
هبدها:ِجَبدیلوَبَدل،مردانكامل
هبدتت:جاودانگی،پایندگی،بیكرانگی

َهْبَرش:اسبیكهدارایپوستخالداریارنگبهرنگ)بهویژهسرخوسفید(است.دراینجامطلقاسبمنظوراست.
هبالغ:رساندننامهیاپیامبهكسی

هّبهت:بزرگیوشکوهكهسبباحترامیاترسدیگرانمیشود.
هترهق:توّقفچندروزهدرسفربهجایی،موّقتًادرجاییاقامتگزیدن

هجابتگ رژا:پذیرفتن،قبولكردن،پاسخدادن
هجانب:ِجاجنبی،بیگانگان

هجنبت:بیگانه،خارجی
هحدهثگشدا:ساختهشدن

هخیالف:رفتوآمد
هخیه:بیرونكشیده،بركشیده

ِهژباب:تیرهبختی،بدبختی
هژباب:بدبختی،سیهروزی؛متضاّداقبال

هژتب:آدابدان،ادبشناس،سخندان،درمتندرسبهمعنایمعّلمومرّبیاست.
هژتب:سخندان،سخنشناس

هذا:اجازه،ُرخصت
هبهژت:میلوخواست،اخالص،عالقهومحّبتهمراهبااحترام

ِهبتجااًل:بیدرنگ،بدوناندیشهسخنگفتنیاشعرسرودن
هبتفاع:محصولزمینهایزراعتی؛ارتفاِعوالیت:عایداتودرآمدهایمملکت

هبغند:خشمگینوقهرآلود
هبک:قلعه،دژ

هدژااپیکر:درشکلوهیئتاژدها،داراینقشاژدها
هشاطیر:جمِعاسطوره؛افسانههاوداستانهایخدایانوپهلوانانمللقدیم

هشیبعاژ:دوردانستن،بعیدشمردنچیزی؛استبعادداشتن:بعیدودوربودنازتحّققووقوعامری
هشیحقاق:سزاواری،شایستگی

هشیخالص:رهاییُجستن،رهاییدادن
هشیدعا:درخواستكردن،خواهشكردن
ِهشیرحام:رحمخواستن،طلبرحمكردن

هشیسقا:ناممرضیكهبیمار،آببسیارخواهد.
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هبدها:ِجَبدیلوَبَدل،مردانكامل
هبدتت:جاودانگی،پایندگی،بیكرانگی

َهْبَرش:اسبیكهدارایپوستخالداریارنگبهرنگ)بهویژهسرخوسفید(است.دراینجامطلقاسبمنظوراست.
هبالغ:رساندننامهیاپیامبهكسی

هّبهت:بزرگیوشکوهكهسبباحترامیاترسدیگرانمیشود.
هترهق:توّقفچندروزهدرسفربهجایی،موّقتًادرجاییاقامتگزیدن

هجابتگ رژا:پذیرفتن،قبولكردن،پاسخدادن
هجانب:ِجاجنبی،بیگانگان

هجنبت:بیگانه،خارجی
هحدهثگشدا:ساختهشدن

هخیالف:رفتوآمد
هخیه:بیرونكشیده،بركشیده

ِهژباب:تیرهبختی،بدبختی
هژباب:بدبختی،سیهروزی؛متضاّداقبال

هژتب:آدابدان،ادبشناس،سخندان،درمتندرسبهمعنایمعّلمومرّبیاست.
هژتب:سخندان،سخنشناس

هذا:اجازه،ُرخصت
هبهژت:میلوخواست،اخالص،عالقهومحّبتهمراهبااحترام

ِهبتجااًل:بیدرنگ،بدوناندیشهسخنگفتنیاشعرسرودن
هبتفاع:محصولزمینهایزراعتی؛ارتفاِعوالیت:عایداتودرآمدهایمملکت

هبغند:خشمگینوقهرآلود
هبک:قلعه،دژ

هدژااپیکر:درشکلوهیئتاژدها،داراینقشاژدها
هشاطیر:جمِعاسطوره؛افسانههاوداستانهایخدایانوپهلوانانمللقدیم

هشیبعاژ:دوردانستن،بعیدشمردنچیزی؛استبعادداشتن:بعیدودوربودنازتحّققووقوعامری
هشیحقاق:سزاواری،شایستگی

هشیخالص:رهاییُجستن،رهاییدادن
هشیدعا:درخواستكردن،خواهشكردن
ِهشیرحام:رحمخواستن،طلبرحمكردن

هشیسقا:ناممرضیكهبیمار،آببسیارخواهد.



ضمیمه: فهرست الااایا وا گان جامع ک کور

ت
 لغ

ال و
ام

434

هشیشابه:رایزنی،مشورت،نظرخواهی
هشوه:پیشوا،سرمشق،نمونٔهپیروی

هشیشمام:بوییدن
هشیغنا:بینیازی؛دراصطالح،بینیازیسالکازهرچیزجزخدا

هشیقرهب:برپایی،برقراروثابتكردنكسییاچیزیدرجایی،مستقرشدن
هشیماع:شنیدن،گوشدادن
هشییصاا:ناچاری،درماندگی

ُهشره:جاسیر،گرفتاران،دستگیرشدگان
هشره:درشبسیركردن،هفدهمینسورٔهقرآنكریم

ُهشطوبه:سخنانیااشخاصوآثاریكهمربوطبهموجوداتیارویدادهایفوقطبیعیروزگارباستاناستوریشهدر
باورهاواعتقاداتمردمروزگاركهندارد.

ِهشلیمت:تغییرشکلیافتۀكلمۀاسالمی،طرحهاییمرّكبازپیچوخمهایمتعّددكهشبیهعناصرطبیعتهستند.
ُهشوه:پیشوا،سرمشق،نمونۀپیروی

َهشباه:ِجِشْبهوَشَبه،مانندها،همانندان
هشـییاق:میلقلباسـتبهدیدارمحبوب؛درمتندرس،كششروِحانسانخداجودرراهشناختپروردگاروادراک

حقیقتهستی
هصناف:جمِعصنف،انواع،گونهها،گروهها

هطّبا:جمِعطبیب،پزشکان
هطوهب:رفتارویاسخنیناخوشایندوناهنجار

هعانت:یاریدادن،یاری
هعیذهب:عذرخواهی،پوزشخواهی

هعرهض:رویگرداندنازكسییاچیزی،رویگردانی
هعزهز:بزرگداشت،گرامیداشت

هعطا:واگذاری،بخشش،عطاكردن
هعال:برتر،ممتاز،نفیس،برگزیدهازهرچیز

هعالا:آشکاركردنچیزیوباخبرساختنمردمازآن
هفرهط:ازحددرگذشتن،زیادهروی،مقابلتفریط

هفساب:تسمهوریسمانیكهبهسروگردناسبواالغو...میبندند.
هفسر:تاجوكالهپادشاهان

هفسر:تاج،دیهیم،كالهپادشاهی
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هفسرژه:منجمد،سرمازده
هفسرژه:بیبهرهازمعنویت،بیذوقوحال

هفسوا:حیلهكردن،سحركردن،جادوكردن
هفگاب:مجروح،خسته

هفالک:ِجفلک،آسمان،چرخ
هقباا:خوشبختی،سعادت

ِه یفا:بسندهكردن،كفایتكردن
ه رهه:ناخوشایندبودن،ناخوشایندداشتنامری

ه ناف:ِجَكَنف،اطراف،كنارهها
هلزهم:ضرورت،الزمگردانیدن،واجبگردانیدن

هلحاح:اصرار،پافشاریكردن
هلیفات:توجه

هلیهار:شعلهورشدنوبرافروختن؛مجازًاناآرامی؛بیقراری؛اضطراب
هلوایت:خدایی،خداوندی

ِهمام:راهنما،پیشوا
همیناع:سرباززدنازانجامكارییاقبولكردنسخنی،خودداریكردن

ِهنابت:بازگشتبهسویخدا،توبه،پشیمانی
هنبساط:حالتیكهدرآن،احساسبیگانگیومالحظهورودربایستینباشد؛خودمانیشدن

هندمهگ ساب:غمگسار،غمخوار
هندتشه:اندوه،ترس،اضطراب،فکر

هنضمام:ضمیمهكردن؛بهانضماِم:بهضمیمٔه،بههمراِه
هنعطاف:نرمش،آمادگیبرایسازگاریبادیگران،محیطوشرایطآن

هنکاب:باورنکردن،نپذیرفتن،نفیكردن
هنگابه:طرح،نقشه
َهمها:وقت،هنگام

هملت:شایسته؛اولیتر:شایستهتر،سزاوارتر،)باآنکه»اولی«خودصفتتفضیلیاست؛درگذشتهبهآن»تر«افزودهاند.(
هایمام:كوشش،سعی،هّمتگماشتن؛اهتمامورزیدندركاری:هّمتگماشتنبهانجامدادنآن.

َهالیت:شایستگی،لیاقت
هاماا:كوتاهی،سهلانگاریكردن

هاوبهتت:ایزدی،خدایی،منسوببهاهورا
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هتدمنک:ایدونكه؛ایدون:اینچنین
هتزژ:خدا،آفریدگار

هتل:گروهیازمردمهمنژادكهفرهنگواقتصادمشـترکدارندومعمواًلبهصورتچادرنشـینیزندگیمیكنند؛ایل
وتبار:خانوادهونژادواجداد

هتِمن:درامن،دلآسوده
آبنوک:درختیاستكهچوبسیاهرنگآنسختوصیقلپذیراست؛مجازًابهمعنیتیرهوسیاه.

آخیه:بیرونكشیده،بركشیده
آُخره:چنبرۀگردن،قوسزیرگردن
آژتنه:روزجمعه،آخرینروزهفته

آبماا:آرزو،عقیده
آزبم:شرم،حیا

آز اب:زمانیدراز؛ویژگیآنچهبلندوطوالنیبهنظرمیآید.
آشیانه:آستان،آغاز

آشمااگُجل:كنایهازفقیر،بیخانمان؛ُجل:پوششبهمعنایمطلق
آغوز:اّولینشیریكهیکمادهبهنوزادشمیدهدوسرشارازمواّدمقّویاست.

آماک:َوَرم،َتوّرم؛آماسكردن:گنجایشپیداكردن،متوّرمشدن
آمبژ:جنگ،نبرد،كارزار

آمبژ اه:میدانجنگ،نبردگاه
آمبی:بیگمان،بیتردید،بهطورقطع

آمند:آونگ،آویزان،آویخته
آتت:نشانه

باژپا:اسبتندرونده
باژی:آغاز)دراصلبهمعنِیآغازكنندهاست(

باب:اجازه،رخصت؛باِرعام:پذیرایِیعمومی،شرفیابیهمگانی؛مقابلباِرخاص)پذیراییخصوصی(
باب ت:اسب،»باره«نیزبههمینمعنیاست.

بابه:اسب
بابه:دیوارقلعه،حصار

بابیگتعالت:خداوندبزرگ
بابی:القّصه،بههرحال،خالصه

بازهب اه:جایخریدوفروش،بازار؛درمتندرس،مقصوداهلبازاراست.
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بازبسیه:وابسته،پیوستهومرتبط
باشق:بلند،بالیده

بالبدهاه:ارتجااًل،بدوناندیشهقبلی
بحبوحه:میان،وسط

بُحرها:آشفتگی،وضعغیرعادی
بخیک:موجودخیالییاسیاهیایكهبررویشخصخوابیدهمیافتد؛كابوس

بدحاالا:كسانیكهسیروسلوکآنهابهسویحق،ُكنداست.
َبدَشگاا:بداندیش،بدخواه،دشمن

بدقوهبه:آنكهیاآنچهظاهریزشتونامتناسبدارد؛بدتركیب
بذلهگ و:شوخ،لطیفهپرداز

بذله:شوخی،لطیفه
برحسب:مطابِق،طبِق

ُبرگخوبژا:درمیانقرارگرفتن
بّرگمگبّر:بادّقت،خیرهخیره

بّر:خشکی،بیابان
برهثر:بهدنبال؛اثر:رّدپا

برهزند ت:شایستگی،لیاقت
برهفرهخین:برافراشتن،بلندكردن

برجک:سازٔهچرخانیكهرویتانکقرارداردوبهكمکآنمیتوانجهتشلیکتوپراتغییرداد.
برژمیدا:خروشیدن،برخاستن

برزخ:حدفاصلمیاندوچیز،زمانبینمرگتارفتنبهبهشتیادوزخ،فاصلٔهبیندنیاوآخرت
برزتگر:برزگر،دهقان،كشاورز

برگ:توشهوهرچیزموردنیاز؛مایحتاجوآذوقه
بر اشین:برگردانیدن
برنشسین:سوارشدن
برممند:بارآور،میوهدار

برتاا:درلغتكبابشـدهوپختهشـدهبرآتش،مجازًاناراحتومضطرب؛بریانشـدن:غمگینوناراحتشدن،در
سوزوگدازبودن
َبرتن:باالیین،برتر
بزم:محفل،ضیافت
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ِبسـِملگ رژا:سـرجانوررابریدن،ازآنجاكهمسـلماناندروقتذبحجانور»بِسماللهالّرحمنالّرحیم«میگویند،به
همیندلیل،بهعملذبحكردن»بسملكردن«گفتهمیشود.

بسنده:سزاوار،شایسته،كافی،كامل؛بسندهبودنباچیزی:تواناییمقابلهداشتن
بطالت:بیکاری،بیهودگی،كاهلی

بعث:حزبیسیاسیكهصّدامحسین،رئیسجمهورپیشینعراق،رهبریآنرابرعهدهداشت.
ُبعد:دوری،فاصله

بُقوالت:انواعدانههایخوراكیبعضیگیاهانمانندنخودوعدس،حبوبات
بگسل:پارهكن،جداكن؛درمتندرس:نابودكن

بالمعابض:بیرقیب
عُت:خوردن عُت:فروُبردم،بلعیدم؛صرفكردنصیغهَبلَّ َبلَّ

بن:درختیخودروووحشیكهدربرخینقاطكوهستانیایرانمیروید،پستٔهوحشی
بناُتگهلخمینت:دخترانامامخمینی)ره(

بنات:ِجبنت،دختران
َبناا:سرانگشت،انگشت

ُبنشن:خواروبارازقبیلنخودولوبیاوعدس
بوب:سرخ؛بورشدن:شرمندهشدن،خجلتزدهشدن

بهگنقد:درحالحاضر،دروضعیتموردنظر
بهاتو:ِجبهیمه،چارپایان

بهرهم:سیارۀمریخ
بتگشبهت:بیتردید،بیشک

بیتگهالحزها:خانٔهغمها،جایبسـیارغمانگیز،طبقروایاتنامكلبهایاسـتكهحضرتیعقوبدرآندرغمفراِق
یوسفگریهمیكردهاست.

بیتگهلَحَزا:خانٔهغم،ماتمكده
بتگحفاظ:بدونحصارونرده؛آنچهاطرافآنراحصارنگرفتهباشد.

بتگخوژی:بیهوشی،حالتازخودَرستگیوبهمعشوقپیوستن
بیرنـگ:نمونـهوطرحیكهنّقـاشبهصورتكمرنگیانقطهچینبركاغذمیآوردوسـپسآنراكاملرنگآمیزی

میكند،طرحاّولیه
بیشه:جنگلكوچک،نیزار

بیشه:زمینیكهدرآنبهطورطبیعیگیاهانخودروودرختروییدهباشد.
بیعت:پیمان،عهد،پیمانبستنبرایفرمانبرداریواطاعتازكسی
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بیغوله:كنج،گوشهایدورازمردم
بتگ اهگشدا:فرارسیدنهنگامغروبیاشب

پاپتگشدا:درامریاصرارورزیدن
پاکگژهشین:پاسبانیكردن،نگهبانیكردن

پاک:نگاهبانی،نگاهداری
پالیز:باغ،جالیز

پانوبهما:پردٔهنقاشیكهدرساختمانیكهسقفمدّوردارد،بهدیوارسقفبچسبانند؛چنانكههركسدرآنجابایستد،
گمانكندكهافقرادراطرافخودمیبیند.

پاتمرژهاگژتو:دستیارانحکومت،توجیهكنندگاِنحکومتبیداد
پاتمرژی:خواهشگری،میانجیگری،شفاعت

ُپیک:چکشبزرگفوالدین،آهنكوب
پییابه:زشتوترسناک
پدبهم:سرسبزوخّرم

پـرتگمگپـال:بیهـوده،بیمعنی؛بهایننوعتركیبهـاكهدرآنهالفظدوم،اغلببیمعنیاسـتوبرایتأكیدلفظاّول
میآید،»مرّكبِاتباعی«یا»ِاتباع«میگویند.

پرژه:دراصطالحموسیقییعنیآهنگونغمههایمرّتب،حجاب
ُپرماته:گرانمایه،پرشکوه؛مایه:قدرت،توانایی

پرنیاا:پارچٔهابریشمیداراینقشونگار،نوعیحریر
پرمبژه:پرورشیافته

پسگهفکند:پسافکنده،میراث
پشِتگپای:رویپا،سینۀپا

پگاه:صبِحزود،هنگامسحر
پالک:جامهایكمارزش،گلیمدرشتوكلفت

پالک:نوعیگلیمكمبها،جامهایپشمینهوستبركهدرویشانپوشند.
پوب:فرزندمذّكر،پسر

پوتیدا:حركتبهسویمقصدیبرایبهدستآوردنوجستوجویچیزی،تالش،رفتن
پیرهته:زیوروزینت

تار:چرخوپیچكهدرطنابوكمندوُزلفمیباشد،پیچوشکن،دراینبیتبهمعنیشوروهیجاناست.
تار:فروغ،پرتو

تابناک:درخشان،نورانی
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ر:اثرپذیری،اندوه تأثّ
تازی:اسبیازنژادعربیباگردنكشیدهوپاهایباریک

تازی:عرب؛زبانتازی:زبانعربی
تاک:درختانگور،َرز

تا سیاا:باغانگور،باغیكهدرآنتاکكاشتهباشند.
تاالر:آبگیر،بركه

تامها:زیانیاآسیبیكهشخصبهخاطرخطاكاری،بیتوجهییاآسیبرساندنبهدیگرانببیند.
تپس:اضطرابناشیازگرمیوحرارت،گرمیوحرارت

تپیدا:بیقراریواضطرابنمودن،لرزیدنازترس
تیّمه:باقیمانده؛تتّمٔهدورزمان:مایٔهتمامیوكمالگردشروزگار،مایٔهتمامیوكمالدوِرزمانرسالت

تجرتد:درلغتبهمعنایتنهاییگزیدن؛ترکگناهانواعراضازاموردنیویوتقّرببهخداوند؛دراصطالحتصّوف،
خالیشدنقلبسالکازآنچهجزخداست.

تجّلت:آشکارشدن،جلوهكردن
تجّلت:جلوهگری،پدیدارشدنچیزیدرخشانمانندنور،روشنی

تحتگهلحماتگت:تحتالحمایهبودن؛تحتالحمایهویژگیكشور،سرزمینیافردیاستكهمعمواًلبهموجبپیمانیبا
یکكشورنیرومند،تحتحمایتاودرمیآیدودرعوض،امتیازاتواختیاراتیبهاومیدهد.تحتالحمایگیدرمورد

یکكشوریاسرزمین،ازاشکالاستعمارومرحلهایقبلازتبدیلكاملبهمستعمرهاست.
تحفه:ارمغان،هدیه

تحیر:سرگشتگی،سرگردانی
تخّلص:رهایی

تدهعت:یادآوری،بهخاطرآوردن
ترفیع:ارتقایافتن،رتبهگرفتن

َترگ:كالهخود
ترتاق:پادزهر،ضّدزهر

تزهب:پادشاهانروسیهدرگذشته
تزمتر:نیرنگ،دورویی،ریاكاری

تسبیح:خدارابهپاكییادكردن،سبحاناللهگفتن
تسخیر:تصّرفكردنجاییمعمواًلبازور

تسکین:آرامش،آرامكردن
َتساّل:آرامشیافتن
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تشر:سخنیكههمراهباخشم،خشونتواعتراضاستومعمواًلبهقصدترساندنوتهدیدكردنكسیگفتهمیشود.
تشّرع:شریعت،مقابلطریقتوعرفان

تشییع:همراهیومشایعتكردنجنازهتاگورستان
تصدتقگنامه:گواهینامه

تصدتق:تأییدكردندرستِیحرفیاعملی،گواهیدادنبهصّحتامری
تصّنعت:ساختگی

تضّرع:زاریكردن،التماسكردن
تطاما:ستموتعّدی،بهزوربهچیزیدستپیداكردن

تعاما:یکدیگررایاریكردن،یاریرساندن
َتَعب:رنجوسختی

تعبیر:بیانكردن،شرحدادن،بازگویی
تعبیهگ رژا:قراردادن،جاسازیكردن

تعّصب:طرفدارییادشمنیبیشازحدنسبتبهشخص،گروهیاامری؛بهتعّصب:بهحمایتوجانبداری
تعّلل:بهانهآوردن،درنگكردن

تعّلل:عذرودلیلآوردن،بهتعویقانداختنچیزییاانجامكاری،درنگ،اهمالكردن
تعلیقات:ِجتعلیق،پیوسـتهاویادداشـتمطالبوجزئیاتدررسـالهیاكتاب؛درمتندرس،مقصودنشـانهای

ارتشیاست.
تعلیمت:عصایسبکیكهبهدستگیرند.

هلیفات:توّجه
تفّرج:گشتوگذار،تماشا،سیروگردش
تفّرجگاه:گردشگاه،جایتفّرج،تماشاگاه

تفرتد:دلخودرامتوجهحقكردن،دلازعالیقبریدنوخواسـتخودرافدایخواسـتازلیكردن،فردشـمردنو
یگانهدانسـتنخدا؛تفریدراعطاردرمعنیگمشـدنعارفدرمعروفبهكارمیبرد؛یعنیوقتیكهدرتوحیدغرق

شد،آگاهیازاینگمشدگیراگمكندوبهفراموشیسپارد.
تفرتط:كوتاهیكردندركاری

تقرتر:بیان،بیانكردن
تقرتظ:مطلبیستایشآمیزدربارٔهكتاب،نوشتهومانندآنها

تقصیر:گناه،كوتاهی،كوتاهیكردن
تکرتو:بزرگداشت،گرامیداشت

تکرتو:گرامیداشت
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تکّفل:عهدهدارشدن
تکّلف:رنجبرخودنهادن،خودنماییوتجّمل،بیتکلف:بیریا،صمیمی

تکگمپوز:دکوپوز،بهطنز،ظاهرشخصبهویژهسروصورت
تکیده:الغروباریکاندام

تگ:دویدن
تلبیس:حقیقتراپنهانكردن،حیلهومکربهكاربردن،نیرنگسازی

ف:مهربانی،اظهارلطفومهربانیكردن،نرمیكردن َتلَطّ
تلّقت:دریافت،نگرش،تعبیر

تلّمذ:شاگردیكردن،آموختن
تماتز:فرقگذاشتن،جداكردن

تمّکن:توانگری،ثروت
تمّلک:مالکشدن،داراشدن

تموز:ماهدهمازسالرومیان،تقریبًامطابقباتیرماهسالشمسی؛ماِهگرما
تنامب:تنومند،فربه،قویجّثه
تنامب:دارایپیکربزرگوقوی

تنبوشه:لولهسفالینیاسیمانیكوتاهكهدرزیرخاکیامیاندیوارمیگذارندتاآبازآنعبوركند.
تنیده:درهمبافته

توهزا:تعادل،برابری
توشن:اسبسركش،متضادرام

توش:توشهواندوخته،تواناییتحّملسنگینییافشار
توفیق:آناستكهخداوند،اسبابراموافقخواهشبنده،مهّیاكندتاخواهشاوبهنتیجهبرسد؛سازگارگردانیدن

توقیع:ُمهریاامضایپادشاهانوبزرگاندرذیلیابرپشتفرمانیانامه؛توقیعكردن:ُمهرزدنیاامضاكردن
هلیهار:شعلهورشدنوبرافروختن؛مجازًاناآرامی،بیقراری،اضطراب

تهنیت:شادباشگفتن،تبریکگفتن،تبریک
تیرباب:سـالحخودكارآتشین،سنگینتروبزرگترازمسلسـِلدستیكهبهوسیلٔهنوارفشنگتغذیهمیشود؛مسلسِل

سنگین
تیرهگبهتت:بداندیشی،گمراهی

تیز:تندوسریع
تیزپا:تندرو،تیزرو

تیماب:غم،حمایتونگاهداشـت،توّجه؛تیمارداشـتن:غمخواریومحافظتازكسـیكهبیمارباشدیابهبالورنجی
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گرفتارشدهباشد؛پرستاریوخدمتكردن
تیماب:مواظبت،مراقبت

ثابتگقدم:ثابترأیوثابتعزم،دارایارادٔهقوی
ِثَقت:اطمینان،خاطرجمعی

ثنا:ستایش،سپاس
جافت:جفاكار،ستمکار
جافت:ستمگر،ظالم

جاا:داموتور
جاه:مقام،درجه

َجّباب:مسّلط،یکیازصفاتخداوندتعالیاست.
جبهه:پیشانی
جبین:پیشانی

جّرهبه:ویژگینوعیعقربزردبسیارسّمیكهُدمشرویزمینكشیدهمیشود.
جرک:زنگ

جزه:پاداشكارنیک
جسابت:دلیری،بیباكیوگستاخی

جسمانت:منسوببهجسم،مقابلروحانی
جسیو:خوشاندام
جفا:بیوفایی،ستم

گنَوهلُه:شکوهاوبزرگولطفاوفراگیراست. گَجاللُهگَمگَعوَّ َجلَّ
َجالِجل:جمعُجلُجل:زنگ،زنگوله

جالا:بزرگواری،شکوه،ازصفاتخداوندكهبهمقامكبریاییاواشارهدارد.
جلّت:بزرگاست

جلت:ویژگیخّطیكهدرشتوواضحباشدوازدوردیدهشود.
جماا:زیبایی،زیباییازلیخداوند

جمله:همه،سراسر
جناق:جناغ،استخوانپهنودرازدرجلویقفسهسینه

ُجنوژ:جُجند،لشکریان،سپاهیان،سربازان
جنوا:شیفتگی،شیدایی،شوریدگی

جوژ:بخشش،سخاوت،كَرم



ضمیمه: فهرست الااایا وا گان جامع ک کور

ت
 لغ

ال و
ام

444

جوالا:تاختوتاز
جولقت:پشمینهپوش،درویش

جهانگیر:گیرندۀعالم،فتحكنندۀدنیا
جهد:كوشش،تالش،سعی

جیب:گریبان،یقه
جیر:نوعیچرمدباغیشدهباسطحنرموپرزداركهدرتهیٔهلباس،كفش،كیفومانندآنهابهكارمیرود.

چابک:تندوفرز
چابهگ رگ:كسیكهباحیلهوتدبیر،كارهارابسامانكند؛مدّبر

چابهگ ری:تدبیر،مصلحتاندیشی
چاشیگاه:هنگامچاشت،نزدیکظهر

چاشنتگبخس:آنچهبرایاثربخشیبیشتركالمبهآناضافهمیشود.
چاشنت:مزه،طعم

چاالک:چابک،تندوفرز
چاممش:آنکهپیشاپیشزائرانحركتمیکندوباصدایبلندوبهآوازاشعارمذهبیمیخواند.

چاممشگژبژهژ:بانگزد،جارزد،ندادرداد.
چرهغدها:جایییاظرفیكهدرآنچراغبگذارند.

ُچرتکه:واژهروسی؛وسیلهایبرایمحاسبٔهجمعوتفریقشاملچندرشتهسیمكهدرچهارچوبیقراردارد.دردورشته
چهارمهرهودربقیهدهمهرٔهمتحرکكهنمایندهیکتادهاست،جایدارد.

چرتغگآفیار:طلوعآفتاب،صبحزود
چشمدهشت:انتظاروتوّقعامریازچیزییاكسی؛چشمداشتن:منتظردریافتپاداشیامزدبودن

چشمگیر:شایانتوّجه،باارزشومهم
چلمن:آنكهزودفریبمیخورد،هالو؛بیُعرضه،دستوپاچلفتی

چّله:زهكمانكهانتهایتیردرآنقرارداردوباكشیدنورهاكردنآن،تیرپرتابمیشود.
چنبر:حلقهوهرچیزحلقهمانند؛چنبرنفس:چنبرزدِنماِرنفس

چنبر:دایرهیامحیطدایره،دایرهایازچوبیاازجنسدیگر
چنبرهگزژا:چنبرزدن،حلقهزدن،بهصورتخمیدهوحلقهوارجمعشدن

چنگگ:نوعیسازكهسِرآنخمیدهاستوتارهادارد.
حاذق:ماهر،چیرهدست

حازم:محتاط
َحّبه:دانه
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حبیب:دوستدار،یار،ازالقابرسولاكرم)ص(
ُحجب:شرموحیا

حد:كیفرومجازاتشرعیبرایگناهکارومجرم
حدتث:ماجرا،روایت،سخن

حرر:جنگونزاع
حرمت:آبرو،ارجمندی،احترام
حرتف:دوست،همدم،همراه

حزتن:غمانگیز
ُحسن:نیکویی،زیبایی
حشر:رستاخیز،قیامت

َحَشو:خدمتکاران
َحَشو:خدمتکاران،خویشانوزیردستاِنفرمانروا

حّضاب:آنانكهدرجایییامجلسیحضوردارند؛حاضران
حضرت:آستانه،پیشگاه،درگاه

حضیض:جایپستدرزمینیاپایینكوه
حقابت:خواری،پستی

ُحّقه:محفظٔهكوچکیكهدریجداگانهداردوبراینگهداریاشیاءگرانبهابهكارمیرود،جعبه،صندوق
حکمت:فلسفهبهویژهفلسفٔهاسالمی

حکیو:دانابههمهچیز،دانایراسـتكردار،ازنامهایخداوندتعالی؛بدینمعناكههمٔهكارهایخداوندازرویدلیل
وبرهاناستوكاربیهودهانجامنمیدهد.

حالمت:شیرینی
َحَلبت:ورقآهننازکكههردورویآنقلعاندودشدهباشد

حلقوم:حلقوگلو
حلقهگبهگ وش:كنایهازفرمانبردارومطیع

ِحلیه:زیور،زینت
حماشه:دلیری،نوعیازشعركهدرآنازجنگهاودالوریهاسخنمیرود.

حماتل:نگهدارنده،محافظ؛حمایلكردن:محافظقراردادنچیزیبرایچیزدیگر
حمّیت:غیرت،جوانمردی،مردانگی

حنین:نامنبردیاستدرمنطقۀحنین)بینمّکهوطائف(كهمیانمسلمانانوكافرانپسازفتحمّکهرویداد.
حوهله:نوشتهایكهبهموجبآندریافتكنندهملزمبهپرداختپولیامالبهشخصدیگریاست.
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حیثیت:آبرو؛ارزشواعتباراجتماعیكهباعثسربلندیوخوشنامیشخصمیشود.
خابه:سنگخارا،سنگ

خانقاه:محّلیكهدرویشانومرشداندرآنگردمیآیند.
خاتب:ناامید،بیبهره

خجسیه:فرخنده،مبارک
خدنگ:چوبیسختومحکمكهازآنتیرونیزهمیسازند.

َخدنگ:درختیاستبسیارسخت،محکموصافكهازچوبآننیزهوتیر،زیناسبومانندآنهامیساختند.
خدم:آبدهان،بزاق

خذالا:خواری،پستی،مذّلت
خرتگمپرت:مجموعهایازاشیاء،وسایلوخردهریزهایكمارزش

خرخره:گلو،حلقوم
خر ه:خرگاه،خیمهبهویژهخیمهبزرگ

خزهتن:جمِعخزانه،گنجینهها
َخسین:زخمیكردن،مجروحكردن

خسرمهنتگخوبش:خورشوغذایشاهانه
خشار:جعبٔهفلزیمخزنگلولهكهبهاسلحهوصلمیشودوگلولههاپیدرپیازآنواردلولٔهسالحمیشود.

خصاا:جمِعخصلت،خویها،خواهنیکباشدیابد
خصو:دشمن

خطابه:سخنرانی،خطبهخواندن،وعظكردن
ُخطوهت:جمِعُخطوه،گامها،قدمها

ِخّطه:سرزمین
خفاتا:ِجخفیه،مخفیگاه؛درخفایایذهن:درجاهایپنهانذهن

َخَلِفگِصدق:جانشینراستین
خلیفت:خلیفه،جانشین

خّماب:ِمیفروش
خمره:ظرفیبهشکلُخموكوچکترازآن

َخنیده:مشهور،معروف،نامدار؛خنیدهنامترگشتن:مشهورترشدن،پرآوازهترگردیدن
خوهجهگمش:كدخدامنش

خوهلیگر:آشپز
خوها:سفرهیاطبقیكهدرآن،غذامیگذاشتند.
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خوها:سفره،سفرۀفراخوگشاده
ُخوژ:كالهفلزیكهسربازانبههنگامجنگیاتشریفاتنظامی،برسرمیگذارند.

ُخوژ:كالهخود
خوژبم:خودرأی،خودسر،لجوج

خوب:زمینپست،شاخهایازدریامانندخورموسیوخورمیناب.
خوبجینک:خورجینكوچک،كیسهایكهمعمواًلازپشمدرستمیكنندوشاملدوجیباست.

خوبژگبفین:ساییدهشدنوازبینرفتن
خوشگلقا:زیبارو،خوشسیما

خوشگحاالا:رهروانراهحقكهازسیربهسویحقشادماناند.
خوشگمشربت:خوشمشرببودن؛خوشمعاشرتیوخوشصحبتی

خوتشاا:جمعخویش،اقوام
خیرخیر:سریع،آسان

خیره:سرگشته،حیران،فرومانده
خیره:متحّیر،سرگشته

خیرهگشر:گستاخوبیشرم،لجوج
خیل:گروه،دسته

خیلیاش:هریکازسپاهیانیكهازیکدستهباشند.
ژهبهلّسلطنه:پایتخت؛دردورٔهصفویوقاجار،عنوانبعضیشهرهاكهشاهزادهیاولیعهددرآناقامتداشت.

ژهبگُملک:سرزمین
ژهبمغه:پاسبانونگهبان،شبَگرد

ژهعیه:اّدعا
ژهنگ:بخش،یکششمچیزی

ژهته:زنیكهبهجایمادربهكودکشیرمیدهدیاازاوپرستاریمیكند.
َژژ:جانوردّرنده،مانندشیروپلنگوگرگ

ژبهتت:آگاهی،دانش،بینش
ژبباتست:نیاز،ضرورت
ژبحاا:فورًا،بیدرنگ

ژبزی:خیاط
ُژُبشت:تندرست،سالم

ِژبع:جامۀجنگیكهازحلقههایآهنیسازند،زره
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ژبفس:پرچم،بیرق
ژبفسگ امتاا:درفشمّلیایراندرعهدساسانی،)كاویانیاكاویانی:منسوببهكاوه(

ژباو:ِدَرم،مسـکوکنقره،كهدرگذشـته،بهعنوانپولرواجداشـتهوارزشآنكسـریازدیناربودهاست؛درمتن
درس،مطلقپولموردنظراست.

ژبتا:درمتندرسرودبزرگماننددریاینیل
ِژد:قلعه

ژدم:خشمگین
ژشیابگ:پارچهایكهبهدورسربپیچند،سربندوعمامه

ژشیامبژ:نتیجه،پیامد،حاصلآنچهباتالشبهدستآید.
ژشتگُبرژ:هجوموحمله؛دستُبرددیدن:موردحملهوهجومقرارگرفتن

ژشیخوش:آنچهیاآنكهدرمعرضچیزیقرارگرفتهیاتحتغلبهوسیطرهآناست؛بازیچه
ژشیوب:اجازه،وزیر
ژشیوب:وزیر،مشاور

ژشیوبی:رخصت،اجازهدادن
ژعوی:اّدعا،اّدعایخواستنیاداشتنچیزی؛معنیودعویدومفهوممتقابلومتضادند.معنی،حقیقتیاستكهنیاز

بهاثباتنداردودعویالفیاستتهیازمعنی.
َژَغل:ناراست،حیلهگر

ژالمتز:پسندیده،خوب،زیبا
َژاّلک:كیسهكشحمام،مشتومالدهنده

ژمابگهزگ ستگ شیدا:دمارازكسیبرآوردن؛كنایهازنابودكردنكسی
َژماا:خروشنده،غّرنده،مهیب،هولناک

ژمساز:مونس،همراز،دردآشنا
ژنج:ویژگیجایخلوتوآراموبدونرفتوآمد

ژمهت:مرّكبدان،جوهر
ژمها:چرموپوست؛یکدوال:یکالیه،یکپاره

ژمژه:دودمان،خاندان،طایفه
ژمبی:بشقابگرِدبزرگمعمواًلبالبٔهكوتاه
ژملتگآشیاا:گدولتسرا،آشیانٔهخوشبختی

ژملت:دارایی،زمانفرمانروایی
ژماگاّمتگ:كوتاههّمت،دارایطبعپستوكوتاهاندیشه
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َژاا:زیركی،هوشمندی
ژتباچه:آغازومقدمٔههرنوشته

ژتالق:درازوالغر
ِژْتن:وام

ژتناب:واحدپول،سـّکٔهطالكهدرگذشـتهرواجداشتهاسـت.درمتندرس،مطلقپولاسـت؛وزنوارزشدیناردر
دورههاومناطقمختلف،متفاوتبودهاست.

ذمهلجالا:خداوند،پروردگار،خداوندصاحبجاللوعظمت
ذیگحیات:جاندار

ذیگحیات:دارایحیاتزنده،جاندار
بهشتگمگبتسگ رژا:آمادهومهّیاكردن

بهغ:دامنۀسبزكوه،صحرا
بأفت:مهربانی،شفقت

بههگتافینگ:راهراكجكردن،تغییرمسیردادن
بهاب:عابدمسیحی،ترسایپارساوگوشهنشین

بهاوهب:آنچهباشتابامانرموروانحركتمیكند؛خوشحركتوتندرو
بهتت:بیرق،پرچم،ِدَرفش

بهتزا:مشاور،كسیكهدركاریباویمشورتكنند.
ببوبیّت:الوهیتوخدایی،پروردگاری

ببیع:بهار
َبَجز:شعریدرمیدانجنگبرایمفاخرهمیخوانند.

بحمت:مهربانی،بخشش
بحیل:ازجاییبهجایدیگررفتن،كوچكردن،سفركردن

بحیو:بسیارمهربانازنامهاوصفاتخداوند.
بخصت:اجازه،اذندادن

بژه:لباسبلند،جلوبازوبیدكمه
بّزهق:روزیدهنده

بزمگه:مخّففرزمگاه،میدانجنگ
َبشین:رهاشدن،نجاتیافتن

َبشحه:قطره،چکه
بضوها:بهشت،نامفرشتهایكهنگهبانبهشتاست.
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ُبعب:ترس،دلهره،هراس
بعنا:خوشقدوقامت،زیبا
بغبت:میلواراده،خواست

ُبفت:ُرفتن،زدودن
بفعت:اوج،بلندی،واالیی

بفیع:بلند،مرتفع
ُبقعت:رقعه،نامۀكوتاه،یادداشت

ُبقعه:نامهكوتاه،یادداشت
ب ار:حلقهایفلزیكهدردوطرفزیناسبآویختهمیشودوسوارپادرآنمیگذارد.

بمه:گله
بندهنه:زیركانه

بمهق:بناییباسقفگنبدییابهشکلهرم
بمهتت:ارزش،اعتبار

بمحانت:منسوببهروح،معنوی،ملکوتی
بمحانت:منسوببهروح،معنوی،ملکوتی،آنچهازمقولٔهروحوجانباشد.

بمزی:رزق،مقدارخوراکیاوجهمعاشكههركسروزانهبهدستمیآوردیابهاومیرسد؛وظیفٔهروزی:رزقمقّرر
ومعین

بمضه:آنچهدرمراسـمسـوگواریاهلبیتپیغمبروبهویژهدرمراسـمسـوگواریامامحسـینخواندهمیشود؛ذكر
مصیبتونوحهسرایی

بمضه:باغ،گلزار
بمی:مجازًاامکان،چاره

بتاحین:جمِعریحان،گیاهانخوشبو
بتحاا:هرگیاهسبزوخوشبو

بتشخند:تمسخر
زهژ:توشه،خوردنیوآشامیدنیكهدرسفرهمراهمیَبَرند.

هِلزهم:ضرورت،الزمگردانیدن،واجبگردانیدن
زهاد:پارسایگوشهنشینكهمیلبهدنیاوتعّلقاتآنندارد.

زهتلگشدا:نابودشدن،برطرفشدن
َزَبر:باال،فوق،مقابلپایین

زبوا:خوار،ناتوان
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زبونت:فرومایگی،درماندگی
زجر:آزار،اذّیت،شکنجه

زخِوگژبهی:ضربۀپتک؛درای،دراصلزنگكارواناست.
زخِوگ ابی:ضربٔهمؤثریازخمیكهموجبمرگمیشود.

زخمه:ضربه،ضربهزدن
زِبگپابه:قراضهوُخردۀزر،زِرسّکهشده

ِزبه:جامهایجنگیدارایآستینكوتاهومرّكبازحلقههایریزفوالدیكهآنرابههنگامجنگبررویلباسهای
دیگرمیپوشیدند.

ُزاگزژا:باچشمیثابتوبیحركتبهچیزینگاهكردن
ُزمّرژ:سنگقیمتیبهرنگسبز

زنبوبک:نوعیتوپجنگیكوچکدارایدوچرخكهدرزمانصفویهوقاجاریهرویشترمیبستند.
َزَنخدهاگ:چانه

َزنگابی:منسوببهزنگار،سبزرنگ
زمها:نابودی،ازبینرفتن

زاار:آبیكهازسنگییازمینیمیجوشد؛جایتراویدنآبدرچشمهومانندآن؛مجازًااشک
ِزه:چلّهكمان،وتر

زاد:پارسایی،پرهیزگاری
زات:آفرین،شگفتا،خوشا،هنگاماظهارخشنودییاشگفتیازچیزییاتشویقوتحسینكسیگفتهمیشود.

دنده:بزرگ،عظیم
دتاا:خشمناک،خشمگین

شاالب:سردار،سپهساالر،آنكهدارایشغلیبزرگومنصبیرفیعباشد،حاكم
شاماا:درخور،میّسر،امکان

شبحااگهلله:پاکومنّزهاستخدا)برایبیانشگفتیبهكارمیرود؛معادِل»شگفتا«(
شبکگشری:سهلانگاریوبیمسئولیتی

َشُبک:سریع،شتابان
شبو:كوزه،ظرفمعمواًلدستهدارازسفالیاجنسدیگربرایحملیانگهداشتنمایعات

شپَرژا:پایمالكردنوزیرپاگذاشتن
شَپرژا:طیكردن

شَپرژا:طیكردن،پیمودن
شپهَبد:فرماندهوسردارسپاه
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ِشَیدا:ستاندن،دریافتكردن
شیرگ:بزرگ،عظیم

شیوبها:ِجستور،حیواناتچارپاخاّصهاسب،استروخر
ُشیوه:خسته،درمانده،رنجور
شییزهگبمی:گستاخوُپررو

شجاتا:ِجسجیه،خوها،خلقهاوخصلتها
شخره:مسخرهكردن،ریشخند

شـرگَپرگزژا:توّقفكوتاه؛هرگاهمرغیازاوج،یکلحظهبرزمیننشـیندودوبارهبرخیزد،اینتوّقفكوتاهرا»سـرَپر
زدن«میگویند.

َشر:رئیس
شرحد:مرز،كرانه

شرژمدهب:سردسته،رئیس
شرشام:توّرمسرومغزوپردههایآنكهیکیازنشانههایآن،هذیانبودهاست.

شرشره:محّوطهایسقفداردرداخلخانههاكهدِرورودیساختمانبهآنبازمیشودوازآنجابهاتاقهایاقسمتهایدیگر
میروند.)امروزهسرسرارافرهنگستانبهجایواژٔهبیگانه»هال«وهمچنینواژٔهبیگانه»البی«بهتصویبرساندهاست.(

شرشت:فطرت،آفرینش،طبع
شر ین:فضلۀبرخیچهارپایان،ماننداسبو…

شرمب:شادی،خوشحالی
شرمش:پیامآور،فرشتٔهپیامآور،فرشته

شرتر:تختپادشاهی،اورنگ
شزه:سزاوار،شایسته،الیق

شستگعناصر:بیاراده،بیغیرت
شعد:خوشبختی،متضاّدنحس،اخترسعد:سّیارٔهمشتریاستكهبه»سعداكبر«مشهوراست.

َشفاات:بیخردی،كمعقلی،نادانی
شفله:فرومایه،بدسرشت

شّکاا:ابزاریدردنبالۀكشتیبرایحركتدادنكشتیازسمتیبهسمتدیگر
شکندبی:حالتانسانكهبراثربرخوردبامانع،كنترلخودراازدستبدهدوممکناستبهزمینبیفتد؛سکندری

خوردن:حالتسکندریبرایكسیپیشآمدن
شاّلنهگشاّلنه:آرامآرام،بهآهستگی

شلسلهگجنباا:محّرک،آنكهدیگرانرابهكاریبرمیانگیزد.
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ِشلیح:افزارجنگ،ممالسالح
شمن:نوعیدرختگل،یاسمن

َشَمند:اسبیكهرنگشمایلبهزردیباشد،زرده)درمتندرس،مطلقاسبموردنظراست.(
َشموم:بادبسیارگرموزیانرساننده

ِشناا:سرنیزه،تیزِیهرچیز
َشندبمک:صمغیزردرنگكهازنوعیسروكوهیگرفتهمیشد.

شو:دید،توانبینایی
شوءااضمه:بدگواری،دیرهضمی،هرگونهاشکالیااختاللدرهضمغذاكهمعمواًلباسوزشسِردلیانفخهمراهاست.

شوژه:اندیشه،هوس،عشق؛سوداكاریگرفتنكسیرا:هوسكاریبهسركسیزدن
شوژه ر:آنكهكارشدادوستداست،بازرگان،تاجر

شوژهتت:عاشق،شیفته،شیدا
شوب:جشن

شوبت:تندیوتیزی،حّدتوشّدت
شوله:ساختمانفلزیباسقفبلندكهبیشتربهعنوانانباروكارگاهازآناستفادهمیشود.

شهو:ترس
شهمگین:هراسانگیز،ترسآور

شیاژت:سروری،بزرگی
شیمارگ وا:بهرنگجیوه،جیوهای؛سیماب:جیوه

شیمینه:منسوببهسیم،سیمین،اشیایساختهشدهازسیمیانقره
شار:ُبرنا،جوان
شاّمه:حسبویایی

شاتق:آرزومند،مشتاق
شـائبه:بهشـکاندازندهدربارهوجودچیزی،وبهمجاز،عیبوبدییانقصدرچیزی؛بیشـائبه:بدونآلودگیوبا

خلوصوصداقت،پاک،خالص
شباا:چوپان

َشَبح:آنچهبهصورتسیاهیبهنظرمیآید،سایٔهموهومازكسییاچیزی
شبدب:گیاهیعلفیویکساله؛شبدِردوچین:شبدریكهقابلیتآنراداردكه،دوبارپسازروییدنچیدهشدهباشد.

شبگرژ:شبرو
شبگیر:سحرگاه،پیشازصبح

ِشبه:مانند،ِمثل،همسان
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شبیخوا:حملٔهناگهانیدشمندرشب
شخیص:بزرگوارجمند
شرهع:سایهبان،خیمه

شرهفت:ارجمندی،باشرفبودن
شرحهگشرحه:پارهپاره؛شرحه:پارٔهگوشتیكهازدرازابریدهباشند.

شرزه:خشمگین،غضبناک
شرف:آبرو،بزرگواری

شرف:بزرگواری،حرمتواعتباریكهازرعایتكردنارزشهایاخالقیبهوجودمیآید.
شرفیارگشدا:آمدنبهنزدشخصمحترموعالیقدر،بهحضورشخصمحترمیرسیدن

شرتعت:شرع،آیین،راهدین،مقابِلطریقت
شسگژهنگ:بهطوركامل،تمام

شعِرتمثیلت:شعرنمادینوآمیختهبهَمَثلوداستان
َشَعف:خوشی،شادمانی

ُشغااگ:جانورپستانداریاستازتیرۀسگانكهجزورستۀگوشتخواراناست.
شفیع:شفاعتكننده،پایمرد

شکابی:منسوببهشکار؛صید،نخجیر
شکن:پیچوخمزلف

شکوم:شگون؛میمنت،خستگی،چیزیرابهفالنیکگرفتن
شگرف:قوی،نیرومند

َشل:دستوپایازكارافتاده
شماتت:سركوفت،سرزنش،مالمت

شمابگ رفین:حسابپسدادن
ِشنِدبغاز:پولیاندکوناچیز)بهصورتچندرغازنیزبهكارمیرود.(

شوخ:چرک،آلودگی
شوببا:آشسادهكهبابرنجوسبزیمیپزند.

شوبتد ت:عشقوشیدایی
شوبتدهگبنگگ:آشفتهحال

شوبتده:كسیكهظاهریآشفتهدارد،عاشقوعارف
شهد:عسل؛شهدفایق:عسلخالص

شهناز:یکیازآهنگهایموسیقیایرانی،گوشهایازدستگاهشور



ت
 لغ

ال و
ام

گضمیمه:فهرشتگهلفباتتگمهد ااگجامعگ نکوب

455

هذاَلَشیٌءُعجاٌب.)سورٔهص/آیٔه5(؛معمواًلبرایاشارهبهامریشگفتبهكارمیرود. شتُءگُعجاٌر:اشارهبهآیٔه»ِانَّ
شیده:عاشق،دلداده

شیدهتت:دیوانگی
شیرهمدا:شیرافکن،كنایهازبسیاردالوروقدرتمند

شیوا:نالهوماتم،زاریوفریادكهدرمصیبتومحنتبرآرند.
شیهه:صداوآوازاسب
صاحبدا:عارف،آگاه

صافت:پاک،بیغش،خالص
صبا:بادیكهازطرفشمالشرقیوزد؛بادبهاری

صباح:بامداد،سپیدهدم،پگاه
َصباحت:زیبایی،جمال

صحیفه:كتاب
صـدب:طرفباالیمجلس،جاییازاتاقومانندآنكهبراینشسـتنبـزرگانمجلساختصاصمییابد؛مجازًاارزش

واعتبار
صّدتق:بسیارراستگو
َصعب:دشوار،سخت

صفوت:برگزیده،برگزیدهازافرادبشر
صفیر:صدایبندوتیز

ِصَلت:انعام،جایزه،پاداش
صلٔهگهبحام:بهدیدارخویشاوندانرفتنوازآناناحوالپرسیكردن

صنعت:پیشه،كار،حرفه
صنو:ُبت،معشوقزیبارو)مجازًا(

صوهر:صالحودرست
صوبتگشدا:بهنظرآمدن،تصّورشدن

صوبتک:چهرهایمصنوعیكهچهرۀاصلیرامیپوشـاندودرآنسـوراخهاییبرایچشـمودهانتعبیهشدهاست؛
نقاب)فرهنگستانزبانوادبفارسی،درحوزههنرهایتجسمی،صورتکرابرابر»ماسک«بهتصویبرساندهاست(

ضامن:ضمانتكننده،كفیل،بهعهدهگیرندۀغرامت
ضاتع:تباه،تلف

ضّجه:نالهوفریادباصدایبلند،شیون
ضرر:زدن،كوفتن
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ضماژ:مرهم،داروكهبهجراحتنهند؛ضمادكردن:بستنچیزیبرزخم،مرهمنهادن
ضماتو:ِجضمیمه،همراهوپیوست؛درمتندرس،مقصودنشانهایدولتیاست.

َضیَعت:زمینزراعتی؛َضیَعتک:زمینزراعتیكوچک
طاک:كاسۀمسی

طاعن:سرزنشگر،عیبجو
طاق:فرد،یکتا،بیهمتا

طاق:سقفخمیدهومحّدب،سقفقوسیشکلكهباآجربررویاطاقیاجاییدیگرسازند؛طاقضربی:طاقاحداث
شدهبیندهانٔهدوتیرآهنكهآنراباآجرومالطگچمیسازند.

طاقتگفرشا:توانفرسا،سختوتحّملناپذیر
طاقتگفرشا:خستهكننده
طالع:سرنوشت،بخت

َطَبق:سینیگردبزرگومعمواًلچوبی،مخصوصنگهدارییاحملاشیاكهبیشترآنرابرسرمیگذارند.
طبیعت:عادت،طبعوسرشت،خو

َطَرر:شادی
طرحگهفکندا:كنایهازبنانهادن؛طرحظلمافکندن:سببپیدایشوگسترشظلمشدن،بنیانظلمنهادن

َطْرف:كناره،كنار
ُطرفه:شگفتآور،عجیب

طفرهگبفین:خودداریكردنازانجامكاریازرویقصدوبابهانهآوردن،بهویژهخودداریكردنازپاسخصریحدادن
بهسؤالییاكشاندنموضوعبهموضوعاتدیگر

طفیلت:منسـوببهطفیل،وابسـته،آنكهوجودشیاحضورشدرجایی،وابسـتهبهوجودكسیاچیزدیگریاسـت؛
میهمانناخوانده

ُطمأنینه:آرامشوقرار
طمأنینه:آرامش،سکونوقرار

طوع:فرمانبرداری،اطاعت،فرمانبری
طیلساا:نوعیردا
ظن:گمان،پندار

عاجز:ناتوان،درمانده
عابضه:حادثه،بیماری

عابته:آنچهبهامانتبگیرندوپسازرفعنیازآنراپسدهند.
عازم:رهسپار،راهی
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عا فاا:ِجعاكف،كسانیكهدرمّدتیمعیندرمسجدبمانندوبهعبادتبپردازند.
عاملگتخرتب:شخصینظامیكهكارشنابودكردنهدفهاینظامیبهوسیلٔهانفجاروكارگذاشتنتلههایانفجاری

است.
عامل:حاكم،والی

ِعیارگ رژا:خشمگرفتنبركسی،سرزنشكردن
عیار:سرزنش،مالمت،تندی

َعَجو:سرزمینیكهساكنانآنغیرعرب،بهویژهایرانیباشند؛ایران؛ملوکعجم:پادشاهانایران
َعدهمت:دشمنی

عدّلیه:دادگستری
َعرَبده:فریادپرخاشجویانهبرایبرانگیختندعواوهیاهو،نعرهوفریاد

گمگَجّل:عزیزاستوبزرگوارجمند عزَّ
گمگَجّل:گرامی،بزرگوبلندمرتبهاست؛بعدازذكرنامخداوندبهكارمیرود. ِعزَّ

عَز:ارجمندی،گرامیشدن،مقابلُذّل
عزم:قصد،اراده

ُعصابه:آبیكهازفشردنمیوهیاچیزدیگربهدستآورند؛افشره،شیره
عصیاا:نافرمانی،گناهومعصیت

عطاگژهژا:بخشش،بخشیدن
عفاف:رعایتاصولاخالقی،پرهیزكاری،پارسایی

ِعقد:گردنبند
عقده:گره

عاّلمه:آنكهدربارٔهرشتهایازمعارفبشریدانشوآگاهیبسیاردارد.
عّلت:بیماری
َعَلو:پرچم

َعلَوگ رژا:مشهوركردن،سرشناسكردن
عماژ:تکیهگاه،نگاهدارنده؛آنچهبتوانبرآن)او(تکیهكرد.

عمابتگ رژا:بناكردن،آبادكردن،آبادانی
َعَمله:جعامل،كارگران؛درفارسیامروزكلمۀعمله،بهصورتمفرد،بهمعنییکَتنكارگرزیردستبّنابهكارمیرود.

ِعناا:افسار،دهانه
عناتت:توّجه،لطف،احسان
عندلیب:بلبل،هزاردستان
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َعنوژ:ستیزهكار،دشمنوبدخواه
عوژ:درختیكهچوبآنقهوهایرنگوخوشبواستوآنرادرآتشمیاندازندكهبویخوشدهد.

عیاب:ابزارومبنایسنجش،معیار
عیاب:خالص،سنجه،مقابلغشوناپاكی؛تمامعیار:كاملوبینقصان،پاک،خالص

عیاا:زنوفرزندان،زن
غاِبر:میاندوكتف

غاتت:پایان،فرجام،نهایت
غاتتگهلقصوی:حّدنهاییچیزی،كماِلمطلوب

غاتت:منسوببهغایت،نهایی
غاتت:نهایی

غبطه:رشکبردن،حالوروزكسیراآرزوداشتن،بیآنکهخواهانزوالآنباشیم.
غرهمتگزژه:تاوانزده،كسیكهغرامتكشد،پشیمان

َغرهمت:تاوان،جبرانخسارتمالیوغیرآن
غربت:غریبی،دوریازخانمان

َغْرک:نشاندنوكاشتندرختوگیاه
غرفه:باالخانه،هریکازاتاقهایكوچکیكهدرباالیاطرافسالنیایکمحّوطهمیسازندكهمشرفبرمحّوطهاست.

غزه:پیکار،جنگ
َغزم:جنگكردنباكافران

غضنفر:شیر
ُغلغلهگزا:شوروغوغاكنان

غلیاا:جوششعواطفواحساسات،شدتهیجانعاطفی
َغنا:بینیازی،توانگری

ِغنا:سرود،نغمه،آوازخوانی،دستگاهموسیقی
غو:فریاد،بانگوخروش،غریو

غوک:قورباغه
غیب:پنهان،نهانازچشم؛عالمیكهخداوند،فرشتگانو...درآنقراردارند.

غیرت:حمّیت،تعّصب
فاحس:آشکار،واضح

فابغگشدا:آسودهشدنازكار
فاتق:برگزیده،برتر
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فاتق:دارایبرتری،مسّلط،چیره
فیرهک:ترکبند،تسمهودوالیكهازعقبزیناسبمیآویزندوباآنچیزیرابهترکمیبندند.

فرهخگتر:آسودهتر،راحتتر
فرهزگآمدا:رسیدن،نزدیکآمدن

فّرهش:فرشگستر،گسترندٔهفرش
فرهعنه:ِجفرعون،پادشاهانقدیممصر

َفرهغ:آسایشوآرامش،آسودگی
فرهغ:آسایش،آسودگی
فرهق:دوری،جدایی

فرهم:فریم)frame(،قابعینک
فرج:گشایش،گشایشدركاروازمیانرفتنغمورنج

فرخنده:مبارک،خجسته
فرخندهگپت:خوشقدم،نیکپی،خوشیمن

فرشخ:فرسنگ،واحداندازهگیریمسافتتقریبًامعادل6كیلومتر
فرض:واجبگردانیدن،آنچهانجامآنبرعهدهكسینهادهشدهباشد،الزم،ضروری

فرض:الزم،ضروری،آنچهخداوندبربندگانشواجبكردهاست.
فرط:بسیاری

ُفرَقت:جدایی،دوری
فرنگتگمآر:كسیكهبهآداباروپاییانرفتارمیكند،متجّدد

فرنگتگمآبت:بهشیوۀفرنگیهاواروپاییها،)مآببهمعنایبازگشتیاجایبازگشتاست،اّمادراینجامعنایشباهت
رامیرساند.(

فرمِژگشرهی:اندرونی،اتاقیدرخانهكهپشتاتاقیدیگرواقعشدهباشد،مخصوصزنوفرزندوخدمتگزاران
فرمغ:روشنایی،پرتو

فرمماندا:متحیرشدن
فرایخیگت:فرهیختهبودن،فرهیخته:برخوردارازسطحواالییازدانش،معرفتیافرهنگ

فرتاژگخوهندا:فریادخواستن،طلبیاریكردن،دادخواهیكردن
فرتاژبک:یاور،دستگیر
فسرژه:یخزده،منجمد

فسفر:عنصرشیمیاییبارنگزردروشنكهدرمجاورتهوامشتعلمیگردد.
فضل:لطف،توجه،رحمت،احسانـكهازخداوندمیرسدـ.
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فضل:بخشش،َكَرم،نیکویی،دانش
فغاا:نالهوزاری،فریاد

فقه:علماحکامشـرعیه،علمیاسـتكهازفروععلمیاحکامشـرعبحثمیكند.مبنایاینعلمبراستنباطاحکام
استازكتابوسّنتوبهسببهمیناستنباط،محّلاجتهاداست.

فلق:سپیدۀصبح،فجر
فوج:گروه،دسته

فّیاض:سرشاروفراوان،بسیارفیضدهنده
فیرمزهگفام:بهرنگفیروزه،فیروزهرنگ

قاش:قاچ،قسمتبرآمدٔهجلویزرین،كوهٔهزین
قبا:جامه،جامهایكهازسویپیشبازاستوپسازپوشیدندوطرفپیشرابادكمهبههمپیوندند.

قبا:نوعیجامۀجلوبازكهدوطرفجلوآنبادكمهبستهمیشود.
قبضه:یکمشتازهرچیزی

قّدهبه:جنگافزاریشبیهشمشیرپهنوكوتاه؛قّدارهكش:كسیكهباتوّسلبهزور،بهمقاصدخودمیرسد.
َکگهللهگبمحهگهلَعزتز:خداوند،روحعزیزاوراپاکگرداند. َقدَّ

قدک:پاكی،صفا،قداست
قدمم:آمدن،قدمنهادن،فرارسیدن

قرهبت:خویشی،خویشاوندی؛درمتندرس،منظور»خویشاوند«است.
قرر:نزدیکشدن،همجواری

قسیو:صاحبجمال
قضا:تقدیر،سرنوشت

قطعًهگبعدگهخری:تّکهایبعدازتکهدیگر
قفا:َپِسگردن،پشتگردن،پشت

قفا:پشتگردن؛دنبالوپی
ُقال:كمین؛ُقالكردن:كمینكردن،درپیفرصتبودن

قندتل:چراغیاچهلچراغیكهمیآویزند.
قّوها:دراینجامقصودبازیگرنمایشهایدورهگردیاست.

ُقوت:رزقروزانه،خوراک،غذا
َقهر:خشم،غضب

قیاکگ رژا:حدسوتخمینزدن،برآوردكردن
َقیّو:سرپرست،درمتن،بهمعنیكیسهكشحّمامآمدهاست.
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 ازته:جاكاغذی،جعبٔهچوبییافلزیروبازكهبرایقراردادنكاغذ،پروندهیانامههارویمیزقرارمیدهند.
 افت:باكفایت،الیق،كارآمد

 ام:دهان
 ام:مراد،آرزو،قصد،نّیت

 اموک:یکیازفرماندهانزیردستافراسیاب
 ااگلوگتکتگشـیئَاگمذ وبَه:بخشـیازآیهاولسـورهدهراسـتبهمعنی»چیزیقابلذكرنبود«؛دراینداستانیعنی

تمامخوراكیهاسربهنیستشد.
 اادها:انباِركاه

 اتدها:جكاید،حیلهگران
 اتنات:ِجكاینه،همٔهموجوداتجهان

 ّباژه:وسیلهایكمانیشکلدرزورخانهازجنسآهنكهدریکطرفآنرشتهایاززنجیریاحلقههایآهنیمتعّدد
قراردارد؛كّبادٔهچیزیراكشیدن:ادعایچیزیداشتن،خواستارچیزیبودن

 برتا:بارگاهخداوندی
 برتاتت:منسوببهكبریا،خداوندتعالی

 یابت:نوشتن،تحریر،خوشنویسی
 یل:پشته،تّپه

 ذه:آنچنانی،چنان
 رهمتگ رژا:عطاكردن،بخشیدن

 رها:ساحل،كنار،طرف،جانب
 رها:طرف،جهت،كنار

 رهاّیت:ناپسندی
ِ رهی:كرایه

 ربت:غم،اندوه؛كربتجور:اندوهحاصلازظلموستم
َ رَ س:پرندهایازردۀالشخورها

ُ َرند:اسبیكهرنگآنمیانزردوبورباشد.
 رتو:بسیاربخشنده،بخشاینده،ازنامهاوصفاتخداوند

ِ فاف:بهاندازهكافی،آناندازهروزیكهانسانرابسباشد.
 فاتت:كافی،بسنده
َ ل:مخففكچل

 الشـینکف:سـالحیدرانواعخودكارونیمهخودكار،دارایدستگاهنشـانهَرویمکانیکیودونوعقنداقثابتوتاشو؛
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برگرفتهازناماسلحهسازروسی.
 الف:نخوریسمانوجزآنكهِگردكردهباشند،ریسمانپیچیدهِگرددوک

 الفه:بیتابوناراحتبهعلتقرارگرفتندروضعآزاردهنده
 الا:دارایسّنبیشتر

َ لک:آتشدانیازفلزیاسفال؛َكَلکچیزیراكندن:خوردنیانابودنكردنچیزی
 لوخ:پارهگِلخشکشدهبهصورتسنگ،پارهگلخشکشدهبهدرشتیُمشتیابزرگتر

 لوا:قفلچوبیكهپشتدرنصبمیكنندودرراباآنمیبندند.
ُ لّه:برآمدگیپشتپایاسب

ُ َلهگخوژ:كالهخود،كالهفلزیكهدرجنگبرسرمیگذارند.
 ماا:كاملبودن،كاملترینوبهترینصورتوحالتهرچیز،سرآمدبودندرداشتنصفتهایخوب

 مانه:نامكوهیدرمنطقهونکازتوابعشهرستانسمیرماستاناصفهان
 مندگهفکن:كمندانداز

ُ َمیت:اسبسرخمایلبهسیاه
 میسیوا:واژهفرانسوی؛هیئتیكهوظیفهبررسیومطالعهدربارهموضوعیرابرعهدهدارد؛جلسه)مجازًا(؛كمیسیون

كردن:تشکیلجلسهدادن
ُ نده:تنٔهبریدهشدٔهدرختكهشاخوبرگآنقطعشدهاست؛هیزم

 نگره:واژهایفرانسـویبهمعنایمجمعیازدانشـمندانویاسیاسـتمدارانكهدربارۀمسائلعلمییاسیاسیبحث
كنند.)فرهنگستانزبانوادبفارسی،معادل»همایش«رابرایآنبهتصویبرساندهاست.(

 وتهگنظری:اندکبینی،عاقبتاندیشنبودن
 وبشو:نوراندک،روشناییكم

 وک:طبل
 وشک:ساختمانیبلند،وسیعوزیباكهاغلبدرمیانباغقرارگرفتهاست؛قصر،كاخ

َ َهر:اسبیااستریكهبهرنگسرختیرهاست.
ِ ت:پادشاه،هریکازپادشاهانسلسلٔهكیان

 یانت:منسوببهكیان؛كیان:كیها،هریکازپادشاهانداستانیایرانازكیقبادتادارا
َ ید:حیلهوفریب

 یس:آیین،دین،مذهب
 یمیا:ماّدهایفرضیكهبهگمانپیشینیان،فلزاتیمانندمسوقلعرابهطالونقرهتبدیلمیكند.

 یوها:سّیارۀُزَحل
َ بر:نوعیجامۀجنگی،ِخفتان
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 دهخین:ذوبكردن
ُ رهزها:درحالگرازیدنوبهنازوتکّبرراهرفتن،خرامان

ِ رها:سنگین،عظیم
َ رتهگبرژهبی:طّراحیچیزیبهكمکَگردهیاخاكۀزنگیازغال؛نسخهبرداریازروییکتصویریاطرح

ُ رژ:دلیر،پهلوان
ُ رژها:واحدنظامیكهمعمواًلشاملسهگروهاناست.

ُ رژه:پشت،باالیكمر
ِ رژه:قرصنان،نوعینان

ُ رزگ امشر:گرزیكهسرآنشبیهسِرگاوبودهاست.
 رزه:ویژگینوعیمارسّمیوخطرناک

 رمگبم:مشتاق،بهشتابروندهوچاالک،كوشا
 رمسیر:منطقهایكهتابستانهایبسیارگرموزمستانهایمعتدلدارد؛مقابلسردسیر

 رم:دارایییاچیزیكهبرایمطمئنسـاختنكسـیدربهانجامرسـاندنتعّهدیبهاودادهمیشـود؛گروبردن:مال
كسیرابهعنوانوثیقهگرفتنونزدخودنگهداشتن؛موفقشدندرمسابقهوبهدستآوردنگرو

 زهفگ ابی:زیادهروی،بیهودهكاری
ُ سیلگ رژا:روانهكردن،فرستادنكسیبهجایی

 سیلگ رژا:فرستادن،روانهكردن
 شاژهگژشیت:بخشندگی،سخاوت

َ شن:انبوه،ُپرشاخوبرگ
 لُبن:بوتهیادرختگل،بهویژهبوتٔهگلسرخ

 لشن:گلستان،گلزار
 یوه:نوعیكفشبارویهایدستباف

 یهااگخدتو:خدایجهان)گیهان:كیهان،جهان،گیتی(
الَجَرم:ناگزیر،ناچار

الف:سخنانبیپایهواساس،دعویباطل،اّدعا؛الفزدن:خودستاییكردن،ادعایباطلكردن
َلخیت:اندكی

لطاتف:جمِعلطیفه،نکتههایدقیقوظریف،دقایق؛سخناننرمودلپذیر
لطیفه:گفتارنغز،مطلبنیکو،نکتهایباریک

َلعب:بازی.َلهووَلعب:خوشگذرانی
لفاف:پارچهوكاغذیكهبرچیزیپیچند.
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لگام:افسار،دهنۀاسب
ُ ما:خداشماراخیربسیاردهاد! ِلّلِهگَژبُّ
ِلَمنگَتقوا:برایچهكسیمیگویی؟

َلهوگمگلعب:گبازیوسرگرمی،آنچهمردمرامشغولكند،خوشگذرانی
لئیمت:پستی،فرومایگی

مابگغاشیه:ماریبسیارخطرناکدردوزخ؛غاشیه:سورهایازقرآن،یکیازنامهایقیامت
ماشوه:مخّففماسویالله؛آنچهغیرازخداست،همۀمخلوقات

ماشیدا:كنایهازبهانجامرسیدن،بهثمررسیدن
مألوف:خوگرفته

مامبه:فراسو،آنسو،ماسوا،برتر
مامبهءهلّطبیعه:آنچهفراترازعالمطبیعتومادهباشد؛مانندخداوند،روحومانندآنها

ماگتیعّلُقگبه:آنچهبدانوابستهاست.
ماتحیوی:آنچهدرونچیزیاست.

مائده:نعمت،طعام
مبااات:افتخار،سرافرازی

مبینت:ساختهشده،بناشده،وابستهبهچیزی
مبّدا:دگرگون،تغییردادهشده
مبّشر:نویددهنده،مژدهرسان
میجّدژهنه:نوگرایانه،روشنفکرانه

میدهما:معمول،مرسوم
د:شکارگاه ُمَیَصیَّ

میعّصب:غیرتمند

میفّرعات:شاخهها،شعبهها)درمتنبهمعنیمتعّلقاتبهكاررفتهاست(

میّفق:همسو،همعقیده،موافق
میقابر:نزدیکبههم،دركنارهم

میقاعد:مجابشده،مجاب؛متقاعدكردن:مجابكردن،واداربهقبولامریكردن
میکّلوگمحده:آنكهدرجمعیتنهاكسیباشدكهسخنمیگوید.

میأللتء:درخشان،تابان
مینّبهگشدا:بهزشتیعملخودپیبردنوپندگرفتن



ت
 لغ

ال و
ام

گضمیمه:فهرشتگهلفباتتگمهد ااگجامعگ نکوب

465

میوهتر:پیدرپی،پیاپی
مجاژله:جدالوستیزه

مجّرژ:ِصرف،تنها
مجّسو:بهصورتجسمدرآمده،تجّسمیافته

مجلسگآبه:آنكهباحضورخودسببرونقمجلسشادییاسرگرمیحاضرانمیشود؛بزمآرا

ُمحاا:بیاصل،ناممکن،اندیشۀباطل
محب:دوستدار،یار،عاشق

محیسب:مأمورحکومتیشهركهكاراونظارتبراجرایاحکامدینورسیدگیبهاجرایاحکامشرعیبود.

محجور:پنهان،مستور،پوشیده

محضر:استشهادنامه،متنیكهضّحاکبرایتبرئۀخویشبهامضایبزرگانحکومترساندهبود.
محضر:دفترخانه،دادگاه

محضر:محّلحضور،مجازًامجلسدرسیامجلسیكهدرآن،سخنانقابلاستفادهگفتهمیشود.
محظـوب:مانـعومجازًاگرفتاریومشـکل؛درمحظورگیركـردن:گرفتاریپیداكردن،درمقابلامرناخوشـایندقرار

گرفتن)امالیاینواژهبهصورتمحذورنیزآمدهاست(
محظوظ:بهرهور

محّقر:كوچک،حقیر
محمل:كجاوهكهبرشتربندند،مهد

ِمحَنت:اندوه،ناراحتی

محنت:اندوه،غم

محوطه:پهنه،میدانگاه،صحن
مخاصمت:دشمنی،خصومت

مخاطره:خطر،خودرادرخطرانداختن
َمخذما:خوار،زبونگردیده

مخّلفات:چیزهاییكهبهیکمادٔهخوردنیاضافهمیشودیابهعنوانچاشنیومزهدركنارآنقرارمیگیرد.

مَخَمصه:گرفتاری،سختی،دشواری
مخنقه:گردنبند

مخّیله:خیال،قؤهتخّیل،ذهن
مدهب:مسیریمعمواًلدایرهایشکلكهدرآنچیزیبهدورچیزدیگرمیچرخد؛مسیر

مدهم:همیشه،پیوسته،ِمی
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َمدبک:محّلیكهدرآنتدریسكنند؛موضعدرسگفتن

َمدَفن:جایدفن،گور
مذّلت:فرومایگی،خواری،مقابلعّزت

مرهژف:مترادف،همردیف

مرهقبـت:دراصطـالحعرفانی،كمالتّوجهبندهبهحقویقینبراینكهخداونددرهمٔهاحوال،عاِلمبرضمیراوسـت؛

نگاهداشتندلازتوّجهبهغیِرحق
مرتعس:دارایارتعاش،لرزنده

مرحمت:احسان،لطف،مهربانی

مرشـد:آنكهمراحلسیروسـلوکراپشتسرگذاشتهوسـالکانراراهنماییوهدایتمیكند؛مراد،پیر،مقابلُمرید
وسالک

مرغزهب:سبزهزار،زمینیكهدارایسبزهوگلهایخودرواست.
مرّفه:راحتوآسوده

َمر ب:اسب،آنچهبرآنسوارشوند.
َمرّمت:اصالحورسیدگی

مرّمت:جوانمردی،مردانگی
مراو:هرداروییكهرویزخمگذارند،التیامبخش

مزتح:ممالمزاح،شوخی
مزتد:افزونی،زیادی

مساعدت:همیاری،یاوری
مسامحه:آسانگرفتن،سادهانگاری

مسیعجل:زورگذر،شتابنده
مسیغرق:مجذوب،شیفته؛مستغرقگشتن:حیرانوشیفتهشدن

مسیغنت:بینیاز
مسیمع:شنونده،گوشدارنده

مسیوب:پوشیده،پنهان
مسحوب:مفتون،شیفته،مجذوب
مسخر ت:لطیفهگویی،دلقکی

مسّرت:شادی،خوشی
مسرمب:شادمان،خشنود

ُمسِکر:چیزیكهنوشیدنآنمستیمیآورد؛مثلشراب
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مسلک:روش،طریق
ُمسّلوگژهشین:باوركردن،پذیرفتن

ُمسِلو:پیرودیناسالم
مشاتعت:همراهیكردن،بدرقهكردن

ُمشیِبه:اشتباهكننده،دچاراشتباه؛مشتِبهشدن:بهاشتباهافتادن
مشرمعّیت:منطبقبودنرویههایقانونگذاریواجراییحکومتبانظرمردمآنكشور

مشعشع:درخشان،تابان
َمشک:انبان،خیک،كیسهایازپوستگوسفند

ُمَشّوش:آشفتهوپریشان

مشّیت:اراده،خواست

َمشّیت:اراده،خواستخدایتعالی

مصاحبت:همنشینی،همصحبتداشتن

مصاژبه:تاوانگرفتن،جریمهكردن
ُمِصر:اصراركننده،پافشاریكننده

مصلحت:آنچهكهسببخیروصالحانسانباشد.

ُمضحک:خندهآور،مسخرهآمیز

مضّرت:زیان،گزندرسیدن

مضغ:جویدن
ُمطاع:فرمانروا،اطاعتشده،كسیكهدیگریفرماناورامیَبَرد.

مطامعت:فرمانبری

مطرر:آوازخوان،نوازنده

ُمطربت:عملوشغلمطرب؛مطرب:كسیكهنواختنسازوخواندنآوازراپیشۀخودسازد.
مطلق:بیشرطوقید
مطلق:رهاشده،آزاد

قه:طوقدار ُمَطوَّ
مظاارت:یاریكردن،پشتیبانی

معاش:زندگی،زیست،زندگانیكردن

معاشرت:ارتباط،دوست،رفتوآمدداشتنباكسی

َمعاصت:ِجمعصیت،گناهان
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معاملت:اعمالعبادی،احکاموعباداتشرعی،درمتندرس،مقصودهمانكارمراقبتومکاشفتاست.

معبد:پرستشگاه،محّلعبادت
َمعَبر:محلعبور،گذرگاه
معیبر:محترم،ارزشمند

معیرف:اقراركننده،اعترافكننده

معجر:سرپوش،روسری
ف:كسیكهدرمجمعبزرگانافرادیراكهبهمجلسواردمیشوند،معرفیمیكند.شناساننده ُمَعرِّ

َمعر ه:میدانجنگ
معر ه:میدانجنگ،جاینبرد

معّطل:بیکار،بالتکلیف؛معّطلكردن:تأخیركردن،درنگكردن
معّلق:آویزان،آویختهشده

َمعلوا:كسیكهعضویااندامهاییازبدنشآسیبدیدهاست.
معّمر:سالخورده

معوج:كج
معونت:یاری،كمک

معهوژ:عهدشده،شناختهشده،معمول
معیاب:مقیاس،اندازه

مغاا:موبداِنزرتشتی؛درادبیاتعرفانی،عارفكاملومرشدراگویند.
مغینو:باارزش،غنیمتشمرده

مغربت:مربوطبهمغرب)كشـورهایشـمالیآفریقاجزمصر؛امروزهمراكش،كشـوریدرشمالغربیقارٔهآفریقا(،در
موردطالمجازًابهمعنی»مرغوببهكاررفته«است.(

مغلور:شکستخورده

مفیاح:كلید
ُمفیَخر:سربلند،صاحبافتخار

َمفیوا:سیم،رشتۀفلزیدرازوباریک
َمفخر:هرچهبدانفخركنندوبنازند؛مایٔهافتخار

ح:شادیبخش،نشاطآور ُمفِرّ

مقاالت:ِجمقالت،گفتارها،سخنان

مقّرر:آنكهنزدیکبهكسیشدهودرنزداومنزلتپیداكردهاست.
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مقّربگشدا:قرارگرفتن،ثباتودوامیافتن
مقّرب:معلوم،تعیینشده
مقرما:پیوسته،همراه

مقرتاا:ِجُمقری،كسیكهآیاتقرآنرابهآوازخواَند،قرآنخوان
د:گرفتار،بسته،درقیدشده مقیَّ

ُمکابی:كرایهدهندٔهاسب،االغومانندآنها،چاروادار
مکاشفت:كشفكردنوآشکارساختن،دراصطالحعرفانی،پیبردنبهحقایقاست.

مکاتد:جمکیدت،مکرها،حیلهها
مگسل:جدامشو،رهامکن

ِمالک:اصلهرچیز،معیار،ابزارسنجش

ماللت:آزردگی،ماندگی،بهستوهآمدن

مالمت:سرزنش

ملیفتگشدا:آگاهشدن،متوّجهشدن

َملکگتعالت:خداوندواالمرتبه

َمِلک:پادشاه،خداوند

َمِلک:پادشاه،سلطان

ُملک:سرزمین،كشور،مملکت؛داِرملک:دارالملک،پایتخت

َمَلک:فرشته

ملکوت:عالمغیب،جهانباال

ملوا:سستوناتوان،آزرده
َممات:مرگ،ُمردن

ممد:مددكننده،یاریرساننده
مناشک:جمِعَمنِسک،اعمالعبادی،آیینهایدینی

مناصحت:اندرزدادن

مّنت:سپاس،ُشکر،نیکویی

مّنت:سپاس،شکر؛مّنتداشتن:احساسكسیراپذیرفتنوسپاسگزاراوبودن

منیشـا:نوعیعصاكهازچوبگرهدارسـاختهمیشـودومعموالدرویشانوقلندرانبهدستمیگیرند؛برگرفتهازنام
»منتشا«)شهریدرآسیایصغیر(

منجالر:محلجمعشدنآبهایكثیفوبدبو
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ُمنحصر:ویژه،محدود
ُمندبک:كهنه،فرسوده

منّزه:پاکوبیعیب
منسور:نسبتدادهشده

منقطع:بریده،قطعشده
منکر:انکاركننده،ناباور

ُمنَکر:زشت،ناپسند
موهجب:جمِعموجب،وظایفواعمالیكهانجامآنبرشخصواجباست.

موهضع:جمِعموضع،جایها
موهفق:همراه،همفکر
موهفق:همرایوهمراه

موهالت:باكسیدوستیوپیوستگیداشتن،دوستداری

موبد:روحانیزرتشتی،مجازًادانشمند،دانا
موبد:روحانیزردشتی،مجازًامشاور

موّژت:دوستی،محّبت،دوستیگرفتن

موزما:همآهنگ،خوشنوا
موشو:زمان،هنگام

موشو:فصل،هنگام،زمان
موعد:هنگام،زمان
موّقر:باوقار،متین

موّ د:تاكیدشده،استوار
مولع:بسیارمشتاق،آزمند

مهّمات:كارهایمهموخطیر

ُمهملت:بیكارگیوتنبلی
َمهیب:ترسناک،ترسآور،هولناک

مهیب:سهمگین،ترسآور

مؤّ د:تأكیدشده،استوار
میثاق:عهدوپیمان

میرهر:مسئولتقسیمآبجاریدرخانههاومزارعوباغها
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میعاژ:وعده،قرار؛میعادنهادن:قرارگذاشتن
ناحیت:ناحیه،سرزمین

ناژبه:بیهمتا،شگفتآور
نامعقوا:آنچهازرویعقلنیست؛برخالفعقل

ناموک:آبرو،شرافت

نام:كشتی،بهویژهكشتیدارایتجهیزاتجنگی
نامبژ:نبرد

نبات:گیاه،ُرستنی

نبت:پیغمبر،پیامآور،رسول
نثاب:پیشکشكردن،افشاندن

نجابت:اصالت،پاکمنشی،بزرگواری

نحس:شوم،بدُیمن،بداختر

نخگقند:نوعینخكهازالیافَكَنفساختهمیشود.
ندهمت:پشیمانی،تأسف

ندتو:همنشین،همدم
َنِزه:باصفا،خوشآبوهوا،خّرم

نژند:خواروزبون،اندوهگین
نسیاا:فراموشی
نسیو:خوشبو

نشئه:حالتسرخوشی،كیفوری،سرمستی
نظابه:تماشاكردن،نگاه،نگریستن

نظابه:تماشاگر،بیننده
نغمه:نوا،ترانه،سرود

نفاتس:جمِعنفیسه،چیزهاینفیسوگرانبها

نُفوک:ِجَنْفْس،مجازًاانسانها،موجوداتزنده

نفیر:صدایبلند،فریاد
نفیر:فریادوزاریبهصدایبلند
نقصاا:كمشدن،كاهشیافتن

نقض:شکستن،شکستنعهدوپیمان
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نکبتگباب:شوموایجادكنندهبدبختیوخواری

ُنکت:نکتهها

نمازگبرژا:تعظیمكردن،عملسرفرودآوردندرمقابلكسیبرایتعظیم
نمازگپیشین:نمازظهر

نماتنده:آنكهآشکاروهویدامیكند،نشاندهنده
نَمد:پارچهكلفتكهازكوبیدنومالیدنپشـمیاُكرکبهدسـتمیآیدوازآنبهعنوانفرشاستفادهمیكنندیاكاله

وباالپوشمیسازند؛باالپوِشنمدی
نمط:روش،طریقه؛زیننمط:بدینترتیب

نمط:بساطشطرنج
نموژه:نشانداده،ارائهكرده،آشکاركرده

نوهخین:كسیراباگفتنسخنانمحّبتآمیزیابخشیدِنچیزیموردمحّبتقراردادن
نَوند:اسبتندرو

نهیب:فریادبلند،بهویژهبرایترساندنیااخطاركردن

نیکگپت:خوشقدم

نیکومنظر:زیبارو،خوشچهره
نیکتگژاس:نیکیكننده

نیلوفری:صفتنسبی،منسوببهنیلوفر،بهرنگنیلوفر،الجوردی؛درمتندرس،مقصوداز»پردۀنیلوفری«،آسمان
الجوردیاست.

نیلت:بهرنگنیل،كبود
مهترقیدا:تنّزلكردن،پسرویكردن

مهژی:سرزمین
مهصفاا:ِجواصف،وصفكنندگان،ستایندگان

مهعظ:پنددهنده،سخنوِراندرزگو
َمهلّصاّفاِتگصّفا:سوگندبهفرشتگانصفدرصف)آیۀ1،سورۀ37(

مهلت:حاكم،فرمانروا
َمباا:سختیوعذاب،گناه

مجد:سرور،شادمانیوخوشی
مجه:ذات،وجود
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مجنات:جوجنه،صورت،چهره،رخساره

مخامت:خطرناکبودن،بدفرجامی

مبطه:مهلکه،خطرودشواری
َمبطه:گرداب،گودال،مهلکه،گرفتاری

مبق:برگ
مزب:گناه

مشائط:جمِعوسیطهیاواسطه،آنچهكهبهَمَددیاازطریقآنبهمقصودمیرسند.
مشوهک:دودلی

مشیو:داراینشانپیامبری
ُمصلت:پیوند،پیوستگی

مظیفه:مقّرری،وجهمعاش
معظ:اندرز،پنددادن

ِمقاحت:بیشرمی،بیحیایی

َمَقب:هرفرورفتگیاندامچونگودیچشم

مقفت:منسوببهوقف،وقف:زمینیاداراییوملکیكهبرایمقصودمعّینیدرراهخدااختصاصدهند.
مقیعت:بدگویی،سرزنش،عیبجویی

مالتاتگ:جمِعوالیت؛مجموعهشهرهاییكهتحتنظروالیادارهمیشود؛معادلشهرستانامروزی

مالتت:كشور،سرزمین

م،دوست یالّلُهَعَلْیِهوالهَوَسلَّ ملت:دارندٔهباالترینمقامدردینپسازپیغمبرَصلَّ
ملیمه:طعامیكهدرمهمانیوعروسیمیدهند.

ماو:پندار،تصّور،خیال
هلواّیت:خدایی،خداوندی

متله:صدا،آواز،ناله؛ویلهكردن:فریادزدن،نعرهزدن،نالهكردن
ارتوه:هروی،منسوببههرات)شهریدرافغانستان(

اژبر:شیر
اژتر:خوب،پسندیده؛چابک،چاالک
اشیوهب:هوشیار،هوشیارانه،آگاهانه

افتگصندمقت:دستههفتصندوقی،گروههاینمایشیدورهگردیبودهاندكهبااجراینمایشهایروحوضی،اسباب
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سرگرمیوخندهمردمرافراهممیكردند.اینگروههاوسایلوابزارخودرادرصندوقهاییمینهادهاند.پرجاذبهترین
وكاملترینگروهآنهاییبودندكههفتصندوقداشتهاند.بههریکازبازیگرانگروه»قّوال«یا»قّوالک«میگفتهاند.

الهله:سروصدایهمراهباشادیوشوروشوق،خروش
ُاما:پرندهایازراستۀشکاریان،دارایجّثهاینسبتًادرشت.درزبانپهلویبهمعنیفرخندهاستوبههمیندلیل،

نمادسعادتبهشمارمیآید.
امامبژ:حریف،رقیب

اماتوا:خجسته،مبارک،فرخنده
امپا:همراه،همقدم،هریکازدویاچندنفریكهباهمكاریانجاممیدهند.همپایی:همگامی،همراهی

اوگقطاب:هریکازدویاچندنفریكهازنظردرجه،رتبهویاموقعیتاجتماعیدریکردیفهستند.
امگناا:همگان،همه

انر:فضیلت،استعداد،شایستگی،لیاقت
انگامه:غوغا،دادوفریاد،شلوغی

اوا:ترس،هراس
اوا:وحشتانگیز،ترسناک

اوتده:روشن،آشکار
ایوا:شتر،بهویژهشترقویهیکلودرشتاندام

ایئت:شکل،ظاهر،دستهایازمردم

ایئت:گروه،دسته،انجمن

تغما:غارت،تاراج؛بهیغمارفتن:غارتشدن
ُتغوب:درشتوبدقواره

تقین:بیشبههوشکبودن،امریكهواضحوثابتشدهباشد.
تکاتک:ناگهان

تله:رها،آزاد؛یلهدادن:تکیهدادن
تو:دریا

توز:یوزپلنگ،جانوریشکاری،كوچکترازپلنگكهباآنبهشکارآهوومانندآنمیروند.
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