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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  
 

 

۱۷/۰۴/۲۰۲۱                                                مجمع اللغات /قیس کبیر

  

 

 لغاِت اصطالحی درج شده در قاموس کبیر افغانستان   

 
و    پرداخته است  زی لغات درج شده در  بخش مجمع اللغات ن  یبه شرح بعض گر،یمسائل د یبس ح یافغانستان در کنار توض  ریقاموس کب
  زین رهیو غ میسخنان نغز، سالنامه ها، تقاو ،یم،معانیها، مقوالت، لطائف، مفاه  زهیوج  حیبه توض ریمس نیدارد  که در ا  شتریتالش ب 

     دینما یم یسلسله لغاِت مصطلح  مردم  جامعه  را معرف  نیدر ا نکیبپردازد. ا 
 

 

تر  یکی  دلچسپ  در  نیاز  زبان  و  یلغات  لغات   ، 

ون اصطالحات مروجه مردم  افغانستان  است که  از قر

شفاه  مهیقد مردم    نه یسبه    نهیس  یبصورت  گفتار  در 

  ن یحفظ و سجل کردن ا   یو دوام دارد. قاموس برا  اتیح

 نیما که در  ی. هموطنان گرامدارد  یاقدام  جد   یارزش مل

ارزو   و    ی فرهنگ   یکه در غنا  دارند عرصه  مهارت  

مردم  شیاز گو  نکی، ام یکنیاستقبال م شانیازا ی. ما با اظهار قدر دانرا انجام دهند یکشور خدمات   یزبان و لغات در 

نحوه کار    نهیزم  تا میدرج نموده ا  نجا یارسال داشته اند مشت نمونه خروار درا  یگرام  شمندانیچند را که اند  ی لغات

 .میکنیم میبه خدمت شما تقد میمشخص فراهم  کرده باش  میبزرگان را که ارزو دار

 

 تشریح  اصطالح

  
مصدر به کار می رود و به معنی داخل کردن یا در حالت اسم در زبان عوام افغانستان  تَِقْی: تقی 

جابجا کردن است با به کار برد کمی فشار . مثالً احمد غذا را در دهن طفل مریض تقی کرد. و یا 
محمود پنبه را در بوجیها تقی می کند. و یا کاظم اجرت معلم خانگی را که پول نمی خواست، به  

صدوقی یا جیب خویش و غیره چیزی را داخل کردن را گویند، به معنی در جایی یا زور در جیبش تقی کرد. 

 مثالً دیدم که مکتوب را در جیبت تقی کردی و غیره 
و به چنینی گفته میشود که چاق شده خوب   کسانی که فربه یا چاق میشوند، گردن ایشان هم ضخیم میگردد گردن انداختن 

 گردن انداخته یا گردن کرده 

 ترکی به معنی سیاه و باالعموم در بعضی مناطق شمال افغانستان متصل به ازبکستان و ترکمنستان مورد قَّرْه:کلمه   قره / قََره 

دارد.  استعمال 

همچنان در قطعه بازی یکی از چهار جنس را که تپان و پشه و خشت گویند چهارمش با رنگ سیاه قره گفته  

 میشود

ه باید به یکی از چند نفر داده میشود از قدیم ترین ایام در ساحه  جهان اسم  یعنی انعامی ک قُّرْه: قره اش برامد قره / قَُره 

افراد باالی کاغذی یا تکه و یا چوب یا سنگ نوشته میشد و هنوز هم، و در صندوقی یا خریطهء انداخته  

ل  میشود و بعدا یک نفر با چشم بسته یکی ازین کاغذ و چوب یا سنگ را از خریطه  بیرون آرد که این عم 

 را قره کشی گویند

وس: صفت است و کلمه  مروج در پشتو ودری مورد استعمال دارد و به اشخاص مذکر گفته میشود که   دٔووس َدو 

 دون صفت و از نظر خانوادگی و زناشویی بی غیرت باشد 

خارج باشد که گویند لکات میخورد  کنتروللَکاْت: دری است و حالتی کسانی را گویند که در رفتار توازن شان کامالً از   لکات 

 یا لکات میرود مثال در حالت نشه  زیاد و یا بی خوابی 
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 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

در معنی طرح کردن و پیشنهاد کردن و پیش کشیدن است. مثال در این روز ها امریکا دولت انتقالی صلح افغانستان  به میدان انداختن 

 را به میدان انداخته 

از مصدر جان کندن اشتقاق یافته و به کار سخت و طاقت فرسا اطالق می گردد. مثالً احمد برای گلکاری بامها جانکنی   جانکنی 

 دارد و یا محمود مصروف جانکنی امتحانات کانکور است 
 شادمان، شاد، مسرور، سرخوش، سرمست، ملنگ، نشئه  شنگول 

جانا جانی یا  

 جانجانی 

خویش را ناز میدهد و در بغل گرفته میگویند این نازنین  به معنی به جان نزدیک کسی را مثال اکثر مادر ها که اطفال

یا عزیز جانجای مادر است و غیره و همچنان به اطفالی که خاله ها و عمه ها آنها را بسیار دوست دارند در بغل فشرده  

 گویند جانانی عمه یا خاله و غیره و یا دوستان بسیار نزدیک و یا زن و شوهر به همدیگر خطاب مینمایند 

وفایل یا فیل ترکیب شده به معنی شخصی که در    اسم از پهلو پَْهلٌْو فآْیل: در زبان عوام پالو فیل گفته میشود که ان پهلو فیل 
پلوی دیگری نشسته که زیاد تر به همصنفی که در چوکی دونفری مکتب در کنار همدیگر نشسته ، پهلو فیل همدیگر 

و سینما و طیاره و غیره و هرچند فیل یا فایل با هیچ کلمه  دری  ی گادی و موترو یا در چوکی ها  اند، اطالق میگردد
خویش احساس نمودن  سر نمیخورد احتماال از کلمه  »ِفِْیْل« انگلیسی به معنی احساس کردن یعنی کسی را در پلوی 

 گرفته شده باشد 

ر فرانسوی و آلمانی ویروس و در انگلیسی  از عین کلمه  التین گرفته شده که د که هردو ویروس یا وایرس ویروس 
به حساب میرود، به این  و عبارت است از یک ماده  مغلق کیمیاوی که در جمله  مواد اورگانیک تلفظ میگردد وایرس

برعالوه  کاربن، و هایدروجن دارای ناتریوم و سلفر و   هایش در ساختمان خویش معنی که از نظر کیمیا مالکول
با از دست دادن یا اضافه شدن  یعنی متداوم شکل مینمایند و حتی از زمان تا زمان کوتاه تغیر  شدغیره و غیره میبا

یک عنصر به مالیکولش غیرقابل اداره و این مغلقیت آین ماده خطرناک تلقی شده است و زمان زیاد را در بر  
 میگیرد که اجزای ثابتش تثبیت گردد تا مقابلش دوا یا واکسین ساخته شود. 

بر کسی را گویند که اصال تند گویي ناحق میباشد. یقین که از    ُکلَْنَگْک: کلمه  عامیانه است که تنقید و تند گویي آمرانه کلنگک 
قوی خود را با آواز های گوناگون میخواهد تثبیت    کلمه  کلنگی یا مرغ کلنگی که در مقابل حریف خویش با حرکات

از آن ساخته و مروج شده است و با مصدر کردن استعمال میگردد. مثال کلنگک کند، هم مانند است و این اصطالح 
 میکند یا کرد و غیره 

و گلها در اوایل بهار باز میگردند، ذرات کوچکی    شکوفه های درختان َگْرِد ُگْل در لسان آلمانی »پولن«:زمانیکه گرد گل 
و سبزه ها در مرکز گلها و شکوفه ها به وجود می آیند که فوراً زنبور عسل و دیگر حشرات را روی گل شکوفه ها 
گرد گل از یک طرف مواد خوراکه برای حشرات و خصوصا زنبور عسل که آنرا  که از آین به خود جذب مینمایند 

نسل گلها برای سبز شدن تخم نباتات نقل میدهند که  برای زنده نگهداشت گل دیگری و از گلی به ایندجمع آوری مینم
یک قانون طبعی است. این گرد گل ها در بسی مردم حساسیت تولید مینماید که در لسان آلمانی » پولن یا خاک یا  

 گرد و یا آرد گل« گفته میشود 

که فرقش با خراس خانگی اینست که   قوی هیکِل جنگی را مرغ کلنگی کویند های خراس ُکلَْنِگْی:در زبان دری مرخ  کلنگی 
و برخالف تاج مرغ خراس خانگی پهن است و به ماده اش ماکیان و در تمام   شگفته تاج سر شان به اصطالم

ران به پسران مرکزی و شمال افغانستان به نام کلنگی یاد میشود. همچنان این صفت کلنگی بودن از طرف پد مناطق
پنجه   نام خدا کلنگی است. مرغ های کلنگی در عین زمان در دو سانتیگی  خود گویند که این یا آن پسرم خوردسال

نوک تیز کم و بیش یک و نیم سانتی دارند که »پِْیْخ« گفته میشود و در   به طرف داخل یک برامدگی های پای شان
ا از آن کار میگیرند و آنقدر مستحکم است که اگر به سینه جانب وقت جنگ با کلنگی مقابل خویش برای زدن با پ

 . »َشتَْل زدن« گویند و این زدن مرغ را با پا و پیخش مینماید اصابت نماید سینه اش را شکاف مقافب
خدمتگار: خدائی خدمتگار  آزادیخواهی    خدائی  جنبش  در  دهند.  انجام  را  کاری  اجرت  بدون  که  گردد  می  اطالق  خدمتگزارانی  به 

پشتونستان سازمانی به این نام تشکیل شده بود که بدون اجرت و معاش، برای آزادی پشتونستان مبارزه می نمودند.  
شخصی خبرچینی نمایند که در خدائی خدمتگار همچنین به کسانی اطالق می گردد که بدون اجرت برای دولت و یا  

 این صورت این نام بار منفی دارد. 

است[ وقتاً فی الوقتاً که بر شاخه های درختان  ٌکْوٌکْو: اصال مفهوم یک صدا را دارد که قمریها ]قمری یک نوع پرنده کوکو 
آواز را بیرون میدهند و   صدایی میکشند : کوکوکوووووو مانند ُکْت ُکْت مرغ ها که بعد از تخم دادن این مینشینند

بذله گویان و یا در نثر منظم هم ادبا یا    احتماال برای خبر ساختن از تخم دادن است. کلمه یا آواز کوکو را بعضا 
میچینند دانه  انار و غیره و شعدر  ۰۰۰دخترها شیشته قطار۰۰۰شعرا استعمال نموده اند مثال کوکوکو برگ چنار

دو معنی دارد که اول کوکو تکرار در زبان عوام گفته میشود که کو یعنی کی یا کدام   ای رباعی خیام کو کو ذو معنین
 چنین معنی کرده است  را یا کدام چیز که کوکوی موسیچه

ُگْولَه  َغْیبِْی یعنی گوله  غیبی ترکیب دری و عربی ، یکی از قدیم ترین اصطالحات زبان دری و مشهور در زبان عام  گولهٔ غیبی
غیبی است و بیشتر در وقت جنگ و جدال و دعای بد نمودن به جانب مقابل گفته میشود که:»کوله  غیبی   گوله  

به این معنی که وقتی گلوله  تفنگ یا تفنگچه به یک زاویه به سنگ سختی یا     نصیبت شود یا گوله  غیبی بخوری«. 
ند که ازین نوع واقعات در جنگ ها و غیره  فلزی اصابت نماید دوباره بر میگردد و به جای نا معلومی اصابت میک

 زیاد پیش شده و به شخصی تصادفی و یا حیوانی نا خواسته اصابت نموده و کشته شده که گوله  غیبی خورده است 
 

 19مردن است، ترکیب یافته. مثالً بر اثر مرض عالمگیر کوید  مترادف مرگ و میر که هردو به معنی  از دو کلمۀ مرگ و میر 
مرگ و میر در جهان بسیار توسعه پیدا کرده. و یا خشک سالیهای اخیر که کمبود مواد غذائی را در قبال داشت، در 

 . افریقا باعث مرگ و میر صد ها هزار انسان گردید

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 3تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

و   کاریعار و ب یمضمون وب یولگرد و ب یکه هردو به مفهوم آدمها افتهی بیلگه و لوگه: از کلمات لگه و لوگه ترک لگه و لوگه 
  ۀو لهج ی باشد. مثالً احمد چند آدم لگه و لوگه را با هم جمع کرده که با آنها در مورد زبان فارس یروزگار م یب

به    یمعن نیکلمات لگه و بوگه هم در هم ب یاست. ترک بانکار متخصصان ز ن، ی که ا  یدر حال د، یجر و بحث نما یدر
 روند. یکار م

 ک یکمر بار مورچه میان

 ه بی حیا، چشم ترقید  چشم شسته 

 ادویه و غذا هائی که در وجود انسان سردی می آفرینند  خنکیانه 

 ک آلوده دامن، بدنام، فاجر، فاسق، بیعصمت، ناپا  تردامن 

 کند  شانیخاطر خود را پر زه یخرد و ر ۀکه بخاطر هر مسأل  یکس ریزه چین

 اهو یشوروغوغا، ه اد،یبانگ، فر عالال

 ک هُدهُد: اتوت شانه سرک 

 را بشنود  زیخو را وچ کرده که همه چ یهوش: او گوشها  زیت دار،یب وچ 

 کنند  یما آن را "کوتر" تلفظ م یکبوتر است که هموطنان قندهار ی َکبتَر بر وزن کفتر )اسم( به معن کبتر 

حبس کردن در  ایمحبس و حبس کردن معمول است. اما، حبس  یکردن. در زبان در یِسجن )ع اسم( زندان. زندان سجن 
دهد، به گونه مثال:   یم یحاالت نگه داشتن هم معن یدهد؛ بلکه در بعض ینم یکردن معن ی زندان ا یزندان  یهر حالت

آنجا که در قرآن  ایدهد.  یم یبند شدن آن معن  ای آندهد؛ بلکه نکه داشتن   ینم  ی ساختن بول معن یحبس البول، زندان
است که دو  نیحبس ا گونه  نی. منطور از ادیبدان اشاره شده است که دو نفر شاهد را بعد از نماز در مسجد حبس کن

متأثر از   نکه یا  یکننده را بشنوند. بعد از نماز برا تی وص ت یکه وص دینفر شاهد را بعد از نماز در مسجد نگه دار
 ند یکه خوانده اند، در وقت شهادت دروغ نگو ینماز

 ی . سالخوردگیری ِکبَِرِسن )ع حاصل مصدر( کهولت. پ کبرسن 

نامند که   یرا لندهور م یشود که اندام درشت و قد بلند داشته باشد. معموالً کس  یگفته م یما به کس انهیدر زبان عام لندهور 
شود، که  یاطالق م ی. به کسانستی و خوب ن دهیپسند ف یاندام ناخراش و ناتراش "چهارتراش" مانند داشته باشد. تعر

 که از آن ها نفرت دارند  میبگو  تبهتر تس ای د؛یآ  یآن ها خوشش نم ندیاز د  ندهیگو

 یکرنگ یو   تیم ی. اشاره به صمیمیو صم کی نزد اری. دوستان بس ی( دوستان جاناجانیاضاف بی اَصحاِب َمنقَل )ترک اصحاب منقل 
  یو م ندی گو یشوند و با هم م یمنقل جمع م کی و غالباً در زمستان ها دور  یاست که در وقت سرد  یکسان نیب

 کنند  یشوند و "دود" م  یم عمنقل جم کیکه دور  یکسان ای کنند؛  یخندند و قصه م

د. مثالً  یا گای ناگای )گاه ناگاه( به مفهوم دیر وقت بعد، یا بعد از دیر زمان ویا به ندرت و یگان یگان وقت می باش له یبه ا   لهیا
 احمد به مسعود گفت: "ایله به ایله که تو به خبر گیری ما آمدی، یعنی اینکه بعد از مدتها به دیدن ما آمدی 

سانقه یا تقریبا مساوی باشد مانند چهارمغز یا مثل   هر جسمی که فاصلٔه مرکزش با محیطش در هر نقطٔه محیط مساوی کلوله 

 گفته میشوند. کدو و تربوز آنها اجسام کلوله

 هر جسم استوانه یی را لوله گویند، بی تفاوت که میان خالی باشد یا نه مثل نل آب  لوله 

شده، منتها در زبان  حیکدام تشر از دو اسم جل و چپن که در قاموس هر بیاصطالح عام است و ترک  کیُجّل و َجپَن:  جل و چپن 

خانه از لباس تا لحاف و توشک و بالشت که  یایو جل و جپن به تمام اش شودیجپن و نه چپن گفته م ب، یترک نیعام در

 .شودیجل و جپن به آن گفته م شوندیکهنه م

که مورد استعمال ندارند مال ارجل  لیاز هر قب یو عبارت اند از اموال کهنه ونو شودیاَّرَجْل: عموماً مال لرجل گفته م ارجل 

  ایکهنه همه را  ایباشند  دیچه جد رهیها و غ کهیکه چه در خانه ها و دفاتر و فابر یدر تمام جهان آالت و اسباب ند، یگو

نوع اجناس  نیکه ا  کنندیم رهیذخ یحساب ده یها باشند برا کهیدفاتر و فابر اگر ره، یذخ یگدام ها  ایدر پسخانه ها و 

اموال نو و  لیاز هر قب  یعنیها هم مال ارجل وجود دارد  یدر کهنه فروش گریمثال د ند، یرا مال ارجل گو لیاز هر قب

 و کهنه  دیجد

در جه از کمر طوری خم شده باشد که تیر پشت او با سطح زمین   90به حالتی گفته می شود که یک شخص در زاویۀ   خمپلک 
د. و این، معموالً در حالت مریضی افراد و معاینۀ مقعد توسط داکتر صورت می گیرد، چنانکه در موازات قرار گیر

در داستان ذیل تعریف گردیده: "فردی دوستش را برای معالجه پروستات به لندن برد. تغییر اندازه پروستات باید از 
 ! داخل مقعد معاینه بشود

بشود به شکلی که رویشان بطرف زمین باشد و بدن با پاها یك زاویه    دکتر به مترجم گفت: "به دوست تان بگوئید كه خم
داشته باشد و باسن ایشان رو به باال و دستان ایشان روی زمین باشد." ترجمان به مریض گفت: "داکتر    درجه   90

 . میگه خمپلک بگیر«

 

 

آنها  ات دیگر که در »قاموس کبیر افغانستان« درج گردیده اند و شما هموطنان میتوانید در قاموس  اصطالح... وصد ها  

 ا در تماس شوید.و درصورت نبود، لطفاً با م جست و جو کنیدرا 
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