آمده «خراسان» ُمعادل   «ایران» درین قصیده

نصری و فرخی و عُ  « ایران» .امروزی یعنی پیش کسوت  افغانستان است،"خراسان" گویند، مرادشان خن میس یران"ا"

 دیگر هیچ!!! اسمی دارد، التباسی   امروزی، فقط ارتباط   « ایران» با کشورم د  دیگر بزرگان متقَّ فردوسی و 

 )=  شهری در هندوستانبهاطیه 

در  .کابل است اصطالحات بسیار معمول روستائیان زمین قلبه شده و شخم زده، زمین شیار کرده. از = ُشدیارــ 

 .میکنند را استعمال "شیار"دیده نمیشود و ایشان در عوض  "شدیار"فارسی ایران کلمۀ 

  :نصری در شرح سهمناکی  پیالن سپاه  محمود گویدبلخی عُ حکیم 

 م پای ایشان کوه شد دشتـزخ به

 ُشدیار به زخم  یشک  ایشان دشت

 همانجا( 3۹ص )

 .تلفظ گردد "اشک"که در زبان گفتاری ما معموالً  است، "عاج"یا  "دندان فیل"مراد  از  "یشک"

 :ددر وصف  اسپ  سلطان غزنوی فرمای و

 دـ  نام  تیز  دشمن کُ ـام  تیز ُکن د، کــه گب

 شدیاربه ُسم  سنگین هر سنگ را کند 

 همانجا( 1۴۵ص )

ید در شرحش چنین فرهنگ عمقُمری. از  ی به رنگ موشی و خردتربی آزار کین وپرنده ای مس  =موسیچه ــ 

مختلف و متفاوت کامالً  گانپرند «موسیچه» و  «فاخته» و «قمری»اما  «.پرنده ایست شبیه   فاخته، قمری» :آرد

 :ضمن قصیده ای فرموده فریدالدین عطار، شیخحضرت  .اند، هم در شکل و رنگ و هم در جسامت

 هستم موسیچهاگر موسی ن ی م 

 ارمدر آه  موسی وار ـسزد گ
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 دیوان، چاپ مرحوم سعید نفیسی( ۶0)ص 

 که گویند:، چنان اداء گردد، "آرا"کل   شه بکابلی قدرت. در اصطالح عوام  توان، توانائی، = یاراــ 

 «!!!آرای گپ زدنه نداره»

 !!!(.یارای گپ زدن را ندارد)

  :فرمودهبلخی نصری عُ حکیم 

 هیبت او سته ونان شدــزد چـنام ایه ب

  یارااو  که نیست کس را کردن خالف      

 اهتمام دیبر سیاقی(ه دیوان، ب 3)ص 

 رندببه کار  ا همر رشگفتاری ماست و حتی مصغَّ  از اصطالحات بسیار متداول ؛مقابل بلندکوتاه، پست،  = پَخچــ 

"بلند و و  "پخچ و بلند"ترکیباتی از قبیل  کنند.میاستعمال  فراوان ،کوتاه افادۀ قد   برای کلمه رااین  گویند. "پخچک" و

در زبان عامیانه و  موی  سر" "پخچ کردن  و  "پخچ کردن صدا"و  "بلندی و پخچی"و "قد  پخچ" و  "قدپخچ"و  پخچ"

"ماشین و  دار" "ماشین درجهو  "ماشین بلند"و  "ماشین پخچ"ترکیباتی مثل شفاهی مردم کابل تداول بسیار دارند. 

ــ در مورد این اصطالح زیبای داّلکی  میگرد "تراشیدن"و در سرحد را از بیخ سر )ماشینی، که موی "یپ   ورچهمُ 

از اصطالحات داّلکان بود، که برای ماشینهای میخانیکی و پیش از آن، که ماشینهای  (امضمن مقاله ای مفصل گفته 

 چ کردن صدای رادیو مثالً میگفتند:د، بسیار استعمال میشدند. برای پخبرقی رواج یابن

 یا گوشهایمه پراند!!! ؛"صدای رادیو ره پخچ کو، که گوشهایمه کر کد

مرغان خانگی و بالخاصه گرفتن  در هنگام  ، که ازین لغت ست دیگری مالاستع "پخچ پخچ" مانند   قومنده ترکیب

را به رسم تسلیم شدن،  و بالها خود را خم کردهبا شنیدن این قومنده  هازبان گویند و آن بی "مرغ تخمی"و  "ماکیان"

 د.نپهن کن

قطعاً سراغ  "فارسی ایران" اندازه استعمال میشود؛ درحّد و تا این  "دری ما"این کلمۀ زیبا در حالی، که در 

 نمیگردد.

 نصری بلخی فرماید:ملک الشعرای باوقار محمود غزنوی، حکیم عُ 

 در نبردزد  ردر بر سر مــــــاگ

 کرد پخچ سر و قامتش بر زمین

 (کوشش داکتر سیاقیه دیوان، ب 3۵3ص )

هم از  "بی حوصله"یعنی  ؛وار" "بیست. ترکیب  رایج عامیانۀ کابلی یاراز اصطالحات بسدوره؛ ، نوبت = وارــ 

رودکی سمر قندی، که استاد و پدر  .که بی حوصله گشت، نوبت را رعایت نمیکند، همینجا برخاسته است، چون آن

 :، فرموداست فارسی خوانده شدهدری/شعر 

 آذر گذشت و شعـلۀ او وار  

 ـان آمدـزمـ ،شعـلۀ الله را

 براگینسکی(؛ ی. دیوان بر اساس نسخۀ سعید نفیسی 78)ص 



  
 

 

 6از 6

 "آب"  تلفظ میگردد. برخالف  هم"آب"، که دقیقاً ست رایج گفتاری  مااز لغات بسیار  ؛، وقارآبرو، عزت = آبــ 

 .دتلفظ شو "ا و" معموالً در هیئت   ،مامردم  یدر زبان عامیانه و گفتار راد از آن مادۀ مایع حیاتی ست، و، که معادی

 :بدهم "آب"اگر مثالهائی از 

 «خرید. هآب خود»

  و یا

 «اس خودت دسته آبت ب»

 «طوسی»و ناحق  او را به غلط واست تصحیح و چاپ کرده "جواد شریعت"  داکتردیوانش را ــ که  دقیقی بلخی

 : گوید ــمیخواند 

 ت بشوذآبن آیفت که ـــناسزا را مک

 به سزاوار کن آیفت که ارجت دارذ

 جواد شریعت(داکتر اهتمام ه ، ب۹7)ص 

 چنین است:بلخی . و معنای بیت دقیقی تقاضای کمک کردن دست حاجت پیش کسی دراز کردن،=  ردنآی فت ک

پیش شخص شایسته و نیک اندیش بر، که  که آبرویت میرود. حاجت دست حاجت دراز مکن، هپیش آدم ناشایست

 بداند. ارجت نهد و قدرت

 )ختم قسمت دوم، بخش اول(

 

 

 


