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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  

  
 

 

۲۰/۰۵/۲۰۲۱                                                مجمع اللغات /قیس کبیر

  

 

قاموس کبیر   در La Palma درج شده در جدید لغاِت اصطالحی
 افغانستان 

  

 
و تالش  پرداخته  زی لغات درج شده در  بخش مجمع اللغات ن  یبه شرح بعض گر،یمسائل د یبس ح یافغانستان در کنار توض  ریقاموس کب

بپردازد.   زین  رهیو غ می سخنان نغز، سالنامه ها، تقاو ، یمعان م،یها، مقوالت، لطائف، مفاه زهیوج حی به توض  ریمس نیدارد  که در ا  شتریب
 می گردد.معرفی  سلسله لغاِت مصطلح  مردم   نیدر ا نکیا

 

 

کوتاه  ز،یعز  هموطنان   دن ید  بهکه    شودیم  یمدت 

مملکت    مربوط  که  La Palma  رهیخواهرزاده ام در جز

 منسیز  یکمپن  در  یرسم  کار  از.  امآمده      شود،یم  ایاسپان

 ریکب  »قاموس  یبرا  و  گرفته  یرخصت  المان

  بردن  لذت یلوپه در. مینمایم office Homeافغانستان«

 قاموس،  یک یتخن  انکشاف  ره،یجز  نیا  یهوا  و  آب  از

 .گذرانمی م را خود روز و شب ینمامض  بعضی نشر  و دی جد لغات درج

 یعنی  ،یبصورت شفاهقرنها  اصطالحات مروجه مردم  افغانستان  است که  از   ، لغات ویلغات زبان در   نیدلچسپ تر

اقدام    یارزش مل  نیاو مکتوب کردن    حفظ و     یو دوام دارد. قاموس برا  است  اتیدر گفتار مردم ح   نه یبه س  نهیس

ا.  ردهک  یجد ایثریت  کدر  قادر  مطلق دیکشنری های  این اصطلحات  رانی شما  به جغراف به جست و جو    یی ایمربوط 

  ی زبان و لغات در   یفرهنگ  یکه در غنا  دارندرزو  آعرصه  مهارت  و    نیما که در  یهموطنان گرامافغانستان نیستید.  

مردم    ش یاز گو   نکیا  .می کنیاستقبال م  شانیازا  ی. ما با اظهار قدر دانبا ما در تماس شوند  را انجام دهند  یکشور خدمات

  و   نه یزم  تا میدرج نموده ا  نجایخروار درا  ۀنمونمشت    به عنوان  ارسال داشته اند  یگرام  شمندانیچند را که اند  یلغات

خدمت شما    در ذیل چند مثال.  میمشخص فراهم  کرده باش  به صورت  میداررزو  آ  تطبیق آنرا  نحوه کار بزرگان را که

 . میکنیم میتقدعزیزان 

 

 تشریح اصطالح

  

سر   ره،یرنگ ت یساده و صاف شتر یخوار و درنده با پوست پشمپستاندار و گوشت وانیح ببر 

.  دم الی روشن تر است تا آواخر و ختم   یو  یبه رو کیآن نزد الی ایبزرگ و پرمو که موها 

 نی از یگربه )پشک( بعض  ۀو کوتاه دارد. از خانواد  یپُف  الیدم  ریو صاف که در قسمت اخ کیبار

در شاهنامه   - انی باشند. ببر ب داشتهیم اهیس ای و  ینصوار ۀریپوست شان خطوط ت یرو  واناتیح

 /است. کردهیبر تن خود م ببر که رستم زال هنگام جنگ ریش ایاست از پوست پلنگ  یانام جامه

 ی خ.  معروف 

  

«  به کلمه »سادو افغانستان  در گویش عوام جامعه  در اصل خود »سادهو « است که  کلمه  سادو
از   این صفت در هندوستان  .زبان سانسکریت مشتق می شود از   این کلمه شهرت یافته است. 
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 4تر ۲ له : د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه 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

 

زمانه های قدیمه به اشخاص صاحب اراده صادق القول که تمام زندگی اش را با ریاضت کشیدن  
. سادهو اطالق می گردید ،و غرایز شیطانی شان غالب باشندو مقاومت میگذشتاندند تا بر نفسانیات 

روا میداشتند و  جوهر انسانیت هر نوع ریاضت را برخود و تن خود  ها برای رسیدن به  
 . ساختند میخوشبختی ها را بر خود حرام 

 یوگی های هند، زاهدان تارک ابدی دنیا

. سادهو ها از شهر ها به جنگل ها  شد  وقتی هندوستان بزرگ دستخوش استعمار وحشی انگلیسی  

 پناه میبرند . 

این بزرگواران سؤاستفاده   نام  از  فریبنده و طرار را برای فریب   می کردواستعمار  و اشخاص 

سادهو ها نیز استفاده کردند از نام    جهاد سؤ  از نام  مثل جهادی های امروزه که   جوامع همجوار  

سؤ به   استفاده  رنگارنگ  کتابهای  با  را  آنها  و  شد  غیر   تماممروج  جوامع  انسانی  محیط 

وغیر مؤمن  همین سادو های خریده شده   فرستادند که در قدم اول با تحریف ادیان بوسیله   هندی  

 . کردندعوامفریبی می

 

بر شهرت    کهازهمین خاطر چون در افغانستان سادهو های حقیقی مثل هندوستان بمیان نیامدند  

که در هند تعلیم جاسوسی  اجنت های انگلیسی   گروه از    د، لذا یکمبتنی باشن  هند سادهو های اصیل  

نام    ،کم چهره آنها شناخته شده گرفته بودند به افغانستان سرازیر شدند. خوشبختانه در مدت بسیار  

. ازینرو در افغانستان به دو جامعه بار منفی بخود گرفت های رسیده به افغانستان در بین   سادهو  

کردند وبرای آنها احترام قایل جوگی خطاب می ، اولی ریاضت گران را معنی مروج شدنام و دو  

) بدون  بنام سادو   دومی که منحیث جاسوس برای تخریب جامعه افغانی مؤظف شده بودند  و  بودند  

ینرو از  .کابل جای نمیدادند. حتی آنها را در گذر های معمول در  ندنمود  شهرت پیدا (  هی دو چشمه

باهم  در همان گذر    ها  منطقه را بلدیه یا شاروالی وقت بنام گذر سادو ها تعیین نمودند که همه سادو

 زندگی داشتند.

 

پس سادهو های اصیل هندی قابل احترام و سادو های آمده از هند از لحاظ لغوی بار منفی به خود 

 گرفته است.

 به اهتمام مسعود فارانی 

  

قاموش پشتو  3۲۱مفهوم کلمۀ "جوت" در زبان پشتو ریشه داشته است؛ "جوت" در صفحۀ  -الف جوت 

«  : » جوت: خفه، غمگین، لغو، ملتوی شدن و نیز به معنی گاومیش جوانچنین معرفی گردیده

 .آمده است

که  و اما لغت دیگر در کنار کلمۀ "جوت" نیز مورد استفاده است، آن کلمه "ُچوت" می باشد   -ب

آلۀ میکانیکی حساب است به شکل مستطیل که در طول آن سیخ های نصب و در سیخ ها لولک 

های دایروی قرار داده شده است که با آن عملیه های متفاوت ریاضی را به عمل می آورند. و 

 چوت به  نیز در زبان هندی و اردو

 .معنی دروغ و کذب استعمال میگردد 

 بازی وقتی قهرکنند، گویند. قهر کردن مؤقتی و صلح آمیز  کلمه ایست که اطفال دربین -ج

 به اهتمام  محمد اکبر زمین

  

به معنی اولین پولی که از   ِدْستاْلْف:اصطالح عام کسبه کاران و تاجران است در دری و فارسی دستالف 

روغن و  فروشات به دست آید به آن دستالف گویند. طور مثال؛ میوه فروش یا تکه فروش یا 

برنج فروش اولین مقدار پولی را که از اولین فروشات خود در روز به دست آرند، میگویند که 

 اینک یک دستالف کردم یا کردیم.

 به اهتمام زمری کاسی
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 4تر 3 له : د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه 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

 

  

است گفته میشود که شدید  استی یا شاالق اصطالح مشهور وعام است و به کسی شاالق -الف شاالق  
 فع حاجت داشته باشد. ضرورت به مبرز رفتن برای ر 

دیگرش آرزوی عمل جنسی داشته   بعضاً به شوخی زن و شوهری که بی درنگ یک اش یا-ب
 باشند، میگویند؛ کمی صبر چرا شاالق استی؟

در اجرای اموراتی کسی که در انتظار بی صبری میکند، به او گفته میشود چرا شاالق استی، -ج
 نکن صبر کن.  کمی صبر و یا شاالقی

 اگر عضوی به درد آمده باشد، مریض می گوید که مثالً :"زانویم بسیار شاالق است." – د

  به اهتمام زمری کاسی

  

اظهار غیظ و غضب و تهدید به جزا را گویند، مثالً معلم باالی شاگردان پتکه کرد که اگر کار  پَتَکه 
اَتَکه بکار خانگی خود را انجام ندهند، آنها را گوشمالی خواهد   این لغت بیشتر در پیوند با  داد. 

میرود که معنی مشابه دارد. مثالً احمد باالی محمود اتکه و پتکه کرد که اگر پول قرضش را تا دو  
 روز دیگر نپردازد، او را جزا خواهد داد و به قاضی مراجعه خواهد کرد. 

  به اهتمام زمری کاسی

  

ٌکْوٌکْو: اصال مفهوم یک صدا را دارد که قمریها ]قمری یک نوع پرنده است[ وقتاً فی الوقتاً که بر  ٌکْوٌکوْ 
شاخه های درختان مینشینند صدایی میکشند : کوکوکوووووو مانند ُکْت ُکْت مرغ ها که بعد از 

ضاً در در تخم دادن این آواز را بیرون میدهند و احتماال برای خبر ساختن از تخم دادن است، بع
بذله گویان و یا در نثر منظم   مناطق دیگری قت قت هم تلفظ میگردد. کلمه یا آواز کوکو را بعضا

 هم ادبا یا شعرا استعمال نموده اند مثال
در رباعی خیام کو    .میچینند دانهٔ انار و غیره۰۰۰دخترها شیشته قطار۰۰۰کوکوکو برگ چنار

که چه شد یا کجاست یا دو معنی دارد که  ال ؤسدومعنی دارد، یعنی کوکوی پرنده یا منحیث  کو
اول کوکو تکرار در زبان عوام گفته میشود که کو یعنی کی یا کدام یا کجاست چیزی که مفقود 

شده که کوکوی موسیچه را چنین معنی کرده است، در رباعی از خیام در ذیل به معنی کجا شد؟  
 کو کو با یک مکث ادا میشوند:که 

 آن قصر که با چرخ همی زد پهلو
 بر درگه آن شهان نهادندی رو

 ایاش فاختهدیدیم که بر کنگره
 بنشسته همی گفت که کوکو؟ کوکو؟

 
دو معنی دارد که اول کوکو تکرار در زبان عوام گفته میشود  یا در رباعی خیام کو کو ذو معنین 

 چنین معنی کرده است را کدام چیز که کوکوی موسیچه که کو یعنی کی یا کدام یا
 به اهتمام زمری کاسی

  

چنین به نظر میرسد که مکۍ یا پسوند وصفی برای اسم ها باشد هر چند تعداد شان کم است و به   مکی)مکۍ( 
 معنی صفت تصغیری با بار مثبت تعبیر شده بتواند مانند :

 قمرمصنوعی   –سپوږمکۍ  –سپوږمۍ 
 وږمکۍ   –وږمۍ  –وږم 

 .سارمکۍ :نوع سبزۍ است ترش مزه که خام و پخته خورده میشود
 : اسم زنانهمکۍگل 

 اینکه با پسوند تصغیري )کۍ( ارتباط دارد روشن نیست 
 به اهتمام رحمت آریا 

  

منحیث کالنتر مهتر  افسقال غلط کلمه آقسقال ترکی است. آقسقال به کسی اطالق می شود که  افسقال
  باشد در جامعه قبول شده  وخیر اندیش  بزرگ وشخص مصلح
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 
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بد )  ""افسقال   ودر بین هزاره ها  “مهتر” اصطالح “کالنتر” یا در گویش دری زبانان  چنانچه  
"لوی   در بین پشتون ها و ”آقسقال” ترک ها در بین   ناصحیح آن مروج است( بختانه 
 .بیانگر است  ایشان  را در جمع شخصیت  دهندۀ “ریاست” یا “بزرگی”نشان    خان" 

کلمه آقسقال را "افسقال" با حرف "ف" نوشتن علط مشهور است، افسقال غلط مشهور بجای 
که   بدی دارد در اصطالحات محلی و عامیانه، کلمه سخیف ومعنی آقسقال صحیح نامشهور

افسقال   غیر مؤدب، کالنکار، خود ساز، را با کلمۀ اشخاص چشم سفید پـُر رو بی آزرم، کنایتاً 
  . گرفته است   بار منفی را بخود می کنند ، زیرا این کلمه و نکوهش  مذمت

  به اهتمام مسعود فارانی
د افسقال معنی : په تورکي ژبې کې آق سقال د »سپینې ږیرې« په معنی ده او له معنی یي اړخه  

ېـږي، په منځنۍ آسیا کې د یوې ټولنې هوښیار او مدبر سړي د سپین ږیري سړي په مفهوم ویل کـ
ته په خطاب کې آق سقال وایي. له دودیز اړخه د شوروي له حضور مخکې آق سقال د کلي ملک 
ته ویل کیدل. همدا شان د مشاور او قاضي په معنی او مفهوم هم کارول شوې ده او دا هغه څوک 

سیستم کې د قوم او د هیواد په منځ کې الس درلود.  وو چې هم یې په سیاست او هم په قضایي 
حتی په قرغیزستان کې همدا اوس د آق سقاالنو محاکم هم شته. په وزبیکستان کې هره محله ځان  
ته یو آق سقال لري. دغه تورکي لغت په افغانستان تقریباً په همدغه معنی د » اف سقال« په بڼه 

 منل شوی دی
 به اهتمام رحمت آریا 

 

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

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

ترجمه خواهند شد.  ښتوهٔ لغات به لسان ملی پ: ان شاء هللا به زودی همنوت  
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