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وی دلباختگی به فردوسی، دلبستگی به زبان پارسی  » واژه نامه، پارسی به پارسی«، از ر

 و با کوششی نستوه، برآمده از شیفتگی به آن دو فراهم آمده است. 

 این واژه نامه » رایگان « است. 

 چاپ و فروش آن، روا و پذیرفته نخواهد بود. 

 

  

* س می دارندا* با سپاسمندی از آنان که زبان نیاکان شان را پ                   

  

 
 

      * همگان باد چراغ راه  کردارنیک پندار نیک، گفتارنیک، *         
 

  

 

 
 

از »ویکی پدیا، دانشنامه آزاد«  فرتورهای فردوسی و نگاره های شاهنامهیادآوری:  * 

 برگرفته شده است. 

  

 
 

 

 

ISBN :  978-2-9602521-0-1   

 

 

 
از پشتیبانی:  استو برخوردار هدارای کپی رایت ویژ ، پارسی به پارسی؛ واژه نامه       
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.*  نبیگخانه ی بزرگ بلژیک در بروکسل   

  Bibliothèque Royale de Belgique    

  ...................................................................................................... 

     1395ـ 1399ماه  رآذ   

 ویراست شده است.  1401واژه نامه، پارسی به پارسی؛ در بهمن ماه   
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: هنیفرتور پوش  
 

بر دامنه   و خشایار شاه شاه داریوش ،یاز شاهنشاهان هخامنش نبشتهسنگدو 

همدان.  در  ،، بنام گنجنامهکوه الوند  

  
 

 
  

پدر فرزانه ام   با یاد  

 حسین بطحایی 
...................... ..  

 
. سروده بودند از آن ها و پس از دیدار یادواره دو این  و نابود شدن  نی از ویران کردندر پی نگرا پدرم  چامه زیر را  

 

                                                                                             جنامهگن

                                                        
گنج سنگ ،  در کنار یاد گار قهرمانان گذشته  

                                         دانه های صاف آب از آبشار                        

نوازد ساز ِمهر و کوس جنگ  می  

 نقش شادی آفرین خط میخ و دست یار 

د هزاران پهلوان یادی از جوش و خروش س   

 سختی خارا و کوه آنرا هماره پاسبان

 یاد گاری ماندگار

 ساقیا می را بیار                                   
 

 رنگ ناب آسمان در آن ستیغ

ند آب است و هوا جلوۀ پیو  

دل اکنون  بی دریغ  ای  

 از صفای آن هوا و نغمۀ آن آبشار و خِط یار 

ر آر پُر توان گنجی ب   

 ساقیا می را بیار 
........................................................................                                                                                 

به دیدارش رفتم 1360یادگارماندگار است،  تیرماه   آن  

    همان جا سروده شد. سرواد هم چنان پا بر جا بود،

   حسین بطحایی                                                                                                                    
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 زبان پارسی ، زبان نیاکان مان 
 

د، خوانمی  فرا  زبان خنیایی، گوشنواز و دالویز پارسی روان را می نوازد و به پرواز       

درخشان  آوای نغزش همانند نوای دلنشین ریزش آبشار وگذر آب گوارای جویبار، روشن و

پرناز البالی سنگالخ است.   پرواز  نازک،  نواژه ها سبکبال و  به  را  آورند. گر  دگان                          می 

 و دل انگیزاست.   شادی بخش زبان فردوسیپارسی از 

» واژه نامه، پارسی به پارسی« اندک رنگ راه گشوده و در  ویژگی ها؛ برای همین        

شیفتگی به پدرواالگهر، یگانه دلسوز و ابرمرد جاویدان زبان گل سرخ ، نماد دلباختگی و  

 است.   پارسی پیشکش شده
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انام آفریننده                                                 ب  
خداوند جان و خرد  نامه ب                                                                
    فردوسی کزین برتر اندیشه بر نگذرد.                                                                  

                                                                                  

     

     

. توس خردمند ، فردوسی ،مرد ایرانزمینگهرواال می آغازم با درود به روان پاک        

 

ـ  نیروـ  پشتکار!    ]اراده[شیفتگی ـ دلباختگی ـ همدلی ـ  انگیزه ـ دلیری ـ خواست ـ  یازش  

 به زبان اش دلباختگی  اندریافتو ]احساس[ خردمند توس، سهش  ،فردوسیبه  شیفتگی، * 

 به این زبان خنیایی انجامید.  دلباختگی ام  نیاکان مان، به

   با درد و رنج فردوسی را بهمراه داشت.  همدلیبه زبان زیبای پارسی،    دلباختگی،* 

.   را پرورانید انگیزهدلسوز،  و اندریافت این یگانه  همدلی*  

داد.   دلیری ،نگیزها*  

کاری نیکو را زنده کرد.  خواستِ ، دلیری*   

را به تکاپو واداشت.    یازش، خواست*  

.   مراه آورده  به  نیرو، یازش*  

ببارآورد و بارور گردید.پشتکار  ، و، نیرو *    

ناگون روانم را در  می آوردم، سهش های گو   سالی که این واژه نامه را فراهمچهار  در      

سرانجام    و   پرتگاه بودن زبان نیاکانازدر   نگرانی  همچنینو   اندوهدل گرفتگی،    ؛گرفتبرمی  

   چیره می شد.  دلگرمیو   امیدهم  گاهی. زبان زیبای پارسی نابودی 

.و پشتکار به همراه آورد پیروزگشت ،امید ،سرانجام                         
 

هوون دو بزرگمرد، دو واالگهردهندگانم دو ابرمرد خاور و باختر، فردوسی و بت نیرو       

 مرد بودند که توانستند با سختی زندگی، بیماری، نگرانی و درد و رنج بسیار ولی به یاری

در میان باشد، هر کار، شدنی  و یازش  پشتکار بنمایانند که هرگاه خواستو  ]اراده[یازش

 است. 

مرد       واال  دو  و    این  پرتو    شبها  ]حتی[بیشا  روزها  ناپذیر   ،[]شمع  سپندارزیر    ، خستگی 

   نوشتند و نوشتند. 

سمفونی شماره "نه ـ   ویژه باه  ب   ،بتهووند توس با شاهنامه و  فرزانه خردمن ،فردوسی

نیرودهنده و یاورم بوده اند. ]غروب[  تا ایوار بامدادان پنج   ]ساعت[از  تسوی هر روز  "،9  

 

توسی فردوسیابوالقاسم   
است.  رسی گو و یگانه دلسوز زبان پارسی اینده ی پاسخنسرای نامی، بزرگترین سر         

و شاهنامه به بسیاری زبان های زنده برگردانده شده   آوازه فردوسی در جهان شناخته  نام و

سربیا در موزه ی شهر سارایـُِو«   » و در پایتخت درایتالیا در شهر رم «   است. تندیس او» 
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ابرمرد و نگاهبان زبان   ه  باختریان برارجی است ک و چند کشور باختر زمین،  نمایانگر 

می گذارند.   پارسی  

نبیگ        کتاب[  شاهنامه،  فردوسی  ]  ابوالقاسم  که  یازده شاهان  سده  سالهای  آغازین    در 

آن را به پایان برد، نه تنها یک شاهکار ادبی به شمار می    خورشیدی(  400)سده    ]میالدی[ترسایی  

درازن   ونکه،  آیدـ در  که  است  زبان  نبیگی  پاسدار  و  ایرانیان  و  ایران  شناساننده  ها  ای سده 

وده شده، از  سر ] بیت[    پنجاه هزار بندرا که در بیش از  ] اثر[  پارسی بوده است. این یادواره  

   ، می دانند.کامه سرایی به تنها یی سروده استکه تا کنون چ ]مجموعه[گردایه هابلندترین  

شاهنامه تنها    ]حماسه[می بینیم، رزمنامه  ] ملی[  مردمی    رزمنامه های  آنگونه که در بیشینه    

یا داستان دلباختگی    ]خیالی[ ، پنداری  ]سفری[وشتاری   ،] مشخص[ در باره یک رویداد بازشناخته

فرمان دو  یا هماوردی  که  و  پرپیداست  نیست،  از همروا  داستان  سرشار  این  ولی  ه  هاست، 

 ی را باید سرشت و روان ایران دانست.  رزم  ] مجموعه[این  کوده ی  زمینه ی بنیادین

ی        نهاده  باستان  ایران  پی   ]موضوع[ گرچه  آید،  می  شمار  به  شاهنامه  از  نمادین  آن  ام 

   به نگر می رسد که برای آدمیت   بسیار   ]موارد[رود و در فتادهای  کرانمندی زمان فراتر می  

 شده است.  نگاشته

ا بردوش گرفت، سینه ی ستبرش را سپر ایران ابرمردی که کوله بار رنجی سی ساله ر        

ایرانی وفرهنگ   بینی  با واژه های ناب پارسی و سروده هایی خوش آهنگ، جهان  کرد و 

 ایرانشهری را جانی دوباره بخشید. 

 تکدانه مردی که زن ایرانی را بر جایگاه شایسته ی خود برنشاند.       

آیی  پارسی  انگیز  با واژگان دل  نیاکان خردمند را  ابر سخنرانی که  نه ی روشنی از زندگی 

خود زندگانی  های  سال  بهترین  از  سال  سی  کردن  هزینه  با  و  گذاشت  ما  آسمان    فرادید 

 فرهنگ ایران را فروغی دو باره بخشید. 
 

زبان نیاکان مان   از خود گذشتگی و سی سال رنج خردمند توس را نادیده گرفتن و گسیل 

اندوهبار است  و شایسته مردم با فرهنگ ایرانزمین   نابودی، نابخشودنی و  به پرتگاه 

 نیست.  

 

(1827ـ  1770)   بتهوونلودویک فن   
  

ترسایی، لودویک فن بتهوون        بزرگترین خنیاگر سده نوزدهم  آلمانی،  پرآوازه    آهنگساز 

را آغازید  » نـُه «  زمانی که بتهوون سمفونی شماره  مردم دوست و آزادیخواه.  مرد  گهر واال

بوده و هیچتوان   داده  این شاهکار  نمی شنیده است. چ  شنوایی را از دست  آفرینش  گونگی 

شده است.  این سمفونی سترگ، این شاهکار    توانا و شگفت انگیز او پی ریزیتنها درمغز

خنیاگری باختر شناخته شده است.] تاریخ[   فراسپهری بزرگترین سمفونی در درازنای کهنگاه  

،  و با دردی بس سترگ  برای خنیاگری  یی شنیده،  با این روشاهکار خود را نم  بتهوون

برای سمفونی فرجامینش، روان درخشان و واالی  » سرود شادی «  او، با گزینش نام    چون

  خویشتن را به جهانیان شناسانده است.

« است. اروپا هم پیمان کشورهای بخشی از آن »سروداکنون   
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    آرمان    
 

 
یی که سروران  ناهمگونی هایی بافرهنگ هاواژه نامه  این  درکه  نمایم  نخست بایاست فرا     

 خواهید یافت.   تا کنون فراهم آورده اند،   فارسی و استادان زبان

 سان:  بدین 

.است گزینش واژه های ناب و نژاده ی پارسی» واژه نامه، پارسی به پارسی « آرمان  *    

به  بدین  برای هر واژه  ی در  است، مگر واژه های   سره  پارسی گونه که واژه ها و گزارش 

 زمین، و از اینگونه. نام سازهای خنیاگری باختر [، شیمی]کیمیا  ،[فیزیک]گیتیک پیوند با دانش  

  

که  دریابند،   است تابوده جوانان ویژه  ب   ن هم میهنان و هاندآگا» واژه نامه«  این  آماج *   

ـ  روشنی می ه را ب  واژه نامه آن  و این بار است،و پران زیبای پارسی پرمایه، توانمند  زب 

 است. ناب  پارسیبه  سر واژه نامه  زیرا، مگر واژه های دانشیک، سرا ند،نمایا

 

 

 سامان و دهناد 

 

 
نو   * به التین  ها  واژه  نویسی  است،  آوا  نشده  نوجوانانشته  کسانی  تا  و  ب ، جوانان  که    ا را 

 زبان التین آشنایی ندارند، نراند. 

 .ـ زبرـ پیش« فرانمود شده است یربا » ز    ها نشان وات *

  های پارسی وپر رنگ  با وات هرواژهدرکنار(  پهلوی  )  « » پارسیگ  بازنویسی واژه های *

 . آورده شده است» پارسیگ « گونه «،  بدین دوگوشک »در

 آراسته شده است. فردوسی پرمغز، بی مانند و زیبای   چامه های  واژه نامه به *

  شدن در   و برابر   است،  زیرا برای همسان  نابرابر  )افقی(ای ترازی  در رج هپایان فرازها    *

 ستونی،  واژه ها کشیده و دراز نشده اند. های رج

 .است  فردوسی آراسته شدهاز   ای چامه   به یا واک«نخستین رویه هر» وات  *

  چم آنها   نشانه گذاری شده و  «  *با » ستاره  «»واکه های نا آشنا و یا کم آشنا درهرواژ    *

 آورده  شده است.  «هر »وات پایاندر

 و پویه های ساده شناسانده شود.     که واژه های فراموشیدهاست ش شده کوش  *
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 سخن پایانی
 

 

در راه پاالیش و پاسداری زبان    نخستین واژه نامه، سراسر پارسی سره،    امیدمندم که     

یار و  برانگیزاننده  مان  نوجوانان،  نیاکان  به  دهنده  پارسی  جوای  زبان  دلبستگان  و  نان 

هرگز نفراموشند که  فردوسی بزرگ و خردمند سی سال از زندگی گرانبهای خود را  وباشد 

 . ه استزیبای پارسی گذراندجاودانگی زبان و  پاسداری در راه

 

ُ » بسی رنج ب                  ه ست درآن سال سیرد  ـ  
!فرزاد ه ست بدان پارسی«زبان زنده کرد                                                      
 

برگ در را به نشانی رایانامه ی شایمند و لغزش ها نادرستی ها  کاستی ها،خواهشمندم      

. سپاسمندم یادآوری بفرماییدنبیگ  پایانی    

  

                                                                                           

       فرزاد بتهایی                                                                                             

  

 

 

 

 

رچ«  انآرمانتبرای رسیدن به       ؟دهستی ]معجزه[در جستجو و چشم براه »و 

!   یدباش آن » ورچ«  انخودت                            
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 سپاسداری 

 

 
 

، تنها یار و یاورم، سرور گرامی دکتر بهروز تابش، دوست راستین  از ارجمند استاد      

زبان پارسی، که با شکیبایی و دلسوزی بدین کار در رسیدند، واژه به واژه را بر رسیدند  

و کاستی ها و نادرستی های دستوری و گزینش نادرست واژه های پارسی سره را یادآور 

 شدند.

ک     بلند  ایشان  با  بودند،  آدمی«  سرگذشت   « شان  ارزنده  نبیگ  نگارش  کار  در  خود  ه 

با   و  گفتند  پاسخ  فراوان  مهر  با  مرا  روزی  هر  های  پرسش  ودلبازی  دست  و  نگری 

 راهنمایی های گرانبار بسیار آموزاندند. 

و   ستایم  می  گزارم،  می  ارج  را  راستین  ایرانی  مرد،  واال  این  ارزنده  یاری  و  بزرگواری 

 ان سپاسمندم. بیکر

گردآورنده       کژپسندی های  و  نادرستی ها  پاسخگوی  گرامی  استاد  که  پیداست  گفته  نا 

 نیستند. 

 
     ییفرزاد بتها                                                                                            
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 آ

 

 

 

از دو اتم هیدروژن  ] آو[ آمیخته ای » آپ« :  آب

و یک اتم اکسیژن. دردمای سد بجوش می آید و  

یخ می زند. آب  *در پایین ترین دما، دمای تهی

برپایه   زمین را فرا گرفته است.سه چهارم گوی 

جهان بینی باستان یکی از چهارآخشیگان است ‖ 

 آبرو، ارج. 

" یکی آتشی بر شده تابناک    
   " فردوسی   میان باد و آب از بر تیره خاک.   

و   زندگی ساختمان،  جایی که » آپا ت «: آباد

آب و گیاه، بسامان، آبادی.  جای پر مردم هست،

≠  ویران. آباد . د کشور آبا ده آباد،  

" هر آنجا که ویران بد آباد کرد   
      فردوسی"   .دل غمگنان از غم آزاد کرد     

آباد شده، شایسته و  آباد بودن، ان « » آپات: آبادان

 درخور زیست و زندگی ≠ ویران.

.، پیشرفت بودن سازندگی، آبادی، آباد  :آبادانی  

یدن. آباد کردن ‖ ستودن، آبان دَ (  : )آبادانیدن  

ماه هشتم از سال خورشیدی  » آپان «   :آبان

‖ ایزد  ایرانی، روز دهم از هر ماه خورشیدی

هبان آب.انگ   

 روز دهم آبان جشنی که ایرانیان(  )ن̊ :آبانگان

می گرفتند.از ماه آبان   

  ام روز دهم فروردین ‖ نام فرشتهن( )ن̊  :آبانگاه

آب.نگاهبان   

.آب ورز)َو( شناگر،  :آب باز  

آنکه یخ و بستنی درست می ـ  : )ب̊. َب(بند آب

سر ـ پنیر و   ساختن یخ و بستنی،  :آب بندی  ، کند 

جوش دادن آوندها و یا باردان  آب بندی:  ‖شیر

آبگینه درست  یا ینیهای شکسته شده که از چ

برای باال آوردن آب. بند، دیوار باشند‖شده   

باآب.   پختن سبزی ها و گوشت  )ب̊. َپ(:آب پز   

: )خ̊ .َت( شاشیدن، میختن، میزیدن. ختنآبتا  

باده، آب َرز، می.  به نمار )ِب.َت(:آب تلخ  

تن برای خنک شدن  شستشوی )ب̊.َت( :آب تنی   

 دردریا، استخر یا آبگیر. 

 
یکی کار پیش است با درد و رنج          

    فردوسی فرجام گنج.   ه  به آغاز رنج و ب       
   

 

 

                                                         

 

  .آب نامیری، آب زندگی :آب جاوید

با چند دانه  که  یینوشابه   )ِب ( ]آب جو[ :آبجو

می   رازک وارزن، چاودار : جو،گیاهی مانند ی 

سازند. فوگان. ـ    

: )ِب. چ ِ( اشک، سرشک.آب چشم  

برای  برـ   ی پنبه یی پرزدار پارچه : )̊ب (آبچین

    آب از تن و رخسار. گرفتن و خشکاندن 

ن ِ( آبشتنگاه، آبریزگاه، جایی برای   : )̊ب.آبخانه 

فزونی.   *ماتکان  شاشیدن و راندن  

* : )ِب. خ̛ ( شیشه، آبگینه، کاش.آب خشک  

ر«  ـُ » آپ ـ خ )̊ب (:آبخور  ، آبشخور، آبخورد و 

‖ بهره، روزی.  آب  ی چشمهسر  

 *یا توپال  *آبگینه از:)̊ب ( جام یا آوند آبخوری 

  شده. هم گفته  آبجامه رای نوشیدن آب،ب

در  خشکی  [ پارهآبخست ] (: )خ̛ / خَ آبخوست 

 آب فرا گرفته باشد. آن راگرداگرد که دریا 

دریا   یافت خشکی به رهنیم آداک:   آداک، اداک.

. باشد آب و یک سوی آن خشکیسه سوی آن  که  

کوهه ی آب، فرازآب، خیزآب،    )̊ب ( :آبخیز 

آب.زمین پر   شند،کِ   

پرآب،شاداب، گیاه و میوه پرآب ‖  )̊ب (: آبدار

. رسا، روان  نیشدار‖ )ُب(، تند، تیز، برنده  

" سخن بهتر از گوهر آبدار   
"   فردوسی   چو بر جایگه بر برندش بکار.      

آبدان تن   آبگیر، آب انبار، تاالب ‖ )̊ب ( :آبدان

     شاشدان. شویی، لگن ‖

ـ  ره بری از آب دانش به )ب̊. ر̊ (:آب درمانی

 های کانی برای بهبودی برخی از بیماری ها. 

تابه، آبدان برای  آب [آبدست دان] دَ(ب̊. ) :آبدستان

.    شستشوی دست و روی  

" کنیزک ببرد آبدستان و تشت    
"   فردوسی  ز دیدار مهمان همی خیره گشت.      

 خدو،آب دهن،   « خیوگ » دَ( .: )بِ آب دهان

. می تراود درون دهان  *یهادژپیه آبی که از   

 آب دهان برای چیزی رفتن: خواهان آن بودن. 



 12 

، آبره )َر(.آب گذرهرآب، گاه گذر( )ب̊.هِ  :آبراهه  

ی.، باده، مِ انگور باده )َر( :آّب رزان  

ریگ و  آب برسایش و روبیدگی  ُر(ب.̊ ) :آبرفت

   در رود. ماتک ها سنگ های رود. ته نشست 

شدن پارچه یا   گیا تن  کوتاه)َر.َت( : آب رفتن

.شور رفتن نیز گویند  پوشاک پس از شستشو.  

ویژه   رنگ ‖ چهره شادابی )ب ̊. َر. ن̊ (  :رنگآب

برای نگارگری با آب، کم رنگ و یا پر رنگ 

گری با آب پیشینه ـ کردن رنگ با آب است. نگار

سنگ نبشته های  وی کهن دارد درکنام ها ی

   است. مصریان فراوان

، سر فرازی. نامی، خوشنامی)ب ̊( نیک : آبرو   

: )َم ( آبرو دار، نیکنام، خوشنام. آبرومند   

ایرانیان در سیزدهم تیر  جشنی که )ب̊ ( : آبریزان

آب پاشان، آب تیرگان   جشن ،ماه برپا می کردند 

آبریزگان.  .ه است پایدار بود تا زمان  صفویه   

تاالب ، آبدان   [آبشنگ یا آبسنگ )̊ب. َز( ]:آبزن 

برای شستن تن.   *یا توپال از چینی بزرگی  

نامیری،جانفزا. آب جاویدی، )ِب. ِز( :آب زندگی   

ـ جانورانی که درآب می » آبیگ « )ب˚(   :آبزی

ـ  می رویند و بارور که در آب می گیاهانی ، زیند 

نیلوفر آبی. مانند شوند،   

ـ  و تو  مردم دورو  به *)ِب. ِر( نمار: آب زیرکاه

در درون بدخواه  و  ارساده و بی آز *درنما دار،

.وبد سرشت   

که مایه های کانی   آبی  (ِب.َس.بُ ) :آب سبک 

آب سنگین. درآن کم باشد ≠  

مایه های   )ِب .َس.خ̊ ( آبی است که :آب سخت

آن بسیار باشد « درمنیزیوم»کلسیوم ود مانن کانی  

کم باشد.مایه های کانی آن  که  آب نرم≠   

 ار،بارد    «ـ آبوستن » آپوستن )ِب. َت( :آبستن

‖ پنهان و پوشیده.  جانوران مادهویژگی زن و   

 آبستن رخدادها : درپی دارنده.

(. گلوکومپزشکی: ) بیماری چشم.)ِب(  :آب سیاه  

آبی که )از آب+شاریدن: فرو ریختن( ( )̊ب: آبشار  

فرو ریزد.   نا ایستا از باال  

است".آبشار نیاگارا  ،شناخته شده در جهان"   

    نگ پونگ، زدن توپ باوالیبال و پی در    ورزش:

. تندی درمیدان هماورد  تیزی و   

پنهان، نهفته ‖ سخن چین، کارآگاه. ِب(  : )آبشت  

َت( نهفتن، پوشیده و پنهان داشتن، پنهان  : )آبشتن

 کردن.

آبخانه.  ‖ جای نهفتن نهانجای، ِب(: ) آبشتگاه  

ـ  نهفتن َت(] آبشتنگه، آبشتگه[   .بِ ): آبشتنگاه

زگاه. ، آبرینهانگاهگاه،   

 آبخورد[]آبشخورد،  ر«» آپخـ̊ـو  )ِب(  :آبشخور 

، جایی از  زیستکاه ‖ بهره، روزی ‖ سرچشمه

   ‖ سرنوشت.رود یا چشمه که آب نوشند یا بردارند 
وگر هیچ رنج آیدت بگذرم   "   
"   فردوسی   ز جای دگر جویم آبشخورم.       

برای   »غوره« نارسانگور)ب̊ (  آب  :آبغوره 

خوراک. چاشنیترش کردن و  

است. ستن گری  نمار به  :آبغوره گرفتن   

ـ باده  )ب̊ ( آنکه آب به خانه ها می برد ‖ :آبکار

  *‖ آنکه توپالی را با توپالو باده فروش   نوش 

پیشه آبکار.  آبکاری:گداخته دیگرآبکاری می کند.   

 با گرما توپال را  گداختن،)ب̊. َک. دَ(  آب کردن

ی بی ارزش با  گون و آب کردن ‖ فروختن کاال آب

. و نیرنگ *ترفند   

برای    توپالازسوراخ دار*آوند )ب̊ .ِک(  :آبکش

از چوبی را  آبکشهر چیز.   فزونی آب گرفتن 

ـ  گیاه  ‖بافند  هی ویژه میای نازک گیا شاخه ه

شیره ی پرورده ی   باریک که  لوله های شناسی:

.می روانند گیاه بخش های گوناگون  به  گیاهی را  

   .پست، فرومایه، تنگ چشم)ب̊ (  :آبکور 

   دسته و  بزرگ توپالی  *آوند )̊ب. گَ(  :آبگردان

   آبگوشت. و برای بهم زدن یا کشیدن آش  دار

  که در برخی از آبی ‖  ولرمآب  )ِب. گَ( :گرم آب

  *می جوشد و به رایـَن گوی زمین بخش های

درمان داشتن گوگرد و مایه های کانی دیگر در 

، پیوندی یا  استخوانی  برخی بیماریهای پوستی

 سودمند است.

درخشان، پرفروغ ‖   ‖آبدار  آبگونه،(  )̊ب :آبگون

مانند. آبگونه: آب سپهرآبگون. ‖ رنگ ، آبیکبود   

" بیاور یکی خنجرآبگون    
"فردوسی  . یکی مرد بینا دلی پر فسون      

، استخر.  گودال بزرگ آب  )̊ب ( :آبگیر   

بیامد سوی چشمه کهزاد شیر  "   

     " فردوسی   آبگیر. مانی بر افتاد برِ ز    
بازسازی آبدانهای  آنکه پیشه اش )̊ب (:آبگیر   

  گداخته است. *یا ارزیر توپالی با روی

*  ابدام«  ـ آپاِکنـ ک » آبِگـنـ گ ِن(   )̊ب. :آبگینه

آتش زنه   سنگ گداختناز که *فرانمایو *جدِ 

    .آسمان‖ نمار به  نهی آی  ‖ شیشه ‖ سازند 
آبگینه همی خانه کرد " که از    
"  فردوسی   انه کرد.پرافس وزان خانه گیتی     
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: شیشه گر، شیشه ساز.آبگینه گر  

[  میوه ـ  آب لنبه،آب لمبه ])ب̊. َل.م̊(  :آب لمبو 

ی لهیده، له شده، میوه ای که با فشار آبش را  

)انار آب لمبو(، هر چیز له شده. بگیرند   

ر کودکان به آن  که بیشت بیماری )ب̊. ِل( نام: آبله

  تنمی شوند، با تاول های ریز روی پوست دچار

و چهره همراه است، در برخی پس ازخشک  

ادوارد  واکسن آبله را »شدن جای آن می ماند. 

   .یافته است   (1749ـ1823)  «.ِن()ج ِ جنر

پی  بیماری که در]آب سپید[ )ِب. ُم(  :آب مروارید 

پدید یا پیری  و  *(بیماری کند)کَ   *،تکانهکوب،   

شود ،  می  چشم تیره    .َو()َم.ژ̊ *مژوکِ  و می آید 

درمان پذیر است. *« کاردپزشکی با »  

ـ  ی که یاختهآبگونه ی)ِب.ن̊. ف̊(   :آب میان بافتی

آن شناورند و در پی تراوش بخشی از در های تن

از دیواره مویرگها بیرون   *و تنابه ها  *خونابه

ون و  ا به خو مایه های سودمند ر تراود ـ می 

ند.ن می رسا یاخته های ت   

یا جوی آب درباغ و خانه  آبدان  َن(ب̊. ) :آب نما

.   سراب  ‖ وی زمین روان باشد ر برکه   

درختی است »آپنوس ـ آبنوس«  )̊ب ( :آبنوس 

بشه می روید، مانند درخت گردو که در هند وح

بزرگ و تناور است، میوه آن شبیه انگور و زرد 

  ن و سخت وسنگی  گرانبها،رنگ است، چوب آن 

.  چوب سنگسیاه است.  *هایپنده  دارای  

تیره، تار، سیاه. چون آبنوس:   

" چو زال آگهی یافت بربست کوس   
"  فردوسی   .ز لشگر زمین گشت چون آبنوس      

که  رنگی است  گری: )ُب. َر( درنگارآب و رنگ

و   خوش آب  ‖≠ رنگ و روغن با آب می آمیزند 

≠ بد آب و رنگ.    د گوین  برای شادابی چهره  رنگ  

از آب و گل در  ساختمان‖ گِ( خانه،ُب. : )آب و گل  

    .)ِل(* بالش  و ، پختگیبالیدن نمار به  آمدن: 

در آب باشد.    یا آب آنچه از   «» آپیگ   :آبی

د، ، ماننو گیاهانی که در آب می زییند جانوران 

نیلوفر آبی ‖ رنگ   اسپ آبی، سگ آبی، مار آبی.

آبی. * ، تسوی‖ آسیای آبی آسمان  

با   زارشتک یاریآبکشت آبی،   در کشاورزی:  : آبی

  که ،، بی آبیاریه خشک ت کش وارونه ی ،آب 

د. تنها با آب باران آبیاری می شو کشتزار  

   .آبی( زرد، )سرخ، : یکی از رنگهای بنیادینآبی

: بـِه ؛ میوه یی برنگ زرد، پرز دار و از   آبی

می پزند.  *سوی دم و سرترنجیده، با آن ریچال  

پدیده ـ  ]آذر، آدیش، آتیش[» آتخش «   )َت( :آتش

سوختن چوب، از  روشناییگرما و یی که با

.  اخگر)اَ(آذر،  دیگر پدید می آید.چیز و یا  *الزگ

یکی از آخشیگان چهارگانه.   ‖ زبانه ی آتش: ایژک  

" یکی آتشی بر شده تابناک    
"  فردوسی   میان باد و آب از بِر تیره خاک.      

  دههزمانهای گذشته در)َت.ش̊. ا َ( : آتش افروز 

ی پایان هر سال در برخی از شهرهای  ـ 

،   ند ایرانزمین دسته هایی در شهر راه می افتاد 

  با آوای خوش یکی از این کسان بنام آتش افروز

 می خواند و پایکوبی و آتش بازی می کرد. 

"آتش افروز آمده          سالی یک روزآمده      
و پوده آمده       هر چی نبوده آمده ". کوسه     

،  شورشگرآشوبگر،  : نماربه مردمآتش افروز 

آتشگیره. گیراننده ی آتش،  ‖فتنه انگیز  

هبان آتشکده.ا نگ )َت. ش̊ (:آتشبان  

،  میتر« ن̊» بورزِ : )ِش. ُب. ِم( آتش برزین مهر   

یکی از سه آتش سپند و آیینی  آتش کشاورزان، 

تشکده کوه ریوند در روزگارساسانی که در آ

 خراسان جای داشته و همیشه فروزان بوده است. 

" شب تار جویندۀ کین منم    
" فردوسی   .همان آتش تیز بـُرزین منم     

 ( پاره ی آتش، اخگر ‖ زرنگ،رِ  : )َت.آتشپاره 

نا آرام و پر هیاهو.  ‖ کودک چابک  

که آتش َر( پرستنده ی آتش، آن : )َپ.آتش پرست  

اینکه  *به رایَنِ دارد. زرتشتیان را  را گرامی می  

اند. را گرامی می دارند آتش پرست گفته آتش   

.است  آذر کیش هم گفته شده آدرپرست و    

کردار نیکان ستایش کنیم ه " ب   
" فردوسی   چو آتش پرستان نیایش کنیم.      

ی.، بد خو ی: تندخوآتش خو  

تند خویی، خشمناکی،   )َت. ش̊. َس(:آتش سری

. ، ناشکیبایینابردباری‖ خشم سخت   

" مکن تیز مغزی و آتش سری    
فردوسی"   نه زینسان بود مهتر لشگری.      

کوهی   ِف( افشاننده آتش، )َت.ش̊. :آتش فشان  

گوگردی و پاره  *که از دهانه ی آن دمه های 

آتش ‖ جهد می بیرون  روان یا چگال  ،های گداخته

و خاکسترکه از شکافهای پوسته ی سخت زمین 

د. نجه می ن مایه یی گداخته و روان بیرونبسا  

]آذرکده،  » آتورگاس « :)َت.ش̊.َک.ِد( آتشکده

خانه[ جای افروختن آتش  آذرگاه، آتشگاه، آتش

سپنتا. پرستشگاه زرتشتیان.  ورجاوند و  
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ی آذرگشسب، آتشکده ی آذرنوش، آتشکده   

. کرکویهی کاریان، آتشکده ی کرکوی یا آتشکده   

آتشکده  " بکرد اندر آن کوه   
"  فردوسی   بدو تازه شد مهرگان و سده.     

باردان  آتش چرخان،  )َت.ش̊.گَ( :آتش گردان

   ای شکاف و روزنهدار  ازتوپال سبککوچک 

  آتش ل وچند پاره زگابا افزودن  با رنجیری بلند، 

   زگال افروخته می گردد. چرخاندن و درآن

: آتش. آتور   

چهارگانه ی  : )ر̊ (  یکی ازپایه های آتوربانان

در بر   ایرانی دردوره ی ساسانیان  *همبودگاه

. ان، موبدان، هیربدان و داورانمغگیرنده    

: ) دَ( ] آجاریدن[ زیاده روی کردن، پا  آجاردن

ازگلیم خویش بیرون گذاشتن، پا ازمرز فراتر  

 نهادن. 

رختان آن را نو  : ) َج / ج ِ( باغ که د آجستن

ته. باغ نوآجسته. خسنشانده باشند، نواجسته، نوا   

بخیه و   ، *خالنیدن  )دَ( ]آژیدن، آزدن[ :آجیدن

آجین: به چیزی. زدن سوزن زدن، نشتر یا سوزن 

 بسان پسوند. جیننده ه آجیدن، و به چم  آ ب فرمان

آژن.آجین. آژن هم گفته شده،  تیر: تیرمانند   

: )دَ ( ] آچاریدن[ افزودن چاشنی و  آچاردن

 ترشی  به خوراک. 

وبه، هر چیز دورانداختنی. : خاکر آخال  

آوردن و  بر کشیدن،بر  » آختن«)خ̊. َت(  :آختن

‖ بر  نیام شمشیراز  ن کشیدن چیزی مانند بیرو

آهنجیدن، افراشتن ‖  نواختن ساز ‖ یازیدن ‖    

. از تن )جامه(نبرکند  ‖ آختن جامه:  لنجیدن  

دست آختن، کین آختن، برون آختن. آمیزه ها:   

یاز، آزند، آخته(. ) آخت، آزد، خواهد آخت، ب  

" سرشکی سوی دیگر انداختی      
"  فردوسی گر آختی.دگر دست جای د       

)ِت( ]آهیخته[ بر کشیده شده، بیرون کشیده  :آخته 

 شده، لنجیده ‖ گشوده، بازکرده ‖ برکنده 

" بکشتی و مغزش برون آ ختی    
"  فردوسی    آن اژدها را خورش ساختی. مر      

*  ، هر یک از ماتکانهستمایه : ) خ̊ (آخشیگ 

.رگانه : آب. آتش. باد. خاکچها  

از میان چهار آخشیجان آب و خاک دو  »... :آخشیگان

آخشیج  فرودینند که پدیده های اینسری و گیتیگ از آنها  

پدید آمده اند و دو آخشیج باد و آتش، آخشیجان فرازین  

  «که پدیده های آنسری و مینوی از آنها مایه گرفته اند.

(. پارسی. س. حاللی فرهنگ)  

ر«: )خ ُ( آخور  جایگاه خوراک و خواب  »اخو   

.آخورگاه ‖ گودال آب  ، ستورخانهپایان، ارچ  

  ود ـَ بشن   " هر آنکس که آواز او 
" فردوسی   د.وَ ز پیش سپهبد به آخور دَ       

رساالر«   )خ ُ. ر̊ ( :ساالر آخور آخور،  میر»اخو 

ستورخانه، آخوربد )ُب(.سرپرست کارکنان   

" یکی کهتری نامبردار بود     
   " فردوسی   که  بر آخور شاه ساالر بود.    

استخوان باالی سینه )خ ُ. َر( ]آخرک[  :آخورک

ه آنرا چنبر  زیر گردن در سوی راست و چپ کو 

گردن گویند.  و چنبرگردن یا  آخور  

مانند ملخ   *)ن̊. دَ( گونه یی ازتارپایان :آخوندک

  خستر ود نبسر می بر البالی شاخ و برگهاکه در

را شکار می کنند.    زیان آور *هایـ   

روز پایان هفته. ِن( )  :آدینه   

نام  خورشیدی و ماه نهم از سال  ) ذ َ( آتش ‖ :آذر

  م ازهرماه، ایرانیان روز نهم در ماه  نهمروزنه 

هبان آفتاب  جشن می گرفتند ‖ نام فرشته ی نگرا 

 و آذرماه و آذر روز.

پیش آذر شدند " پرستش کنان    
" فردوسی    همه موبدان دست بر سر شدند.      

نام پیشین   ‖ ( آتشکده، آذرگاه دِ  ر̊.) :آذرآبادگان

 .ه است بود آتشکده بسیار آذربایجان زیرا در آنجا

  ر«» آتوربورِزن ـ میه)ذ َ.ر̊.َب/ُب( :آذر برزین 

آتشکده بزرگ  سهیکی از ]آتش برزین، آذرمهر[  

« خراسان. یوند ر »در درایران باستان   

" یکی آذری ساخت برزین بنام    
" فردوسی  .که با فرهی بود و با رای و کام      

وم از هفت  : ) ر̊. َب.ه̊ ( نام آتشکده ی سآذربهرام

 آتشکده ی پارسیان. 

از ماه  روزآذر،»نهم«:)ر̊.َج( ایرانیان آذرجشن

 آذر و همزمان بودن آن دو را جشن می گرفتند. 

پارسیان. *مهند  نام آتشکده ی( )ر̊.خُ  :آذر خرداد

فرنبغ ، آذرخوره، آذر خرین هم گفته شده. آذر  

)ذ َ. َر.خ̊ (] آدرخش، درخش[ نام روز   :آذرخش

ـ  آذر است از ماه آذر که پارسیان آنرا جشن می 

موی ستردن و ناخن گرفتن   زگرفتند ، در این رو

.می دانستند ‖ تندر و آذرخش را نیک و   

   «» اتور گوشنسپ  .س̊ ()ر̊.گُ.شَ  :آذرگشسب 

  «شیز »نام یکی از آتشکده های ساسانیان در

   .، سرداران و بزرگانی پادشاه ویژه آذربایجان

: سخت تیز و چابک، چاالک. آذرگشسب   

" سواری به کرداِر آذر گشسب    
    " فردوسی  .شد بر سه اسپ  امش کابل سویز    
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برنگ آتش، آذر فام.  ) ذ َ. ر̊ (  :آذرگون   

درد و اندوه، رنج.  [ آدرنگ) ذ َ.َر( ]:گآذرن   

: )ذ َ. َر( ] آذر رنگ[  آذرگون، آتش ـ آذرنگ

رنگ، آتشگون، درخشان، روشن، روشنی،  

برنگ آتش، سرخ رنگ. ذرنگی:  آ پرتو.  

" فروغی پدید آمد از هر دو سنگ    
   " فردوسی  .دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ    

پیرایه   ،: ]آدین[ زیب و زیور،آذین بندیآذین

 چراغانی در روز جشن، آیین بستن. 
"  تبیره ببردند و پیل از درش   
" فردوسی   ببستند آذین همه کشورش.       

«   تنـ» آراستن ـ راینی)س̊. َت(  :آراستن  

کردن [  خوشنما ، آرستن، پیراستن ] آراییدن 

‖ هماهنگ   گردانیدن، گستردن، سامان دادنزیبا

  :آرایش.سخنخوش ه سخن: آراست) در خنیاگری(.  کردن

زیبا آراسته: آرایش دهنده. آراینده: زیب و زیور. 

  :آراـآرایآراسته بودن. آراستگی: شده، نیکو شده. 

)آرا ست، آراید،   بیارا. بیارای. به آراستن،  فرمان

  آراسته(.خواهد آرا ست، بیارا، آراینده، 

مانند: سخن آرا، و به چم آراینده بسان پسوند،   

   انجمن آرا، خودآرا، دل آرا، لشگر آرا.  ا،بزم آر

" رخ دختران را بیاراستند    
     " فردوسی   سر زلف بر گل به پیراستند.    

" ترا نیز با رزم او پای نیست    
    "  فردوسی   ز ترکان چنین لشگر آرای نیست.    

آماده شدن،بسیجیدن ‖ فراهم   : ) َت(آراستن

یراستن، پیراستن.    و آراییدن، ‖کردن،برپاکردن  

" به چندین فروغ و به چندین چراغ    
" فردوسی بیاراسته چون به نوروز باغ.      
آماده شده، پیراسته. « »آراسـتـ گ : )ِت( راسته آ  

" شبستان بهشتی بُد آراسته    
"  فردوسی  پر از خوبرویان و پر خواسته.     

آهسته، آهستگی،   ‖ خاموشم ـ رام « » آ ر   :آرام

. . درنگ، بردبار، شکیبا، آسودهنبشبی ج  

آهسته.ـ آهسته آرام آرام:  .، جنبش≠ شتاب  آرام  

آرامش یافتن، آسوده شدن.آرام آمدن:    

" فرستاده آمد دلی پر شتاب    
   " فردوسی  نبود آن شبش جای آرام و خواب.    

ش دادن، آرام ـ  آرام کردن، آرام: )دَ ( آرامانیدن 

دادن. سرپناهکسی به  ‖ ساختن، دلداری دادن  

" خور و خواب و آرامتان از من است    
   فردوسی "   همان پوشش و کامتان از من است.    

رامش دهنده. آآرام ده،  : ) م̊. َب(آرام بخش  

 ( نام ستاک ازآرامیدن)   «شن»رامی: ) م ِ(  آرامش 

   ‖ آشتی. آرمش، آسودگی آسایش،

" نخست آفرین کرد بر کردگار   
" فردوسی   مش و کارزار.خداوند آرا      
" ز شب نیمه ای گفت سهراب بود    

" فردوسی   دگر نیمه آرامش و خواب بود.       
میهن، جایگاه ‖ جای   ]آرامگه[ )م̊ (  :آرامگاه

   گور.آسایش و آرمیدن ‖ 

" همه کوهشان بود آرامگاه   
" فردوسی چنین بود آیین هوشنگ شاه.       

امش یافتن، آسودن،  آر )م̊. گِ.ِر( :آرام گرفتن 

  ‖ جای گرفتن‖  ، فرونشستن نگرانیآرام شدن

. درد  پایان‖  با اسودگی نشستن  

" نه از جنبش آرام گیرد همی   
فردوسی"   . نه چون ما تباهی پذیرد همی      

دَ(] آرمیدن ـ آرمدن[ آسایش یافتن،   : )آرامیدن   

آرامش یافتن، خفتن، خوابیدن، آسودن، شکیبا ـ 

رفتن. ) آرامید، آرامد، خواهد ـ  شدن، جای گ

 آرامید، بیارام، آرامنده، آرامیده(.

" کسی کو بجوید ز ما راستی    
    " فردوسی   بیارامد از کژی و کاستی.    

   ،پیرایه  ( نام ستاک از آراستن)یش̊ن « » آرا   :آرایش

پیرایش، آذین کردن ‖ چهره آرایی ‖ چیدن و   

 سامان دادن ‖ آیین و نهاد. 

ه فرهنگ آرایش جان بود " ک   
"   فردوسی  . سخن گفتن آسان بود ر ز گوه       

آیین و نهاد.  آرایش:   

" سوی او یکی نامه ننوشته ای   
   " فردوسی   ز آرایش بندگی گشته ای.     

، پیرایشگاه. جای آرایش  )ِی( :آرایشگاه  

کسی که دیگران را ) گَ( ]آرایشکار[  :آرایشگر 

پیرایشگر.چهره آرا، رایش کند، آ  

آرایش دهنده.)َی. ِد (  :آراینده   

آراستن )آراست، آراید، خواهدآرایید،  :آراییدن 

 بیارا)ی(، آراینده، آراییده( 

یورهایی که سخن را  : )ِی( نیکویی سخن، زآرایه 

. بدان می آرایند   

آبکش، پاالون.  ‖:) ر̊. دَ ( کفگیرآردن  

رزم، کار زار، نبرد، جنگ.  )َر.ز̊ (  :آرزم   

امید،   چشمداشت،«   گ» آر̛ز ( )ر̊ / رِ :آرزو

، کام خواهی، بویه.آرمان، خواهش، خواست   

" کنون آنچه اندر خور کار توست    
"  سی فردو  دلت یافت آن آرزوها که جست.       
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آنچه زن  ‖  )ِر. ز̛. ِن( آنچه آرزو کنند  :آرزوانه 

. کند، خواست ناگهانی و ناپایدار آرزوآبستن   

که آرزوی چیزی را دارد.  نآ)ِر. َم (  :آرزومند

  .خواستار، خواهان. آرزوناک

" فریدون نهاده دو دیده براه   
" فردوسی   سپاه و کاله آرزومند شاه.      

ـ توانستن، دلیری  .س̊.َت( ]یارستن[ :)رِ آرستن   

نیاراستن.   آرستن ≠  .یارستن کردن،   

" کس این راز پیدا نیارست کرد   
   "فردوسی    .زرد بماندند با درد و رخساره     

  .سخن جان سخن، بازنمود *،َچم (  : )رِ آرش

رزوی بزرگ، امید. ، آانگیزه )ر̊ ( :آرمان  

ی[ این جهان، آرمان سرا)ن̊. َس(]: آرمان سرا  

دار.سرای نا پایایرمان سرای، نماربه جهان،   

]آرمدن، ارمیدن[ » آرامیتن« )َر.دَ( :آرمیدن  

افتن،تن، آسودن، آرامش یآرام گرف، آرامیدن  

آسایش، آسودگی.  آرمش:ـ   آرامشخوابیدن.   

آرام گرفته، خفته، آرمیده: آرام گیرنده. آرمنده: 

، خواهدآرامید، بیارام ،  آرامد  آسوده. )آرامید،

   آرامیده(.آرامنده، 

" بگفت و بر انگیخت شبدیز را   
   " فردوسی  آرمیدن دل تیز را.   نداد     

نج « (رِ ) :جآرن بندگاه   گ[ ]آرن ،آرن » آر 

و بازو.   *میان ا ََرش دست  استخوان هایبیرونی 

. است  هم گفته شدهو آران   ِر( )َر/وارن  

  ‖ گونه ‖ ‖ رنگ رنج، آزار )َر. ن̊ (  :آرنگ 

نیرنگ ، فریب. ‖  روش، شیوه  

ک « » اِروا)ر̊. ِر(  :آرواره  ]اِرواره، اِروار[ ر   

 هریک از دوبخش استخوان باال و پایین درون 

ی د. آرواره نجای دار آنها بر ها دندان دهان که

گفته می شوند.   زیرین ینیپای  زبرین و باال  

‖   آزمون، آزمایش  ]اروین[ (ر̊. وی:)  آروین

،  کارشناسی، خبرگی.آزمودگی  

‖ بی گمان،   پیام یابانگ کسی به پاسخآره،  :آری

 هرآینه.

گفت آری شنیدم پیام  " چنین   
   " فردوسی   .م.دلم شد به ـدیدار تو شادکا    

و بزرگترین شاخه ی نژاد  *مهندترین  )ر̊ ( :آریا

.  *نخست دراپاخترِ  سپید که (خ̊ .)ا .پ  شت و  د  ت 

می گذرانیدند، سپس    چادرنشینی ایران بههامون 

رفتند، بخشی  در  به هند   *نیمروزبخشی به سوی 

ماندگار شدند،  و بخشی هم  به   ایراندشت های 

رهسپار  *و اپاختری  زییونان و اروپای نیمرو

ها، و مردم  گشتند. آنها نیاکان ایرانی ها، هندی

و  هند آریایی؛نژاد  مریکا هستند.امروز اروپا و ا

نامیده شده اند.آریانی، آریان و آرین نیز اروپایی،  

ا  ب  *: نام گیاهی خود رو از تیره ی کوکناریانآریا

شاخه های بلند و برگ های دراز، میوه ی آن به  

 سپید  کوچک که با تیغ زدن شیره  *باردانی شکل

د که پس از خشک شدن تیره  یرون می دهب  رنگ

. نام دارد   * هو نارکول رنگ می شود   

.ینه، دلسردیک جش،رن: آریغ   

، آرزو و  فزون خواهی، فزون جستن» آز «   :آز

جویی.فزون   خواست بسیار،  

" چو دانی که برتو نماند جهان    
   " فردوسی   و روان.  نچه رنجانی از آز جا     
  ‖  ، آنکه در بند نباشد رها، رسته«  » آزاد  :آزاد

کردار  به گفتار،‖ دربند نبودن  ‖ سبکبار وارسته

سبکبار≠ گرفتار ‖ شاد و   .بازدارنده یا اندیشه ی

با گوشت   ‖ گونه ای ماهی ‖ بی گزند  سرافراز

   سرخرنگ و چرب، به درازای یک متر.

گی.  رهایی ≠ بند آزادی:   

    تن آزاد و آباد گیتی بر اوی  "  
" فردوسی  برآسوده از داور و گفتگوی.         
پاکزاد. پاک نهاد، نیک نهاد، بزرگوار،  :زادآزاد  

: )د̊ . َم ( آزاده، جوانمرد، رادمرد. آزادمرد  

نژاده. نیک سرشت،   

" ز آتش برون آمد آن آزاد مرد    
"  دوسیفر لبان پر زخنده به رخ همچو َورد.      

راد، جوانمرد، دارای خوی  )َم. ن ِ( :آزاد منش 

، وارسته. خوزادگی، آزاده آ  

رادمرد، جوانمرد، آزاد، «   گـ  » آزات )ِد( :آزاده  

جوانمردی،  آزاد ـ وارستگی،  : آزادگی وارسته. 

آزادگان.  *بیشال. منشی  

"  یکی جام زرین پر از باده کرد       
          " فردوسی   ردان آزاده کرد.وزو یاد م     

، نیک نهاد  پاکنژاد،   )ِد(]آزاده خوی[ :آزاده خو

 پاکزاد، دارای خوی آزادگان. 
" سپهبد فرستاد از چار سوی    
"  فردوسی   گزیده بزرگان آزاده خوی.      

رهایی، بنده نبودن،   آزادبودن،» آزاتیه̊ «  :آزادی

توانا  از چیزها، وارستگی. گسستگیرها بودن،   

فتار، کردار و اندیشیدن بی بازدارنده. بودن به گ  

 آزادی ≠ رهایی ، بندگی. 

به آزادی است از خرد هرکسی "   
   "فردوسی چنان چون ننالد ز اختر بسی.     
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  : )خا( دوستدارآزادی، خواهان آزادی.آزادیخواه
زیان به  و آسیب،  آسیب  گزند،» آزار« : آزار 

مردم آزار، دل آزار. آمیزه ها:  دیگری.  

پسندش نیامد همی کار من  "   
   "  فردوسی   رنج و به آزار من.ه بکوشد ب    

گزند  و   آزردن، خستن،» آزاریتن« :)دَ( آزاردن

به خشم آوردن، رنجانیدن،  آسیب رسانیدن، 

آزرده  آزارده: ‖ آزرده شدن، رنجیدن.رنجه کردن 

  .رنج، آزردگیآزار،   آزارش:شده، رنجیده. 

هد آزارد ، بیازار، آزارنده،  خوا  د آزارَ  ،د آزار˚) 

 آزارده(. 

" به نیکی گرای و میازار کس   
    " فردوسی   ره رستگاری همین است و بس.    

نام ستاک از آزاردن. » آزاریش̊ن« : )ِر(آزارش   

 آزردگی، رنجش.

کننده، آزار دهنده. ( آزار: )گَگر زارآ  
یمار، دردمند، رنجور، ناخوش،  ب)َم.ن̊( : آزارمند

   .ناتندرست ≠ تندرست ، ناتوان

[ آزردن، آزارانیدن، آزردانیدن] : )دَ(آزاریدن   

) آزارید، آزارد،  ‖ آزرده شدن. آزرده کردن

زار، آزارنده، آزاریده(. اخواهدآزارید، بی  

ی[ آزمند، آزوند، پرآز، آزکام.آزجو  ]:آزجو   

آمدگی کوچک  [ برآژخ، اژخ، زخ  ])َز( : آزخ 

گاه بر  و  برنگ پوست که بردست، پاگوشتین  

   چهره افتد. وارو، واژو، سگیل، زگیل.

آزاردن[]آزاریدن، ن « ـ  » آزارت دَ( ̛ز، :)آزردن   

دلخورشدن، نجیدن، دلگیر شدن، دلتنگ شدن، ر

ـ  ‖ رنجه ساختن، آزار دادن، آزرده  آزرده شدن

ـ  آزرده.، گزند رسان. آزاردهنده: آزارندهکردن.  

* نـَ مرَ  دیده. جیده، رنجه شده، آزاررن  آزارده:

) آزارید، آزارد، خواهدآزارید، بیازار،   آزردگان.

    آزارنده، آزاریده(.

" مشو شادمان گر بدی کرده ای    
"   فردوسی   که آزرده گردی گر آزرده ای.      

دلتنگ، رنجه شده.: رنجیده، آزرده   

" مشو شادمان گر بدی کرده یی   
فردوسی"   که آزرده گردی گرآزرده یی.     

کمرویی،  نرمگویی، نرمی،  ( شرم،. ر̊ زَ ) :آزرم 

هربانی، مهر، بزرگمنشی.    م  

" درشتی ز کس نشنود نرمگو    
   " فرد وسی   سخن تا توانی به آزرم گو.    

" دل نامدارن بتو گرم باد    
"  فردوسی   روانت پر از شرم و آزرم باد.       

شرمنده، شرمسار. گِ(  )َز. م̊. :آزرمگن  

       .باشرم، شرمگین، شرمسار: آزرمگین

، آزرمگین. پرآزرم، با شرم)َز.م̊ (   :آزرمناک   

. پارسا، با شرم، پاکدامن) َز. ر̊ ( : آزرمی   

تیراژه،  )َف.ن̊ ( ] آژفنداک، آفندک[  :آزفنداک

کمان ـ  رنگین کمان، کمردون ‖ نوشه، آدینده،

. رستم، کمر رستم  

ه  . چنانک*، هماد دراز، دیر یاز ) ز̊ / ِز (: آزگار

    .گویند یک سال آزگار

سنجش،  ]آزمودن[ یـشن « ـ̊»آزمای)ز̊ ( : آزمایش 

یک نویابی، یا فتن   برای*آزمون، آروین، فرایند 

. بیماری و جزآنبرای یک درمان   

" مگر کاین نشیمت نیاید به کار   
"   فردوسی   یکی آزمایش کن از روزگار.      

وپژوهش   جایی برای آزمایش)ز̊ (  :آزمایشگاه  

پزشکی با    ر رشته های گوناگون دانشیک ود  

     .نیازین و بایاهای  ابزار

مایش کننده،  نده، آزمایآز )ش̊. گَ(:آزمایشگر

آروین کننده. آزمونگر،  

[ ) آزمایید، آزماید،  آزمودن])ز̊. دَ(  :آزماییدن

.(آزماییده آزماینده، بیازما)ی(، خواهد آزماید،   

آزمایشگر. زمایش کننده،آ )َی. ِد( :آزماینده  

خواه،  دارای آز، آزور)َو(،  )ز̊. َم( پر:آزمند

   .*خواهی، َوَرنجبسیار آزمندی: آزناک.

] آزماییدن[  » آزموتـ ن« )ز̊ / ِز.دَ(  :آزمودن

سنجیدن  آزمایش کردن، سنجیدن، ارزیابی، 

  آزمون، آروین، سنجش.آزمایش:  .چونی و چندی

آزموده   :زمودهآآزمایش کننده، آزمایشگر.  آزماینده:

خواهدآزمود، آزمود، آزماید، شده ، سنجیده. ) 

آزماینده، آزموده(. ،)ی(بیازما  

چنین هفت سالش همی آزمود  "   
"  فردوسی   به هر کار جز پاکزاده نبود.       

 چگونگی و فروزه آزموده، ورزیدگی،: آزمودگی 

، آزموده بودن. آروین باکارکشتگی، ، جهاندیدگی  

  سنجش آزمایش، تاک از آزمودن()نام س )ز̊ ( :آزمون

برای سنجش   ی‖ پرسش های چند گزینه یآروین ‖

.و هوش و جزآن دانش  
پخته، ورزیده،   گ «ـ  » آزموت : ) ز̊. د ِ(آزموده

، کارآزموده.آروین دار  جهاندیده،کاردان،   

خردمند باشد جهاندیده مرد  "   
"  فردوسی که بسیارگرم آزموده است و سرد.      

ر« . َو(  ) ز̊ :آزور بسیار خواه، آزمند،» آزو   

    * َوَرنج.
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بخیه  ]آجدن، آجیدن، آژیدن، آزیدن[ )ژ̊. دَ(: آژدن

‖ برجسته   ، درنشاندن*زدن، دوختن، خالنیدنـ 

  کردن بخشی از جامه با دوختن و بکار بردن 

دوخته و  آژده:  پشم، پنبه و رشته های سیم و زر.

 خالنیده شده.

آزردن.: رندیدن، خراشیدن، آژدن  

" زبان را نگهدار باید بُـدَن    
"  فردوسی   نباید زبان را به زهر آژدن.      

شده با  پارچه یا گیوه ی سوزنکاری  : )ژ̊. ِد(آژده

. رشته های زر وسیم  

" کشیده پرستنده هر سو رده   
  " فردوسی  همه جامه هاشان به زر آژده.    

سوراخ دارکه از پس  درِ  ] غلبکن[: )گِ( آژگن

. کشاورزان آن را از خانه دیده شود ن بیرون آ

   نیزگویند.  شاخه های باریک می بافند. درپنجره

  چینه های برای پیوند فته ش گـِل و) َژ( : آژند 

های  مایه زمین شناسی:   ‖ خشت  و ، آگورسنگ

الیه های سست  درکانی ته نشین و سخت شده 

   زمین.

ردن  کپردر ساختن دیوار،  )َژ.ن̊. دَ (: آژندیدن 

با   و مانند آن یا خشت  * ر وآگ  ،درزهای سنگ

آژندید،  ) آژندید، آژند، خواهد  .ل، ماسه وجزآنگِ 

*.دوسانیدن بیاژن، آژندنده، آژندیده(   

چین و چروک   ]اژنگ، آزنگ[ (.ن̊ )ژَ  :آژنگ   

  از پیری یا خشم. چهره و میان دو ابرودر

چین وشکن، شکنج، گره، ترنجیدگی از پیری یا  

چین خوردگی چین و چروک در جامه ‖  ‖بیماری

پدید می   آب ر رویه وخیزاب های کوچک که ب

آبکوهه، آبخیز، خیزاب.آیند. ـ  

" تو با دشمنت رخ پر آژنگ دار    
"   فردوسی   بد اندیش را چهره بیرنگ دار.      

چین دار، شکن دار،  ترنجیده.     :آژنگ ناک   

* ر.وآگ  یا ازسنگزمین  پوششن ِ(: )  آژیانه  

. زمین رپوشآگوپوشش مین سنگ پوش، ز  

[ ـ آژندن ـ آژدن آجیدن ـ )ِژ. دَ ( ]آزیدن :آژیدن 

رندیدن، سوراخ کردن.   ‖ دن، روکش کردناندو

    .آژید، آژد، خواهد آژید، بیاژ، آژنده، آژیده()

" کنون نیزه و گرز باید زدن    
"  فردوسی   همه چشم دشمن به تیر آژدن.     

بر  *الد   ـ دهاک « » آزی دَ( ) :آژی دهاک 

آفریده وهستنده اهریمنی و دیو   ،های اوستاداستان

با بالهای بزرگ بسیار  مار ،افسانه ها‖ در سرشت   

دهانش آتش  ، از پر زور  گسترده و چنگال های

زده.  بیرون می  

گاهاندن و  آ سدایی پیوسته برای ژیر[ َ] ا :آژیر

‖ هشدار.  *پرهیزاندن از سیج.  

گ و فریاد آدمی یا ستور.  بان ]اژیراک[ :آژیراک   

آگاهاندن،   آگاهانیدن،[ ]ازیریدن) دَ(  :آژیریدن

بانگ زدن، فریاد زدن، ‖   شیار کردنه

آگاه شده،  آژیریده: آگاه کننده.آژیرنده: خروشیدن. 

ـ  آژیرید، آژیرد، خواهد )آماده شده، آگاه کرده. 

 آژیرید، بیاژیر، آژیرنده، آژیریده(. 

   گونه  ،سانمه چمِ  آید و امنکه همراه  پسوند : آسا

را می رساند، مانند: شیرآسا، گرگ آسا،   همانند و

 تگرگ آسا، درخش آسا، پیل آسا.

 فاژه، بیاستو، : پاسک، باسک، دهان دره،آسا

دمی از ژرفا که با    فاژه کشیدن: ـ فاژیدن خمیازه،

پی خستگی یا بی  از شدن دهان همراه است و درب

 خوابی دست می دهد.

  و پیچیده که دشوار کاری«  » آسان :آسان

≠   آسان بودنآسانی:  بی رنج، ساده.نباشد، 

 دشواری.

گر ایدون که با من تو پیمان کنی "    

فردوسی   نپیچی و اندیشه آسان کنی.     "     
خود ها و پیشامد ها را برآنکه کار  ( )ن̊:آسانگیر 

آسان گذار. انگار، ، آسان شمارآسان گیرد. ناچیز  

آسان  ، بی رنجی، دردسر بی « » آسانیه̊  :آسانی

آسودگی.، خوشی، کامروایی ‖ بودنـ   

" نگه کرد بر کار چرخ بلند     
   "  فردوسی  ز آسانی و سود و درد و گزند.     

    : ) دَ ( آسایش دادن، برآساییدن.آسایانیدن

   آسودگی، « )ش˚( » آسایشن  )ِی( :آسایش

. ، رامش، آرامیآرامش  

نیکنامی گرای " به آسایش و    
فردوسی"   گریزان شو از مرد ناپاک رای.      

ی  ویژه  جایی   »آرِمشت ـ گاه« )ِی( :آسایشگاه

بلند یا کوتاه. یبرای زمان  آسایش و آساییدن  

  *جایی برای پرستاری بیماران دستگاه دمش.

باز ایستادن از  ن « » آسایی ت) دَ (  :آساییدن

آساید، خواهد ـآسایید، ) آرام یافتن  ،آسودنکار،   

: برآساییدن (ینده، آساییدهبیاسا)ی(، آساآسایید،  

آسودن، آرام گرفتن. بر  

" چو آراید او تاج و تخت مهان    
فردوسی"   سختی جهان. برآساید از درد و      
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بخش پیشین  نه، درگاه، درگه، آستا   ( )س̊ :آستان

در، کفش کن.خانه پیوسته به   

     " پیاده برفتند تا پیش اوی 
"فردوسی      .نهادند روی  ستانهآ براین       

که  از رویه  ی کم بهاتر پارچهَت(  )س̊.:آستر 

ویژه برای  به  ،زیر جامه و پوشاک می دوزند 

   نخستین الیه ‖می رود بکار  جامه های زمستانی

≠ رویه. . آسترکه به دیوار یا جایی زنند   رنگ  

:  در این سروده ی فردوسی به چم آنسوی تر   

  آیم و زآستر نگذرم ومر هب "  
" فردوسی    نخواهم که رنج آید از لشگرم.      

جامه  بخشی از]استن، آستیم، آستی[  ( )س̊:آستین

، راه ‖می پوشاند را  تا مچ دست  شانه از بن که

شیوه. آستین برزدن: برنوشتن. روش،  

نخستین کسی کو بیفکند کین   "    
"  دوسیفر   به خون ریختن برنوشت آستین.        

  پیرامون زمین«  ـ سپیهر سمان» آ  ( )س̊ :آسمان

خورشید و ماه. رنگ آبی   ستاره وبیشمار  با 

آسمان بی ابر، برآمده از شکست پرتو خورشید  

پرتو   است. *پناد  *هنگام برخورد با مادیزه های

مادیزه های   *آبی بیش ازدیگر رنگ ها با هنایش

پیماید و پراکنده می شود زیراکوتاه تر می پناد  

ینرو بیشینه ی  است. از اکوچک تر *کوهه هایش

سپهر، گردون، بینیم.  بی میآسمان را آ زمان ها

دوالبی، گنبد نیلگون.  چرخ کبود   

سپهبد سوی آسمان کرد روی  "   
   " فردوسی   چنین گفت کاین داور راستگوی.   

نام روز بیست و هفتم از هر ماه  : ) س̊ ( آسمان

   ز نیز گویند.رو خورشیدی، آسمان̊

سپهر، گنبد الژوردی.  )ِن. َب( :آسمان برین   

آسمان رند[  آسمان سای،)ن̊. َخ( ] :خراش آسمان  

   سای.سپهر ساختمان با اشکوب های بسیار. 

. کهکشان  (رِ  دَ.ن̊. )  :آسمان دره  

بسیار بلند، سر بر  ]آسمان سای[  : ) ن̊ (سمان ساآ

 آسمان کشیده، آسمان رند، آسمانخراش. 

(  .̛ر.ن̊نبه[ )غ ُغر~ ( ] غ ُ)ن̊.  :ان غرشآسم

. )َپ(و(، پخت)ُت.دَ (، کنور)ُک تندر   

( آسمان گونه، برنگ آسمان، آبی  )ن̊:گونآسمان  

. آسمانی، الژوردی  

: سخنان بیهوده و بی سر و ته. اسمان و ریسمان  

   .آسمانخانه ‖ خانه*چخت )س̊. ِن( : آسمانه 

گردونی،  ، سپهری» سپیهریگ« : آسمانی 

   وابسته به آسمان

مگر آسمانی سخن دیگر است  "   
فردوسی"    .که چرخ روان از گمان برتر است       

    فریبکار، نادرست. دروغگو،( . مَ )س̊:آسمند 

.  بی چیز، تنگدست   بینوا، (  )سُ :آس و پاس  

آرامی،  آسوده بودن، آرامش،  ( : )ُس.ِد آسودگی

، آسودگی روانی. خوشدلیآهستگی،   

م از این گنبد تیز گرد" چه جویی    
" فردوسی   که هرگز نیاساید از کار کرد.      

ـ  آسایش ]آساییدن[  » آسوتن «  : )ُس.دَ(آسودن

رام گرفتن، خستگی در کردن، یافتن، آرمیدن، آ

.  ر کشیدن. خوابیدن، بی رنج گشتندست از کا

آرام، آرام  آسوده: دگی، آرامش، آرامی.آسو آسایش:

به آسودن،  (فرمان)آسای: سا ـآ .آسایش یافتهگرفته، 

سان چم آساینده و آسایش دهنده ببه بیاسا ، بیاسای.

ـ روان  آسا، پسوند، مانند: تن آسا، جان آسا، دل

خواهد اسود، بیاسا )ی(،   ) آسود، آساید، .آسا

 آساینده، آسوده(. 

" مرا نیز هنگام آسودن است    
"  فردوسی   ترا رزم بد خواه پیمودن است.      

بی رنج، سبکبار،  بهروز، آرام،  : ) ِد(ودهآس  

بی دلواپسی.  آسوده دل: .، خوششادکام  

" تن آسوده دارید یکسر به بزم    
فردوسی" که زود آید اندیشه ی روز رزم.      

درشت و   )َپ( هریک از دندانهای سرپخ :آسیا

آرواره ی ده در *آنها درمردمزاد که شمارناهموار

.  باشد می  رینزبرین و ده در آرواره ی زی  

دستگاه یا   اب، اسیاو[سیاو.آسی]آ» آسیاپ«  :آسیا

کنند،  آرد جو و گندم و مانند آن ی که با آن ابزار

روی   کهو هموارسنگ گرد دو  ساده آن  گونه ی

 .و با دسته یی می چرخانند  می شوند  اردههم گذ 

  آسیای گونه ها:  نیز گویند.  «آب  آس »آسیاب و

،  آسیای دودی ،کند کار می  با نیروی باد  که بادی

، امروزه آسیا با  ستوریدستی، آسیای  آسیای

   کند. کارمی *نیروی کهربا 

  آسیاب در  کهنگاهبان آسیا، آن ]آسبان[ :آسیابان

      را آرد می کند. *کار می کند و بنوها
  فروماند از آن آسیابان شگفت  " 
   " فردوسی   شب تیره اندیشه اندر گرفت.    

.کوب  گزند، آزار، زیان، درد، رنج، :آسیب  

دلش باد شادان و تاجش بلند  "   
    " فردوسی  تنش دور از آسیب و جان از گزند     

: ) دَ( برآمدن خورشید. آسیدن  

پریشانی، سرگشتگی. م ِ(   : )آسیمگی   
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، شوریده، پریشان، آشفتهگ« » آِسم   ِم(  ) :آسیمه

  ،نگران، دلواپس ‖ ژولیده، شتابزده، سرآسیمه

آسیمه سر.سرگردان،   

به ره گیو را دید پژمرده روی  "   
   " فردوسی   همی آمد آسیمه و پوی پوی.   

   سرگردان، سر گشته، آسیمه. ) َو(  :آسیون

با   آبکی  خوراک ]با، سکبا، شوربا، وا[ : آش

سبزیهای   جزآن باو  جو ،*دانژهبرنج، گندم، 

: ودآش دهن سوزی نب زبانزدهای مردمی:) گوناگون.

هیچ  :تاسهمان آش و همان  خوب نبودن چیزی.به نمار

. (پیشرفتی در کار نیست  
  کتیرا برای آهاریدنِ  یا  نشاستهاز *، پـَت آهار: آش

  ، یا برای آشگری پوست جانوران.و پارچه جامه

   پوست جانوران. و پیراستن *آشگری آش دادن:

، دوشاب.نوشیدنی، آشامیدن از بن ستاک: آشام  

، می آشام ‖ شامنده، دردآشامه چم آببسان پسوند   

 خوراک اندک. 

" همه زر و پیروزه بُد جامشان    
"  فردوسی  به روشن گالب اندر آشامشان.     

نوشیدن آب و یا  گساردن، ]اشمیدن[  )دَ(:آشامیدن

که نتوان و  نا نوشیدنی:  نیاشامیدنی،. آبگون هادیگر

  آشام  نوشیده.آشامیده:  نوشنده.آشامنده:  نباید آشامید.

 :مانند  ن پسوند، اسب  و ،بیاشام به آشامیدن،  ) فرمان(

خواهد ـ   آشامد، )آشامید،  درد)دُ( آشام، می آشام.

امید، بیاشام، آشامنده، آشامیده(.آش  

  ]خوراک پز،خورش گر، دیگ پز[)ش̊.َپ(:آشپز 

   خوراک است.  که کارش پخت آن

دوستی  سازش، دوستی،  «  » آشتیه̊ )ش̊ ( :آشتی

رنجش.  دن. فراموشیدنرا نو کر  

" ترا آشتی بهتر آید ز جنگ   
" فردوسی   فراخی مکن بر دل خویش تنگ.      

، افکندنی.: خاکروبه، دورانداختنیآشخال  

. آشپزخانه ِن(  )ش̊. :آشخانه  

]آشوبیدن،  تن« آ شوپ» آشفتن ـ   )ُش.َت(:آشفتن

پریشان شدن، آشفته شدن، شوریدن،   آشوفتن[ 

آشفت، ). دن، شیبیدنش خشمگین تافته شدن،

آشفت، بیاشوب، آشوبنده، آشفته(.  خواهد  آشوبد،   

گفت این چه آشفتن است  سهراب ه ب"   
" فردوسی   همه با من از رستمت گفتن است.     

گی، سرـشورید  ]اشوفتگی[)ُش. ِت(  :آشفتگی  

.پراکندگی، نابسامانی  ‖ پریشانی گردانی   

‖   دانسرگر ‖ خشمگین [آشوفته] )ُش.ِت( :آشفته 

. بسامان ≠نابسامان  پراکنده،  ،پریشان شوریده،  

. : تندخوی، خشمگینآشفته خوی   

  «ـ ش˚   گـ  روشن »]آشکارا[ ِش( )ش̊. :آشکار

نهان. ≠ . آشکارهویدا، نمایان ر،پدیدا پیدا،  

" تویی کرده ی کردگار جهان    
"  فردوسی ار و نهان. آشک شناسی همی      

پدیدار،، پردهبی   « گا» اشکار : ) ش̊ (آشکارا  

 هویدا، روشن. 

" رسیدند پس یک به دیگر فراز    
"  فردوسی  سخن راندن آشکارا و راز.       

.آشکار، پدیدار، پیدا، نمایان )ش̊. ِر( :آشکاره  

" یکی نام گفتی مر او را پدر   
" فردوسی   نهانی دگر آشکاره دگر.      

هویدایی، پیدایی،  بی ـ  نمایانی، )ش̊ ( :آشکاری

روشنی.گی، پرد   

آشکو، اشکوب،  ] » آشکـُپ«ُک(  )ش̊. :بآشکو

ک از پاره ها یا بخش  ‖هر ی  ، چخت بام  [اشکو

های نه گانه ی سپهر‖ هر یک ازبخش ها و جای  

بند از بلند ‖هربسیارزیست  در ساختمان های  

بخش  هر های  چینه  رگه ها و دیوار‖ یا رگه ه

آمده از تاج  اشکوب پدید ‖  زمینهای  الیهاز

اشکوب برین  ختان در یک توده جنگلی، در

می  ترین الیه ی تاج پوشش را باالکه  است  بخشی

همه گیاهان   رین دربرگیرندهیاشکوب ز د،ساز

رویند. که در زیراشکوب برین می  است  جنگلی  

     .لغزش ، سکندری ُک(  )ش̊. :آشکوخ 

لغزیدن، سکندری رفتن،   )ش̊.ُک( :شکوخیدنآ

نام از آشکوخیدن،  شکوخ: .سریدنلیز خوردن ، 

خورده.  لغزیده، سکندری آشکوخیده: افتادن. 

آشکو ـ آشکوخید،  د ـ)آشکوخید، آشکوخد، خواه

   آشکوخیده(.خنده، 

پوست پیرا، پوست پیرای، گَ(   )ش̊. :آشگر

چرمگر، آنکه پوست جانوران را پاک و پرداخت 

. جانوران پیراستن پوست   آشگری:کند.   

  .) ش̊ ( چاپلوس، دو رو: آشمال

فریفتار،   سموغ[ ]آ  « ـوُمگ» آهل ( )ش̊:آشموغ 

پیروان اهریمن نام دیوی از‖ ، بدکردار فریبکار

ه. جنگ بپا می کرد  سخن چینی و دروغباکه   

  ـدر آشامیدن، نوشیدن،  ی کاهیده )َش.دَ( آشمیدن

(. می ، باده ) گساردن ، کشیدن  

خویش، یار، دوست، » آشناگ«   )ش̊ / ِش( :آشنا

    ≠ بیگانهآشنا  آگاه.‖  ناسا، شناسندهشنزدیک، 

   خویشاوندی. ، شناساییآشنایی:   .آشنایان*بیشال

: )ش̊ ( آشنا به آب، آب آشنا، شناگر. آشناب  
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آب ـ شنا،  شناه، شناو،[  ، اشناآشنا])ِش(  :هآشنا  

   .شناوری ،تنی

بیایند راه دانشه ب  " بزرگان   
" فردوسی   ز دریا گذر نیست بی آشناه.      

شناخته، پر آوازه،  [ آشنا روی] ( )ش̊ :آشنارو 

  . دوست  یار،   ‖ نامور

شفتگی، هنگامه، شورش، آ ]آشو[  )ُش( :آشوب

 جوش و خروش. 

" از این پس نه آشوب خیزد نه جنگ    
"    فردوسی   به آبشخور آید گوزن و پلنگ.      

دوبهم زن، ماجراجو، بسیار   گَ( ̊ب.):آشوبگر 

، شورش خواه≠ سازشگر‖  رامشآشفته، بهم زن آ

    دلفریب، دلربا.

آشوب.رام، پرنا آ) ب̊ (   :آشوبناک  

ـ ، پریشان آشفته شدن، شوریدن دَ() :آشوبیدن 

‖ آشفته ساختن،  ، براشوبیدنگشتن، خشمگین شدن

  آشفتگی، پریشانی.آشوبش:  کردن. شوریده 

به آشوبیدن،  فرمانآشوب:  آشوب کننده.  آشوبنده:

 ـ : دلمانند بسان پسوند، وبنده بیاشوب و به چم آش 

آشوبید، آشوبد، )آشوب، لشگرآشوب.شهرآشوب، 

 آشوبید، خواهدآشوبد، بیاشوب، آشوبنده،خواهد 

  آشوبیده(.

" به ایران رسد زین بدی آگهی   
"   فردوسی بر آشوبد این روزگار بهی.       

آشوریدن، آمیختن، ]آشردن[   دَ( ر̊.) :آشوردن 

  ‖ ردن، درهم ریختنکردن، زیرو زبر کدرهم 

ـ شوراننده، برهم  آشورنده: .*خازیدن سرشتن، 

)آشورد،  شورانیده، درهم کرده.آشورده:  زننده. 

آشوریده(.خواهدآشورد، بیاشور،آشورنده،    

شورانیدن، سرشتن، دَ( ]آشوردن[ ) :آشوریدن 

)آشورید، آشورد، خواهدآشورید، درهم کردن 

اشور، آشورنده، آشوریده(. بی

:)ف̊.َت(]آشفتن[ پریشان شدن،بهم برـ آشوفتن   

)آشوفت، آشوبد،  برآشفتنخشمگین شدن، ، آمدن 

. خواهدآشوفت، بیاشوب، آشوبنده، آشوفته(  

" نه مردی بود خیره آشوفتن    
" فردوسی   به زیر اندر آورده را کوفتن.      

تکه پاره شده، ازهم پاشیده،   )ُش( :آش و الش

.ازهم پاشیدن :الش کردن و  شآ بسیارآسیب دیده.  

آشیانه، النه، النه ی پرندگان،  ]آشانه[ :آشیان

و جای زیست.  ‖  خانه پدواز ، کابک،*کابوک  

دن، خیساندن،  )ر̊.دَ( ]آغاریدن[ تر کر: آغاردن  

نم کشیدن. نم کردن سرشتن، آمیختن ‖ خیسیدن،  

خیسیدگی، نم کشیدگی، آغشتگی.   آغارش:   

: آغارده کننده.رتآغارنده: چگونگی آغارده. آغاردگی:  

ـ  )آغارد، آغاَرد، خواهد  نم دیده، خیسیده، آلوده.

   .آغارد، بیاغار، آغارنده، آغارده(

آغاردن، تراویدن، خیسیدن، دَ(  ) :آغاریدن

)آغارید، آغارد، خواهد آغارید، بیاغار،  زهیدن. 

ه(  آغارنده، آغارید   

آغاز ≠ انجام، پایان. سر ،ت نخس :آغاز  

گفتار زشت  " که آهوست بر مرد    
    "یفردوس   ترا خود ز آغاز بود این سرشت.    

که کاری  ، آغاز کننده، آنآغازنده )ز̊.گَ( :آغازگر

آغازین   که فرماندوانی آن *در اسپ  را بیاغازد ‖

.دهد  را به سوارکاران می  

‖ نخستین   زار کفشگراندست اب  )ِز( :آغازه

 ساختار در روند رویش برگ.

  جانور شناسی:. در (ازینآغ  * بیشالِ ) :آغازیان

جانداران تک یاخته ای که در ژرفای دریاها   

 تنز در . برخی نیمیان خزه ها زندگی می کنند 

می  بسر  گیاهان آدمی، جانوران و درتنه ی برخی

.آنها را انگل می نامند  . برند ــ   

برپاکردن.  سرگرفتن، آغازکردن،)دَ( :آغازیدن  

ازیدن. پایه گذاردن، بنیاد نهادن ‖ اندرآغ  

) آغازید،  آغازشده.آغازیده:  آغازکننده. آغازنده: 

   زید، بیاغاز، آغازنده، آغازیده(.آغازد، خواهدآغا
" چو آغازی از جنگ پرداختن    
" فردوسی  بود خواب را بر تو بر، تاختن.      

م ساختن. ه فرا [ آغالشتن ] : ) ش̊. َت (آغاشتن  

ن.: ) ِل. َت( فراهم ساختن، انبارکرد آغالشتن  

انگیختن، آشفتن، پریشان کردن،   دَ( ):آغالیدن

برشورانیدن،  برپاکردن جنگ و پیکار، پراکندن.

انگیختن به جنگ و ستیز، بر  انگیزش، آغالش:

  آغالنده: شورشگر. آشوبگر،:گر آغالشبدآموزی. 

به فرمان  آغال: برانگیخته شده. آغالیده: برانگیزنده،

سان پسوند، ب غالنده آغالیدن، بیاغال و به چم آ

 آغالید، آغالد، خواهد آغالید،) بدآغال.   :مانند 

برآغالیدن.  آغالنده، آغالیده(.بیاغال،   

" تو لشگر بر آغال بر لشگرش   
"  فردوسی   تا خیره گردد سرش.یکباره  ه ب      

آکندن، پر کردن، انباشتن،   َت( .)غ ِ:آغستن

، انباشتن  توبره در چیزیفشردن  چپاندن، تپاندن.

پر کرده، انباشته.   آغسته:  ور.با ز  

و  ، چرک خیساندن[  آگستن ]َت(  .غ ِ ):آغشتن

ـ ‖ ناپاک آغاریدن، آغاردن  ، آمیختن،کردنپلید 
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آلوده، نا پاک، تر شده.   آغشته: .، خیسیدنشدن

چرکی. ناپاکی، پلیدی،آغشتگی:   

دَ( آگندن، آکندن، انباشتن، آلودن.   ن̊. .)غ َ:نآغند

پیچیده برای ریسیدن.  ده‖ پنبهانباشته آگنآغنده:   

، پهلو، کنار، تنگ.رـَ ب  « آگوش »   :آغوش  

به   به سینه چسباندن،  ]آگوشیدن[ دَ( ) :آغوشیدن

آغوشید، آغوشد، ) برگرفتن. آغوش گرفتن، در

  آغوشید، بیاغوش، آغوشنده، آغوشیده(.خواهد 

غوشیدن. نیا  ≠آغوشیدن  آغیشیدن، آغیشتن.  
ـ   نازک  وش گرفتن.تنگ درآغ  )َت( :تنگ آغوش) 

 :هم آغوش، نرم بر، نازک تن.آغوشنرم  )ُز( :آغوش

:  تهی آغوش. دیگردر آغوش یک  ،در بر یکدیگر (  )هَ 

برگهایی که   : )ِد. َر(درخت آغوشتنها، بی یار. )ت ُ(  

  (تنه ی درخت را فرامی گیرن

" ز من بد سخن  نشنود گوش تو    
"   فردوسی   .جدایی نجویم  زآغوش تو      

  فروغ، ‖ید، مهر، خورخورش  پرتو  ( )ف̊ :آفتاب

 آفتاب لب بام: ن ـآفتاب از سر دیوار گذشت ).روشنایی

آفتاب به   پیری و مرگ.  بهنمار نزدیک شدن غروب و

شش بیهوده برای پنهان کردن کاری کو :اندودن)گِ( گل

   . ≠ مهتاب ب ≠ سایه، هورآفتا.(شکارآ

" همی بر شد ابر و فرود آمد آب   
"  فردوسی   همی گشت گرد زمین آفتاب.     

که آفتاب را پرستش کند، آن ( )ف̊: آفتاب پرست

پرست ‖ بی خدا ‖ جانوری مانند چلپاسه  خورشید   
خزندگان که پوستش از پولک های   از رده ی

به آسانی رنگش را دگرگون   ده شده،شاخی پوشی

ه رنگ گیاهی که روی آن است درکند و ب می  

  *ست و با زبان درازش مای ها چابک اید، می آ

  گیاهی از تیره ی‖  را بدرون دهانش می کشاند 

 گاو زبان. 

زیبا   آفتاب رخ،  [آفتاب روی)ب̊ ( ] :روآفتاب 

     .خوبرو، خوشگل

آفتاب گیر، رو به آفتاب، رو   ()̊ب  :آفتاب رو  

 ، اب گاه، هر جای رو به آفتاب آفت به خورتاب،

نسار.  ≠خورتاب   

    با برگهای است  گیاهی) ̊ب. گَ( : آفتاب گردان

گردا   در زرد رنگو تنه ی بلند و گلهای  بزرگ

ـ درون آن با تخم مانند  که  *گرد بخشی پرهون ـ 

را بو آن  ، تخماست  های تیره رنگ پوشیده شده  

در  آن دانه ی روغنخورا کی  است، می دهند و

ب  . آفتاکاربرد داردآشپزی و شیرینی پزی 

نیز گفته اند زیرا گل آن   گردک و روز گردان

آفتاب می گردد. بسوی  همواره  

 آنچه برای جلوگیری از تابش آفتاب  :آفتاب گردان

لبه ی پهن   با   چتر و سایبان ‖ کاله بکار رود، 

از نور آفتاب. برای پوشش رخسار  

فرجام، سر ـ  پسین. ،انجام  ]افد م[ (د ُف̊. ) : آفدم

. پایان انجام،  

* ه.ـِ لیتـَ آتش ‖ پ زبانه (ز ِ  )ف̊. :آفرازه   

    .آفریدنآفرینش، از ستاک  ِر( )ف̊. :آفرش 

زند و اوستا،   *بخش های نبیگ  )َف.ِر( :آفرنگان

زند.بیست و یک نسک نام نسکی از   

( ] ا َفروزه[ فروزینه، آتش زنه، : ) زِ  آفروزه

پلیته، پلیته ی چراغ.   ه ‖گین  

از آرد، انگبین،   شیرینی( )ف̊. ِش  :آفروشه 

ن، تخم مرغ، شیره ی میوه ویا  شکر.  روغ   

  نامی از نام های خداوند. ِد( )َف.:آفریدگار

کردگار، دادار، یزدان،    پدیدآورنده، فریننده،آ

آفریننده ≠ آفریده. ایزد.بغ،  پروردگار، ،خدا  

هم او آفریننده ی روزگار "   
" فردوسی به نیکی هم او باشد آموزگار.       

ازنیستی به هستی   « یتنآفر» )َف.َت( : آفریدن

هستی   پدید آوردن، جان آفریدن، ساختن،، آوردن

آفرینشگر،  آفریننده:  کنش آفریدن.آفرینش: دادن.

 از نیستی به هستی آمده،:   آفریده هستی دهنده.

سان پسوند، ب آفریده و  کاهیدهآفرید: آفریدگان.  :بیشال

به آفرید، داد آفرید، ماه آفرید.   :مانند   

آفریننده  به آفریدن، بیافرین. و به چم (مانفر  ):آفرین 

آفرین،  جان آفرین، جهان :، مانند سان پسوند ب  

بیافرین، آفریننده،  ) آفرید، آفریند، خواهد آفرید،  

 آفریده(.

از نیستی هست گردیده. د ِ ( : ) َف. آفریده  

" که یزدان ز ناچیز چیز آفرید    
" فردوسی    ی آید پدید.یبدان تا توانا       
، خوشا، زه،  ریـَ ف رین « ـ̊» آف َف( ) :فرین آ

به به، په په،   ستایش. زهی، خه، خهی، سپاس، 

وه وه، مریزاد، دستخوش، انوشه، انوشه زی، 

. است  چناهن و چنانهن نیز گفته شده  

" چنین یادگاری شد اندر جهان    
" فردوسی   بر او آفرین از کهان و مهان.      

آفرین . رتشتیانز: جایگاه نیایش  آفرین خانه

نیایش. آفرین خوانی:  نیایش کردن. خواندن:  

)نام ستاک از  » آفوریـش̊ن « : ) ن ِ( آفرینش

هستی. آفریدگان. هماک  ‖کنش آفریدن آفریدن(   

" من از آفرینش یکی بنده ام    
"  فردوسی  . پرستنده ی آفریننده ام      
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  ]آفرنگان[ » آفرینگان «  ( )َف.ن̊ :آفرینگان

یان در جشن ها و آیین ها، نام  زرتشت نیایش

آفرینگان   چهارنیایش ویژه: آفرینگان دهمان،

نام  نگان گهنبار، آفرینگان رپیپوین ‖ گاتها، آفری

نسک کتاب زند.  نسکی ازبیست و یک   

ـ  : ) َن. ن̊. ِد( خداوند، آفرینشگر،پدید آفریننده 

 آورنده، جهان افرین، آنکه بیافریند، سازنده.

زی و دستگاه " کز اویست پیرو   
"  فردوسی   .هم او آفریننده ی هور و ماه     

سرگذشت، داستان  [افسانه] ِن( )ف̊.:آفسانه 

و پندارگونه.    پنداری ، داستانساختگی  

" بدان بد کزین بد بهانه منم    
" فردوسی   سخن را نخست آفسانه منم.      

بچه   ]آبگانه، آپگانه،افگانه، فگانه[ِن( )ف̊.:آفگانه 

فرا از که پیش *در جانوران یا مردمزاده ی نارس

از شکم مادر بیرون   ، رسیدن هنگام نیازین زایش

بچه انداختن. آفگانه کردن: افتد.  

زش، تاختن، تک تا جنگ، پیکار، ( )َف.ن̊ :آفند   

پدافند.  آفند ≠  پاتک،  ≠ و تاخت، دشمنی، تک   

" دلیر و جهانسوز و پرخاشگر   
" فردوسی   جز آفند کاری ندارد دگر.      

نگا.آزفنداک.  :آفنداک   

جنگیدن، دشمنی    )َف.ن̊.دَ(]افندیدن[ :آفندیدن 

. کردن، پیکار کردن  

زشت  و بد ، آسیب، آهو، زشتی)ک̊ ( بدی،  :آک

خاشاک، است در: آک پسوند ‖  خوب  ≠ به و 

» ده آک«   نماک، خباک ‖ واژهسوزاک، کاواک، 

  است. «دهاک آژی  به چم ده آک و زشتی »

درون دهان، گرداگرد  ، کپ[ آکب ( ])کُ : آکپ  

. لپ  درون دهان،   

بستن،   [ آگستن ]» آکوستن«  )ُک .َت( :آکستن

 پابرجا کردن≠ سست کردن، ن،آویختن، برجایید 

آویخته.   ،بسته، بندشدهآگسته، آکسته:    

آکنیدن، آگنیدن،   ،آگندن] » آکنتن «دَ( .:)کَ آکندن

  پرکردن، انباشتن، لبریز کردن، تویآغنیدن[ 

لبالب و سرشار  کردن.  چیزی را پر کردن، 

کردن درون چیزی با چیز  ، پرکنش آکندن نش:ـآک

انباشته، پر   آکنیده:  آکنده. کننده.پرکننده: آ. دیگر

ری، آکندگی ≠ ـُ پ انباشتگی،آکندگی: کرده شده. 

)آکند، خواهدآکند، بیاکن، آکننده،  پراکندگی.

 آکنده، آکنش(.

ن " نکوشم به آکندن گنج م   
" فردوسی   نخواهم پراکندن انجمن.      

،  فربه تنومند، پروار،َپ(  ن̊. ِد. )َک. :آکنده پهلو 

≠ نزار. ، درشت اندامتناور، گوشتالود خپله،   

] آگنده گوش[ کر، سنگین  )َک.ن̊.ِد(:آکنده گوش

. نشنوپند  پذیر،‖ اندرز نا  گوش  

، : ) َک. ِد ( ستبرگردن، گوشتناکی شانهآکنده یال  

و سینه. بازو    

" خورش آن بود سال تا سالشان    
" فردوسی   که آکنده گردد بر و بالشان.      

آکندن، پرکردن، جای    [نآگنید ] )َک.دَ(:آکنیدن

آکنده، انباشته.آکنیده: دادن، پر ساختن، انباشتن.   

 )آکنید، آکند، خواهدآکنید، بیاکن، آکننده، آکنیده(. 

ـ  آگاه  ر، آگه، شیار، بیداه» آگاه ـ آگاس «  :آگاه

 بودن، آگاهی داشتن. 

" زکوه سپند و ز پیل زیان    
   " فردوسی   گمانم که آگاه بود پهلوان.      

» آگاِهنیتـ ن ـ آگاِهینید  ن«  ) ن̊. دَ (  :ندن آگاها  

آگاه ساختن، آگاه   آگاهانیدن، آگهانیدن، آگهاندن[ ]

  آگاهانیده:آگاه کننده،  آگاهاننده: ، ازداییدن.کردن

آگاهاند،  )آگاهانید، آگاهاند، خواهد  آگاه شده.

  بیاگاهان، آگاهاننده، آگاهانیده(.

بخواست، دانسته. روی آگاهی، از)ن ِ(  : آگاهانه  

ت« ( ) ه̊. ب ُ  :آگاهبد  آگاهان، بزرگ» آکاس̊پــ 

. بزرگ دانشمندان  

، شیاری، آگاه بودنه » آگاسیه«   :آگاهی

  . شناخت، دانایی،   بینش، دانش

" پس آگاهی آمد بشاه بزرگ   
"  فردوسی   ز مهراب و دستان و سام سترگ.      

یافتن دزدیها  برای ر شهربانید سازمانی  :آگاهی

پیگیری ها  ، تبهکارانوتبهکاریها و پیگیری   

کارآگاه است  *داره ی  

]آگهیدن[ آگاه شدن، آشنا شدن، دانستن.  :آگاهیدن  

خواهد ـ  گاهد، )آگاهید، آآگهیده، آگاهیده: آگاه شده 

.آگاهید، بیاگاه، آگاهنده، آگاهیده(  

" بیاگاهد اکنون چو من رزم جوی    
" فردوسی   شوم با سواران به نزدیک اوی.      

آغشتن، تر کردن، خیساندن،  )گَ.َت(:آگشتن

آغشته، آلوده، آمیخته. آگشته: آلودن.   

.  آسیب، آزار، رنجگَ( ]آکفت[  )گُ. :آگفت  

    ده.آسیب دیآگفت دیده: 

گوشت روده ی گوسپند آکنده از )گَ(]آگند[: آگنج

، پر شده ‖ جگر انباشته پخته و خوراکی دیگر‖

 آگنج، دوغ آگنج. 

انباشتن، پر کردن. » آگندن « : ) گَ. دَ ( آگندن  
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در گیاه شناسی: دژپیه یا  ]آکنه[   ( نِ  .)گِ :آگنه 

در تنه یا ریشه ی درخت‖ آنچه با  یا گره *دشپیل

یزی را پر کنند. آن درون چ   

آکندن، انباشتن، ]آگینیدن.آکنیدن[  )گَ.دَ( :آگنیدن  

 پر کننده.گننده:  آ .پر کردن، گنجاندن، جا دادن

به   فرمان: آگین آگنده، انباشته، پر شده.آگنیده: 

سان پسوند، ب آگنیدن، بیاگین. به چم آگننده و آگنیده

آگین.  آگین، گوهرزهر آگین، مشک  مانند:   

آگر پز.  :آگورگر خشت پخته، *( آگر، : )گ ُآگور   

سینه  به درآگوش گرفتن:آغوش، ] آگش[  :آگوش

، در بغل گرفتن. چسباندن  

) آگهاند،  [آگاهاندن  نیدن،ا]آگه )گَ.دَ( :آگهاندن

د، خواهد آگهاند، بیاگهان، آگهاننده، ـَ آگهان

آگاهانیدن. آگهانیده(   

انید : ) گَ. دَ( ]آگهاندن ـ آگاهاندن[) آگهآگهانیدن  

 آگهاننده،  آگهاند، خواهد آگهانید، بیاگهان،

  آگاهانیدن. آگهانیده(.

  برای نوشته و دستور *نیِوِدش.)گَ(  :آگهی

  آگهی رساندن: پیام، نوداد. ، مردمآگاهی دادن به 

داده   آگهی ها:رسانی. آگاه کردن، آگه کردن، پیام 

شدن،  خود بیخود از از اگهی بشدن: نودادها ‖  ـ ها، 

هوش گردیدن. بی  

" بدو گفت کای مهتر کاروان   
" فردوسی   مرا آگهی ده ز بار نهان.       

آویزان شدن، آویختن، درآویختن، (  دَ  ) :آگیشیدن

 آویزان شونده، چنگ در زننده. آگیشنده: پیچیدن،

  (فرمان)  آگیش: آویخته، پیچیده، آویزان شده. آگیشیده:

با واژه ای  به آگیشیدن، بیاگیش، و به چم آگیشنده 

  ) آگیشید، آگیشد، خواهد  پای آگیش  :گر، مانند دی

.  آگیشید، بیاگیش، آگیشنده، آگیشیده(  

چم آلوده،  به : پر، انباشته ‖ بسان پسوند آگین

آگین،   شته، اندوده می آید، مانند: زهرانبا

 گوهرآگین. 

" رکابش دو زرین دو سیمین بدی    
"  فردوسی  همان هر یکی گوهر آگین بدی.     
مانند: انگشتال، چنگال.  : پسوند همانندیآل   

*ژگال. .( )گِ.ش̊ انگشت : زگال، آالس  

های جدا  یی دو لپه ی تیره   گیاهی از: ) ِل( آالله

    دارد،  های بسیار گونهگلبرگ که 

آتش، زبانه،   ی  زبانه   ،االو، الو)اَ(ه[ ]آالو: آالو

جهد و می درخشد، درخشش   آتش که می ی پاره

     .زهآتش، آفرا

آالییدن، آلودن( ناپاکی، زشتی، تردامنی. ) :آالیش  

: دارای آالیش، آلوده.آالیشناک   

)آالیید، آالید، خواهدآالیید، بیاالی،  )دَ( :آالییدن 

 آالینده، آالییده( آلودن. 

ه ی گل درختی است از تیر [آلوبالو] ( )ل̊ :آلبالو

  سرخ  تیره و میوه اش  ،گیالسخیان همانند سر

و برخی   *ریچال  برای یرین است.ترش و ش

    خوراک ها کاربرد دارد.

یده شدن، پریشان آشفتن، شور َت( )ُل.ف̊. :آلفتن

آلفته:    .پریشان ساختن  آشفته کردن، شدن ‖

  شوریده، آشفته، پریشان.

درختی است از تیره ی گل سرخیان و از  :آلو

آبدار به ش دسته  بادامی ها با گلهای سپید، میوه ا

آلو   گونه های آن:زرد،  یااه بادنجانی  رنگ سی

 سیاه، آلو زرد، آلو مویزی، آلوی کوهی.  

ریزتر  ولیگوجه   گونه ای از آلو و )چ ِ( :آلوچه

 آلوچه سگک. رد و ترش آن:خ گونه .و ترش تر

  ، ترـآغشته به ناپاکی » آلوت کیه«ِد( : ) آلودگی

ناپاکی، ناپارسا، پلیدی، آالیش، بهآمیخته    دامنی،  

 ناپاکدامن ≠ پاکدامن. 

" ره داور پاک  بنمودشان    
   " فردوسی  از آلودگی ها بپالودشان.          

آلوده کردن، تر   [ آالییدن ]» آلوتن «  )دَ(: آلودن

کردن، آغشته کردن ‖ آلوده شدن، آغشته شدن،  ـ 

آلوده  آالینده: ناپاکی.آلودگی، آالیش: . شدن ناپاک

کاهیده ی آلود:  غشته.آغشته شده، آلوده: آکننده. 

رآلود، اشک آلود،  مانند: زهبسان پسوند،  و آلوده

، هم گفته می شود آلو .آلود ن خواب آلود، خو

.  پلیدیناپاکی، گناه،  آلودگی:  پشمالو.  مانند:  

سان  به آلودن، بیاالی و به چم آالینده ب فرمان  آالی:

آمیزه های  آالی. مانند: خوی آالی، دهانپسوند، 

آلود، آالید، )آلودن، دامن آلودن.  خاک دیگر:

آلود، بیاال)ی(، آالینده، آلوده، آالیش(. خواهد   

" شکسته شود چرخ و گردونها       
   " فردوسی   درفشان بیاالید از خونها.      

ناپاک. آغشته، : ) ِد( آلوده  

بد ـ  بد نام، [ دامان ]آلوده ( مَ ِد. ) :آلوده دامن

   اک دامن ≠ پاکدامن.ناپارسا، ناپ  گناهکار، کار،
پناه،  جانزاغه، آالنک، آالنه، کلبه،  )َن( :آلونک 

   .در کشتزارخانه کوچک 

جست و خیز  ، ه و لگد : جفته، جفتک، جفتآلیز

جفتک اندازی.   :آلیزش ‖ رم، رمیدن،   ارپایانچ  

آلیزیدن، الیزیدن[ جفتک انداختن، ] )دَ( :آلیزدن  

   اختن.جفتک زدن، جفته انداختن، لگد اند 
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لیزد، خواهدآلیخت، بیالیز، آلیخته،  لیخت، آ ) آ

 الیزش(.

: ) ِز (] نام ستاک از آلیزدن و آلیزیدن[ آلیزش

    کنش آلیزیدن، جفتک پرانی.

آلیز زدن، جفتک انداختن، رمیدن،  )دَ(: آلیزیدن

جستن، جست و خیز کردن، لگد پرانیدن ستور. 

زد، خواهد ) آلیزید، آلی.جست و خیز کنندهآلیزنده: 

 آلیزید، بیالیز، آلیزنده، آلیزیده، آلیزش(.

دادن   شیار برای‖ گاو آهن  ه، نشان تیررس  :آماج 

. زدن و شخمزمین    

ـ آماج خانه، نشانه گاه، زمین  )ج̊ ( :گاهآماج

   اندازی.تیر

، ن، آماده ساختن، آراستنآماده کرد  ( )دَ  :آمادن

ـ آماده  ‖ بسیجیدن، بسغدن، آسغدن، برساختن

ساختگی،   آمادگی: ساخته، آراسته. آماده: شدن.

 آراستگی، آماده بودن. 

بسیجیده، ساخته، برساخته، آراسته،  : ) ِد (آماده  

 بسامان، ساخته و پرداخته. 

 " یکی بد سگال و یکی ساده دل 
" فردوسی  سپهبد بهر کار آماده دل.       

    [ آماره، اماره ]«  نیهــ آماریـش̊» آمار :آمار 

دانش گردآوری و    شماره، شمردن،ر، شما

مردم شهر یا  رسی داده های شمردنی، آماربر

شمار   چونی و چندی، مانند  کشور برای برآورد 

جدایی،  مرگ و زناشویی. زادگان،   

کارگزار انجام دادن  « گر» آمارگَ(   ر̊.) :آمارگر 

است.  یکارهای آمار   

آمارکردن،   ]آماریدن[ن« ـ  » آماِرنیت  )دَ( :آماردن

)آمارد، ‖ مهند دانستن.  آوردن، به شمارردنشم

 ،، بیامار، آمارندهخواهد آمارد )َر(، آمارد 

.(آمارده  

آمدگی، پف کردگی، باد، [  برآماه ]آماز، :آماس

 پیله، تاول. 

  دار باد  دَ(]آماسانیدن، آماهانیدن[ )ن̊. :آماساندن

آنکه یا آنچه   آماساننده: کردن، باد پرکردن، 

باد آماسانیده:   بار آورد.ردگی باد کبیاماساند، و 

ـ ، خواهد )َن(د آماسان )آماساند،کرده. کرده، پف 

آماساننده، آماسانده(.بیاماسان،  آماساند،  

] آماساندن، آماهیانیدن[  باد دار )دَ(  :آماسانیدن

آماسانید، آماساند،  ). برآمده و پفدار کردن  کردن،

نده(. خواهد آماسانید، بیاماسان، آماسانیده، آماسان  

دار  آماس کردن، باد  [ آماهیدن] )دَ( :آماسیدن

  باد کرده، پف کرده.آماسیده:   بخشی ازبدن.شدن 

) آماسید، آماسد،   پف کردگی، برآمدگی. آماسیدگی:

  خواهد آماسید، بیاماس، آماسنده، آماسیده(.

) آماهانید، آماهاند، :)دَ( ]آماسانیدن[ آماهانیدن 

. (نید د آماهاخواه آماهانیده، آماهاننده،  

نگا. آموختن. َت(ُم. )  :آمختن  

باز  فرارسیدن، رسیدن، «  تن» آم  .دَ( )مَ  :آمدن

 ‖ زادن ‖ ، بازگشتنسرزدن گشتن، پدیدارگشتن، 

آینده:   آمدن بهنگام. آیش:.‖ گرد آمدن سپری شدن

آمد و  : آمد و رفت  رسیده. :آمده  آنچه از پسین بیاید.

خواهد آمد، بیا، آمد، آید،  ) دید و بازدید. ، شد 

  آینده، آمده(.

" بدین جای از بهر او آمدم    
"  فردوسی   همی جنگجو آمدم.کینه  ه ب      

بخشودن و در  » آُمرزیـش̊ن«  ِز( )ُم. :آمرزش

مرگ.  اوند ازگناه کسی به ویژه  پس آزگذشتن خد   

ان، آمرزنده، بخشاینده گناه )ُم. ز̊ (  :آمرزگار   
ـ کنش )  رزگاری:آمیکی از فروزه های خداوند. 

  بخشایش، بخشش.  (،آمرزگار

گذشتن خداوند  در » آمورزیتـ ن« دَ( )ُم. :آمرزیدن 

آمرزش:  به ویژه پس از مرگ. کسی از گناه 

در گذرنده از گناه ،  بخشاینده. : آمرزنده  بخشایش.

  ) آمرزید، آمرزد، خواهد . بخشوده شدهآمرزیده: 

  زش(.یامرز، آمرزنده، آمرزیده، آمرد، بیآمرز

مایه‖ ز ‖بها، سود، بهره، ارزش، ار  )م ُ( :آمرغ   

.  پاره ای از چیزیکم، اندکی از چیزی،    

بی بها، بی ارج، بی ارزش.بی آمرغ:   

ی گرفته، خوگر. خو» آمـُختار«  ( )خ̊:آموختار  

ـ خو گرفته، چشته  )خ̊.̊ت(]آموختار[ :آموختگار 

خوردن   * ، جانوران و پرندگانی که با چشتهخور

شوند و خو گیرند.رام   

   ، فراگرفتن.: )ُم.َت( یادگرفتنآمختن

یاد  ـ  ]آموزیدن[تن« خ» آمُ  َت( خ̊.) :وختن مآ

  :موزنده آ.کنِش آموختن آموزش: گرفتن، فراگرفتن

به   (فرمان ) آموز:  یادگرفته،آموخته:   یادگیرنده.

بسان پسوند، چم آموزنده به  و  بیاموز آموختن،

  .کارآموز، دانش آموزموز، : بدآموز، خودآمانند 

وخت، بیاموز،  م) آموخت، آموزد، خواهد آ

 آموزنده، آموخته، آموزش(. 

به آموختن گر ببندی میان  "   
"  فردوسی   .نش روی بر سپهر روانز دا      

درهم کردن ‖   آمیختن، ]آماییدن[ )دَ(: آمودن 

رشته کشیدن،  بهساختن، آراستن، آماده کردن ‖ 

آراسته   ‖ر در انگشتردن، درنشاندن گوهنخ کر
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آراستگی، آمادگی.  آمایش:میخته شدن. شدن، آ

   کشنده. به رشته ساخته و آراسته کننده،آماینده: 

ساخته و آراسته، به رشته کشیده شده.    آموده:

به   سان پسوند به آمودن، بیامای، و ب   (فرمان)آمای:  

  آمای. گوهر :مانند چم آماینده 

یاد [ آموزانیدن] ن «یت زان» آمُ  دَ( )ن̊. :آموزاندن

  درآموزان: . اند آموزکسی که می ننده: اآموز  دادن.

. هنگام آموزاندن بهیدن، ان آموزکار  

نام ستاک   زیـش̊ن « » آمُ   )ِز( :آموزش

فراگیری،  ‖ پرورش   آموختن. یاد گرفتن ‖از

 یادگیری. 

،  جایگاه فراگیری دانش و هنر ِز(  ) :آموزشگاه

ستان، دبیرستان، دب جای آموختن و آموزاندن.

. هنرستان  

یار،  آموزگار، آموزش ) ِز. ش̊. گَ ( :آموزشگر 

نده، استاد، هیربد)ُب(.انآموز  

اند  اموزبیآنکه بدیگران  ،ندهان آموز ( )ز̊: آموزگار

ی، راهنما، پرورنده. گواستاد، اندرز‖   

" هم او آفریننده ی روزگار   
" فردوسی   به نیکی هم او باشد آموزگار.     

آموزشگر، یاد ـ د، انبیاموز  آنکه(  )َز.ن̊ :نده زآمو 

آموزشیار.   دهنده،   

. آموختنفراگرفتن،  یاد گرفتن، ) دَ(  :آموزیدن  

شتن  نوو *زکاب برای  آوند ]زکابدان[  م ِ( )  :آمه 

خوالسته:  خوالستان. سیاهی دان. با خامه، 

گذارند.می خوالستان ابریشمی که در  

. ش‖ آالی آمیزش ِت( : )آمیختگی   

آمیخته  ] آمیزیدن[ » آِمختن«   )خ̊.َت( :آمیختن 

  ‖ آمیخته  شدن‖ درهم شدن،  کردن، درهم کردن

  (مانند آنمالیدن )رنگ و  ،*رزیدن‖  همخوابگی

.  ا( دریبه چنانکه رودی به رود دیگر و یا )‖ پیوستن،

  دوستی، نزدیکی ‖آمیختگی کنش آمیختن، آمیزش:

 یخته کننده، آم آمیزنده: همنشینی.هم بستری،  ‖

همی، درآمیختگی:  درهم ریخته، درهم شده.میخته: آ

تن، بیامیز و به چم  به آمیخ (فرمان ):  آمیز آمیزش.

رنگ آمیز. خشم آمیز، ،مانند بسان پسوند،  آمیزنده

)آمیخت، آمیزد، خواهدآمیخت، بیامیز، آمیزنده، 

میزش(.آ آمیخته،  

" تو با خوبرویان بیامیختی    
   " فردوسی   جنگ بگریختی.به شادی و از    

نرمخوی، خوش رفتار،  آمیزنده، ( )ز̊ :آمیزگار  

خوش  آمیزگاری: . ، مهربانخوش روش با مردم

گریز.  مردم دوست ≠ مردم منشی.   

: )ِز( آمیخته، درهم شده.آمیزه  

مو، دو   رنگ دو ]آمیژه موی[ )ز ِ( :آمیزه مو 

.  ی سپید و سیاه داشتنمویه،  مو   

‖ درستی،   نزدیکی  خوابگی،هم  آمیزش، :آمیغ 

، بسان پسوند   و به چم آمیختهراستی، راستینگی. 

آمیغ،  آمیغ، گوهرگ آمیغ، غم مر : مانند 

   .نوش آمیغ آمیغ،زهر

آمیزیدن، درهم کردن. [ میغیدن ]آ دَ( .)غ ̊ :دن آمیغ  

   آمیزش، هماغوشیآمیخته ‖  ) غ ِ( :آمیغه

 جاینام و نمارش به دور است ≠ این، که ( )ن̊ :آن

 برای *بیشال  و نمارش به نزدیک است.  *جاینام

  چیزهاگیاهان،  جانوران، برای  »آنان« و مردم

آهنگ کاری برآن بودن: . می باشد  » آنها«  اکاالهو

انگیزه انجام کاری را  ن:بر سر آن بود داشتن.

    .دارا بودن چیزی : زانِ  ـ  آنِ از   داشتن.

بیامد نشست از بر تختگاه "    
" فردوسی   بر نهاد آن کیانی کاله. سره ب      
بامدادان،  : در پیوند با زمان (پسوند  نِ ا) :آن 

‖  روزگاران، روزان، شبان  ،ناگاهان، بیگاهان

آشتی کنان، آینه بندان،   جشن و شادمانی: برای 

آبادان،  ن،شادا :دگاه به زاب پیوندیرینی خوران ‖ ش

  رانمردان، اسبان، ماران، مو بیشال: جاویدان ‖ 

   .زانوان، ابروان، بازوان: برای بخشی از تن ‖ 

    .اینان  ≠ آنان  آن کسان، ایشان، :آنان

ایزد بانوی آب در » آناهید ـ آناهیت«    :آناهیتا

بی   ایران باستان، فرشته نگاهبان آب ‖ پاک، 

‖ نام دختران.  دورازآلودگیآالیش،   

  دور ≠ اینجا.   به: نمار  آنجا

مرگ،  ن دیگر، جهان پس ازجها )ن̊.َج(  :آنجهان

، آن سرای.آن سرا  

آن چیز، هر چه، هر آنچه، کاهیده ی (  )ن̊ :چآن

آنچه اش، آنچه او را.نچش: )چِ( آ  که.چیز  

چونان، آنگونه.  )ازآن+چنان(( چ ِ)ن̊. :آنچنان  

چه که،هرچیزکه،   آن آن چیز، ()ن̊.چ ِ :آنچه   

 همه ی چیزها که، هر چیز که از.

آن زمان،   ،آنگاه ‖  سوی آن ا،آنج  ( )ن̊ :آندون  

.اکنون ‖این چنین، اینگونهبه چم  ≠ ایدونچنانآن  

ـ   ] آن سری[  سرای دیگر، آن  )َس( :یاآن سر

مینوی. سرای  ، جهان  

آنکه، آنکس که، کسی که. کاهیده ی (  )ن̊ :آنک 

)ِک( آنکش:  آنکه تو را، آنکس که تو را. )ِک( :آنکت   

کاهیده)ن̊(   آنکو: .کوتاه شده آنکه اش، آنکه او را  

 ـ ی آنکه او، آنکس که او.  
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 ازآنک: .جابرای زمان یا  به دورنمار(  : )نَ آنک 

  ‖ آبله.  اینک  ≠آنک زیرا.  

.ه ُک( آنچه، آنک  : )ن̊.آن کجا  

   سرانجام، آن،)ن˚( آنگه، آن هنگام، پس از: آنگاه

    سپس، افزون برآن.

ان،  آنگونه، بدانگونه، بدانس بر  ِن( )ن̊. :آنگونه  

آنسان. ،آنسان بر̊  

بدانگونه آن سنگ را بر گرفت  "   
   " فردوسی   کزو ماند لشگر سراسر شگفت.    

، پس. سپس آن زمان، ن˚.گَ( ): آنگهی  

" نبشت آنگهی پاسخ نامه باز   
فردوسی"   به نزدیک فرزند گردنفراز.      
‖ آوازه ‖ ، سدا، نواهنگآواز، بانگ ، آ :آوا  

    گفتار زشت. آوای سرد: .فراخواندن آواکردن:

از آن دشت سودابه آوا شنید  "   
" فردوسی   آمد آتش بدید.بام ه ب از ایوان      

‖ آنچه  خانه دیواریا  *ریزش سنگ و آگور  :آوار

   .خاکگردو  ‖د فرو ریزساختمان  ازدیوار و چخت  

" از آوار اسبان و گرد سپاه    
"  فردوسیبشد روشنایی ز خورشید و ماه.        
: )ر̊ ( بی خانمانی، سرگردانی، پریشانی. وارگی آ  

بی ـ سرگردان، افتاده،ازمیهن دور : )ر ِ(آواره  

: آوارگان. بیشال. ، گمگشتهدربدرخانمان،   

" بدو گفت کز خانه آواره ام    
    " فردوسی   از ایران یکی مرد بیواره ام.   

خنیا.  ‖ آهنگ، سرود، بانگ آوا، :آواز  

هر شنید " برادر چو آواز خوا    
فردوسی"   ز گفتار و پاسخ فرو آرمید.     

‖  ناموری، نیک نامی، خوشنامی)ِز(   :آوازه  

.  آگاهی، گزارش، پیام  

" بر اینگونه بر نام و آوازه رفت   
"فردوسی   ازیرا که او را پسر بود هفت.      

که آن ،خنیا گر ] آواز خوان[ )ز ِ( :آوازه خوان  

نده. خوان .پیشه اش خواندن آواز است   

: ) دَ( آواز خواندن. آوازیدن   

دانشیک  نپژوهش و بازنمود   )ِش( :آواشناسی

. زبان آواهای  

مویه ی آرام، گریه ی آرام.  ) ی ِ(  :نرم  آوای  

همی ریخت از دیدگان آب گرم "   
" فردوسی همی مویه کردش به آوای نرم.       
بهر‖ دریغ، افسوس، آخ، آه. : ) َو( بهره، آوخ   

آوخ که بریان شوند دل  درد ه ب "   
"  فردوسی   چه بر حال من زار گریان شوند.      

ـ  هم  جنگ، پیکار، نبرد، کارزار. ( )َو.ر̊ :آورد 

  *چم به  پسوند بسان توان ‖   ، همهم رزم  آورد:

: آب آورد، بادآورد، ره آورد.مانند شده، آورده   

   " به آورد هر دو بر آویختند  
"   فردوسی   همی خاک بر اختران ریختند.      

آورد دلیر، ( آوردجوی، جنگجو، ̊د  َو.)  :آوردجو 

. جنگاورخواه، ـ   

ـ  میدان جنگ، جای  [ آوردگه] ( )َو.̊د :آوردگاه

، نبردگاه، ناوردگاه. نبرد، رزمگاه  

همی گشت با او به آوردگاه "   
" فردوسی   خروشی بر آمد ز پشت سپاه.            

باخودآوردن  [  نآورید ] » آورتن« )َو.دَ( :آوردن 

ید پد   ، از جایی به جایی رساندن ‖کسی یا چیزی

داستان   میان نهادن ‖ زادن و زاییدن ‖آوردن ‖ در

پدید کرده، آورده:  . د رَ چیزی آوَ  نکهآ  آورنده:گفتن. 

آوردن، بیاور و   به ( فرمان)  آور: . آوریده، آفریده

بارآور، سودآور، شرم  : بسان پسوند  به چم آورنده

آب آورد،   ، آورده کاهیده ی آورد:ور. ننگ آآور، 

) آورد، آوَرد، خواهد آورد، بیاور،  راه آورد.

  آورنده، آورده(.

" بگو تا چه داری بیار از خرد    
" فردوسی   که گوش نیوشنده زو بر خورد.      

پیاپی آوردن و بردن. کنش  ُب()َو. دُ. :آوردوبرد   

 آورد کردن، ]آوریدن[ دَ(دی.  )َو. :آوردیدن 

کردن،  نبردکردن.جنگ و پیکار   

فریب، نیرنگ . : )و˚. َر(آورند   

: )و˚، َر( آبراه، آبراهه، گذرگاه آب. آوره   

.مند ‖ درست‖ گرویدهَو( بی گمان، باور : ) آوری  

" یکی گفت ما را بخوالیگری    
" فردوسی   بباید بِر شاه رفت، آوری.      

بار آوری،   : به چم آوردن و آوریدن، مانند:آوری  

 دل آوری، زورآوری، سودآوری، کین آوری. 

" میان را ببستی بکین آوری    
" فردوسی   نکردی کسی سروری.ایران ه ب      

:  آوریدهآوردن≠ بردن. دَ( آوردن،  َو.) :آوریدن 

د، خواهد آورید، بیاور،  رَ آورید، آوَ  ) آورده.

. آورنده، آوریده(  

خوشبو و   ]آویشن، آویشه[ گیاهَش( )و̊. :آوشن

شاخه و برگهای  روید،می در بیابان ها  د رو،خو

       برد دارد. کار  پزشکی در کوچک دارد. 

‖  دهجام، آبدان، کوزه آب یا با(  )َو.ن̊ :آوند  

ازشیره خام را  لوله هایی که ،در گیاه شناسی   

د.نن بخش های گیاه می رسا به همه ی *گهر   
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بافت های ترابرد شیره ی گیاهی. بافت آوندی:   

* چرایی، فرنود. *راین،  *: )َو.ن˚( شوند،آوند  

" چنین گفت با پهلوان زال زر   
فردوسی"   گر آوند خواهی به تیغم نگر.      

های  خوشه  برای آویختنریسمان   )َو.ن̊( :آونگ 

 ،شده آویختههر چیز  ‖یا میوه های دیگرو انگور 

    .دروا، اندرواآویخته،   آونگان:آویزان، 

س، آوخ،  آخ، وای. افسو واژه ی )َو( :آوه  

آوختن،   » آویختن ـ آگوستن « َت( )خ̊. :آویختن 

‖ آویزان   ، آویزیدنروهشتنف آویخته ساختن، 

به چیزی چنگ آنداختن، آویخته شدن ‖   شدن،

چسباندن‖   ‖ با، چنگ زدن به جنگ کردن

آویختگی،   پیوستگی،بستگی،  :آویزش  دارزدن.

 ان شونده.آویزان کننده، آویز ویزنده:آ آویخته بودن.

   . آویز :  آویختهآویزان: آویزان شده. آویزه،  آویخته:

سان  و به چم آویزنده ب بیاویز، آویختن به  (فرمان)

دست آویز، دل آویز، گالویز.   :مانند  پسوند،   

آویزنده ، واهد آویخت، بیاویزخ ) آویخت، آویزد،

 آویخته، آویزش(. 

که خون چنان خسروی ریختی   "   
" فردوسی  در گردن آویختی. همی کوه         

آویختن با دشمن ‖  رد، درنبجنگ، پیکار،  :آویز 

‖ پیرایه،  لچراغچ برری های چند بَ شیشه   

گوشواره، مانند،وهرچیزی برای آراییدن:  زیور

: ه چم آویزنده بسان پسوند ردنبند، دستبند ‖ بگ  

ویز، گالویز. دستآویز، دال  

د  ران، رخش را تیز کر فشرد ابی "   
"  فردوسی   .ر آشفت و آهنگ آویز کرد ب     

آویخته، آنکه به هرکس یا گِ( در ز̊.) :آویزگن   

چیزی بخواهد.  البه  باآنکه  ‖ آویزد هرچیز در  

  ،‖ یار ویژه، ناب ‖ پاک و پاکیزه ِژ( ) :آویژه 

‖ باده ی انگوری.  دلبر، دلدار  ‖ دوست نزدیک  

.نزدیکانویژگان: آ  

: ) دَ ( خسته و مانده شدن.آویدن  

: ) ن̊. د َ( امید داشتن، غنودن.آویندن   

: ) ه̊ ( آوایی ست که برای نمودن درد و رنج  آه

یا آسودگی از سینه برآرند، واژه ی افسوس، آخ،  

 وای، آوخ. 

" بپیچید از آن پس یکی آه کرد    
"  فردوسی   وتاه کرد.کز نیک و بد اندیشه      

 ست ا یته با آب مایه ی ا نشاس یی کتیراآمیزه  :آهار

انده گردانیدن  درخش ،برای آهارزدن .چسبنده

‖ نام گلی ست. *جامه، پارچه یا نفج  

زدن، دادن، آهارریدن[ آهارآها ] ( دَ  ) :دنآهار

د، )آهارید، آهارَ  مالیدن به پارچه و جامه آهار

 خواهد آهارید، بیاهار، آهارنده، آهاریده(. 

" در گنج بگشاد و دینار داد    
    " فردوسی   آهار داد. دلخون ه ب روان  را    

] آهاردن[ آهارزدن. ) آهارید،  ) دَ (آهاریدن: 

 آهارد، خواهد آهارید، بیاهار، آهارنده، آهاریده(. 

   .آهختن، آختن، برکشیدن  آهیختن[  ]دَ(  )  :آهازیدن

 لنجیدن، برآوردن، آهنجیدن، بیرون کشیدن.

شمشیر  کشیده،  کشیده،آهخته، آخته، بر: آهازیده 

هازید، آهازد، خواهد آهازید، بیاهاز،  ) آکشیده.

   آهازنده، آهازیده(.

آری.) مردمی( : آهان  

کشیدن،     «ـ آختن  » آهیختن (ِه. تَ )  :آهختن

 بیرون آوردن، برکشیدن تیغ ازنیام، لنجیدن،     

   برافراشتن ‖ کندن جامه ‖ ،ختنافرا‖ بر آهنجیدن

  آهخته: آخته، آهیخته، برکشیده. برانگیختن.

درنگ،  آهسته کاری، کندی، )ِه .ِت( :گی آهست

 سستی، دیر جنبی ≠ تیزی و شتاب ‖ بردباری،

شکیبایی.    

" ز باال و دیدار و آهستگی    
   " فردوسی   ز بایستگی هم  ز شایستگی.    

‖ بردبار.  ) ِت( آرام، یواش، بی شتاب  :  آهسته  

   نرم نرمک، خوش خوش، کم کم.آهسته اهسته: 

فریبکار،  ‖ مند، گناهکارآهو.َم(ه̊ ) :آهمند 

. دروغگو  

خاکستری و چکش   *توپالی  ن « » آس    ( هَ : )آهن

  *در وایرسانای گذر کهربا می باشد ،  ،خور

. » زنگار آهن« زند زنگ می  نمدار  

" نخستین یکی گوهر آمد به چنگ    
"  فردوسی   به آتش  ز آهن جدا کرد سنگ .      

هیختن،  آختن، آ » آهنجیتن« دَ(  .هَ ) :آهنجیدن 

، لنجیدن، بیرون ـ  برهیختنبرکندن، کشیدن، 

آهنجیده:  . برکشندهبرآورنده،  ده:  آهنجن آوردن 

به    ()فرمانآهنج:   برکشیده. بیرون کشیده، آخته،

بسان پسوند،  و ،بکش، برکشآهنجیدن، بیاهنج، 

برآهنجیدن،  آمیزه ها: . دم آهنج آهنج، : تیغمانند 

هنجید، آهنجد، )آبرون آهنجیدن، بیرون آهنجیدن.

   بیاهنج، آهنجنده، آهنجیده(. آهنجید، خواهد  
  که آهن راآهن کش، ابزاری .ُر(  هَ ) :رباآهن

.  کشاند می بخود   

ور  پیشه آهن کوب، » آهنکار«   ن̊( .هَ : ) آهنکار

سازنده ابزار آهنی.   .زار آهنیاب  
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خواست،  *یازش،  « » آهنگ  (َه ) :آهنگ 

، آهنگ  کاریبرآن شدن برای انجام  انگیزه،

خنیا، نوا، آوا، آواز، سان، گونه، روش ‖  ‖ دیدار

آهنگین.آوای   

تن آسان بدی شاد و پیروز بخت  "   
"  فردوسی  چرا کردی آهنگ این تاج و تخت.     

تازش، روی آوردن بسوی دشمن. : ) َه (آهنگ   

" که فر کیان دارد و چنگ شیر   
" فردوسی  دل هوشمندان و آهنگ شیر.      

و    آهنی ابزارسازنده   نگر« » آس)َه. گَ(  :آهنگر 

.آهنگر ی  پیشهآهنگری:   .توپالی  
" بیارید داننده آهنگران    
   " فردوسی    یکی گرز سازند ما را گران.    

  آهنگسازی: سازنده آهنگ. ( گ̊ )َه. :آهنگساز

آهنگساز.  و کنش  پیشه  

آهنجیدن، کشیدن، برکشیدن ‖   دَ( )َه. :آهنگیدن

  و یازش برای آن شدن. خواست  آهنگ کردن، بر

   *یازیدن. ،انجام کاری

دست و پای  با پستاندارجانور «   » آهوک  :آهو

وچشمان درشت و زیبا، تیز و تند   دراز و باریک

نافش   گریزد. و با چاالکی از دشمن می می دود 

   .است شک ـ̛م یی خوشبودارای مایه 

به باغ آمدند  بازیه ب  " بزرگان   
"  فردوسی   براغ آمدند. همه میش و آهو      

    .‖ زشتی آک، بد، ناپسند  گ « » آُه   :آهو

" ولیکن نبیند کس آهوی خویش    
" فردوسی   ترا روشن آید همی خوی خویش.      

آهو بچه، بره ی آهو.  ِر( َب.)  :آهو بره  

.مانند آهو تند رو، تیزرفتار   :آهوپا  

و  *گونه ای گچ بری در چخت : پا آهو، آهوپای

خانه ی شش پهلو.  ‖ دیوار  

آهو دو، تند رو، دویدن چو آهو.: )َت( آهوتک  

جهنده مانند آهو، کسی که جست و  )جِ(  :آهوجه 

 خیز کند. 

‖ بد دل. ، ترسندهترسو، بزدل ( )دِ  :آهودل   

تخم ترتیزک کوبیده  ک سپید‖ : تخم ترتیزآهوری 

 و به روغن آغشته شده که بسیارتند است.

*.آهوری کاربرد خوراکی دارد.  

  ‖ آکمند،  آهمند، آهوناک، بیمار )َم(: آهومند

دارای کمبود.لغزش.  ، بانادرست کاستی دار،   

   : راه زیر زمینی، رخنه ‖ کان.آهون

، زمین را بکاود  : ) ن̊. َب /ُب ( کسی کهآهون بر 

کان کن، کارگر کان.  .آنکه در کان کار کند   

که مغز را می  ـ   *کـَدُفت]اهیانه[  ِن( : )آهیانه 

  .پوشاننده مغز استخوانوشاند. پ

از نیام بر کشیدن، » آهختن « : )خ̊ . َت( آهیختن   

 برآوردن، بیرون کشیدن ‖ بلند کردن، برافراشتن‖ 

 آهنجیدن، آختن ‖ راست کردن، استوارکردن. 

" برآهیخت شمشیر کین  پیلتن    
" فردوسی   ز دیوان بپرداخت آن انجمن.      

بازه  با  کردن زمین بارور   » آییش̊ن « )ِی( :آیش

درختانی که   ، دو آیشکاشت میان دو هسالیک *ی

یکسال در میان میوه دهند مانند سیب و آلو. سالی  

و  که درخت میوه دهد گویند آیش آنست ‖ آمادگی 

 پرباربودن خاک برای کشت.

درخواست، خواهش،   » آیفت «(  .ف̊)یَ  :آیفت 

‖ بهره، سود.، آرزو نیاز  

 ،کنوناز پس زمان    آنکه آید، ِد( )َی.ن̊. :آینده

سال آینده: سال دیگر.  زمانی که نیامده است.  

‖  *فرسار هنجار،‖ شیوه روش،ن« وِ  د̊ » ا    :آیین

 دین، کیش ‖ منش.  

" چنین است آیین گردنده دهر   
"  فردوسی   زهر.  گهی نوش بار آورد گاه      

و  شهر  دیوار درو ( آراستن )َب.ن̊ :آیین بندی 

در روزهای   کوچه و بازار  ردنک انیچراغ

 جشن و شادمانی. 

فریدون باز خوانده  آیین بغ مهر که به  »مهر:آیین 

شده است. آیین راز آلود و نهانگرا و جهان پیمای و  

کشور گشای. این آیین با مهر پرستی یا »میتراییسم«  

است که آیین دیناوری است به نام مهر که   درآمیخته

ندر گجسته به ایرانزمین و شست سال پس از تاختن اسک

سی سال پس از جهانشاهی اشکانی، از دوشیزه ای به  

که نیک زاده شده است و آیین وی، به گونه ای  نام ناهید

مایۀ شگفتی است در زمانی کوتاه درایران اشکانی و   

جهانشاهی روم گسترش و روایی  در پی آن ، در قلمرو  

ه است. آنگاه  است و آیین فراگیر و همگانی گردیدیافته 

که آیین ترسایی در روم کسترده شده است و آیین   نیز

دردرون آیین و  مهر، در برون، از میان رفته است 

 فرهنگ  ترسایی از این آیین ستانده شده اند.  
   «.کزازی  نامه باستان.

برای    نامهدستور  بنیادنامه و م ِ( ) ن̊.  :آیین نامه

ارتش، ای برآیین نامه   .سازمانیکارهای انجام 

آموزشگاه ها، دانشگاه ها، انجمن ها و سازمان ـ  

آن. و جز  های کشوری  

  هر آینه:سان، گونه، آیین.  ]آیینه[ : ) ِی. ِن (  ینهآ

  سان.بی گمان، بهرراه، به هر

" ندارم هر آیینه  از شاه راز    
" فردوسی   گفت باز.من  ه ب  وگر چه بخواهد        
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یی که   شیشه آینه[  ] ک«ن  ـِ ی» آِن(   .ی̊ )  :آیینه

است و با  شده پوشانده  *سیماب با یک سوی آن 

آیینه . آن دید در را توان خود   می گردان پرتوباز

   .پاک و روشن هر چیز‖  آبگینه سانوار: 

چراغانی کردن در(   َب.ن̊ی̊.ِن.   ) :آیینه بندان  

. و شادمانی  جشنهنگام   ها خانه و خیابانو دیوار  

ساز، آیینه گر.   ینهآی ) ی̊. ِن( : آیینه کار  

خانه   *چخت  پیرایش و آرایش دیوار وآیینه کاری: 

 با چسباندن تکه های کوچک آیینه. 

یا   رفتگی با تو:) ی̊. ِن.ِی( آیینه کاوینه ی آی

کوچکتر می نمایاند. را چیزها که گودی   

چیز   با برآمدگی که یینه آی̊.ِن.ِی( ): کوژ  ی آیینه

نمایاند   می تر ها را بزرگ  

مانند آیینه، روشن   ] آینه گون[ِن(  ی̊.) :ینه گونآی

 و رخشنده. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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» آ«    واژه های کم آشنا در وات  
..................................................... ....  

 
، بلور  آبگینه: شیشه  

 آسا: دهان دره، خمیازه  

 آشگری: دباغی                             

 آغاریدن: تراویدن  

 آگر: )گُ( آجر 

 آگور: آگر، آجر 

 آوند: باردان، ظرف 

   آهوری: خردل

تر: شمال اپاخ  

ش: ساعد    ار 

   از چینی یا سفال برای کشیدن تریاکباردان: حقه ی تریاک، 

 باردان: ظرف 

 بازه: فاصله

 بالش: نمو ، ار بالندگی 

 بایا: الزم 

 بـُرز: بلندی قد 

.م (، جمع  بیشال: رمن )ر 

 پت: لعاب 

، هرچیز گرد، پرهون ماهپرهون: دایره  

 پزاوش: بالیدگی، بالش 

 پلیته: فتیله

: لکه ، خال پنده  

 پیوند ده: حرف ربط 

 تارپا: حشره 

 تارپایان: حشرات 

 تبوک: سبد، طبق 

 تکانه: شوک

نیرنگ سخن بیهوده، ترفند:   

 تسو: ساعت 

 تنابه: لنف، مایه های بافتی 

 توپال: فلز 

ـ خالی  تهی: صفر  

 جاور: هال ) هال پارسی است(، حال.  

 جاینام: ضمیر 

 چخت: سقف 

شوند، چرایی: دلیل، انگیزه، آوند  

 چشته: مفت خوری   

 چم: معنی، آِرش 

 خستر: حشره 

 خالنیدن: فروکردن چیزی نوک تیز 

   خونابه: پالسما

عدس   ،دانچه دانژه:  

 دژپیه: غده 

 دشپیل: دژپیه، غده 

 دوسانیدن: چسباندن 

 رایـ ن: دلیل، شوند 

 

 

 رزیدن: رنگ کردن جامه و پارچه

   ن: بیشال، جمعـ  مر  

 روی: گونه یی توپال سبک

مربا  ریچار،  چال:ری  

صفت فروزه، زاب:   

کـ ب   زکاب: ُمر 

 زگال: ژگال، زغال 

 سازورشدن : آماده شدن، سازمند

 سیماب: جیوه 

 فاژیدن: خمیازه کشیدن 

 فردید: منظور، نگرش، آرمان، آرزو

 فرسار: قانون 

 فروزه: صفت   

 کابوک: النه و آشیانه مرغ یا کبوتر 

 کاردپزشکی: جراحی 

 کاش: شیشه

ه، چکچه، کفچه کپچک: کمچ  

کاسه ی سر آهیانه ، کدفت:   

 کند: قند 

 کوکنار: خشخاش 

 کوکناریان: تیره ی خشخاش ها 

 کوهه: موج 

 کهربا: برق 

 الد: بنا )الد براین =بنابراین ( 
 ماتک ها: مایه ها ، مواد

 ماتکان: عناصر، مواد 

 مادیزه: ملکول 

 مای: کرم ، جانوران کوچک خزنده 

نسانمردمزاد: مردمزاده، آدم،  ا  

( عدسی چشم  . ژ̊. و   مژوک: )م 

 مهند: مهم

 نارکوله: تریاک 

 نبیگ: کتاب 

 نسک: هر بخش از بیست و یک بخش اوستا 

 نفج: کاغذ 

 نمار: اشاره  

 نیمروز: جنوب، میان روز  

 نیِوِدش: آگاهی 

 وازنش: دفع ـ بیرون راندن 

 واسون: تصمیم

 واسونیدن: تصمیم گرفتن 

هواپناد، وای:   

 ) . ر  ر ورنج: )و  آزو   

زیستگاه، طبیعتپرهام، همبودگاه:   

 هنایش: اثر 

اراده یازش:   

 ............................................................ 
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 ا
  

 

 

   *.اژهوفزون *ده پیوند  « ـ اپاک  » اباگ: )اَ( ابا

 با، به، همراه. 

یکی لشگری خواهم انگیختن  "   
" وسی فرد   .اَبا دیو،  مردم بر آمیختن       
شوربا،  :با زدایش )اَ( مانند  ]اوا[ آش،اِ(  اَ/: )ابا

    جوجه با.  شوروا. 

ی  سو یکی از چهاراختر« » اپ: )خ̊. َت ( اباختر

روز، باختر، خاور. مین  اباختر≠ ،بنیادین  

وام. چیزی را برای زمانی کوتاه    ]اوام[: )اَ( ابام

از کسی به وام گرفتن. یا  وام دادن،  

هشتم از سال خورشیدی ایرانی، ماه  ماه  )اَ( :ابان

 دوم پاییز. 

  و توده ی  *انباشتگی مهاب  » ابر« ( )اَ.̊ب :ابر

آونگان در  آب و ریزه های یخریزِ چکه های 

برف بگونه ی  که ، به هنایش بادهای ستونیسپهر

د. نمی بارزمین  ه بن و تگرگ ا و بار  

" همی بر شد ابر و فرود آمد آب   
" فردوسی  تاب.همی گشت گرد زمین آف     
دریایی که   پر روزن مانند گیاه جانور ( )اَ.̊ب :ابر

   می باشد،ای بی جنبش ه از ساده ترین پریاخته 

ش  های، و با روزنه چسبیده به سنگ ها می زیید 

پر   برای  ابرساختگی ‖ آب را بخود می کشد 

، پشتی و مانند آن کاربرد  بالش *،کردن نهالین

برای شستشوی  ی دریایی و یا ساختگر‖ ابدارد 

.  کاربرد دارد  و هم چنین در آشپزخانه    تن  

پایین.  باال، زبر≠ به، با، بر،   » اپر«  : )اَ.َب(ابر  

زبان راستی را بیاراسته  "   
" فردوسی  .خرد چیره کرده ابر خواسته     

] آبشتن[ نهفتن، پوشاندن. . َب. ش̊. َت()ا َ :ابشتن  

اب، ابرکاکیان[  ، ابرکاکیه]ابرکاکیا)اَ.َب( :ابرکاکیا

 .کارتنک )ُت( )ُت.َن( یا *تارتنک  تار وتنیده ی

 که تارتنک از مایه درونرشته های بسیار نازک 

شکار خود   خود می تند و با یاری آن *یها  دژپیه

    اند. تارها بسیار بسامان این .کشد می را بدام 

  چیره است. بسیار چابک و ،در تنیدنتارتنک 

 

اجدار ابر تخت زرین زنی ت     
    فردوسی پرستار پیش اندرون شاهوار.       

 

 

 

 

 

  دانشمندان زیست شناسی بر این باورند که تارِ 

کشیدن   است و توان  و سفت  سخت تارتنک بسیار

   سنگین را دارد. بار

هنگامی که  دارای ابر، آسمان  اَ.ر̊ ( ) :ابرناک 

.  است  از ابرپوشیده   

   و آذرخش. تندر]ارتجک[ َر.َج( ̊ب..َاَ  ):ابرنجک 

کمانی از مو که در    » بروگ« ()اَ.ب̊  :ابرو

   ابروان و ابروها. *:بیشالالی چشم می روید. اب

گره بر ابرو   هم کشیدن. ابرو در :کردن  ابرو ترش 

:  ابرو فراخ دادن خشم و نا خرسندی.  نشان :نانداخت

. خوش رو، خوشخو ،رو گشاده  

" به لشگرگه آمد دلی پر زکین    
" فردوسی زچین.  زخون ابروان پرجگر پر       

بسیار   یهای تار  »ابِرشـُم« َش( ̊ب. اَ.) :ابریشم

د می تند خو *نازک که کرم ابریشم از دژپیه های 

 ـ برای خود می مانند  *خاگدیسو با آن النه ی 

  سازد که آنرا پیله گویند. سر این رشته ها را با

پیله بدست می آورند و سپس روی   کردن  گرم 

 تاد سَ ششپیچند. یک پیله ازنخ ریسی می   دستگاه

  ه ابریشم می دهد.  تار ابریشم رارشتهزار متر 

  سازهای زهی و برای برخی سازهای خنیاگری

پروانه واران   ی درختی از تیرهبکار می برند ‖ 

در  ی از آنیکه گونه   ،ابریشم ها گل̊ یو دسته 

.  شب خسب.   روید  می جنگل های شمال ایران  

بافته   ابریشمینه[] » ابـِرُشمـِن«  )اَ.َش( :ابریشمی

  ابریشم فروش. :ابریشمی . از ابریشمیا ساخته 

روی دوک تابد. آنکه تارهای پیله را  :ابریشم تاب   

  " کمندی ز ابریشم و چرم شیر 
" فردوسی  یکی تیغ در خورد گرد دلیر.      

برای   *چار، ]اوزار[ » ابزار« ( )اَ.̊ب :ابزار

ابزارهای  ساختن چیزی، مانند  یا یانجام کار 

با   هم ابزارهایی  درودگری و آهنگری.  دستی

   .پیشه ور، استاد کار  ابزارمند:  .کنند   میکار  *کهربا

:  )اَ.َل( گیاهی سبک که در بیابان می روید  ابلک

 وباد آن را به آسانی از جا می کند.
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بی، نشان   فزونواژه، «  وی  ـ ا » اپی(  : ) ا َابی

یشاوند که بر سر نام درمی آید و چم  نایش و پ 

می رساند.  او نایش ر به آن می دهد  *زابی  

 مانند: ابی کرانه، ابی دانش، ابی رنج. 

جوان گرچه دانا بـَُود با گهر "   
"  فردوسی  ابی آزمایش نگیرد هنر.       

: )اَ. َت( آراستن، پیراستن. ابیستن  

اره ی  ست )در پهلوی(  »اختر«خ̊. َت( : )ا َ.اپاختر

     *.هرباسپ  چرخنده یا گردنده. 

:  ی بنیادینیکی از چهارسو: )اَ.خ̊.َت( اپاختر

* و اپاختر.  *باختر، خاور، نیمروز  

ژاله.  پشک )ِپ(،، .َش( شبنم: )اَ.̊پ اپشک  

نام برای   ستاره،   » اپاختر« َت( )اَ.خ̊. :اختر

، ستارگان چرخنده یا به زبانرد فردوسی گردنده  

  ‖ ، ماهخورشید  ،ای آسمانیپیکره  *هرباسپ.

  با گلهایگرمسیری گیاهی  ‖بخت، سرنوشت 

اختر  ‖  پرچم، درفش ‖ سرخ، نارنجی و زرد 

نیکبختی.   بخت، اخترنیک، بهروزی،    

≠ اختر نیک.  اختربد   

ت " چنین گفت هومان که آن اختر اس   
" فردوسی   که نیروی ایران بدان اندر است.     
  سپهر" ز گردنده هفت اختر اندر  
   " فردوسی   یکی را ندیدم بدو راه مهر.    

‖ پیشگو.  ستاره شناس )اَ.َت.ر̊ ( :بین اختر  

ماه. به  نمار )اَ.َت.ِر.َش.گَ( :اختر شبگرد   

  مار[ اختراخترشمر،] )اَ.َت.ر̊.ِش( :اختر شناس

، اخترگر. اختر شمار ستاره شناس،  

درفش  کاوان،.َت.ِر( ]اختر)ا َ :اختر کاویان

در زمان ساسانیان  [ درفش شاهی که کاویانی   

 در جنگها پیشاپیش سپاه می بردند. 

  ( خروش، هیاهو، هنگامه، .خ̊ ا ُ) : اخروش

 شادی و خوشی. 

خروشیدن.)ا َ. دَ(  :اخروشیدن  

میوه سبز و   (]اخکوش، اخکوکش[)اَ.خ̊ :اخکوک

 نارس، بویژه زردآلو، چغاله.   

گل   خرده آتش، آتش، پاره ی آتش،)آ.َخ( :اخگر

 آتش، زغال افروخته. 

جای اخگر، آتشدان، کانون،   )اَ.گَ.ِر(:اخگرستان

 جای افروختن آتش. 

]اخکل[ خارهای سر تیزخوشه   گَ( )اَ.خ̊. :اخگل

  داسه نیز گویند. ی گندم و جو. ـ 

هم کشیدگی  )اَ.خ̊ ( چین پیشانی و ابرو، در :اخم

    .ترشویی .‖ ترشرویی، بدخویی ابرو، آژنگ

کردن، چهره در هم کشیدن،  ترشرویی  کردن:اخم   

 چین بر پیشانی افکندن، گره بر ابرو زدن.  

.رو، بد اخم ترش( ا َ. م̊  ) :رو اخم  

ترشروی.  اخم رو، اخم،  د ب)اَ.ُم( : اخمو  

خشم و ترشرویی، درهم  َت( ُم. .)ا َ :اخم و تخم

 کشیدگی چهره و ابرو. 

: )ا َ. دَ ( در پی رفتن، رسیدن.اخیدن  

: )ا َ. دَ ( تیغ از میان کشیدن. دناخیری  

‖  ، فرهنگ، هنر: ) ا َ. دَ( پرهیخت، دانشادب  

. روش پسندیده، نیکورفتار  

سپاهیان.  کشور،    ر̊. ِت( نیروهای رزمی: )ارتش  

: ) ر̊. ِت. ُب( باالترین پایه در ارتش. ارتشبد  

سپاهی، رزمنده، ارتیشتر«  »( : )ر̊. ِت ارتشتار   

ران، سپاهیان، تیشتاران.، ارتشتابیشاللشگری.    

پایه،   ارزش، ارز، بها ‖ « » ارژ  ر̊ ( .)ا َ :ارج

مهری. بیارج ناشناسی:  ه ‖گا پای  
کنون ای خردمند ارج خرد "    
" فردوسی  .بدین جایگه گفتن اندر خورد       
جای زر را فشاند همی هر ه ب "   
"  فردوسی  که او ارج زر را نداند همی.      

   « ـ ارژومنت » ار̛زمندَم(   ُج./)اَ.ج̊  :ارجمند 

سرفراز، واال زرگوار، نژاده، ب  ،شایستهگرامی، 

‖ گرانبها، پربها. گردنفراز، سربلند   

" ببینیم تا این سپهر بلند    
   "فردوسی   که را خوار دارد که را ارجمند.    

واالیی،  «  ˚ » ارجمندیه) ر̊. ُج. َم (  :ارجمندی  

  ≠ خواری. ، آبرومندی، شایستگیبزرگواری

" به کسری چنین گفت کای شهریار    
" فردوسی   جهان را بدین ارجمندی مدار.      

نگارنامه ی  : )ر˚.َج( ]ارتنگ ـ ارژنگ[ارجنگ 

 مانی. نبیگ مانی با نگاره های زیبا و آراسته. 

    " به خاقان یکی نامه ارژنگ وار 
فردوسی"    نوشتند پر بوی و رنگ و نگار.      
درستی، راستی،  [ارته، ارتا، اردا]  (.ر̊: )ا َارد

‖ خشم، برآشفتگی.  پاکیتوانایی،  ،توانگری  

در آیین   نام ایزدی   « ارت، ارته»(  .ر̊: )ا َارد

ن  و نگاهبا ،زرتشتی که نگهبان دارایی و خواسته

.است  روز بیست و پنجم هر ماه خورشیدی  

نشابور کرد شهر ه ب " کهن دژ   
" فردوسی   روز ارد.بر آورد و پرداخت از       

از بخش های  هر یک ‖  هنر پیشه، .دَ()ا َ :اردم

زند. *بزرگ نبیگ  

   زفکنه. پا،  تی اردنگی، لگد،دَ( .̛)ا ُ :اردنگ 
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( کوتاه شده اردیبهشت، ماه دوم بهار،  : )ا ُاردی

   ماه دوم از سال خورشیدی.

هیشت «)ا ُ.ِب. ِه(  :اردیبهشت  و  پاکی،    »ا  رتـــ   

وم بهار، ماه دوم از سال ماه د  ‖ استیر درستی، 

نام یکی از امشاسپندان در آیین   خورشیدی ‖

و در  در جهان مینوی نماینده پاکی ه زرتشتی ک 

ش است، روز سوم از  جهان خاکی نگاهبان آت

گاو.  باره ی *هرماه خورشیدی ‖ باره ی ورزا،  

نام جشنی که  (  ت̊  ِه. .ِب.)ا ُ :اردیبهشتگان

وم از ماه اردیبهشت هنگامی که  ایرانیان روز س 

ـ  پا می بر نام روز با نام ماه هم آهنگ می شد 

 کردند.

‖ پول   ، ارزشبها  «ـ ارز   » ارژ ( .ر̊)ا َ: ارز

کشور خرید و فروش شود.درون   بیگانه که  

" نداند کسی ارز آن خواسته   
   " فردوسی   پرستنده و مرز اسب آراسته.   

، ارزنده‖ شایسته.زشباار ارزان: )ا  ( »ارزان«  

از نرخ روز  بهایش  که چیزی کم بها، ()ا َ: ارزان

≠ گران.  . ارزان، کم ارزشکمتر باشد   

ند همگنانتان بتر زان ک ابا "   
" فردوسی  ند.به شهراندرون گوشت ارزان ک      

≠ گرانی.  ارزان بودن، کم بهایی)اَ(  :ارزانی   

ده، ارزن « ـ ارزانیگ ه̊ » ارزانی  : )ا َ(ارزانی 

شایسته ‖ بخشش، پیشکش.  درخور،سزاوار، 

بخشیدن، پیشکش کردن.   ارزانی داشتن:  

، شایسته. درخور » ارزانیکان«: ارزانیان  

" گرایدون که هستم ز ارزانیان     
  "فردوسی  مرا نام کن تاج و تخت کیان.     

   [ ارزاندن ]» ارزانیِکنیتـ ن«  )اَ.دَ( :ارزانیدن 

ارزاند، خواهد ارزانید،  )ارزانید، .کردنارزان 

ارزان خریدن. رزان، ارزاننده، ارزانیده(.ابی  

بها. کردن و پایین آوردن : ارزانارزایانیدن   

(. )نام ستاک از ارزیدن ن« ـ» ارزیش̊ ِز( )اَ.: ارزش

.  یستگی، زیبندگی‖ برازندگی، شا بها، ارز  

  گرامی،‖ گرانبها ارزش، با   : ) ِز. َم(ارزشمند

≠ بی ارزش.ند ارزشمارجمند.   

ارجمند،  گرانبها  ‖ با ارزش، ز̊.َم( .)ا َ :ارزمند

 گرامی، شایسته. 

دارای   میان،گیاهی از تیره گند دانه )اَ.َز(  :ارزن

دانه های ریز که بیشتر به   کوچک و بوته

 پرندگان می دهند، گاهی با آن نان می پزند.

  دارای ارزش، پربها، گرانبها‖ َز.ن̊.ِد( : )اَ.ارزنده 

  رزشمند، شایسته، سزاوار. ا

.  خانهبرای اندودن کاهگل و گچ  ِز(. )ا َ :ارزه  

نازک کار≠ سفت گچکار،  گَ( .)ا َ: ارزه گر 

مند ≠ کج اندیش.  ه ‖ اندیشه گر، اندیشکار  

ارزش  ارزیابنده،  کسی که  ( .ز̊ا َ ) :ارزیاب 

رشته دار اس و سر. کارشنکند  آورد چیزی را بر

  بهای ارز.  در زمینه

ارزش  سنجش گذاری،  ) ز̊ ( ارزش :ارزیابی   

برآورد کردن،ارزیابی کردن: ، سنجش. یچیز  

 سنجیدن، برگراییدن. 

رزیابی، بازده دستاورد ا (  ز̊. ف̊ .)ا َ :ارزیافت 

 ارزیابی برای چیزی، برآیند ارزیابی. 

ـ ارزش داشتن، بها » ارزیتن «   دَ( )اَ. :ارزیدن 

‖ شایستن،  زی یداشتن، بهای شایسته برای چ

  ،ارزش با ارزنده:. بها، اخشارزش:   سزاوار بودن.

)ارزید، ارزد، خواهد ارزید،  .گرانبها بهادار،

 ارزنده، ارزان، ارزیده، ارزش(.  

کانی نرم و سیمینه  * توپال  » ارزیز« : ) ا َ(ارزیز

می شود و در سپید کردن   هبرگ  هکه برگ*رنگ 

 آوندهای مسی کاربرد دارد. 
رزیز و رویین لوید بیاورد ا  "   

" فردوسی برافروخت آتش به روز سپید.         
بنیاد   ،مانی نام نبیگ [ارتنگ ] َژ( : )اَ.ارژنگ

های زیبا ه  نگار که آراسته به ،«مانی»  آیینارگذ 

ـ   گری می نگار هنرمندی او درو نشانگر  بوده

.می سنجند آن با  زیبا را  های هنگار، باشد   

وار" یکی نامه بنوشت ارتنگ    
"فردوسی   .برو کرده سد گونه رنگ و نگار      
یکی نامه ارژنگوار خاقانه ب "   
" فردوسی  نوشتند پر بوی و رنگ و نگار.      

جادویی  .: ) ا َ. َز( جادوارژنگ   

" همه بند و نیرنگ و ارژنگ برد    
" فردوسی دالرام بگرفت و گاهت سپرد.       

شم. چ اشکآب چشم، » ارس«  ( : )اَ.ر̊ارس  

: )ا َ. ِس. َت. دَ ( پیراستن، شایستن. ارستدن  

توانستن،   آراستن. ی  کاهیده: ) ا َ. َر. َت ( ارستن

 یارستن. 

نوک  اندازه از» آِرشـ̊ن ـ آریشـ̊ن«  َر( .)ا َ :ارش

    متراست.تا آرنج که کم و بیش نیم   انگشت ِمهین

" کمندی به فتراک بر سی ارش   
   "فردوسیش.  کمانی به بازو زره در بر    

خشمگین، خشمناک،  ند« ـ» ارگ: )ا َ. َغ(  ارغند

خشم آلود ‖ دهارله در فرهنگ پهلوی خویش به  

)دهخدا(. چم سهمگین و سهمناک آورده است.  
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آشفته، خشمگین، به خشم   غ َ. ِد () ا َ.:ارغنده

 آمده. 

" بر آشفت از آن کار و ننگ آمدش   
" فردوسی چو ارغنده شد رای جنگ آمدش.      

درختی است از «   وان » ارگ)ا َ. َغ (  :وانارغ

، دربهار   تیره سرخگلهایش   تیره پروانه واران،

در   روید.  میروی شاخه پیش از رویش برگها 

   .کاربرد دارد  دارو سازی

و هوا آبنوس وانارغ " زمین    
"  فردوسی  سپهر و ستاره پر آوای کوس.      

  ک بهنزدی تیره سرخ  َغ( رنگ) اَ. ارغوان:

.بنفش  

" به نزدیک کیخسرو آمد دوان    
"فردوسی   .به رخ ارغوان و به دل شادمان      
  .آتشگون، برنگ ارغوان : وانیارغ

خشم آ وردن، خشمگین شدن  : ) ا َ. ر̊. دَ(ارغیدن  

خشم آلود.  ارغیده: راه انداختن.‖ آشوب و ستیز   

 در میان دژ دژ کوچکی  »ارگ« (.ر̊ : )ا َارگ 

ِدز در ِدز.  در دژ.دژ  بزرگ.  

" به ارگ اندرون باز دارم ورا   
   " فردوسی    ورا.   نیکویی پیش نارم بجز    

فرـ  فرمانده ارگ،  «  تـ  » ارگپ (گ̊.بَ اَ.:)ارگبد

و   در زمان ساسانیانگ، و سرپرست ار نشین

.گاهی بلند پایه در ارتشجای انهخامنشی  

،خواست امید،  ،آرزو [ آرمان ]( ا َ  ) :ارمان  

   رزوی بزرگ، انگیزه، آماج.آ

" به ارمان و اروند مرد هنر   
" فردوسی  فراز آورد گنج و زر و گهر.      

: )ا َ( پشیمانی، افسوس، دریغ.ارمان  

افسوس خوردن، پشیمان  ) ا َ. ر̊. دَ ( :ارمانیدن   

 شدن، اندوهگین شدن.  

یا   ستاره اورمز«   زدم   ر̊ـ̊ ه» ا ُ ُم( .ا ُ) :ارمزد 

ماه خورشیدی. از هر ام نخستین روزهرمز، ن  

  ‖پرورنده ،گرپرورش  ا ِ. م َ( آموزگار،: )ارمگان

   بهروزی. ، خرسندی، خوشبختی

آرام  آرمنده، ارمند[]رمیدن(. آ )( مَ  .)اَ  :ارمنده 

≠ ارغنده.  ارمنده .، آرامگیرنده، آرام گرفته  

   گیتی چنین " چه باید که ارمنده 
   فردوسی"  و ز کین. پر آشوب گردد ز درد         

آرام گرفتن، آسودن،  ] ارمیدن[ .دَ()ا َ :ارمیدن 

سوده.، آآرام گرفته ارمیده:بیاسودن، خفتن.   

هم از مهر مهتر دلش نارمید  "   
"  فردوسی  چو باد دمان پیش رستم رسید.     

. وازدن، نپذیرفتن باورنداشتن،  (: ) اَ. رَ ارندان  

ارنه  )ازنیکو سخن. گ«و  ـ  » ارین: )ا َ. َن( ارنواز   

به چم   واز اوستایی به چم سزاوار و خوب +

 واژه و سخن(. 

"  در ایوان شاهی شبی دیریاز    
فردوسی"    به خواب اندرون بود با ارنواز.       

ک « ( ر ِ : ) ا َ.ارواره نگا. آرواره. » اِروار   

آزمایش، آزمون،  » اروند « َو( .)ا َ :اروند 

نیرنگ.  ، فریب  آروین ‖  

" همه مر تو را بند و تنبل فروخت    
" فردوسی به اروند چشم خرد را بدوخت.        

: آزمون، آروین.اروند   

" به ارمان و اروند مرد هنر   
" فردوسی   .فراز آَوَرد گونه گون سیم و زر      

ک «  » ا ()اَ.رِ  :اره یا آهنگری   درودگریابزار ر 

    .البا تیغه دندانه دار برای بریدن چوب یا توپ

" چو بشناخت آهنگری پیشه کرد     
" فردوسی  پس آنگه از آن اره و تیشه کرد.       

سرتا  ازو نخست، آغازنشان واژه، فزون : ) ا َ( از

‖ در، اندر‖ برای، بهر‖   آغاز تا کنوناز به بن،

.‖ از آن سنجش و برابری ‖ از سویی  

" نبینی که موبد به خسرو چه گفت    
      فردوسی" راز از نهفت.  بدانگه که بگشاد     

. ، از نوناکنونزین پس، از .َپ( )ا َ :از این پس  

  *براین،ین رو، الد بد  ،ی: از این سو از این رو

از این روی.  .این راستادر  
کس از ما نبینند جیحون بخواب  "   
   "فردوسی   وز ایران نیایند از این روی آب.    

  .، یادهیاد به  ،*روی در » ازـ ا  پـ ر«  )اَ.َب( :از بر

به یاد داشتن، به یاد سپردن و  چیزی را  داشتن:ازبر

  بیاد سپردن.  از بر کردن:  اندیشه داشتن.در

.برفراز، بر  باالی، باال،: از بر ِ  

" بفرمود پس تا منوچهر شاه   
"  فردوسی  نشست از بر تخت زر با کاله.      

 از بس گفتم:بسکه ‖  ، بسیاری  چم به َب() :ازبس

  بازگفت. ، گفتماره چند ب
. از بیخ، از ته، از بنیاد  )اَ.ُب( :ازبن  

   از ته دل گفتن.  دَ(ن ِ.  )اَ.ُب. :ازبن دندان

. بندگی گوش بفرمان بودن، )ُب( :ازبن گوش  

درمانده، خسته، فرسوده،  اُ ُ. ِد( اَ.) :ازپا افتاده  

 وامانده، ناتوان، ازکارافتاده.

برخاک افتادن، دن، افتا دَ.دَ( )اَ. :از پای درآمدن

. خستگی فراوان ‖ شکست خوردن  
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از پی.از دنبال، زپس، سپس،  )اَ.َپ( :از پس  

آماده   آنکه برای آرمانی)گُ(  :از جان گذشته

آماده جانبازی است.  کهآن است،مردن   

 : بیهوش شدن، از خود بیخود شدن.از خود شدن

  از خود رفتن.
از جان  جانبازی،  ذَ.ِت( )گُ. :از خود گذشتگی

 گذشتگی، دلیری، جانفشانی. 

 ازدر نمونه:ر ِ( ]از+ در[ باره،  دَ. ز̊.: )دراز

، برازنده، شایان. برای نمونه ‖ شایسته، سزاوا  

فرستاد بر میمنه سی هزار  "   
"  فردوسی   .کارزاردرِ زا گزیده سوار       

، خالنیدن سوزن، آژدن، آجیدن ز̊. دَ( اَ.: )ازدن  

 ‖ رنگ کردن. 

دَ( پاالییدن، زدودن.  اَ.) :ازدودن  

از روزن.   ‖ : از نگر، از دیدگاهدیداز  

: پیشترها، روزگار پیشین.  بازازدیر  

، از  آوردنبراه دیگر در دَ(  )ُب. :از راه بردن

گمراه کردن، گول زدن.  بردن،راه بدر  

نو، بازهم، از از آغاز، دو باره، َس( )اَ. :سراز  

  ر بیرون کردن:از س‖  از سر گرفتن :آغازیدن ازسر

باز کردن، دور از سر از سربرداشتن:‖  فراموشیدن

‖  ازنوسرنو: از‖  یاری راهِ از  :سر یاریاز‖  کردن

دور  باز کردن:  از سراز سر برداشتن ‖ سر نهادن:  از

  سرتا پا. از سر تا پا: ‖ کردنـ 

بریدنی  های شاخهاژغ[ ]» ازگ « .ز̊ (: )اَ ازغ  

ی تن.ناپاک ‖ چرک و برای پیراستن آن   درخت   

ـ از تیره گل است  ل[ درختیـِ ]ازگ ( اَ  ) :ازگیل

)َب.َن( و گوی  * به رنگ بنکیسرخیان، میوه اش  

شیرین و کمی گس است. ،مانند   

پریان‖ به سخن نیشدار   َت(  )ِب. :از ما بهتران

ناز پروردگان، توانگران، باالنشینان. به   نمار  

ن،  نیست و نابود کرد  )َب.َت(: از میان برداشتن 

 ویران کردن. 

پراکنده شدن، گسیخته شدن. دَ( )َه.:از هم پاشیدن  

ایرا، ایرا، زیرا[ ]از» ازیراک«    )اَ.زی( :ازایرا

براین،  راه، از برای این، برای این، الد از این 

 چه، زیراکه، از برای آن. 

پشه از بن ندارد خرد   یکه ب "   
"  فردوسی   شمرد.ازایرا کسی را به کس ن      

پیوندواژه ـ   )]ازایراک، زیراک[ )اَ.زی( :ازیراک 

که. زیرا که، برای این که، از این رو :(ی آمیخته

که، چه، چون، اگر، تا.  : ه پیوند واژه ی ساد ≠   

: ازاین پس،  ازاکنون، پس ازاین. ازین پس  

در افسانه های   اژدرها[ ،اژدها] )ا َ/ اِ. دَ( :اژدر

تش  آاز دهانش  گ کهکهن نام ماری بسیار بزر

جنگی.  هاینام یکی از ابزار‖  بیرون می آمده  

ـ افسانه ]اژدرها[ در «» آز ـ آزی   دَ( .)اَ  :هااژد

بزرگ    ی بسمارآنرا به گونه ی   های باستانی 

م  ور و چنگالهای نیرومند و دُ با بالهای بسیار پهنا 

   نگارگری می کرده اند. دراز

" یکی را دَم ِ اژدها ساختی    
" فردوسی   بر اندر انداختی.یکی را به ا        

ژدهاوش[ مانند اژدها، ]ا دَ.َف( )اَ. :اژدهافش

 اژدها چهره.

" پدید آمد آن اژدهافش درفش   
   " فردوسی   شب تیره و روی گیتی بنفش.    
شاخه های بریده ی درخت ‖ : )ژ َ( ]ازغ[اژغ  

 شوخ، چرک. 

]اژهن،  » اشگهان ـ اشکهان« )اَ.َک( :اژکهان

 اژهان[ تنبل، بیکاره، ن، وژکهن،اژکهن،وژکها 

تن پرور. سست،هیچکاره، تن آسا،   

. ‖ پرهیزکار [ زیرک، هوشمند ]آژیر ()ا َ :اژیر   

از تیره ی تک  پستانداری»اسپ«  )آَ.س̊ (  :اسب  

   .دارای گونه ها و نژادهای جوراجور مان،ـ سُ 

  برای بارکشی یا سواری.با هوش  جانوری زیبا و 

اسپ و ماده ی آن  ،نشیهخامدر زبان  و اوستادر

یا اسپی خوانده شده است ‖ یکی از مهره  اسپا

اسپ  سیاه: دیزه، شبدیز.  های شترنگ ‖ اسپ 

   مادیان.ماده: 

" فرود آمد از اسب آن نامدار   
" فردوسی   بسی افرین خواند بر شهریار.      

جنبش و رفتن واداشتن. را به آناسب برانگیختن:   

سام " کمان را بمالید دستان    
" فردوسی بر انگیخت اسپ و برآورد نام.       

جانوری   » اسپ آپیک« )اَ.س̊. ِب( :آبی اسپ

ی کوتاه و پوزه پهن پاها  است بسیار تنومند، با  

گیاهان  از  خوراکشو  ، درازدندانهایش  گشاد،و

دریایی است. شوربختانه آنرا برای گوشت و  

 دندانش شکار می کنند. 

ن، سپردن. سپارد  ) اِ. دَ(اسپاردن:   

: باره، بارگی، نوند، تندرو.اسپ تیزرو  

.: ) ا َ. َپ( سپراسپر  

" ببارید تیر از کمان سران    
" فردوسی    به روی اندر آورده کرگ اسپران.      

سپردن، سپارش کردن‖ پی ـ  ( دَ  ُپ. .: )اِ اسپردن

   سپردن، پیمودن. 
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گیاهی است بیابانی از تیره   َپ(  )اِ. :  اسپرزه

آب   دارد ودر مانند خاکشیدانه هایی  بارهنگ،

برای درد  ؛، در پزشکیپس می دهد *  لیزابهگرم 

 سینه و گلو سودمند است.

]سپست، اسپس[   ست«سپ  » ا   ( ر̊ .)اِ.پِ  :اسپرس

و    سه برگچهبا  پروانه وارانگیاهی است از تیره 

و ه است  هفت سال  گیاهینازک و بلند، شاخه 

راک جانوران  . خوشود سالی چند بار درو می 

 گیاهخوار است.

درایران باستان، ]اسپ ریس[ ( . ر̊)اَ.پَ : اسپرسا

   تا  سد و پنجاه که آنرا میان دو جا بازه سنجش 

   کم  ، سی اسپرساگفته اند  هشتاد ونه متروسد 

 و بیش یک فرسنگ است.

    * اسپرهم، ]  ک«رم  ـ  سپ» اِ ( َ)اَ.َپ.غ  : اسپرغم
  * ی پودنه هاگیاهی خوردنی از تیره  [ مسپره 

.  خوشبو یکساله، برگهایش سبز یا بنفش، بسیار
 نازبویه.  
   ،  اناهسرای پادشکوشک، َپ.(  اَ.  : ) اسپرلوس

کاخ، خانه و سرای شاهانه.    
[ پرنده  ، کتو : )اِ.َپ(] اسپرو، سنگخوارکاسپرود 

و خاکستری، دراست کوچک با پرهای سیاه   یی  
ر راه  د کوتاه و   پروازشدشتها النه می گذارد، 

می کنند. است.آنرا برای گوشتش شکار رفتن کند   
سرآمده، به   پایان یافته،  سپری، ( : )اِ.پَ اسپری

پایان رسیدن. ه  ب  :سپری شدن ‖فرجام رسیده   
" مرا گر زمانه شده ست اسپری    

" فردوسی  . مانم ز بخشش فزون نشمریز      
میدان اسپ دوانی، «  اسپ رس  » :ریس اسپ

که  تاخت و تاز با اسپ  چوگان بازی،  رژه و  

 به درازای دوهزارگام بوده است.  

" ز تختی که خوانی ورا تاکدیس   
"فردوسی   که بنهاد پرویز در اسپریس.      

گیاهی است   [   ]اسپانج، اسپاناج، سپاناخ: اسپناج
ی پهن و شاخه های سست و  یکساله با برگها

     . نازک 
[ گیاهی  : )اِ.َپ(] سپند، اسپنج، اسفند، سپنج اسپند
  که    خود رو دارای دانه های ریز سیاه است 

آتش می ریزند. در زخم  برای دوری از چشم   
: ) اِ. َپ( اسفند، نام ماه دوازدهم ازسال  اسپند

 خورشیدی. 
در روز پنجم   جشنی )اِ.َپ.ر̊.َج(  : اسپندارجشن

  گوید ریحان ابو در ایران باستان. سپندارمذ ماه  از
روز،  این در و   که این جشن ویژه زنان بوده

ند، از  ه اپیشکش می کرد آنها هدیه   همسرانشان به 

.  است  جشن مژده گیران نامیده شدهاین رو   
سپندار،  ] پندارمت«س»  (.ر̊.مَ : )اِ.پَ اسپندارمذ 

ی از  اسپندار[ نام فرشته ای در کیش زرتشتی، یک

روز پنجم پاسدار بر و  هبان زمیناامشاسپندان نگ

   ماه دوازدهم خورشیدی . ‖ نام هر ماه خورشیدی

ـ  : ) اِ. َپ( ]سپندان[ گیاهی است از تیرهاسپندان

دانه های   و زرد رنگ، با گلهایی چلپاییان، 

آب یا  آنرا در *که کوبیده و سرشته ی تند ریز و 

* آهوری. سرکه با خوراک می خورند.   

]سپوختن، سپوزیدن[ بهم  ) اِ. خ̊. َت(   : اسپوختن
. جاییدرچیزی  روکردنخالنیدن، ف‖  درآمیختن   
سپهبد[  اسپاهبد، ] » سپهپت «(: )اِ.َپ.بَ اسپهبد

: اسپهبدان. بیشالسپهساالر، فرمانده سپاه.   
با موبدان  " دگر روز گشتاسب     
ردان و بزرگان و اسپهبدان         
نشست و سگالید از هر دری       
"    فردوسی  ببخشید هر کار بر هر سری.        

چشم‖  سپیدی    ‖ خم مرغ( سپیده تدِ  . )اِ  : اسپیده
. بامدادان، روشنایی در بامدادان سپیدی   
   . استخوان » ا ست« (  .س̊  ُ)ا : است
بدین  [ = هستن : ) ا َ. س̊ (] ازستاک استناست
. استم، استی، است، استیم، استید، استند  گونه:   

    : ام، ای، است، ایم ، اید، اند. کاهیده آن 
زرتشتیان.  دینینبیگ  ، اوستا(   .س̊اُ  /  ُ : )ااستا  
دلیر، بی پروا، پردل، شیردل،  ) ا ُ(  : تاخاس

 نترس ‖ گستاخ، پر رو، بی آزرم ‖ شوخ. 
شاخه ی نو   [ استاک، ستاک ،( ]ستاخ : )اِ استاخ
     رسته. 
آموزگار،  نیک داننده،  ت« ستا ُا  ») ا ُ(  :استاد
  رکسی که به دیگران دانش و هن، نده، داناانآموز

تر از دانشیار است ‖  د. در دانشگاه باال انبیاموز
: استادان. بیشالسر کارگر، کار فرما، کاردان.  

زهر کشوری مردم پیش بین  "    
  " فردوسی  که استاد یابی به دین برگزین.    

به شیوه استادان، همچون استادان،    (ا ُ ):هنااستاد
 استادوار. 
( ]ایستادگی[ پایداری، استواری،   : )اِ استادگی

 پافشاری. 
: ستارگان،  بیشال ( ستاره، اختر،رِ  : )اِ. استاره

 اختران. 
هر   نام  « ـ ا  ویستان  ستان»ا  وِ  (  : ) اِ استان

در بر دارنده   یک از بخش های بزرگ ایران
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هر  . در زمان ساسانیان نیزرستان شهشهر و چند 
)اِ(    یک از بخش های بزرگ کشور را استان

ند. ه ا می گفتامیده و فرمانروای آنرا استاندارن  
که   کسی  ،فرمانروا » ا ُستـ ندار« (  ُ )ا:  اراستاند

استان  هرانجام کارها درکشور برای  دیوانسرای
 بر می گزیند. 

ها ی    داده همگونیکسان و آیین  ا ِ. ِد( : )استانده
برای   جهانی  یکسان   سنجه جهانی برای چیزی، 

همه ی کشورها.  برخی چیزها و کاالها در  
. نمونه: چرخ خودروها استانده است   

داشتن. ‖ باز ( ستاندن، گرفتن دَ  .ن̊.: )اِ اندناست  
[   ستدن  ،]استاندن، استدن  : )اِ. َد(استانیدن

. از رفتن باز داشتن ‖  ستاندن، گرفتن   
: ) اِ. َد( استادن، ایستادن. استاییدن  
آبگیر بزرگ.    س̊ـتـ خر«  »: )اِ. َت.خ̊ ( استخر  

ـ استخان«  وانخ̊ـ  ست   »ا ( خا ̛ت. .ا ُ ): استخوان

 *مردمزاد  تناستخوان بندی ش سفت و سخت بخ

دراز،  ،گونه ها و  به اندازه هاکه   و جانوران

پهن، کوچک و بزرگ در بخش های گوناگون تن  

یکی از اندام ـ  انهای درازجای دارند. مغز استخو

  خون هستند. های سرخهای سازنده گویچه 

خان پر از خون رُ  " به پیش من آمد    
"  فردوسی  ستخوان.همی چاک چاک آمدش ا      

ساختار بهم   َب( ن̊. خا. .̛ت. ُ)اُ  :استخوان بندی

تن یک جاندار که  با باز  استخوان های  پیوسته  

  شدن ماهیچه ها به جنبش در می آید. بسته و

)̛ا.̛ت.خا.ن̊ (  جانوری که تنش  :استخواندار  

≠ نرم تنان ‖  ، استخوان داران استخوان دارد   

   یشه دار.مردم نژاده و ر بهنمار 

ـ ، دریافت : )اِ.َت.دَ( ستدن، ستاندن، گرفتناستدن

   دریافت شده، ستده.  گرفته شده، استده: کردن  ‖

واستدن: باز پس گرفتن.  : نگرفتنی.نا استدنی   

   ازکه .َت( جانور بارکش و سواری : )ا َاستر

.*خر نر با مادیان انبوسد  آمیزش  

" سد اشتر همه ماده و سرخ موی    
" فردوسی  ستر همه بارکش، راهجوی.سد ا     

موی ]ستردن[ تراشیدن،  دَ( .. ̛ت ُا : )استردن

سترده، استرده:  پاک کردن.  زدودن، ‖ تراشیدن

.، تراشیده شدهپاک شده  

نازا،    » س̊ـترون « : ) ا َ. َت. ر̊. َو (استرون

.ی که بچه نیاورد، زن نازازننازاینده،   

  ، ابزاری تیغ   » اوس̊ـترک«( ت ُ .) ا ُ:استره

.و چهرهسرموی برای تراشیدن   

]استون، ستون[ پایه، ریشه، بن،   ُت( .: )ا ُاستن

 بنیاد، نهاد، شالوده.

: )ا َ. َت( ]هستن[ استم، استی، است، استیم،  استن

 استید، استند. و گاهی :ام، ای،است، ایم، اید، اند.

 از «ستوبار ـ ه ار بو» استــ  (.تُ : )ا ُاستوار

. و ستبر  توارسخت و س چیزهر ،«ا ُست » ستاک  

≠ سست استوارپایدار، پابرجا، راست و درست، 

در ارتش   ‖ استوار‖ درستکار، سپرده نگهدارو نا 

 جایگاهی میان گروهبان و افسریار.

" شهنشاه را سر بسر دوستدار    
"  فردوسی   بفرمان ببسته کمر استوار.     

کارآزموده، دانا،  َر( ر̊.خِ. .ُت.)ا ُ :استوارخرد 

، استوار رای. آگاه  

بی گمانی.  ، باور ر̊ ( .̛ت.ا ُ ) :داشتاستوار  

  .دل استواری  ،: باورداشتناستوارداشتن

،  پایدار، پابرجا » ا  ستـُوان « ( ̛ت .)ا ُ :استوان

، درستکار. راز دار، زنهاردار ‖ استوار  

ستون مانند    یا آوند * هرابدام ِن( .ُت.) ا ُ :استوانه 

راستا  هم برابر و   *پرهون  دو از  آنسردو  که

.  است   ستون  ساختار بیرونی چیزی که مانند   .باشد   

  استخوان دان،  «ن» ا  ستـُـد   ( ) ا ُ :استودان

   گورستان زرتشتیان.گورخانه، گورگاه. 

ستوده:   ستایش کردن.ستودن،  (.دَ  .̛ت: )ا ُاستودن

 پسندیده، ستایش شده. 

پا،  اسپ، استر. ارستور، چ ( : ) ا ُاستور   

   ،ستوه آمده، واماندهه  ب( به تنگ و  ) ا ُ :استوه

خسته، درمانده، به  ستوه:  . ، مانده شدهبجان آمده

مانده.واتنگ آمده، افسرده،   

   " ز بس کان سپه کوه تا کوه شد  
" فردوسی   ز انبوه او کوه استوه شد.       

  [، ستهیدنستیهیدناستیهیدن، ])اِ.ِت.دَ( : استهیدن

نکشی، ناسازگاری.   پرخاشگری، ستیزیدن. گرد   

بر ـ  ایستادن،  ستیدن، استادن، دَ( اِ. ) :استیدن

برخاسته. : استیده  خاستن.  

ستیزه، ستیز[ کشمکش، دشمنی، ] (زِ  .)اِ  :استیزه

. ناسازگاری  سرکشی،  

ـ  کینه  ناسازگار، ستیزه جو،  ِز( )اِ. :استیزه رو

. توز،  پرخاشگر  

   . در زخم تیم[  چرک و خونابه: ) اِ (] ساستیم

. ( ساختن، پرداختن، آمادن : )دَ اسغیدن  

سال خورشیدی،  َف( فرجامین ماه  : )اِ.اسفند  

هر ماه خورشیدی، ماه سوم   نام روز پنجم از

. امشاسپند نماد بردبارینام ‖زمستان ‖اسپند، سپند   
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: ) ا ِ. دَ (  اندیشیدن.اسکالیدن  

د کردن، کوبیدن، : ) اِ. َک. ر̊. دَ( آر اسکردن  

ساییدن، نرم کوبیدن. کردن، نرم کردن،  خرد   

، . ُک( ] اسکوره، سکوره، سکرها ُ :) اسکره

چوبی  *جام آبخوری، راک [سکرچه، اسکرچه  

پیمانه ای برای اندازه گیری دارو. ، یا سفالی  

خانه و  در  بستن ی برایابزار )اِ.َک( :اسکندان

≠  * کوپله   د.نرا باز کنآن *کوپله با که   سرا

. * اسکندان  

لگد ]سکیزه، سکیز[ جفت وِز(  . : )اِ اسکیزه  

ارپایان، جست و خیز ستور، جفتک.انداختن چ  

جست وخیز کردن،  ]سکیزیدن[ )اِ.دَ( :اسکیزیدن

جست و خیز  اسکیزنده: جفتک انداختن، آلیز زدن،

)اسکیزید، اسکیزد، خواهد اسکیزید،   کننده.

 بیسکیز، اسکیزنده، اسکیزیده(.

 نام از اسگالیدن،  ]سگالش[ (  لِ  .اِ  ) :اسگالش

  پندار. گمان،  ‖ اندیشه

  سپاه سواره ساسانیان.   نامشوار.(  .س̊اَ  : )اسوار

نامی برای مرد دلیر و یل. ‖ اسواران :بیشال  

: ) اِ. ِپ(  ]اشپیل[ تخم ماهی. اشپل  

]اشبیختن، اشپوختن، اشبوختن،  )اِ.َت( :اشپیختن  

، افشاندن، ریختن،  آب یا چیزی پاشیدن شپوختن[

. افشانده،  ریخته، پاشیدهاشپیخته: پراکندن.   
شتاب، تندی و چاالکی    » اوشتاب« : ) اِ ( اشتاب

≠ درنگ، کندی، آهستگی.    

" نشستند بر نرم ریگ کبود    
"  فردوسی  به اشتاب خوردند چیزی که بود.     

. شتابیدن، شتافتن : )ا ِ. دَ (اشتابیدن  

نام    راستی و درستی ‖ » اشتات « (: )اَ اشتاد

در دین زرتشتی که راهنمای مینویان  ایزد بانویی 

  ماههربیست و ششم  روز. است  گیتیان بودهو 

 خورشیدی.

: ) اَ. َت( اشتابیدن، شتافتن، شتابیدن.  اشتافتن  

شترـ  اشتربان: شتر.ر«  ـ  شت ُ» اا ُ. ت ُ( : )اشتر

ساروان.  دار، نگاهبان شتر، شترچران، ساربان،  

" ز سیمین و زرینه اشتر سوار   
" فردوسی    بفرمود تا بر نهادند بار.      

. ، کوههب ‖ خیزآ بچهشتر ) ا ُ. ُت. َر( :اشترک   

 مانند  : ) ا ُ. ̛ت. ر̊ ( کینه توز، کینه جواشترکین

 شتر، پرکینه. 

   .نوزاد   برای پیچیدن : ) ا ِ. َت( پارچهاشتک

بخش دوم از پنج  نام [ ]اشنود  (وَ  .َت.)ا ُ :د اشتو

‖ روز دوم اندرگاه، پنج روزی که به   بخش گاتها

نام این  .ال می افزودند » پنجه ی دزدیده«پایان س

( ) اهنود :پنج روز  .و  (.ا ُ ) اشتود ،ا .ن  .و    ،ت 

(، وهوخشتر .ه ِ مدتسپن )ُو.ش  .م (، وهشتواش)و    .()ِس.ت 
ی  در ایران باستان هر ماه س  .بهیزک، وهیچک

سال در اسپند ماه ده بنابراین در پایان هرروز بو

  سیسد و شست و پنج پنج روز می افزودند تا سال 

.  پنجه وه  ، پنجه بزرگ  روز شود.  

مانندی  آب  «سرشک  ـ » اشک ( ش̊ اَ. ) :اشک

باران.    اشک ابر: که با گریستن از چشم فرو ریزد.

.، اشک آتشین، اشک افسوساشک شادی  

، چشمی که یز، گریاناشک ر ( )اَ.ش̊ :اشکبار

  سرشکبار. فشان،ا اشک همواره اشک بریزد، 

اشک مو،  اشک دختر تاک، )اَ.ِک( :اشک تاک  

شاخه  ، آبی که هنگام بریدنیانگور  نمار به می  

 تاک از آن می چکد. 

یدن. شکار شکاردن، ،شکردن )اِ.َک.دَ( :اشکردن  

" نبودی به گیتی چنین کهترم    
"فردوسی  اشکرم.  و که هزمان بدو پیل و دی      

: ) اِ. َک. َت(  شکستن، خرد کردن. اشکستن  

: )اِ. َک( رخنه کوه، شکاف کوه.اشکفت  

" برون آمد ز دروازه شتابان    
   " فردوسی   نهاده روی زی اشکفت دیوان.    

شکفته شدن،  « کفتنش̊ » )اِ.ُک.َت( :اشکفتن

    باز شدن گل. ، شکفتگی گل،شکوفه آوردن

. شکم ( نگا.کَ  )اِ. :اشکم  

کمبه.نگا. ش اشکنبه،  ( : )اِ.َک.بِ اشکمبه   

ـ خرد  [  شکستن.اشکستن]) اِ. َک. دَ(  :اشکندن

بجای   شکاندم، شکاندیگویند:   بزبان مردمی )ن. کرد 

. (شکستم، شکستی  
 ( چین وشکن اندام ‖ خوراکنِ  ِک. : )اِ.اشکنه

از پیاز، آرد، تخم مرغ و کشک. آبکی   

از   ، هر ردهآشکو ب«  شکـُ » ا : ) ا َ (اشکوب

‖   میان دو چخت  *، بازه ساختمان چند اشکوبه

* آسمانه، چخت.  

  ،ریختی از اشکوب است  ب ِ( : ) ا ُ.اشکوبه

خانه یک اشکوبه، دو اشکوبه.  چنانکه گویند،   

ُک( ]آشکوخ، شکوخ[ سکندری،  اِ. ): اشکوخ

 لغزش.

در آمدن، افتادن، به سر ) اِ. دَ ( :اشکوخیدن

خورده.  سکندری اشکوخیده:  وردن.سکندری خ  

(] اشکفه، شکوفه[ گلهای  فِ  .ا ُ : )اِ/اشکوفه

پیش از برگ روی  کوچک درختان میوه که 

   شکفته می شوند.شاخه ها 
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، بشکفه[ دل بهم  (] بشکوفه: )ا̛. ُک.فِ اشکوفه

اندن و باال آوردن  ، دل آشوبی، برگرد خوردگی

. چیزی از شکنبه  

، جاه، فره.شکوه)ا ُ.ُک. ه̊ (  :اشکوه  

فر سترگی،  ُک.دَ( شکوهیدن، .: )ا ُاشکوهیدن  

بزرگی. و شکوه،   

] شگرف[ نیکو وخوش آیند،   گَ( : )اِ.اشگرف

‖    ستبرکمیاب در خوبی و زیبایی ‖ بزرگ،   

، بزرگی.  و شکوهفر  

شگفتی در   «  فتـکـش̊»  (. ف̊ گِ : )اِ.اشگفت

ی یا آگاهی از چیزی، سرگشتگی.شنیدن چیز  

شگفتن،  ]اشکفیدن[ شکفتن،: )اِ.گُ. دَ(دناشگفی   

اشگفیده:   غنچه گل یا شکوفه درخت.بازشدن  

 شکفته شده، بازشده ‖ به شگفت آمدن.

: ) اَ ( آشناب، شنا و شناوری، آبورزی. اشناب  

: ) اِ. دَ( شناسیدن، اشناختن، شناختن. اشناسیدن  

گوش شنودن، » ا ُشنوتن« : ) ا ُ/ اِ. دَ( اشنودن

کردن. دادن، گوش  

با     که *پناد [  شنوسه، وستوسه ]. ُن(ا ُ ): اشنوسه 

در   گونه انگیزشدر پی سرماخوردگی یا هرسدا 

بیرون رود.از گلو  بوییدن پلپل( با آوا)بینی   

مرد پاک سرشت، نیکو  «  »اشوک (ا َ ) :اشو

اشوکار:  .بهشتی≠ دوزخی نیکو منش، سرشت،  

داننده.‖ پاک و سپند گر بخشنده ی نیروی مردانگی  

: ) ا َ ( بـُغ بانوی بخت و بهروزی، فرشته ـ  اشی

 ی توانگری و نماینده بخشش ایزدی.

اغاریدن[ خیساندن ‖ سرشتن،   ]: ) اَ. دَ (اغاردن

نم کشیدن، خیسیدن.   بهم آمیختن ‖  

 کم و کاست، کاستی. ‖ کمی، افتادن (  .ف̊)ا ُ: افت

افتادن و برخاستن  افت و خیز:  

ی و کاستی کژ از" که ای برتر    
"  فردوسی  بهی زان فزاید که تو خواستی.      

فروتنی، خاکساری، نرم رفتاری.  ِد( .ا ُ) :افتادگی  

] اوفتادن، افتیدن،  » افتاتن « دَ( .  )ا ُ: افتادن

 افتدن، فتادن[ زمین خوردن، پرت شدن از باال  

زمین گیر شدن ‖ از در بستر افتادن،  به پایین ‖ 

سرنگون شدن، افتادن: فرو  دادن،خر پا در آمدن ‖

افتادن و برخاستن،  افتان و خیزان: ریختن. فرو 

پا  زمین خورده، از ‖فروتن  افتاده: آهسته راه رفتن. 

) افتاد، افتد، خواهدافتاد،  افتادگان.بیشال:    درآمده

 بیافت، افتنده، افتاده(.

" بدان لشگر دشمن اندر فتاد    
" فردوسی . باد  چنان کاندر افتد به گلبرگ      

)اِ. دَ( ]فتالیدن[ افشاندن،  شکافتن،  :افتالیدن  

    پراکنده کننده.افتالنده: دریدن. ‖ پاشیدن، پراکندن
یخته، پاشیده.پراکنده ، ر   افتالیده:  

: ) ا ُ. دَ( افکندن، انداختن. افتانیدن  

. واداشتن  نبه افتاد : ) ا ُ. دَ( افکندن، افتایانیدن  

افتادن.کاهیده ی   ( : ) ا ُ. َت. دَ افتدن  

: ) ا ُ. دَ( فتادن، فتیدن، اوفتادن. افتیدن  

‖ شگفت آور شگفت،  » افد ـ ا ود« (ف̊  .)اَ : افد

    . ستایش کننده

برادر پدر. ودر[   ] ا دَ( )اَ. :افدر  

   ستایِش [ )ستایش( ستا  +)شگفت( ِد(]افد  )اَ.: افدستا

   نیکوترین ستایش. .همراه باشگفتی

انجام، ]آفدم[ انجام، سرم «   » ا  ود(  .دُ ا َ : )افدم

کار. پایان فرجام،  

شگفتی نمودن.  شگفتی کردن. دَ(  )اَ. :افدیدن  

فراختن،  ] افراشتن، » اپراستن«  :)اَ.َت(افراختن

فراشتن[ برکشیدن، بر آوردن، بلند   افرازیدن،

باال کننده،  افرازنده: ساختن، باالبردن )درفش(.

،  فرمانافراز:  باالبرده، افراشته.: افراخته باالبرنده. 

  :مانند بسان پسوند، به چم افرازنده و  فراز،ابی

 خواهد ) افراخت، افرازد، افراز، گردن افراز.سر

فراز، افرازنده، افراخته(. اافراخت، بیـ   

بیابان برون تاختند راه ه ب"    
" فردوسی  اختند.جنگ را گردن افرهمه       
ن " یکی را دم اژدها ساخت    

" فردوسی  یکی را به ابر اندر افراختن.      
فراز≠ نشیب. ( ]فراز[ بلندی، باال.: )ا َ افراز  

  " از افراز چون کژ بگردد سپهر  
   " فردوسی   نه تندی بکار آید از این نه مهر.     

بلند گردانیدن. گردانیدن، سربلند  دَ(:) اَ.افرازانیدن   

ن[ بلند ساختن، ]افراختن، افراشت )اَ.دَ( :افرازیدن 

  افرازنده: برکشیدن، باالبردن ‖  آراستن، پیراستن.

افراخته، افراشته، برکشیده. افرازیده: باال برنده. 

فراز، اافرازد، خواهد افرازید، بی)افرازید، 

 افرازنده، افرازیده(. 

افراختن،  ]» افراشتن «  )اَ.ش̊.َت( :افراشتن

  :افراشته .باالبردنیدن[ بر پا کردن، افراز

 ـ)افراشت، افرازد، خواهد  .افراخته، باالبرده شده

فراز، افرازنده، افراشته(. اافراشت، بی  

" ز روی زمین تخت بر داشتند    
"  فردوسی   ز هامون  به ابر اندر افراشتند.      

اورند، افرنگ[ فرو شکوه، زیبایی. )اَ.َر(] :افرند   

. پیراستن آراستن، ]افرندن[دَ( اَ.َر. ): افرندیدن   
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پادشاهی،   اورنگ    » افرنگ « : )اَ.َر(افرنگ 

زیبایی.  ‖  و شکوه پادشاهی، فرتخت   

" بدو گفت بی تو نخواهم جهان     
   " فردوسی   .نه اورنگ و نی گنج و تاج شهان    

    ) ا َ. َر( فرنگستان، اروپا. :افرنگ 

روشن کردن  ]افروزیدن[ . َت( : )اَ. ر̛.خ̊افروختن 

،  ردن ‖ درخشان شدنکآتش یا چراغ ، روشن 

افروختگی،  افروزش:  روشن شدن‖ خشمگین شدن.

 فروزنده، درخشنده، افروزنده:روشنایی، تابش. 

 بسانافروختگی:   روشن شده.افروخته: درخشان. 

  به فرمان  افروز:گرفتگی آتش. افروخته بودن، در

 به چم افروزندهو فروز، روشن کن.اافروختن، بی

  .وز، انجمن افروزافر آتش  :مانند بسان پسوند، 

فروز، اافروخت، بیوخت، افروزد، خواهد )افر

 افروزنده، افروخته، افروزش(.

  " زمانی میاسای ز آموختن  
" فردوسی   اگر جان همی خواهی افروختن.     

] فروزان[ تابان، درخشان، دارای  ()اَ  :افروزان

درکار افروختن.  و روشنایی. فروغ  

تابان و فروزنده  دن[ : )اَ. دَ( ]افروزانی افروزاندن

، روشن کردن، افروزاندنگردانیدن، 

: درخشان کننده، افروزنده. درخشانیدن، سوزانیدن

 روشن کننده. 

افروختگی، روشنایی.  : ) ا َ. ِز(افروزش  

" سوی موبدان نامه ای هم چنین    
"  فردوسی   پُر افروزش و پوزش و آفرین.      

. افروخته شدنافروختن‖  دَ( ن̊.: ) ا َ. َز.افروزندن  

ـ ( ]آفروزه، فروزه[ آتشگیره، آتش زِ  : )اَ.افروزه

  .چراغ *ی پلیته ‖ آنچه بدان آتش گیرانند  گیر،

* پدیده یی آسمانی، شخانه.افروزه: )ا َ. ِز(   

: ) ا َ. دَ( افروختن ‖ تابان و درخشان  افروزیدن

زبانه کشیدن.   شدن.  

افزار.ی پا  کفش،(  : )اَ افزار  

برای مزه دادن وزار[گیاهان خوشبو َ ا](  : )اَ افزار

*  پلپل، مانند، دارچین، ،خوراکوخوشبو کردن 

ـ   دیگ  بوی افزار، زردچوبه.   زیره،  *زفران،

. افزار  

   ،، فزودنافزودناز (نام ستاک) (: )ا َافزایش

≠ کاهش. فزایش  ـ  افزایش  فزایش، فزونی،  

" که پیروز گر باد همواره شاه   
   " فردوسی   و دستگاه. به افزایش دانش    

. افزودن، فزاییدن   زاییتن «» اف )آَ.دَ( :افزاییدن   

فزای،اافزایید، افزاید، خواهد افزایید، بی)   

فزاینده، افزایش(.، افزاینده   

] فزودن، افزاییدن،    زوتن «» اپ دَ(: )اَ. افزودن 

، ‖ بیش شدن[  بیشتر کردن ، افزوییدنزاییدنف

افزونی، افزون  افزایش:  .بسیار شدن، افزون شدن

 افزون کننده،  افزاینده: افزون شدن.  ‖ کردن

   فرمان افزا: افزاییده، افزون شده، افزوده:  فزاینده.

، سان پسوند ب فزا، و به چم افزایندهابه افزودن، بی

)افزود،   بوی افزا، جان افزا، شادی افزا.  :مانند 

فزا)ی(، افزاینده، اافزاید، خواهد افزود، بی

ده، افزایش(.افزو  

]فزون[ بسیار، فراوان ،  «   » افُزن(  )اَ  :افزون

سان   شونده ب، بیشتر. به چم افزاینده و بیشتربیش

فراوانی،  فزونی،  افزونی: افزون.مانند: روزپسوند 

  .، فراوان تربیشترافزونتر:  بسیاری، بیشی.

فراوانی،  «   ـ اپُزنیگی نیگ» اپزُ : ) ا َ( افزونی

ری، بیشی. بسیا  

" خداوند پیروزی و برتری    
    " فردوسی  خداوند افزونی و کمتری.    

انداختن ‖ افشردن ‖ افکندن، دور : ) ا َ. دَ(افژودن 

 رها کردن ‖ چسبیدن. 

پریشاندن ‖   : ) ا َ. دَ( برانگیزانیدن،افژوالنیدن

 زدودن و زدایش تشنگی ‖ به نوشیدن واداشتن. 

[ پریشان  ] اژولیدن، فژولیدن .دَ()اَ. :ولیدنافژ

بر   ن به کار، ساختن، پراکنده کردن‖ بر انگیخت

برانگیزاننده، پریشان  افژولنده: کار آوردن.سر

برانگیخته شده. پراکنده، پریشان، افژولیده:  کننده.

)افژولید، افژولد، خواهد افژولید،  پریشان.  افژول:

فژول، افژولنده، افژولیده(.ابی  

ن، فشاردادن.افشرد  : ) ا َ. دَ( افژودن،افژیدن  

  اسپ وبرای آن جز چرم ولگام از ( )اَ  :افسار

  .پایانراستور و دیگر چ

‖ سخن  پالودن افشاردن، : ) اَ . ر̊. دَ(افساردن

 زشت بر زبان راندن. 

  ساختن. افسانه : )ا َ. دَ( افسانه آوردن،افسانانیدن

آفسانه،  ] » افسانگ ـ افسان« ِن( )اَ. :افسانه

پنداری،  های داستانتگی،  سرگذشت ساخفسانه[ 

‖  پهلوانان و دالوران پنداری در گذشتهسرگذشت 

‖ داستان.  بی پایههر چیز  
   " که از آبگینه همی خانه کرد  
" فردوسی  وزان خانه گیتی پر افسانه کرد.      

ـ   رام  : ) ا َ. دَ ( افسانه گفتن ‖ بالیدن‖افسانیدن

* . هابنو  سبوس زدودن ‖ گردانیدن  

: ) دَ( به رام شدن واداشتن.    نافسایانید  
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دن، جادو  : )اَ. دَ( ]فساییدن[ افسون کرافساییدن

رام کننده، افسونگر.    افساینده:. کردن ‖ رام کردن

فسا)ی(، و به چم  ا به افساییدن، بی فرمان:  افسای

.افسایمار بسان پسوند، مانند:  افساینده   

. کاله پادشاهی ر«س  ـِ » اپ. َس( : )ا َافسر  

د افسر شهریاران بود " خر   
"  فردوسی   خرد زیور تاجداران بود.     

به  ستوانپایه ای درارتش از ) ا َ. َس(: افسر  

 باال ‖ بزرگ، سرور. 

" که جمشید را هر دو دختر بـُد َند    
"  فردوسی  سِر بانوان را چو افسر بـُد َند.      

فسرده کردن، یخ بسته کردن.  ) ا َ. دَ(:افسرانیدن   

بیماری    ،در روانشناسیِد(  اَ.ُس. ) :افسردگی 

با نشانه های خمودگی، اندوه، نومیدی ،   روانی  

. دگی، اندوهگینی، دلسردی، دلمردگیپژمر ‖   

  «ـ اپُسرتن  رتنس  » اپ .دَ( )اَ. سُ : افسردن

پژمرده   از سرما یخ زده ویخ بستن،  ]فسردن[

دن،  دلسرد ش ‖ ، بربسته شدن از سرما شدن

 فسرده،  افسرده:وهگین شدن، دلگرفته شدن، اند 

یخ بسته، دلتنگ. پژمرده،   

اندر است پیشه ب  " زمستان و سرما   
     " فردوسی   که بر نیزه ها گردد افسرده دست.    

جای یخی دریخچال خانگی.  . ُس. ِر()ا َ :افسره  

] فسوس[   » افسُس ـ اپاُسس« (: )اَ افسوس

 ریشخند، آزار‖ ستم، پشیمانی ‖دریغ،  اندوه،

، الغ. ، لودگیشوخی  
" بخندید و او را به افسوس گفت    
" فردوسی  که ترکان ز ایران نیابند جفت.      

 اندوه، دریغ، پشیمانی. 

سراسر فسوسی و باد  !" جهانا   
   " فردوسی   به تو نیست مرد خردمند شاد.   

ریشخند   » افُسسگر«  گَ( س̊..)اَ  :افسوسگر

ندازد.ارا دست بی دیگرانه، کسی که کنند   

گ، نیرنجادو ‖   ]فسون[« ن » افسُ  ()اَ.: افسون

سکالش.چاره،  ‖ترفند، فریب   

" بسی رنج برد، اندر آن روزگار    
فردوسی"   به افسون و اندیشه ی بی شمار.     

]فسونگر[   «نگر» افُس  )اَ.ُس. گَ(: افسونگر 

‖ فریبنده، دلفریب.  چشمبند، پرترفند  جادوگر،

ونگر. پیشه افس وکنش افسونگری:  

" همه نره دیوان افسونگران    
" فردوسی  برفتند جادو سپاهی گران.      

دشنام دادن.   ‖ افشردن : ) ا َ. دَ(افشادن  

   .دادن) ا َ. دَ( شپلیدن، فشار: افشاردن

پراکنده، پاشان، افشانیده شده، ( : ) اَ نافشا  

به چم  آمیزه بسان پسوند  در .ریزان‖ پرچ شده

زرافشان، گل افشان.، مانند: شایندهاف  

افشان شدن گشتن. مایه  : ) ا َ. دَ (افشانانیدن  

] افشانیدن، » اپشانتن«  ( دَ ن̊. )اَ.: افشاندن

ریختن و   [، اوشانیدنفشاندن، فشانیدن، اوشاندن

فشاننده، افشاننده:  پخش کردن.  ،پاشیدن، پراکندن

افشان:   پراکنده، پاشیده.افشانده: پراکنده کننده. 

ن  ا سبفشان و به چم افشاننده ان، بیافشاند  به فرمان

آتش افشان، تخم افشان، گوهرافشان،  مانند: پسوند 

افشاند، ) گل افشان. شکر ـ افشان، زرافشان،

. د، خواهد افشاند، افشاننده، افشانده(افشانَ  

  " چو آن نامه بر نامور خواندند  
   " فردوسی  .نغزش بر افشاندند های   سخن    

» افشاردن ـ افشوردن «  ُش.دَ(: )اَ.افشردن  

ادن، آب یا شیره چیزی  ] فشردن، فشاردن[ فشارد 

   پافشاری کردن. پی افشردن:‖  گرفتنرا با فشار

افشار:  فشار داده شده. افشرده: فشار دهنده. : افشرنده 

و به چم افشارنده بسان   ر.افشبه افشردن، بی  فرمان

خواهد د، افشرد، افشرَ  پسوند، مانند: دست افشار)

  افشرده(. ر، افشردند،فشاافشرد، بی

   چکیده. ‖  ( آب میوهرِ  .شُ  )اَ.: افشره

 ا ، افشره گیرنده روغنگیر،( رِ  )اَ.ُش. :افشره گر 

   .و دانه ها  از میوه ها و روغن افشره گیرنده

  ،: )اَ.َش( ] پشک، افشنگ، اپشک[ شبنم افشک

ژاله. ، روی سبزه ها و گلهانم شبانگاهی بر   

 ابزار. شاخ چهار ( ]افشان، انگشته، )ا َ :شوناف

  *بنوها  باد دادنبرای یا چهار شاخه   چوبی سه 

.  دم یا جو از پوستهجدا کردن گنو  

نیم کوفته. ِش( ]فروشک، فروشه[ گندم )اَ.: افشه  

   افکندن شدن،  مایه]افگانیدن[ : ) ا َ. دَ (افکانیدن

اوکنیدن،   ] اوکندن،» اپکنتن «  : )اَ.َک.دَ(افکندن

فکندن، افگندن، اپکندن[ انداختن، پرت کردن، بر  

  افکننده: *،بوپ  گستردن و پهن کردن ‖ زمین زدن

پرت شده،  گسترده.  افکنده:  اندازنده، پرت کننده. 

   به چم افکننده  افکن، وکندن، بی به اف فرمانافکن:  

، پرتوافکن، سنگ افکن، شیر  مانند: ،بسان پسوند 

یزه ها: باد در بینی افکندن،  آمافکن، مرد افکن.  

) افکند، افکند، خواهد افکند،  اخترافکندن.

فکن، افکننده، افکنده(.ابی  

" سخن گر گرفتی چنین سرسری    
"  فردوسی بدان گیتی افکندم این داوری.       
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،  رنجور ،خسته : )اَ( ]فگال، فگار[ آزرده،افگار

دلتنگ.  دل آفگار:  ‖زخمی   

ار نیز بدان تا نجویند پیک "   
   " فردوسی    .نیاید ز پیکار افگار نیز    

و یا  *ی نارسیده ی مردمزاد بچه   (نِ  ا َ.) :افگانه

  .شکم افتد از زمان بایاازپیش که  جانوران   

هنگامی که در ن و زما[ ، نونکنون ] ()ا َ :اکنون

این دم.  ، این زمان، این هنگام،آن هستیم، اینک  

  ویش" من اکنون شوم سوی خرگاه خ 
  " فردوسی   یکی باز جویم سر راه خویش.    

و پیمان  *سامه [ . ار]گر ر«ـ  ک» ه   گَ( )اَ.: اگر

پس از   را رساند. چنانچه، گر. » اگر« و » ار«

ور« و »ار« به   » فردوسی اگر را. سوگند آید   

. است  بسیار بکار برده  چم » یا « و » ویا «  

" بخانه درآی ار جهان تنگ شد    
" فردوسی  ه کار بی برگ و بی رنگ شد.هم     
" بدو گفت هر کس که فرزانه بود    
"   فردوسی  اگر خویش بود ار ز بیگانه بود.      

یکی ازدرخشانترین ستارگان. نجوم: : )گَ( اگست  

: )ا َ. ل̊. غ َ. دَ( فراهم آوردن، یافتن، الغنجیدن  

دست آوردن.ه ب  

کردن.  نداز: ) ا َ. خ̊. َت( اندوختن، پس االفاختن  

  اندوختن. : ) ا َ. ل̊. َف. غ ̊. دَ ( الفغدن

 ـ  گرد  : ) ا َ. ل̊. َف. دَ( ] الفندیدن، الفیدن[الفندن

اندوختن. آوردن،    

   (بر گرفته از یونانی )» الماس« : ) ا َ. ل̊ ( الماس

، سنگ  از کربن ناب  یسنگ سخت و آبگینه ی

مانند  گرانبها که در گوهرسازی کاربرد دارد ‖ 

،  و برانسخت : هرچیز تیز و برنده، الماس

  شکافنده.

" تو با او بسنده نباشی بجنگ   
"  فردوسی   نگه کن که الماس دارد بچنگ.      

، آورنجن. : )اَ. َل( دستبند، بازوبند النگو  

کوهی بلند ستیغ و سرافراخته  : ) ا َ. ل̊. َو( الوند

درهمدان که دو سنگ نبشه ی داریوش شاه و  

اه بر دامنه ی آن جای دارند.وخشایار ش  

آسیب ندیدنی، » اموردات «  : )اَ. م̛. ر̊ (امرداد

بی مرگی‖ نام یکی از امشاسپندان در   جاودانی.

مزدا ‖ نام   نماد جاودانی اهورا آیین زرتشتی، 

خورشیدی، نام ماه پنجم  هفتمین روز از هر ماه 

از هر سال خورشیدی‖ در جهان خاکی نگهبانی 

≠   او سپرده شده است.  امرداد  بهاز رستنیها  

است.  مرگ و نیستی  »مرداد« نماد  مرداد.

و درست نا  واژه ی مرداد بجای امرداد، کاربرد 

 نارواست. 

] انبروت، انبرود، د « ـو» اورم( )اَ. م̊.: امرود 

، پروند. گالبی [ارمود، ارموت   

این روز، همین روز،  » ایمروز« )اِ(   :امروز

  این زمان.امروزه:  روزی که در آن هستیم.

امروزین، نو، تازه، نوین. امروزی:   

 " بدل گفت رستم گر امروز جان 
" فردوسی بماند بمن زنده ام جاودان.      

هـ̊راسپند«) ا َ. َپ( : امشاسپند فرشته، در  » ام 

 بهشت.اردی »فرشته. مهین شش   کیش زرتشتی

هر  امرداد« خرداد.مذ.  اسپندارشهریور.  بهمن.

شده   ی از سرشت اهورامزدا و گمارده کدام نماد 

   برای انجام بخشی از کارهای جهان.

  باور و آرزو، چشمداشت،  «ِمت ا ُ »: ) ا̛ ( امید

یدن به خواسته .   رس برای خواست با دلگرمی   

" بنالید و سر سوی خورشید کرد   
" فردوسی   یزدان دلش پر ز امید کرد.ه ب      

ه و چشمداشت بخشش. ترس از پادافرا بیم و امید:  

" جهاندار کسری چو خورشید بود    
"  فردوسی  جهان را از او بیم و امید بود.      

آرزومند،  » اومتوار ـ اومدوار« . ̊د ()ا ُ :امیدوار 

≠ نا امید. پرامید  دارای امید.بیوسا، چشم براه، 

دلگرم کردن. امید دادن:  ، آرزومندی امیدواری:  

" همیشه خردمند امیدوار   
فردوسی"   نبیند بجز شادی از روزگار.      

ی   از تیره ی ]نار[ درختچه ی » انار« )اَ (  :انار

 آبدار و  سرخ رنگ دانه های شمیوه ا، موردیان

چگالیده آن در . جای دارند  کلفت  در یک پوشش

 برخی خوراک ها کاربرد دارد.  

" رخانش چو گلنار و لب ناردان   
" فردوسی  دان.ز سیمین برش، ُرسته دو نار      

درخت انار.  ناربن، ر̊.ُب( : )اَ.اناربن  

] آناهیتا، اناهیته، اناهید[   » اناهیت « (: )ا َاناهیتا

بدور از آلودگی و ناپاکی ‖ فرشته نگاهبان   پاک،

، ستاره ناهید. ناهید  آیین زرتشتی. در آب   

  ، جای انباشتنجای انباشتن «بارهم » (  )ا َ:انبار

  دوختگاه ‖ ان نند جو و گندمخوراکی ما دانه های 

کاال، هیزم، وجزآن.ابزار،   

رکردن، پدَ( ]انباریدن، انباشتن[  .ر̊.)ا َ :انباردن

پرکردن چیزی با   انبارش: انبار کردن، انباشتن.

  انباردگی: کرده.انباشته، پرانبارده:  . چیز دیگر

بسیاری، انباشتگی.   ،ریپُ   
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نبار، ای انبارد،  ب )انبارد، انبارد)َر(، خواهد 

 انبارنده، انبارده، انبارش(. 

همال  [ همتا، ]هنباز، همبای » همباز«  ()ا َ :انباز

همکاری، همدستی.  انبازی: همکار.‖  

" خداوند بی یار و انباز و جفت    
   " فردوسی   ازو نیست پنهان و پیدا نهفت.    

به همکاری واداشتن. : ) ا َ. دَ( انبازانیدن  

همکاری. دست شدن، : ) ا َ. دَ( همانبازیدن  

)اَ.ش̊.َت(] انباردن، انباریدن، اوباشتن[  :انباشتن  

ـ  انبارده، پر انباشته:  .انبارکردن، پر کردن، آکندن 

انباشت،  )انباشت، انبارد، خواهد  کرده، آکنده. 

  نبار، انبارنده، انباشته، انبارش(.ا بی

]انبانه، هنبان، همیانه[   » همبان « )اَ.( :انبان

د  یا گوسپنپوست آشگری شده ی بز و از باردانی

انبانه.  توشه دان. .برای اندوختن چیزی  

پالی دو شاخه برای برگرفتن )ا َ.ُب( ابزارتو انبر: 

مسگران یا زرگران. ابزار کارچیزی داغ.   

هرچیزگستردنی روی . بوب  *،: )ا َ( بوپ انبوب 

خوابگاه. بالین بستر و   ‖ زمین  

باالی   چیدن، یدن ‖ ، آفرانبوشتن  )ا َ. دَ( :انبودن

 گل. کردن هو دست  چیدن انباشتن ‖اشتن، هم گذ 

انبود،  ـ  انبود، انباید، خواهد ) آفرینش. انبوشش:

نبا)ی(، انباینده، انبوده(. ا بی  

پدیدآمدن، زاده  » همبوسیدن« : ) ا َ. دَ(انبوسیدن 

خواهد انبوسید،   شدن ) انبوسید، انبوسد،ـ 

 انبوسنده، انبوسیده(. 

‖   ، گـَشـَنپر، بسیار » همبوه «  (. ه̊ )اَ  :انبوه

:  انبوهی  پشت.پرپیوسته، بهم   پیچیده، درهم،

، فزونی، بسیاری، گشنی. نیفراوا  
شهر بیرون شدیم   وازهدر " ز   
"  فردوسی   هامون شدیم.ه  ب ممرد ز انبوه       

)اَ.دَ( ]انبوهیدن[ بوییدن، بو کردن. : انبوییدن 

به  فرمانانبوی،  هنده.بوی د   ‖ بوی کنندهانبوینده: 

سان ب و به چم انبویندهانبوییدن، بیانبوی، ببوی، 

مانند: دست انبوی، گل انبوی. )انبویید، پسوند، 

  نبو، انبوینده، انبوییده(. اانبوید، خواهد انبویید، بی

شدن.  مانده  ‖تنانباشپرکردن ، (: )ا َ. دَ انجاالنیدن  

ـ نا ردن‖ : ) ا َ. دَ( پر کردن، سیراب کانجالیدن

   .خسته و مانده کردن ‖  دن ‖ برتافتنامید کر

، سرانجام  ، فرجام،پایان» انجام « ( )ا َ :انجام  

≠ آغاز. افدم  

برفت و جهان ماند ازو یادگار   "   
"  فردوسی  .چنین است آغاز و انجام کار     

کاری، کنشور. » کـونیشنـ̊گر«  :انجام دهنده  

روز رستاخیز،   «» هنجامیش̊ن  ِم( .: )ا َانجامش

پایان. .شمار انجام، روزروز  

مش است ا" تو گفتی مگر روز انج   
" فردوسی   یکی رستخیز است یا رامش است.     

به   فتن،انجام یا انجامیتن«»  )اَ.دَ( :انجامیدن

 )انجامید، انجامد،  یافتن.  فرجام پایان رسیدن،

انجامید، انجامنده، انجامیده، انجامش(.  خواهد   

باشی تو ایمن ز گردون پیر  " چه    
  " فردوسی  که فرجام انجامدت نا گزیر.    

. انجام دادن کار: ) اَ. دَ(] انجامیدن[ انجانیدن  

گردیدن. و بیمناک ناک ه : )ا َ. دَ( اندیشانجاییدن  

. ‖ آز داشتن َج. خ̊. َت( برجستن اَ.: )انجختن  

چهره و  پوست  دارشدن . دَ( چین جَ اَ.):انجخیدن

درهم کشیده شدن پوست روی اندام.  .اندام  

َج . دَ( بازگشتن، بازآمدن.  اَ.: )انجکیدن  

جای نشست و  » هـ نجـ مـ ن « )ا َ.ُج. َم(  : انجمن

 گرد آمدن مردم، گرد همآیی برای انجام کاری.  

" بدان انجمن شد دلی پر سخن    
    " فردوسی  زبان پر ز گفتارهای کهن.    

بخش کردن ‖  ‖ ته شدنا َ.َج. دَ( شکس: )انجنیدن  

رنجور کردن.  رنجیدن و دلتنگ شدن ‖  

)اَ.ُو( ]انجخ، انجوخه، انجوغ، انجغ[  :انجوخ   

 چین و چروک پوست چهره و تن در پیری. 

،  ] انجختن، انجوخیدن: )ا َ. خ̊. َت( انجوختن

ترنجیدن پوست ‖ اندوختن ‖ ورزیدن. انجوفتن[    

،  )اَ. ُج. دَ( ]انجخیدن، انجوختن :انجوخیدن

چین و  در هم کشیده شدن پوست، انجوغیدن[ 

. از پیریچهره پوست تن و  برداشتن چروک

ترنجیدگی،  انجوخیدگی: چین و چروک،پرانجوخیده: 

ـ  )انجوخید، انجوخد، خواهد  چین خوردگی.

 انجوخید، انجوخنده، انجوخیده(.

)اَ.دَ( ریزه ریزه کردن، بریدن، خرد ـ  :انجیدن

انجیده:   زدن، استره زدن.‖ نیشتر ‖ آزردن کردن

خرد شده. ریزریز شده،   

از  است  یر[ درختی]انگ » انجیر« )اَ.(   :انجیر

و   ی شیرین و گوشتداربا  میوه ی  گزنه ها ی تیره

ک  گلهای نر و ماده روی یاز دانه های ریز.  پر

درخت انجیر. انجیربن:   .درخت می رویند   

)ُس(.  دَ( سوراخ کردن، سفتنر̊.)اَ. :انجیردن  

  نجیر،ا خواهد انجیرد، بی انجیَرد،، )انجیرد 

 انجیرنده، انجیرده(. 

   )اَ.( ریزه ریزه، ریز ریز شده، بریده شده.:انجین
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َچ( ]انچوچه[ هر چیز خرد و   : )اَ.ُچ.انچوچک

 کوچک، مردم کوتاه و ریز اندام.

سه تا  از شمارناشناخته چند، » اند« )اَ.ن̊ ( :اند  

بسته و دوپهلو. ‖ سخن سر کم، چند  )ُن( ‖ نه  

  بلند    " چو نومید شد او ز چرخ 
" فردوسی   به هفتاد و اند. که شد سالیانش       

راندن،  پ، َت( افکندن، پرتاب کردن )اَ.خ̊.:انداختن

ن، دور کردن ‖ گستردن بوپ . پرانیدن، راند 

افکنده شده، پرت  انداخته:   پرتاب کننده.اندازنده:  

  ه انداختن، بیانداز، وب  فرمان انداز: شده، افتاده.

)انداخت، اندازد،  . اندازتیر :سان پسوند ، مانند ب

انداخته(. نداز، اندازنده، ا خواهدانداخت، بی  

زآن آگهیپرموده ه ب " چو آمد    
     " فردوسی   از سر کاله مهی. نداخت ابی     

) ا َ. دَ( خواستن و خواهش کردن. : اندادن  

که به   *انگارشش از دان ( شاخه یی)ا َ. زِ  :اندازه

پهنه  و  *سمیره ها *ویژگی ها و بستگی میان تیل،

می پردازد. *هاـ   

ستاک هنداختن  از» هنداچگ «  ِز(  )اَ. :اندازه

  ‖ زیسنجیدن چندی چی برای  پیمانه(. = انداختن )

: بسیار. بی ~  زیاده روی. از اندازه گذشتن:  

مرزنگاهداشتن. اندازه شناختن:   

ار دیده ست رنجهر آن کس که از ک"    
   " فردوسی   .بیابد به اندازه ی رنج، گنج   

اندازه چیزی.  ‖ سنجیدن پیمودناندازه گرفتن:   

" یکی کار پیش آمد اکنون شگفت    
   " فردوسی  که از دانش اندازه نتوان گرفت.    

ساختن.  ‖‖ انداختن اندازه گرفتن:) ا َ. دَ( اندازیدن  

‖    بلندی و باالیی   کر‖تن، پی » هندام «    (  )ا َ  :اندام  

بویایی، بینایی، چشایی،   اندام های  سهشی:  

آراستن. اندام دادن: *.بساوایی  و شنوایی  

" همی گفت چندی ز آرام اوی    
   "  فردوسی  ز باال و پهنا و اندام اوی.    

سازنده  *هندام های * کوده ی ا َ. م̊ (: )اندامگان

   می دهند. کار ویژه انجام ان که هنباز تن جاندار

: ) ا َ. دَ( اندودن، مالیدن گالبه و گچ به انداویدن  

انداییدن.  بام و دیوار خانه.  

ل کاری. )اَ( از ]انداییدن، اندودن[ گِ  :اندایش  

)اَ.دَ( ] انداویدن[ اندودن،  گل مالی،  :انداییدن  

  گچ مال. اندایشگر: دیوار.  وکاهگل کردن بام 

انداییدن،   به فرمان ندای:اندا، ا اندود کننده. انداینده:

مانند:  انداینده، به چم ن پسوند اس بیاندای، و ب  

    .کاهگل و گچ اندا: آفتاب اندا. 

پشتیبان، پناه،  پشت و پناه،  ( . خ̊: ) ا َ. دَ اندخس

پناهگاه. . پشتیوان  

‖  جای پناه ِر( پناهگاه،: ) اَ. دَ.خ̊. س̊. هاندخسوار

   .بارو، دژ

( پناه دادن، پشتیبانی کردن‖ : )ا َ. دَ. دَ اندخسیدن  

   پناه گرفتن، پناه جستن.

   در، تو، درون، درمیان. » اندر« )اَ. دَ(  :اندر

اندرمیان،  بگونه پیشوند به چم به اندرون شدن:  

م ناتنی:  پسوند به چ بگونه  افتادن.آمدن، اندراندر

. پدراندر، مادراندر  

ز گفتار زن گشت بهرام شاد  "   
"  فردوسی   شه تا بامداد.نخفت اندر اندی      

ی اندربایست، در   ( کاهید  دَ. ر̊ )اَ. :اندر بای

، بایسته، بایا. بایست   

: )ا َ. دَ( درخور، سزاوار، شایسته.اندرخور   

  راهنمایی. پند، سپارش‖» هندرز«  دَ( )اَ. :اندرز 

اندرزگر، پند دهنده. :اندرزگو  

خراسان فرستادشان سوی ه ب "   
" فردوسی   ها دادشان.زپند و اندربسی       

. ، سپارش نامه: پندنامهاندرز نامه   

ر̊ ( ]اندر گاهان[ پنج روزی که   دَ. )اَ.: اندرگاه

 زرتشتیان به پایان سال می افزودند، بهیزک ، 

روزهای: اهنودـذ، نام نخستین روز   .پنجه ی دزدیده  

از فروردگان. اشتود ـ ذ، روز دوم زمانی که  آفتاب در  

  ،و آنروز را جشن می گرفتند. اسپنتمدـذ دژ کژدم بود

چهارم، کشور   روز خرد. هوخشتر، روز ،روز سوم

ت روز پنجم، بهترین خواسته.خوب. وهشتوایش  

، سرنگون، آویخته ی«اندروا»(  ر̊ )اَ.دَ. :اندروا

    ‖ سرگردان، سرگشته. ، باژگونهواژگون

 ‖، تو، دردرون، میان « » اندُرن .دَ()ا َ :اندرون

. اندرون ≠ بیرون  ، پنهان ‖نهان  

" به رای و خرد سام سنگی بود    
"  فردوسی   به خشم اندرون شیر جنگی بود.      

  ،( درون، درونی، درون شکمنِ  دَ. )اَ. :اندرونه

اندامهای درون شکم، دل و روده و بافت های  

  دیگر دستگاه گوارش.

که  است  دانشی (. ِش نِ  دَ. .)ا َ :اندرونه شناسی 

  و کنش  کار  چگونگی پی بردن به ختن و به شنا 

  ـ میجانوران و *تن مردمزاد   یدرون هایاندام 

. پردازد   

 ،چیزخرد هر ، ناچیز کم، » اندک«  دَ( .َا َ :)اندک

کم کم.  اندک اندک: بسیار. ≠ شمارانگشت   

" ز زابل برانم من اندک سپاه    
فردوسی"    نمانم به توران سر تخت و گاه.      
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. ( کمی،  کمیابی‖ زمانی، لختی:)ا َ. دَ اندکی  

" بدان اندکی سال و چندین ِخَرد    
" فردوسی   پرورد. که گفتی روانش خرد       

]اندوزیدن[ گرد ختن« » هندُ  َت( )اَ.خ̊. :اندوختن  
الفختن،  کردن، فراهم آوردن،  اندازـ آوردن، پس 

ـ  پس اندوخته: پس انداز کننده. اندوزنده:  .الفنجیدن

به   و، اندوز، بیوختند به ان  فرمان ندوز:ا. شده انداز

  اندوز.مال مانند: چم اندوزنده 

 " بباید همی آتش افروختن 
"فردوسی   نام نیکو بیاندوختن. بدان     

گردکرده، انباشته، پس انداز، الفنجیده.  :اندوخته  

گالبه  بمالند.  پوشش که روی چیزی  (ا َ) :اندود  

  به چم. بام و دیواردن برای پوشان کاهگلو 

  زراندود، :مانند  ،بسان پسوند  «مالیده شده اندوده»

اندود، سیم اندود.  گل  

اندود کردن،  انداییدن،» هندوتن«  .دَ()ا َ :اندودن

. کاهگل بر بام و  یزی با چیز دیگر پوشاندن چ 

روغن مالی به   *،ها  دادن به توپالآب  دیوار.

 ید، )اندود، اندا. انداییدهاندود شده، اندوده: چیزی. 

ندا)ی(، انداینده، اندوده،اندایش(. ااندود، بی  خواهد   

اندودن. براندودن:   

" بزد مهره در جام بر پشت پیل    
" فردوسی   زمین را تو گفتی براندود نیل.      

 ، گرفتگیدل  ،تنگدلی  » انُده « ()ا َ. ه̊  :اندوه

  : اندوهانبیشال  . دلتنگی

ـ  کاهش ده، گُ( دلجویی کنن)اَ.ه̊.  :گسار اندوه

   .کم کند اندوه  کسی را  آنکه یا آنچهدهنده اندوه، 

" ببین نیک تا دوستدار تو کیست    
"  فردوسی  خردمند و انده گسار تو کیست.     

ناشاد،  ، دلتنگهگین « » اندُ   ه̊ ()ا َ. :اندوهگین

.اندوهناک،  آزرده دل، پژمان  

" جوان چون  ز سیمرغ بشنید این    
"   فردوسی   م و دل اندوهگین.پر از آب چش       

( اندوه دار، اندوهمند، ناشاد.  ه̊)ا َ. :   اندوهناک  

" نهانخانه ای داشت در زیر خاک   
" فردوسی    در آن خانه اندوهناک. نشاندش      

اندوه ها. اندوه،  *بیشالِ  ( ]اندوهان[ .دُ : )ا َهاناند  

.  ) ا َ. دَ( اندوهگین شدن :اندوهیدن  

‖  آن اندازه ‖زمان  آنگاه، از آن]اند[  (: )ا َیاند  

که،  ، باشد اندی که اندیک:. مگر، گویا ‖شگفت 

است. ‖ بَُود، باشد، امید  که، زیرا کهبود که، شاید   

با دودلی سخن  ‖ دَ( به شگفت آمدن : ) ا َ.اندیدن

.سخن گفتن مندی، با گمانگفتن  

به یاد آوردن.  : به اندیشه واداشتن ‖اندیشانیدن  

اندیشه مند، اندیشه دار، دانا،   : )ا َ. َم(ند اندیشم  

دانا.  روشن اندیش، ، اندیشه ور،اندیشگر  

دانا ‖ اندیشه ناک[ اندیشمند،  ])اَ. ش̊ ( :اندیشناک   

. ‖ دودل، گمانمند  نگران، بیمناک، ترسان  

ن ̊.ِد( سگالنده، اندیشه کننده.   : )َش.اندیشنده  

  خردمند، دانا. : )ش̊. َو ( اندیشور 

: بیشال سگالش ‖ بیم، ترس،  ()اَ.ِش  :شه اندی

 اندیشگان، اندیشه ها.  
خداوند جان و خرد نام ه ب "   
"  فردوسی  کزین برتر اندیشه بر نگذرد.      

اندیشه سگالیدن، ن«» هنِدشید  دَ( )اَ. :اندیشیدن

رس گمان بردن ‖ ت  پنداشتن،  ‖ انگاشتن ،کردن  

ن کننده.  اندیشه کننده، گما اندیشنده: داشتن. بیمو

به   فرمان اندیش:اندیشه شده.  آنچهاندیشیده: 

سان پسوند  به چم اندیشنده باندیش، و  ، بیاندیشیدن

نیک اندیش، دوراندیش. مانند: بد اندیش،  

ندیش،  ا) اندیشید، اندیشد، خواهد اندیشید، بی 

 اندیشنده، اندیشیده(.

" نماند به بهرام هم تاج و تخت    
" فردوسی یکبخت. چه اندیشد این مردم ن       
از پیل و شیر  ندیشد انی " دالور   
" فردوسیتو دیوانه خوانش نخوانش دلیر.       

. دانشورانه،  سخن سنجیده ) ا َ. ِد( :اندیشیده  

گوهر. بد چیز بد و زشت، هر» انـِر«   .َن(: )ا َانر  

. سودبردن، بهرمند شدن : )ا َ. َف.خ̊. َت(انفختن  

‖   ‖ شیره *نگبینا کلیر *( کلیز،ن̊  .)ا َ :انگ

‖ راست و بدخوی : انگ بد‖  برچسب  ‖ *تنبوشه 

آماج خوردن.  درست به  

انگاردن، انگاشتن[  از ] » هـ نگـ ر«  ( )اِ  :انگار

 .گمان ‖ پنداری، گویی  گویی،  پندار، گویا، 

   .مانند اینکه : انگار .زمینه کارانگاره: 

]انگاریدن   ن« » هنگارد  ر̊. دَ( : )اِ.انگاردن

انگاَرد، انگارد، ) .گمان بردن شتن[ پنداشتن،انگا

گار، انگارنده، انگارده، ناخواهد انگارد، بی 

 انگارش(. 

" همه شاه بگذارد از تو همی   
"  فردوسی   بدی نیکی انگارد از تو همی.      

( ]انگاردن[ افسانه، داستان،  : )اِ.ر̊. ِد انگارده

‖ پنداشته، گمان برده. سرگذشت   

]انگاردن، انگاشتن[  یش̊ن « » هنگار: انگارش

. دانش  رایشگری*.دانش انگارش ‖ پندار، گمان

    *در پیوند با شمارشگری و اندازه.
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گذشت ‖‖ افسانه، سر : )اِ.ِر( پندار، گمانانگاره  

‖ شمارش.   اندازه و سنجه ‖ * نمودار نگارگری  

: )ر˚.ِد( پنداشته ‖ داستان، سرگذشت. انگارده  

[ ]انگاردن هنگاردن« » َت( .ش̊.)ا ِ :انگاشتن

  انگارش: پندارنده.انگارنده:   ،پنداشتن، گمان بردن

.به  انگاشتن  فرمان انگار: پنداشته.انگاشته:  پندار. 

ـ )انگاشت، انگارد، خواهد  بپندار. نگار،ا بی

نگار، انگارنده، انگاشته، انگارش(.ا انگاشت، بی  

" ز ترکان ترا بخرد انگاشتیم    
"  فردوسی  داشتیم.جز آنگونه هستی که پن     

ِم( ]هنگامه[ انجمن بازیگران و   : )اِ. انگامه

    داستان سرایان.

هر چیزشیرین،   » انگوبـِن« گُ(: )اَ.گَ/ انگبین

که   ،م و بیش چگال مانند ک  یی . مایهنوش،

  النهگلها در *پس مکیدن نوشدر *انگبین هاکلیز

، مانند: ترانگبین،  بسان پسوند می سازند. 

زنگبین.  سرکنگبین، گ  

برفت این برادر ز روم، آن ز چین "    
"  فردوسی   به زهر اندر آمیختند انگبین.     

روان تبهکار، اهریمن، .ن̊. گ̊.َر( :)ا َانگره مینو  

 راهنمای بدی و پلیدی، نماد زشتی و تاریکی. 

هر یک از بخش ـ » انگوشت« گُ(  : )اَ.انگشت

 آنهاسربر  که ی مردمزاد ای جنبنده دست و پاه

  : انگشت کوچک،انگشت کهین ناخن روییده است.

:  انگشت   نرانگشت میانی دست.: میهن انگشت 

شست.انگشت   

" که کس در جهان مشت ایشان ندید    
" فردوسی  انگشت ایشان ندید. برهنه یک      

  .سیاه سوخته و ب چو *: ) ا َ. گِ ( زگال،انگشت

 اشتو.  انگشتدان: زگالدان. 

   کند. درست  آنکه زگال فروش، زگالگر:  انگشت 

د دنز " به خروار انگشت بر سر   
"  فردوسی   تا آتش اندر زدند. بفرمود       

زگال فروش. )ا َ.گِ، ت̊ (  :انگشت فروش   

، دردمند، ناخوش.ناک بیمار : ) ا َ.گِ(انگشتال  

پرهون  «   » انگوستریگ اَ. گُ. َت() :انگشتری

. یگرسیم، زر یا توپالی د از  

د بنهاد روی " سوی تخت جمشی   
"  فردوسی  چو انگشتری کرد گیتی بر اوی.     

: )اَ.گُ.ت̊.ُش( کم، اندک، ناچیز. انگشت شمار  

های    رج *آگاشتن )اَ.گُ.ت̊.ِن( :انگشت نگاری

روشی   *.انگشتان برای شناشایی یا دستینهسر

بازشناختن مردم از یکدیگر. برای  

آنکه  شناخته شده، ت̊.َن( گُ. .)ا َ: انگشت نما

.)به خوبی یا بدی(. او را بشناسند  ه هم  

  همه یا بخشی از.گَ( گیاه یا جانور که : )ا َانگل

ز آن  ی دیگر بچسبد و ازندگیش را به باشنده ی 

   سربارشدن.  انگل کسی شدن:زندگی کند. 

: )اَ.گُ( مایه ای چسبناک که از شاخه و تنه انگم  

گیالس، آلبالو، زردآلو، مانند  برخی درختان میوه  

  می شود. و سخت  ید و سفت بیرون می آ جه گو

] انگنیدن[ آگندن، پر کردن.  : ) ا َ.گَ. دَ (انگندن  

: )ا َ. دَ( در آغوش گرفتن و دلورزی  انگوشیدن

.کردن  

ی  ، میوه رز ی میوه  » انگور«  )اَ.گُ(:انگور

ن  شیری  خوشه ای با دانه های آبدارو ، میوهتاک

   مانند یا  گوی ،رنگها و اندازه های گوناگون در

.  می باده، آب انگور: .غورهانگورنارس: بادامگون. 

در  یکی از جشنهای مردمی است که  جشن انگور: 

زمان دربا شادمانی و پایکوبی  روزگاران گذشته

می   آنرا » شانی در« انگور چینی برپا می شده. 

شانی  به چم چیدن است. انگور «در گفتند واژه »

    .شیره انگورگرفتن   و شیرین برای بسیار آبدار 

کنجکاوی،  کاویدن،  [ )اَ.َل( ]انگلک :انگولک

  ـچیزی وربا  انگولک کردن: .درکاری دست بردن

برای بهم ریختن.  رفتن  

ـ   انگیزیدن]» هنگختن«  َت( :)اَ.خ̊.انگیختن

 ـبرجنباندن، شوراندن، برجهانیدن،   [انگختن 

انگیزش:  . کشیدن، واداشتن، به جنبش آوردن

  ، شدهوادارانگیخته:   کننده.وادار انگیزنده:  جنباندن.

انگیز،  بی، به انگیختن فرمانانگیز:  شورانده شده. 

مانند:   زنده بسان پسوند،به چم انگیو   انگیز،بر

یخت، انگ )انگیخت، انگیزد، خواهد شورانگیز.

   انگیزش(. انگیخته، نگیز، انگیزنده، ا بی

گوشه ای در هم آویختند  ره هب "   
"  فردوسی  زمین گرد انگیختند.ز روی        

آمده، بلندشده، شورانده بر : ) اَ.خ̊. ِت(انگیخته 

.شده برافراختهشده،   

از . دَ( ]انگیزانیدن[ برانگیختن، : )اَ.ن̊انگیزاندن

وادار کننده، انگیزاننده:جای جنباندن، شورانیدن.   

به  بیانگیز، به انگیختن،  فرمان :انگیز  برخیزاننده.

مانند: شورانگیز، ن پسوند، ا سبچم انگیزنده 

 مهرانگیز. 

 برانگیختن، ، برانگیختگی: )ا َ. ِز( انگیزش

 گرایندگی، خواهان گردانیدن، آغالش. 

..ِد( برانگیزاننده، جنباننده:) اَ. زَ انگیزنده   
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د. انانگیزبرآنچه بهانه، شوند،  ()ا َ.زِ  :انگیزه

برای   جنباننده و نیروی درونی انگیزه فراگیری:  

نیاز برای چیرگی بر  انگیزه پیروزی: ی. یرفراگ

.ی دشوارچالش ها  

) انگیزید، انگیزد،  .دَ( انگیختن.)ا َ :انگیزیدن

نگیز، انگیزنده، انگیزیده، ا خواهد انگیزید، بی

 انگیزش(. 

انوشگ«  ـ » انـ̛ش ـ اهـُش (ِش  ا ُ./)ا َ :انوشه   

،  یپایدار‖ خوش  جاوید، بی مرگ،جاویدان، 

ا. ی ‖ آفرین، خوشخرم  

" بدو گفت پیران که ای شهریار    
   " فردوسی   انوشه بزی تا بود روزگار.    

نگاهبان  ی  نام فرشته  » انیران«  (ا َ  ) :انیران

زرتشتی. روزسی ام  درآیین پیوند زناشویی 

 ازهرماه خورشیدی. 

بیگانه، کسی که ایرانی   » انران« ( : )ا َانیران

   نباشد.

  *جاینام ناپیوسته وی، اوی،  ی ـ ا  و ِ« ُ» ا :او

. نباشد  رویارویدر  که ناپیدا، *کینکس ت  ومس  

ینه ـ  هزدفتر برای نوشتن  ]اوار[ِر( : ) ا َ. اواره

    یادداشت.  .دیوانخانه های

  پول یا گرفتنوام، وام  «  » اپام ـ اوام ()ا َ :اوام

   ‖ رنگ، پام، فام. کوتاه در زمانی چیزی

ابیدن. : ) ا َ. دَ( خفتن، خواوانیدن  

]اوباریدن، اوباشتن[   » ا ُباردن« دَ( ر̊. :)اَ.اوباردن

 ، د اوبارد، اوبارَ ) .نا جویده فرو بردن ، خوردن

   وبار، اوبارنده، اوبارده(.ا خواهد اوبارد، بی

ـ نا جویده فرو] اوباردن، اوبردن[ .دَ(ا َ ): اوباریدن

ـ فرو  اوباریده ـ اوبارده: فروبرنده.  اوبارنده: بردن.

به   وبار، وابی  با اوباریدن،  فرماناوبار:  برده شده.

مانند: جهان اوبار.بسان پسوند، چم اوبارنده  

انباشتن، آکندن،   ] اوباریدن[ : )ا َ. ش̊. َت(اوباشتن

اوباشت، اوبارد، ) انباشته  اوباشته:پرکردن، 

وبار، اوبارنده، اوباشته(. ا خواهد اوباشت، بی  

دراز کشیدن.: ) اَ. دَ( غنودن، اوبانیدن  

به  نمارهفت اورای چرخ: ‖ ، بارودژ : ) ا َ. ا ُ(اورا

 هفت آسمان.  

: ) اَ. دَ( بیهوش شدن، از خود بدرشدن.اوتانیدن  

( از دنیا رفتن، مردن.  .دَ : )دُ. دَ اودردن  

َت( برداشتن، افراختن، افراشتن.  : ) ش̊.اوراشتن  

خنیا گری و   ]اورامه ـ اورامان[: )ا َ.َم( اورامن

. به زبان پهلوی  ویژه ی پارسیانانندگی خو  

: )ا َ. دَ( رزمیدن، تاختن، تازیدن. اوردیدن  

  یکاهیده  رمزد« » هورمزد ـ ا  َم( ر̊.: ) اورمزد

ـ سامانه هرپاسبی دراهورامزدا، خدای یگانه‖ نام 

‖   در آیین زرتشتی ی‖ نام فرشته ی  خورشیدیی 

روز از هر ماه خورشیدی. نام نخستین  

مزد آمد از ماه دی " شب اور   
فردوسی" ز گفتن برآسای و بردار می.       

اورنگ، فرو شکوه،  آورند[ ]افرند ـ : )اَ.َر(اورند   

برازندگی. زیبایی،  

" سیاوش مرا خود چو فرزند بود    
" فردوسی  اورند بود. وکه با فر و با برز       

برانداختن، افکندن. َر.دَ( : )ا َ.اورندن  

. دَ( فریبانیدن، گول زدن.. رَ   َ: ) ااورندیدن   

: )اَ.َر( تخت پادشاهی، جایگاه ویژه  اورنگ 

 پادشاه، پات. 
همی خواندندی مرا پور سام "   

   " فردوسی   .به اورنگ بَر، سام و من در کنار    
برهنه، لخت. : اوروت   

افروختن، روشن کردن.  : )ا َ. ُر. َت(اوروختن   

اوژندیدن[   ]اوژنیدن ـ » اپگندتن« : )اَ.َژ.دَ(اوژندن

  ، بخاک افکندن.زدن، اَو̊گندنزمین بر افکندن،

اوژن: زمین زننده. بر، ندهافکن : ، اوژندهاوژننده

بسان پسوند و  وژن.ا بیندن، بیافکن،  به اوژ   )فرمان(

د، ـَ ) اوژند، اوژنشیراوژن.  به چم اوژنده، مانند:

  وژن، اوژننده، اوژنده(.ا اوژند، بیخواهد 

پای ه ب گیبه یک دست شیدوش جن "    
"  فردوسی   چو شیروی شیراوژنش رهنمای.      

: )ا َ. َژ. دَ( اوژنیدن، افکندن، انداختن. اوژندیدن   

  افشاندن. ]اوسانیدن ـ اوشاندن[: ) اَ.دَ( اوساندن

  ‖ پایه بنیاد،  » اویستاک ـ اپستاک«.ِو( )ا َ: اوستا

نبیگ اشوی زرتشتیان که دارای پنج بخش است.  

اوستا. ندیداد، یشتا، خردها، ویسپرد، ویسن  

بی پروا، بی ترس. ، دلیر  ،) س̊ ( گستاخ:اوستاخ  

زین و برگ اسپ، ]استام، ستام[ : )اَ̛.س̊( اوستام  

 آنچه که اسپ را به آن می آرایند، دهنه، لگام. 

شانیدن، افشاندن. : ) اَ. دَ( اواوشاندن  

افتادن، از پا درآمدن.] اوفتن ـ افتدن[ : )دَ(اوفتادن  

افکندن. ]اوگندن ـ اوکنیدن[ : ) گَ. دَ(اوکندن  

ستیغ،  چکاد،  سرکوه،  کوه،نوک  ( : )ا َاوگ

هر چیز.  باالترینبلندترین،   

   واری.‖ امید غنودن و چرت زدن  دَ(  : )ا َ.اونانیدن

   واری.‖ امید   خفتن، غنودن]آونیدن[  : )ا َ.دَ(  اونیدن

( ]آویژه[ ویژه‖ سره، پاکیزه، پاک ‖ ژِ  )اَ.: اویژه   

. انگوری باده  
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خوب ورزنده ـ    » هوتُخش« : )ا ُ. ُت.ُخ(اهتوخشی 

الد  ورز.پیشه ور،  دستمند، ابزار . نیکو کوشنده  

   چهارگانهبر داستان شاهنامه یکی از گروه های 

بودند. *که پیشه ور و دستورز  

" چهارم که خواندند اهتوخشی   
همان دست ورزان ابا سرکشی      
پیشه بود   کجا کارشان همگنان      
"  فردوسی  روانشان همیشه پر اندیشه بود.      

ریمن،  ]آ » انگ ـ گناگ ـ منوگ«  : )اَ.َم(اهریمن 

نماد پلیدی، مینو،  انگره آهرامن، اهرمن،اهرن[

منش و نهاد بدی و ناپاکی، راهنمای   ،تاریکی

  .است  هاچنانکه یزدان راهنمای نیکی  بدیها،

ت " ز اهریمن است آنکه زو شاد نیس   
   " فردوسی   دل و مغزش از دانش آگاه نیست.    

، دیوآسایی.: )ا َ. م َ( زشتی، پلیدیاهریمنی   

" جهان شد پر از خوبی و ایمنی    
"  فردوسی   ز بد بسته شد دست اهریمنی.      

] هرمز،» اهورای ـ مزدا«   َم( )اَ.: اهورا مزدا  

از »اهورا« به چم  هرمزد، اورمزد، اهورمزده[ 

  .به چم دانای بزرگ  رگ و »مزدا«سرور بز

امشاسپندان   ایرانیان باستان و زرتشتیان، خداوند 

 و ایزدان آفریده اویند.

پیام.  بانگ، آواز، تکواژ ( : )ا َایا  

" ایا آنکه تو آفتابی همی    
" فردوسی   برما نتابی همی. چه بودت که     

، دفترگریدفترشمار] اواره، آماره[   (رِ  : )اَ.ایاره  

گر. شمارایاره گیر: دیوانی. گری شمار  

ایچ ریختی ازهیچ بوده است.«   » اچ: ایچ  

" که من رفتنی ام سوی کارزار   
" فردوسی  تو را جز نیایش مباد ایچ کار.      
، اکنون، اینک. اینجا » ادر«  دَ( اِ. ) :ایدر  

" وگرنه من ایدر همی بودمی   
" فردوسی  بسی با شما سال پیمودمی.      

اکنون، این زمان،   » ا ُِدن ـ اتـُن «  (: )اِی ایدون

. این چنین ‖ این دم  

" که گیتی به آغاز چون داشتند    
"  فردوسی  که ایدون بما خوار بگذاشتند.     

دو پاره ی  نام ایران از « ـ ا  ریان ایران: » اران

)ایر + ان =پساوند( ساخته شده است. ریخت  

هخامنشی   و در زمان ، اوستایی آن » اییریا «  

بوده است. مردم ایران » ایی ریا « نام   

" که ایران بهشت است یا بوستان    
" فردوسی همی بوی مشک آید از دوستان.       

ایریامن به پیشوایان دین   دراوستا ( ر̊ : )ایرمان

در شاهنامه به چم مهمان آمده  گفته شده است‖ 

سانسکریت و اوستا: یار و دوست. در  ‖است   

وبد بدید اندر آمد بدر" چو م   
" فردوسی  ابا او یکی ایرمان دیگر.         

. جهان این ‖ ر̊.ن̊.َس( مهمانسرا) :ایرمانسرا  

ت« َز(  : )ایزد .آفریدگاریزدان،  خدای یکتا،» ی ز   

فرشته در آیین زرتشتی. ‖  ایزدان : بیشال  

" کزآن بوم خیزد سپهبد چو تو    
"     وسیفرد  . فزون آفریناد ایزد چو تو       

و ستودن   به چم پرستیدن» یز«  : از ریشه  ایزد

 است، » یزته« به چم درخورستایش، فرشتگانی 

 را می نامیدند که در پایه امشاسپندان بوده اند. 

که به چم است این واژه در پارسی »ایزد« شده   

وند و آفریدگار است.خدا  

" خرد بهتر از هر چه ایزد˚ت داد   
فردوسی"    از راِه داد.ستایش خرد را به        
ه  َز.د̊.َپ( پناهنده به ایزد، کسی که ب: ) یزد پناها

 خداوند پناه برد، کسی که در پناه خداوند باشد.

شناسی زرتشتی،  درباور «  ایزدان: » یزتان

  و فرشتگانند:   دومین گروه از مینویان

. یـزتان. فََره وشی ها. امشاسپندان  

ر، استواری.: ) ِد( پایداری، پشتکاایستادگی  

]ایستیدن، استادن،  » استاتن« س̊.دَ() : ایستادن

 ‖≠ نشستن  پابودن، برخاستناشدن، سربر پ ستادن[ 

کردن. ‖ پافشاری  ، شکیبایی نمودنکردن درنگ

، پافشاری. پایداری ایستادگی: برپا، سرپا. ایستاده: 

جای خود ، بربایست به ایستادن، ، فرمان ایست:

، خواهد ایستاد، بایست، )ایستاد، ایستد   .بمان

 ایستنده، ایستاده(. 

" سرافراز گردی و مردی دلیر   
" فردوسی  بدو داد و گفتش که اکنون مایست.      

]استانیدن،   استانیتن« » : )اِ.س̊.دَ(ایستانیدن

‖   واداشتن سرپا نگاه داشتن، به ایستادن ایستاندن[

:  ایستاننده به شورش. واداشتناز رفتن باز داشتن‖ 

، برپا داشته  ایستانیده: .، سرپادارندهبرپاکننده

  )ایستانید، ایستاند، خواهد  .شده سرپا داشته

ایستانیده(.  ایستانید، بایستان، ایستاننده،   

ایستادن   جایگاه ( جای ایستادن، ̊ت: ) ایستگاه

ها ی همگانی. خودرو  

برای   َرَمن  جاینام » ا  ِوشان ـ اوشان« :ایشان

برای  گاهی   ،نباشند   یرویاکه  در روچندین تن 

   .گویند  از راه ارجمندی  یک تن
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 نزدیک. برایجاینام نمارش  » اِن ـ این «  :این

. برای جانوران و چیزها،  اینان *ه،مردمزاد برای 

. اینها  

" که این دادگر برتو آسان کناد    
فردوسی"   بد اندیش را دل هراسان کناد.      

نان که گویند:  ( تو را این، چ ن̊ .̊ت  : )َن/اینت

اینت می رسد، به چم این تو را می رسد، این تو  

واژه ی ستایش و شگفتی: به به، زه، آفرین.  را ‖  

که اینَت سزاوار شاهنشهی "              
   "   فردوسی  جز این را مبادا کاله ِمهی.   

‖ دراین هنگام.  یا جایگاه  دراین جا» اِد ر«  :اینجا  

زدن،   کردن نان ‖ بید  و ترید   ریز: )دَ( اینجیدن  

ه ب ‖  ‖ پریشان نمودن، برانگیختن بیدخوردگی  

.کردن یدن، برآشفتن ‖ زخمخشم آور  

نماربه نزدیک، این، این است ‖  َن( : )  اینک

.هم می گویند   کاکنون، این زمان، نَ  

" ز دینار گنجی ترا ده هزار   
" فردوسی   فرستادم اینک به رسم شمار.      

( این چنین، ایدون. ِن  : ) این گونه   

" بر این گونه تا بر که آید شکن    
   " فردوسی   شدندی سپاه دو شاه انجمن.    

( ]اند، ایدند[ شماری ناشناخته میان   ن̊ َن.)  :اینند

 شمار سه تا ده. چند ‖ سخن دو پهلو و سر بسته.  

  ِنزدیک فروشد  )اِ( ]ایواره[ پایان روز،: ایوار

. ایوار≠ شبگیر .خورشید   

  *که چخت  گشاده خانه  پیش بخش ( ی̊اِ : )یوانا

و بی    باز نشستنگاه دارد ولی در و پنجره ندارد.

و باغچه.   رو به باغ درو پنجره   

" چو گرمابه و کاخهای بلند    
  " فردوسی  چو ایوان که باشد پناه از گزند.     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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"   ا"   واژه های کم آشنا در وات  
...........................................................     

 

گاشتن: ثبت کردن آ  

ل اپاختر: شما  

ریحان اسپرم، اسپرغم:   

کلیدان، کلید دان  اسکندان:  

ادویهبوی افزار، افزار:   

 انبوسیدن: پدیدآمدن، موجودگردیدن 

 اندازه: هندسه

 انگارش: ریاضی 

 اندامگان: ارگانیسم 

 بازه: فاصله

 بساوایی: المسه

 بندواژه: حرف اضافه 

 بنو: غله 

 بنوها: غالت 

فرش زیرانداز،  بوب، بوپ:   

مـ ن، بیشال:  جمعر   

بشقاب دوری، پدشخور:    

 پلپل: فلفل 

 پلیته: فتیله

نخ ریسی ، دبیر، نویسنده   دوک تار ابریشم،  پناغ:   

نقطه  خال، تیل،   پنده:  

غالف نیام، پوشش:   

، صفحه، سطح  رویهپهنه:   

 پیوند ده : حرف ربط 

( عنکبوت   تارتنک: )ُت.ن 

 تکال: مفرد 

 تکین: مفرد 

بشه: لوله های سفالی برای راه آنبوت  

خرده ریزه های آهن و جز آن   ، توپال: فلز  

، نقطهتیل: خال، خجک  

 چار: ابزار، وسیله

 چخت: سقف  

 چیالن: ابزار آهنی، قفل و کلید 

 خازه: خمیر 

: بیضی شکل خاگدیس   

   خاگی:  بیضی مانند

 داراک: مال، دارایی

: علم حساب دانش شمارگری   

 دژپیه: غده 

صنعتگر فیاور، :  رزدستو    

 دستینه: امضاء

 دوسگن: چسبنده 

 راک: آوند چوبی برای آبخوری 

 رایشگری: ریاضی 

 زینه: درجه 

 

صفت  فروزه،  زاب:  

 زفران: سفران، زعفران 

 زگال:  ژگال، زغال 

 زیرسری: بالش 

 سامه: شرط

 سراچه: اتاق

)دبیره خط برای نوشتن(  سمیره: خط ، که می کشند  

 فروزه: صفت 

زعفران  زفران، (کرکم: )ُک.کُ   

 کـ ش ک: خطی که بر روی چیزی کشند

 کلیز: زنبور 

 کلیزانگبین: زنبور عسل 

 کوپله: بند، کلون ≠ کلید  

 کوپله: قفل آهنین، قفل 

 کهربا: برق 

 لیزابه: لعاب 

ی، آدمانسانمردمزاده، مردمزاد:   

 مـُل: الکل

 مهاب: بخار 

 موژه: اندوه 

 ناپیوسته: منفصل 

 نبیگ: کتاب 

قاشی، طراحی نگارگری: ن   

 نوش: شهد 

 نهالین: تشک، زیرانداز 

میان روز  نوب، نیمروز: ج  

 ورزا: گاو نر 

هواپناد،  وای:   

 ویر: ذهن، حافظه

 هرباسپ: سیاره 

 هندام: اندام

 ............................................................ 
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 ب
 

 

 

گاهی  چم   که  ،بند یا پیوند  واکِ    » اباگ « :با

  و سنجش برابری برای اند ‖همراهی را می رس

با یاد » به « مانند:   به چمگاهی  ‖ ا چیز دیگرب  

 او= به یاد او. 

" شب و روز با برزوی شیر گیر    
"  فردوسی  و به نیزه به شمشیر و تیر. گرزه ب     

: پیشوند که در آغاز واژه در آید و از آن زاب  با

م دارنده مانند، با هنر، باخرد.سازد، به چ  

ی آید ها م  وراکنام برخی خ از آش، پس : با

ماست با » آش   ، مانند، جوجه با »آش جوجه«

زیره با، شوربا، دوغ با.  ماست«  

باد، بواد، باشد، مانند: زنده با.   ی : کاهیدهبا  

: )َف( ستودنی، شایسته ی ستایش.باآفرین   

" که خواهم که بینم سراسر زمین    
   " فردوسی  همه مرز ایراِن با آفرین.     
. پدر بابا،  :باب  

ن سخن راند از افراسیاب " فراوا   
" فردوسی . ز درد دل خویش وز رنج باب       

برای کسی که پیرمرد،  ‖ پدربزرگپدر،   :بابا

یک بابایی.   مانند: نخواهند نام برند،  

که در نوروز جامه رنگارنگ  و   )ُن( :بابانوروز 

. پوشد وآهنگهای شادی بخش می خواند  شاد می  

پدر  ب به چمهیده ی باکا» پاپک«   َب( : )بابک

، راز دار. درستکار ‖ پرورش دهنده کوچک ‖  

‖  بزرگپدر، پدر   .باب  : )ُب( کاهیدهبابو

 درویش و بزرگ درویشان. 

دارای  ، خود رو و پایاِن( گیاهی   ): بابونه

  .کاربرد دارویی دارد  گلهای سپید و میان زرد، 

: مالیات، باژ و ساو.   باج  

او " چنان بد که هر سال ده چرم گ   
فردوسی"پر از زر گرفتی همی باژ و ساو.        

بزرگ   پادشاهاندر گذشته آنچه که  » باژ«  :باج

گرفتند. پولی که  میاز پادشاهان شکست خورده 

 راهداران از رهنوردان می گرفتند. 

        

به ایران مرا کار زین بهتر است        

   فردوسی همم کردگار جهان یاور است.           
 

 

 

 

 

 

و  آهسته  که ینیایش های در آیین زرتشتی   :باج

 زیر لب می خواندند. 

در   باختن، زیان، شکست  (نام ستاک) ( )خ̊: باخت

≠ برد. باخت  * منگیا.  

≠ خاور.   ی فروشد خورشید سو َت( : )خ̊.باختر  

شمه اندر کشید  ز باختر" چو ا   
  " فردوسی  شب آن چادر تار برسر کشید.    

]بازیدن[ شکست » واختن «  َت( .: )خ̊باختن

  از شرم باختن ‖ ‖ دلدربازی باختن خوردن، 

  بازنده:  .ازترس خود را باختن ‖ رنگ باختن 

  باز:شکست خورده. باخته: . بازی کننده ‖باخته 

به چم بازی   بباز، بازی کن، و ،به باختن ،فرمان

.) باخت،  باز، بندباز: چترکننده بسان پسوند، مانند 

   خت، بباز، بازنده، باخته(.بازد، خواهد با

" بجستند و هر گونه ای ساختند    
" فردوسی  ز هر دست با یکدگر باختند.      

وزش   *پناد.جابجایی « ـ وای  وادات ـ و»  :باد

   *به هنایش  پناد و جا بجایی  آرامسهمگین یا 

‖ یکی ازچهار ـ  ی دمانا همگون و  یو سرد  یگرم

‖  آب، باد، خاک، آتش : آخشیگ  

  خود پسندی. در سر داشتن: باد کار بیهوده ‖  :باد

چیزی   به د، نمارباد آورد، آنچه که باد آورَ بادآور: 

که  خوراکیباد آورنده:  . کوشش بدست آید  که بی

  ه.بیهوده و بی پای: باد انگاشتن .باشد  د آوربا

   " کنون آنچ دی بود بر ما گذشت  
" فردوسی  گذشته همه نزد ما باد گشت.      

خواست، باز « سا راف» پات  (ا َ .)̊د :هابادافر

ادافره.پ .سزای بدی، کیفرسزا،   

   " به بادافره بی گناهان مکوش 
"  فردوسی به گفتار بد گوی مسپار گوش.       

هیچ شمردن، بی ارزش داشتن. ه : بباد داشتن  

"  گراین در خوَرد با خرد یاد دار   
" دوسی فر   . باد دار سخن های ایرانیان       

درختی است از تیره گل سرخیان » واتام« : بادام  
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 دارای برگهای دراز و باریک، بلندی آن به پنج 

سبزرنگ   میوه ی آن نخست پوست می رسد.  متر

، سپس سفت و  که آنرا چغاله گویند  است  و نازک

   .تلخ و شیرین دو گونه دارد، سخت می شود.

رویی دارد.  داکاربرد روغن آن   

چه که  گشوده نشده‖ هر ( پیله ابریشممِ   : )بادامه

در   گوشتی برآمدگی کوچکمانند بادام باشد ‖ 

   چهره یا تن

 دَ( ]باد برک، بادپرک[ برگه ها ی  : )̊د.بادبادک

بازی    برای  رنگارنگ  *های ُرخنهاز بهم پیوسته 

  *.وایپرواز درآوردن  در  به و   کودکان

تی  درکشپرده گونه یی تپان« » و  (  : )̊دبادبان

.نیروی وزش باد بکارگیری  بادی برای   

" چو هفتاد کشتی برو ساخته    
" فردوسی  همه بادبانها بر افراخته.      

،  خود ستا]بادپر، بادپران[ الفزن،  (بَ  )̊د. :بادبر

 گزافه گو.

ریزان.پاییز، برگ  (: )̊د بادبیز   

اسپ.  برای تیزتک  تند رو و : ]بادپای[  پاباد  

ردار شیر " فرود آمد از دژ بک   
  " فردوسی کمر بر میان باد پایی بزیر.    

، : )د̊ (]پادپیمای[ اسپ، استریا شترتند روبادپیما  

یاوه سرا.و   بیکاره،  مردم‖ بادپا   

، رهگذرباد، خانه( =  ) باد+خن(  خَ  : )̊د.بادخن

  جای گذارباد. بادگیر.

از َر( پرنده ای  تیز پرواز، بزرگتر : )ورک بادخ

ای خاکستری و نارنجی که در برنگه  گنجشک، 

 پرواز شکار می کند. 

   .بودن دردرآمد وهزینهن میانه رودَ(  .: )̊دباددست

. هبازماند پوچ، ازکار بیهوده، ( ̛رَر/  : )̊د.بادرم  

] بالنگ[ گونه ای  » واترنگ«  َر(: )د̊. بادرنگ 

  * ریچال آن با .گیری دانهخیاربزرگ برای 

   .کنند می درست 

نگ ی بر او تار و ت" بود راه روز   
"  فردوسی بجوی اندرون آب او بادرنگ.       

است  گیاهی  ]ترنگان[ : )د̊. َر(بادرنگبویه 

. گیرند  *از آن خوشبویه *از تیره پودنه، خوشبو  

کارهایی  هر روزه،[ ]بادروز ()د̊.ُر.زِ  :بادروزه   

چیزی که مردم هر روز   ،ر روز انجام شود هکه 

  ، پوشاک. به آن نیاز دارند مانند خوراک

. سبک مغز، بی منش خودستا، )̊د ( :بادسار  

" ستوده نباشد سر بادسار    
   " فردوسی   برین داستان زد یکی هوشیار.    

. ، خودستاخودبین، خودپرست  : )د̊. َس(بادسر  

" مرا پیش کاوس بردی نوان   
" فردوسی  یکی باد سر نامور پهلوان.      

ندازه گیری  ( دستگاهی برای ا ن̊ : )َس.بادسنج

باد.  و تندی سختی، بسیاری و شتاب   

َف( ]بادپر، بادفره، بادپره[ فرفره،  : )̊د.بادفر   

 آنچه با باد دور خود بچرخد.   

دهان   یی  شیشه کوچک* باردان)د̊.ِک( : بادکش

درونش آن را   *افزودن دمای وایِ پس ازگشاد که 

روش    این می گذارند.پوست دردمند بیمارروی 

   . کاربرد دارد  کردن درد پهلو و کمربرای آرام 

ه یا زمینی که از چند سو بدرون  : )̊د ( خانبادگیر

دریچه  روی دیواربرای گذرباد.‖  آن باد وزد   

  انبادنگگیاهی ازتیره    []باتنگان(/دَ  دِ ) :*انبادنگ

میوه  یک یا چند ساله،   پهن،سانان با برگهای  ـ

  .است  بنفش و یا سیاهرنگ دراز یا گرد،  آن

باد.  برای شناخت سوی وزش  ابزار َن( )̊د.:بادنما  

خودنمایی و خودستایی.  دَ( نمار به : )دُ.ودم باد  

ی مستی آور. می،  نوشابه «   » بادگِد(  : )باده

، دو باده، دو پیاله. به چم پیاله هم آید ‖ رز  آب   

 " به آواز ایشان شهنشاه جام 
   " فردوسی ز باده تهی کرد و شد شادکام.     

]باده پیمای[ باده نوش، می نوش.  )ِد ( :باده پیما

می خوار. بسیارخواره،  باده خوار، می  

گُ( باده نوش، می گسار.ِد. :)ارباده گس  

چتری. گیاهی است خوشبو با گلهای زرد  :بادیان

   کاربردش درداروسازی و شیرینی پزی ست.

آدمی یا بر پشت  چار ـ   پشت آنچه بر » بار«   :بار

‖ به چم بچه در شکم مادر‖ گذارده می شود پایان  

از نابسامانی در  سپیدی روی زبان که نشان  

. انگیاه  ‖ کود برای دستگاه گوارش  

  و بر ، دو بار، سه بار‖ میوه: برای شمارشبار

  در پسوند  بسان  ه ‖ رنج ‖سنگینی ‖ گنا ‖درخت 

، رودبار. بار: جویمانند  ، برخی واژه ها  

آور. سود  سرمایه ‖داریوه مدرخت : )َو( بارآور  

ـ  بزرگ  پروردن، ، : )َو.دَ( پروراندنبارآوردن

.  فرزند ‖ میوه آوردن درخت  کردن  

که هرگز مبادا گل آن درخت  "   
" فردوسی  .کجا چون تو در باغ بار آورد       

برآیند سرد  ابرهابارش آب ازاران « » و :باران  

*در وای. *و آبگونه شدن مهاب   

به بایستگی   اران ب  " جهان را چو   
"  فردوسی  روان را چو دانش به شایستگی.      
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  برای بخشی از لنگرگاهبندرگاه، (  :)ا َبارانداز

    .باریی کشتی ها 

مایه باریدن شدن، ] بارانیدن[  : )دَ(باراندن

 چیزی را مانند باران فرو ریختن. گلباران.

    ی.بار  ربرنده، بارکش ‖ ستوربا: )َب( باربر 

بزرگ و خورجین  گ«» بارجام   )ر̊ ( :بارجامه 

گذارند. بارکش رپای اپشت چکه برستبر  

پذیرفتن در  دادن برای *پروانه(  دَ  ) :باردادن

 دادنو بار بر ،دادن  ‖ میوه دادن *، پـَرگبارگاه

.درخت میوه  

دادن ببست  " بیامد دِر  بار   
     " فردوسی به انبوه اندیشگان در نشست.     

آبستن. وه دار‖ زن آبستن‖ جانور: درخت می باردار  

  شاهان برای  ( ]بارگه[ دربار و کاخ  : )ر̊بارگاه

    دادن و پذیرفتن مردم.بار

 " همه کاخ گاه و همه گاه شاه
    " فردوسی   همه بارگاهش سراسر سپاه.  

)َر( باره، اسپ تنومند، اسپ باری.: بارگی  

گودال آب ‖   ]پارگین[ آبگیر،( : )ر̊بارگین  

، ابریزگاه، ِکناراب، دست به آب.آبریز  

  دربارشاهان ‖ه ( پروانه باریافتن ب : )ر̊بارنامه

باری   ی ها و نشانی های بایایویژگ دارای  برگه 

 که فرستاده می شود. 

دژ، مرزبند.: )ُر( باره، دیواربارو  

: )ر̊.َو(]بارآور، برآور[ باردار، باردهنده، بارور 

  میوه دهنده، درخت میوه دار.

بارو  .( بار و بندیل. ساز و برگ : )ُب.نِ وبنه بار

کوچیدن.   بنه بستن:  

" که ما ماندگانیم و هم گرسنه    
"  فردوسی  نه توشه است با ما نه بار و بنه.     
، اسپ ‖ بارگی «  گـ بار   ک» بار    ِر( ): باره

. دیواردژ، بارو  

: ه اخترشناسیدوازدهگان : )ِر( باره هایباره  

ـشیر. 5ـ خرچنگ. 4دوپیکر. ـ3ـ ورزا. 2ـ بره. 1  

ـبزیچه.10ـ کمان. 9ـ کژدم.8ـ ترازو. 7ـ خوشه. 6  

ـ ماهی. 12ـ دلو. 11  

  .داو *پـَستا، ِر( : ) باره

برای روشنگری و   باره،در *فتاد، : )ِر(باره

درباره ی این و یا   گفتار یا نوشتار،   نمودن باز

سان پسوند ‖ ب چندبارهه، باردو  گویی،بازدر ‖آن 

باره، این باره، هزارباره.رمانند: دگ  

" برآمد دگر باره بانگ سرود    
فردوسی" دگرگونه تر ساخت آوای رود.       

. ستورگاه برای بستن اسپ. ِر( آخور : )باره بند   

هر گونه که  کوتاه سخن، روی، : یکبار‖ بهرباری

  ‖ خودروی باری  ‖ اسپ باری. ش آید پی

، برف  باران  فرو ریختن» واریتن«  : )دَ (  باریدن  

برف یا باران ازآسمان.   ریزش بارش:  و تگرگ.

   مانند بارانکه ببارد،هر چیزی  ابری که  بارنده:

ه  ب  ،فرمانبار:  . بارش  ، باریدن بارندگی:  فرو ریزد.

و ریزنده  و به چم بارنده، پاشنده  یدن، ببار،بار

بارید، بارد، ) گهربار. مانند آتشبار،بسان پسوند،

. بارنده، باران، باریده، بارش(  خواهدبارید، ببار،  

تنگ،   کم پهنا،    «ـ باریگ  » باریک: باریک 

باارزش.  سخن ژرف و سخن باریک: نازک.  

" بیاورد و بنشاند نزدیک خویش    
"  فردوسی  .بگفت آن سخنهای باریک خویش      

زیرک،  شیار، خرده بین، تیزبین، ه :باریک بین

ی. شیارزیرکی، ه  باریک بینی: کنجکاو، هژیر.  

" بفرمود تا بر نهادند زین    
" فردوسی  باریک بین. ]اسبان[بر آن راه پویان       

ام،  الغر، کم گوشت، باریک اند : باریک میان

 کمر باریک، خوش اندام. 

نو،   آید به چم ازدر *که بر سر پویه  : پیشوند باز

بازآمدن، باز   دوباره، دیگر باره، باردیگر، مانند:

ـ  رفتن، بازگفتن، باز گپرسیدن، بازآوردن، باز

 پایان برخی واژه که  بر پسوند ‖  دادنیافتن، باز

. پیشین زمان دیرباز: ، مانند  آید،در    

" اگر زآهنی چرخ بگدازدت    
"فردوسی   چو گشتی کهن باز ننوازدت.      

  گیری: اندازهیکان  گشاده، گشوده ≠ بسته‖  :باز

مهین، هنگاهی  میان دو دست از سرانگشتان ـ 1

ـ  2. دو سوی از هم  باز کنند دو دست را به که 

آمیزه ها:   ‖ اندازه از سر انگشت مهین تا آرنج

 آنکه: زدرخانه با دست و دلباز، خانه دلباز. 

 بدون پوشش. :روبازخوشرو ومهمان نواز است. 

   د.سی که اندیشه و روان باز دارک  باز:آدم  

ما گشاده ست باز سر بدره ی"    

" فردوسی  .کس اندر نیاز نباید که ماند       
پرنده یی است شکاری،  با نوک  » باز«  : باز

 خمیده و چنگالهای پرزور و چشمهای تیز بین، 

بسر می برد.  ها ه درکو   

" ز مرغان همان آنکه بد نیک ساز    
   "فردوسی  چو باز و چو شاهین گردنفراز.     

جای خرید و فروش کاال ، » واچار« :  بازار  
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و ستد. جای داد   ،چیز دیگرهر   خوراکی و   

های بسیار. فروشگاه با سرپوشیده  داالن    

" چه داری همی دل به تیمار اوی    
" فردوسی  .کنون در بهشت است بازار اوی      

. ارزش و شایستگیبازار:   

چو آن نامه بشنید و گفتار او"    
        " فردوسی  بزرگی و مردی و بازار او.    

زار کوچک، تیمچه.  ( باچ ِ : )  بازارچه  

که کاال  گان[ سوداگر، آن+رزا(] با )ر̊ :بازارگان

   .خرید و فروش می کند  *به گونه ی همادی را

" یکی مرد بازارگان مایه دار    
"  فردوسی   بیامد هم آنگه بر شهریار.      

دست کشیدن، فروایستادن،  : )ز̊. دَ( بازایستادن

خودداری ازکاری.ترک گفتن،   

گیری کردن. : )ز̊. دَ( بازداشتن. پیشبازایستانیدن   

در  ( وارسی کننده پـَته* یا گذرانه  : )ز̊بازبین 

جزآن.ن بازی و زمی ، خانهراه آهن، نمایش  

)ز̊.ُپ( بازجو. دادرِس رسیدگی و بازپرس:    

   بازجویی از بزهکاران. 

بازخواست از  ،پرسبازکار  )ز̊.ُپ( :زپرسیبا  

نگارش  ورویداد  کاربرای دریافت درست گناه  

 آن در پرونده بزهکار. 

: )ز̊.َپ( ]واپس[ پس رفتن، واپس نشینی، بازپس  

ـ واباز پس ماندن:  پس رفتن.   باز پس رفتن: پسگرد.

باز پس گشتن:  واپس ماندن، باز ماندن.  

 بازگردیدن، برگشتن. 

پایانی، فرجامین،  ]واپسین[  : )ز̊.َپ(بازپسین   

 بازپسین ≠ آغازین 

بازگشت،   بیدن[ برگشت،] بازتا( : )ز̊بازتاب

سدا.  پژواک واکنش، هنایش،  

: ) ُج( پژوهش، جستجو، پی جویی،  بازجست

 یوش، کاوش. 

رسیدگی کننده  : )ز̊ ( بازجوینده، بازپرس،بازجو

کارباز جو. : بازجویی   ی هابزهکاربه   

: )ز̊.خا( پرسش، بازپرسی وجویایی  بازخواست

روز بازخواست: برای رسیدگی به گناه کسی.   

وز رستاخیز. ر  

کسی  بازداشت کردن، دستگیر،  (  : )ز̊بازداشت

بزندان انداختن. زندانی کردن.را   

: زندان، جای بازداشت، جایی که بازداشتگاه

 کسی را برای زمانی گذرا زندانی کنند.

کسی را ازکار، : پیشگیری کردن،  بازداشتن  

گزینشی پشیمان کردن.جنبش و یا   

  کاری باز دارد.کسی را ازآنکه یا آنچه  دارنده: باز 

  .بازداشتگان  *.بیشال، شده، زندانی  :باز داشته 

" سپه را ِز راه بدی باز داشت    
"فردوسی   که با پاک یزدان بدل راه داشت.      

  . : )ز̊. دَ( دمی که از سینه برون می شود بازدم

در زمانی  کار دستاورد ، : )ز̊.ِد( برآیند کاربازده

و درآمد از کار.  بهره وری *.کرانمند   

( دیدار دو باره، به دیدار کسی رفتن : )ز̊ بازدید  

 ‖ رسیدگی بکاری. 

برای  که ازسوی یک سازمان : )ز̊.َر( آنبازرس 

کارمندان آن  و یا سازمان  آنکارهای رسیدگی به 

. بازپرس.  گمارده شود   

و  ارخرید سوداگر،   : )َز( ]بازارگان[بازرگان

  *.بگونه ی همادی  کاال ندهفروش

  ‖ از جایی ~، : )ز̊.گَ(]بازگرد[ برگشتنبازگشت

پشیمانی از کاری. از گناه،برگشتن   

" پری چهره گریان ازو بازگشت    
" فردوسی  ابا انده و درد انباز گشت.      

باز ـ  ، )ز̊.گَ.َت( ]بازگردیدن[ برگشتن :بازگشتن

برگردیدن، بازآمدن ‖ پشیمان شدن،  گردیدن،

شتن.روی برتافتن، فرو گذا  

" بدیدند بادافره ایزدی    
" فردوسی  چو گشتند باز از ره بخردی.      

" کسی کو ببیند سرانجام بد    
   " فردوسی   ز کردار بد بازگشتن سزد.    

( دوباره گویی، بازگو کردن،  گُ : )ز̊.بازگفت  

 ازنوبازگفتن، بازنمود.

: )ز̊( ]بازگویه، واگویه[ دوباره گویی، بازگو

بازگوینده. دوباره گفتن.سخن گفته را   

. ه: ) گُ. َه( واالنژاد، نژاده، بزرگزاد با گهر  

" جوان ار چه دانا بود با گهر   
"  فردوسی   ابی آزمایش نگیرد هنر.       

 ،، ایستادنبجا ماندن]بازمانیدن[ : )ز̊.دَ(بازماندن 

  ‖ مان نرسیدناندن، به آرماز کار‖  واپس ماندن

  . پس ماندهباز مانده:   ماندن.‖ به یادگار شدنخسته 

بجا ماندگی.   بازماندگی:ریگبر.     

" چو او بگذرد زین سرای سپنج    
" فردوسی از او باز ماند بگفتار گنج .        

  از کار کشیدن،   : )ِن.َش.َت( دست بازنشستن 

. گوشه گیریکنار رفتن،   

ه ب *بر پایه دات که   سازمانیکارمند بازنشسته: 

.اشد ه ب د یرس کارش فرجام زمان  

فرانمودن، نشان دادن،: ) ز̊.ِن.دَ(  بازنمودن  
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، گفتن. گزارش دادن، روشن کردن، شناساندن  

‖   ( بخش باالی دست از شانه تا آرنج: )̛زبازو

بازو  ارچوب در‖ توانایی ، نیرومندی‖ بخشی از چ

بازو  کوشیدن‖ بازو کشیدن: گشاده دست بودن‖ گشاده: 

. بازوان ) بیشال(یاری دادن. دادن:    

توان  و زور داشتن، توانایی.  بازو داشتن:   

"  دگر چون تو ای پهلوان دلیر   
"  فردوسی  بدین برز باال و بازوی شیر.       
میان دو کوه، پهنای  پهنای ِز( ]باز[ دره،  ) :بازه

مرزی  درکشاورزی:  کوچه، پهنای میان دو دیوار.

را از هم دور کند.  یا دو کرته   که دو زمین  

و کوشندگی تنی یا روانی برای   هاکار :بازی

 گول دادن:  بازی ‖‖ کوشندگی ورزشی  سرگرمی

‖ بازی بازی  زدن ‖ بازی درآوردن: نمایش دادن

  خوردن *واستـَن. بیخوردن، 

" سر شهریاران به رزم اندر است   
"  فردوسی   ترا دل به بازی و بزم اندر است.      

ـ پیدا ا گم شده یی ر : )ز̊ ( دو باره یافتن،بازیافت 

آنچه بی رنج بدست آید. : بازیافتی . کردن  

: )چِ( از بازی+چه، هر چه که با آن   بازیچه

. ، ابزاربازی ‖ دست انداختنبازی کنند   

خانه بازی کند. آنکه در نمایش ) گَ( :بازیگر 

که  ‖ آن یدیگر ، بازی کننده درنخشهنرپیشه

 درونش را بخوبی پنهان کند.

چرخ مست  " به بازی گری ماند این   
  " فردوسی که بازی بر آرد به هفتاد دست.    

، شوخ و  *سر به پناد  : بازی دوست،بازیگوش 

 شنگ، خوشگذران. 

.*ساو  باژ و، ] واژ[ سرانه» باژ«   )ا(: باژ  

" نگه کن که چندین ز کند آوران    
" فردوسی  بیارند هر سال باژ گران.      

  ه، باژگیر،د نگیرباژ [( ]باژدار: )ژ̊باژبان

گزار دریافت باژ.کار  

" چنین داد پاسخ که ای شهریار    
"فردوسی   پدر باژبان بود و من باژدار.      

.  کودک  پیش بند   ‖  پستان بند زنان  )ژ̊.َر(  :باژرنگ  

]باژگونه، باشگون، باشگونه [  : )ژ̊ (باژگون  

  واژگون. سرنگون، وارون، 

نا پیدا یا   به کسی و یا چیزی : )س̊( نمارباستار  

آن یارو. این یارو و باستار و بیستار:شناخته. نا   

  بکار برد.جداگانه می توان دو واژه را این 

. هنه، گذشته، دیرینه، دیرین زمان :)س̊( کباستان  

* .ی، دیرینگاهدیرینه *،گاهکهنباستانی:   

   نشنیدی این داستان " ز دانا تو 
" فردوسی ستان.   با  که بر گوید از گفته ی      

کارشناس  ]باستانشناس[: )س̊. ِش( ناسشباستان  

و شناسنده ی آن. چیره بر دانش باستانشناسی    

، داستان پیشینیان. نبشه ی دیرین : باستان نامه  

" بدو گفت بهرام کاین داستان    
"  فردوسی ستم از گفته ی باستان.  شنید       

ارزشمند.  ) َس( گرانبار، سنگین،  :باسنگ  

اب " وگر گرز تو هست با سنگ و ت   
" فردوسی  خدنگم بدوزد دل آفتاب.        

استوار.باسنگ:   

" پسندیدم این رای با سنگ اوی    
"  فردوسی  که سوی خرد بینم آهنگ اوی.      

پاس دادن.  : )دَ( پاسیدن، نگاهبانی، باسیدن  

ساز.  ی پردهی خانه،   نه پرده، پردهگو : هرباشام  

رنگ، شتابان، شتابزده. : ) ِش( بی د با شتاب  

کسی را که مغزش بود با شتاب "    
"   فردوسی   فراوان سخن باشد و دیریاب.      

، ( باشدکه، امید که پویه نیایشی) :) َش(باشد  

 بـَُود، شاید، کاش، کاشکی، مگر، چه بسا.

‖  باشیدن، بود باش و  بودن: )ِش( نام ازباشش  

جایی که شب و روز درآن  سر پناه. جای باشش:  

شش پادشاهان بوده است..  این ارگ جای بازییند   

گرد هم آیی. )ش̊( جایی برای ورزش یا: باشگاه  

باژگون، واژگون، باشگونه، وارونه. : باشگون  

واژگون، وارون،   ون«ک» اپاچ: ) ِن(  باشگونه 

 واژون، برگردانیده. 

" کمندی بیانداخت از دست شست    
" فردوسی    زمانه مرا باشگونه ببست.      

   ‖  یدن و بودن. هستندهباش ِد( از : )َش.ن̊.باشنده

. باشندگان ،بیشال شهروند.  

زرد  ی شکاری،ده  ِش( ]بازک[ پرن: ) باشه

و تیزپرواز،    چاالکچشم، کوچکتراز باز، بسیار

است. شکارش پرندگان کوچک   

ایستادن.  )دَ( بودن، ماندن، ماندگار شدن:باشیدن  

تنها زمان کنون کار برد دارد.  *از این ستاک  

، باشد، باشیم، باشید، باشند(. )باشم، باشی  

گاهی  و  ،می باشد  «بودن»  بنزمانها ازدیگر

.بوندهباشنده:   بکار می رود. هم   «هست » برای   

" به کابل بباش و به شادی بمان     
"  فردوسی   از این پس مترس از بِد بدگمان.       

درخت پرجایی ، گلستان، بوستان » باغ « :باغ  

 با  گل و گیاه. 
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آنکه پیشه اش   ]باغ پیرا[» باغپان«  ( )غ̊:باغبان

هبانی ازگلها  ودرختان باغ است.ا و نگپرورش    

" چنین داد پاسخ ورا باغبان    
    " فردوسی که ای نامور مرد شیرین زبان.     

باغ کوچک، باغچه.   ) غ َ( :باغک  

از ستاک بافتن، تار و پود‖ ساختار  ( : )ف̊بافت

 هر باشنده که   نتیاخته های بهم پیوسته ی گروه 

  دیسه و ساختمان یکسان دارند و کارهای 

بافت ماهیچه یی، بافت   همگون انجام می دهند.

. ها پی استخوانی، بافت بافت   ،اسپنجی  

برای  بافت  شی از: برداشتن بخبافت برداری

پژوهش. برای  شناسایی بیماری یا و آزمایش   

)ف̊.َت( ]بافیدن[ رشته های پشم یا نخ را :بافتن

‖   آمیختن تار و پود، درهم تنیدنم تابیدن. دربه  

جوال،  بافنده: .،  سخن بیهوده گفتنگزافه گویی  

ـ  بهم تابیده شده، بهمبافته:  کسی که چیزی ببافد.   

آنچه بافته شود، در خور بافتن. بافتنی: پیچیده.   

بسان به چم بافنده بباف، و  ،تنبباف ،فرمان باف:  

ف. شالباف، گلیم با پسوند، مانند:  

 )بافت، بافد، خواهد بافت، بباف، بافنده، بافته(.

  بافنده، جواله. ]بافتکار[ ( )ف̊ :بافکار

ده و گرد کرده ازویر)ِف( دسته، دسته ی د  :بافه   

توده بریده شده از گیاه. گندم و یونجه و جزآن.  

. نگرانی پروا، هراس ‖ : بیم، ترس،باک  

" بدویست امید و زویست باک   
   "  فردوسی   ب، آتش و باد و خاک.خداوند آ    

شانه تا نوک  سردرمردمزاد از«  » با لـ گ: بال

، پرندگان اندام پرواز در‖ دست  تانانگش

جانوران از شانه تا  ‖ در خرفسترها وشبکور  

در اسپ یال و بال گویند. ، انگشتان دست  نوک  

" ببوسید مادر دوبال و برش   
" وسیفرد   همی آفرین خواند بر پیکرش.      
آنکه   باالبلند:، بالنده،. بلندی ر،زبَ » باالی«  :باال

آسمان و زمین. باال و پست:  اندامی بلند دارد.   

" تو بر مایه ی دانش خود مایست    
"  فردوسی  که باالی هر دانشی دانشی است.      
کوتاه باال.  بلندباال ≠ بلندی.  پیکر، :باال  

ی چند  درساختمان ها  جایگاهی جنبنده  :باالرو 

  مردم یا برای باال بردن و پایین آوردناشکوبه  

باالبر.  که بانیروی کهربا کارمی کند.چیزها   

پالودن، پالیدن، پاالییدن.  : ) ف̊. َت(باالفتن  

تنگ  ، راهرو: )ا( ]باالنه[ داالن، دهلیزباالن  

سرپوشیده. و دراز و  

بالنده. : درکار بالیدن، باالن  

   ‖ تناورساختنویاندن، ر نیدن[ ]باال  ( :)دَ باالندن

 پرورش یافتن، گوالیدن، بزرگ شدن.

به رویش   دن،یرویان» با ِلنیتن«  : ) دَ( باالنیدن

گواالنیدن، گواالندن.  پروردن، داشتن،   

انگیختن، آغالیدن. : ) دَ( برانگیختن، باالییدن  

: زبر، زبرین، برین. باالیین  

: ) َل. س̊. َت( ]بالشتن[ شادباش گفتن ‖ بالستن  

یک انجام، نیک فرجام. ن  

بالیدن،  نام ستاک از  » بالیشـ̊ن «: ) ل ِ( بالش

. بالیدگی، افزایش، روییدگی، رویش  

با پر  شده آکنده  دوخته و پارچه ، بالین: )ِل( بالش

.زیرسری سر. زیر یا پنبه  برای  

" ورا گفت بالش نگه کن یکی   
" فردوسی که تا بر نشینم بر او اندکی.       

ِل.َت(]بالشچه، بالشک[ بالش کوچک.: )بالشتک  

   ‖ روییدگی، بالیدگی  » بالیش̊ن« ِد( : )َل.بالندگی

 رویش.    

میوه ای است از تیره » واتـ̊رنگ « : )َل(  بالنگ  

زرد   ن با پوست درشت و سنگی *(،ترشابها)̛ت

ترنج. بادرنگ.  .درست کنند  *ریچالبا آن رنگ   

،پالو[ زگیل، سگیل)ُل( ]واژو، آزخ، :بالو  

برجستگی سخت و سفتی که دردناک نیست و  

  روی پوست پدید آید. 

بزرگ شدن، تناور گشتن. : )ُل.دَ( بالیدن، بالودن  

بزرگ شده، بالیده.بالوده:  گوالیدن.   

   ،، گوالیدنبزرگ شدن  الیتن« » و: )ِل.دَ(بالیدن

گوالش، رویش،   بالش:نازیدن. ‖   ، روییدنرستن

درکار    باالن: .ندهروی  رویش کننده،بالنده: رست. 

)بالید، بالد،  گوالیده  افزوده، بالیده:  بالیدن، بالنده.

بالید، ببال، بالنده، باالن، بالیده، بالش(. خواهد   

" چو رستم ببالید و بفراخت یال   
" فردوسی   از شادمانی پرداخت زال.  دل       
خواب زیر  آنچه به هنگام «  نن ـ والِ ـِ » بال :بالین

باالی سر‖ بستر.‖  ، بالشسریزیرسر نهند،   

" دالور شد آن مردم نا دلیر   
"   فردوسی   گوزن اندر آمد به بالین شیر.      
چخت   ، سوی بیرون* ]بان[ چخت  »اشُکپ« :بام

، پگاه.سپیده دم‖  پشت بام ،خانهـ   

" بفرمود تا ناودان ها ز بام    
"  فردوسی   بکندند و شد او بدان شادکام.      
د از کار دستان سام " چو آگه ش   
" فردوسی ز کابل بر آمد به هنگام بام.        
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داد. از دو پاره ی بام + مدات«با »(   )م̊ :بامداد  

یده دم، پگاه، نزدیک  سپ  .روغفبام به چم فر و 

روشنایی.  ی آفریده فروغ، بخشیده برآمدن آفتاب.  

" سر ماه هفتم گه بامداد    
   "  دوسیفر  . بیامد بر شه زبان بر گشاد     

هنگام  بامداد،  پگاهان، ]بامگاه[ : )م̊ (بامدادان

 بامداد.

" ببود آن شب و بامدادان پگاه   
" فردوسی  به آرام بر تخت بنشست شاه.      

، فرهمند درخشان، روشن، » بامیگ«  :  بامی  

. نورانی، باشکوه  

  ( غلتک سنگی و ستون مانند : )م̊. غ َبام غلتان

. بام برای سفت کردن کاهگل روی  

ت،  سوی بیرون چخت  بام، چخ» بان« :  بان

 خانه، پشت بام، سمانه. 

: پسوندی که به پایان واژه افزوده شود و چم  بان

 نگاهدارنده و دارنده را می رساند. مانند: باغبان، 

 پاسبان، پالیزبان، دژبان، پیلبان، دروازه بان. 

د، خواندن  بلند، فریاآوای  » وانگ «  : )ن̊(بانگ

  بانگ برداشتن: بانگ برخاستن: . روی خشم ازکسی  

 فریاد زدن.

" یکی بانگ برخاست اندر میان    
   " فردوسی  ببودند لشگر همه شادمان.    

واژه ارجمندی برای بانوان،   » بانوک«:  بانو  

: بانوی بزرگ. بانوی بانوان  

که با  جای خواب کودکان ] نانو، ننو[ : بانوج 

ای گهواره. گونه ریسمان به درخت آویزند.   

    ،یگمانبی پذیرفتن سخن، ر«» واو    )َو(: باور

بدباور، خوش باور، زودباور.  پذیرفت.  

   یباورداشتن، باورکردن، سخن: )َو. دَ(  باوریدن 
باورداشت.پذیرفتن.  را درست پنداشتن،   

   ، کیستار.آزارشکنجه، ]پاهک[  )َه( :باهک

 ]پاهکیدن[ شکنجه دادن،   . دَ( هَ ) :باهکیدن

 آزاردادن، آزردن، کتک زدن.

ستن، باینده، که باید، بایست، بای : از ستاکبایا

چیزی که به آن نیاز باشد. بایسته،بایست.در  

نیاز، دربایست.   » اپایست«  :)ِی.س̊ (بایست  

" به بایست ها بی نیازش کنم    
"  فردوسی   میان یالن سر فرازش کنم.      

چاری، نا  «˚» اپایستگیه : )ِی. ِت(بایستگی  

  شایستگی. سزاواری. ‖ ، ناگزیرینیازمندی

" جهان را چو باران به بایستگی    
  " فردوسی  روان را چو دانش به شایستگی.    

بایا بودن،  ]باییدن[  ن«ـ  » اپایس̊ت )ِی.َت(: بایستن

: بایسته .، بکاربودنبایسته بودن  ،بودننیاز 

(. )بایست، باید، بایا ناگزیر، ناچار.  

هر چه  بایست کردم همه  که من  "   
   " فردوسی  به خاک آوریدم سراسر رمه.    

نگاهدارنده و سامان دهنده نامه ها  (  : )ی̊بایگان

  یک سازمان. های و دستک 

برای   ویژه  : )ی̊( کاربایگان، جایبایگانی

ی  های سازمان هانگاهداری نامه ها و دستک    

یا مردمی. *فرمانروایی  

پستاندار و گوشتخوار از : )َب.ب̊ ( جانوری ببر 

 تیره ی گربه سانان، پوست تنش راه راه زرد و

.سیاه است   

" به کوهم برانداز تا ببر و شیر    
فردوسی" ببینند چنگال مرد دلیر.         
دَ(]بسودن، پسودن، بپسودن[،  )ِب.ب̊. : سودنبب

سودن، دست مالیدن، دست زدن به چیزی.  

دست مالیده، دست مالی شده.ببسوده:   

" بمالید دستش ابر چشم و روی    
" فردوسی   .بر و یال ببسود و بشخود موی       

ازسنگ ،    تندیس«   سبوت ـ اوزدِ  »  : )ُب(بت

برای   به دیسه جانورانتوپال و جزآن چوب یا 

     ر.‖ یار، دلبر، دلدا  در جای خداوند  پرستش

" چو خورشید تابنده بنمود چهر   
"  فردوسی   بسان بتی با دلی پر ز مهر.      

: )َب( سرانجام، در پایان. بتاوار  

: ) َب. ی̊. دَ( بگذاشتن، رها کردن، هشتن. بتایدن  

نکوهیده تر. بدتر،کاهیده ی  (  : )َب.تَ بتر   

" نهانی بتر زآشکارا شود    
" فردوسی   دل مردمان سنگ خارا شود.      

: )ُب.ِت( بتخانه، بتکده.بتستان  

پرستشگاه  بت ـ   » اوزدسچار« : )ُب.َک (کدهبت

  پرستان، بتستان، بتخانه .

:)َب. َک(  بی اشتها بودن ، سیر بودن.بتکندن  

گَ( بت ساز، بت تراش،  کسی که  )ُب. :بتگر 

سازد ‖ تندیسگر، پیکره ساز. بت   

" کز آنگونه بتگر به پرگار چی   
"  فردوسی  نداند نگارید کس بر زمین.      
    اندرون دهان. [: )ُب( ]بچبج

)ِب( شایسته، در خور، درست. سزاوار،   :بجا

 برجای خود، بجای خود. 

" خرد نیست او را نه دین و نه رای    
"  فردوسی  نه هوشش بجایست و نه دل بجای.      
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 ، گزاردن ‖انجام دادن کاری )ِب. دَ(  :وردنبجاآ

  چیزی یا کسی ‖ ، باز شناختن، دریافتن.شناختن 

. (می آورمبجا نشما را  ) یا نشناختن.  شناختن  

" همی چرخ را زیر پا آورم    
"  فردوسی   به هر رزم مردی بجا آورم.      

خسته شدن، به ستوه آمدن،  : نمار بهبجان آمدن

رویگردان و دلزده    ‖ مانده شدن به تنگ آمدن،

 شدن از چیزی. 

( ] پچول، پژول، وژول، شتالنگ[  : )ُب بجول 

   در مچ پا. )غوژک(استخوان بندگاه پا،  دوغوزک

ـ بچل  ‖ چرک، چرکین، پلید ]پچل[ : )َب.َچ( بچل

  جامه.   بودن چرکینآلوده و بودن:

بسامان. *: )ِب.َچ( آراسته، هماهنگ، دهناد،بچم  

مند شدن. به دست آمدن، بهره :بچنگ آمدن  

" ز گستردنیها و از بوی و رنگ    
"  فردوسی  ببین تا ز گنجت چه آید بچنگ.          

  .، به دست آوردننگیرآورد  :بچنگ آوردن

، کودک، فرزند «  » بچک ـ وچگ  (: )َب.چ ِبچه

، خردسال. سال نوباوه، کم  

" پریچهر را بچه بـُد در نهان    
"  فردوسی  از آن شاد شد شهریار جهان.      

شکم زن یا هر جانور  : جای بچه دربچه دان

  ماده. پوگان، زهدان.

  ‖  ، روزیبخش بهره، » بخت« (. ̊ت : )بَ بخت

بخت، بیداربخت.بخت، خوش. بد رنوشت س  
" چو یزدان تو را فرهی داد و بخت    
  " فردوسی همان لشگروگنج و مردی و تخت.      

داد. َم( رویداد، پیامد، پیشامد، رخ : )َب.بختامد  

: )َب.َت( سهش خفگی و یا سنگینی که در بختک 

 خواب دست دهد. خواب ترسناک با سهش خفگی. 

بختیار.  [ خوشبخت،بختاورَو(] : )َب.ت̊.بختور   

: )َب.̊ت(] بخت دار[ خوشبخت، کسی که  بختیار 

 بخت با او یار باشد، بختمند نیز گفته شده.

" سیاوش بدو گفت کای بخت یار   
     " فردوسی   درخت بزرگی تو آری ببار.    

، هوشیار، فرزانه» خردتیک« : )ِب.َر(  بخرد

    اندیشمند، خرد ور، خردورز. خردمند، دانا،

" یکی انجمن ساخت با بخردان   
"  فردوسی   هوشیوار و کار آزموده ردان.        

‖   ( ]پخسانیدن[ رنجاندن دَ : )َب.خ̊. بخسانیدن

‖ گدازانیدن، گداختن. پژمردن، ترنجیدن   

: )َب.دَ(]پخسیدن[ پژمردن ‖ رنجیدن ‖  بخسیدن

‖ رنجیده.  گداختهخسیده: بگداخته شدن.  ‖ گداختن  

]بخشه[   ستاک بختناز  »بخش« ( : )َب.خ̊بخش

. *نبیگ از بخشهر ‖   یی از چیزیپاره بهره،   

" همان بخش ایرج از ایران زمین    
" فردوسی   که دادش فریدون با آفرین.      

شبانه روز را به هشت  درگذشتهبهره ی آسمانی: 

ـ  کرده اند و هر بخش را»پاس« می بخش می 

سرنوشت. یده اند.نام  

وزی و دستگاه" همی خواست پیر    
" فردوسی  نبود آگه از بخش خورشید و ماه.      

]بخشودن،  ن« یش̊ » ابخشا: )َب.( بخشایش

از  بخشاییدن[ در گذشتن از گناه. چشم پوشی

، گذشت.گناه  

  " چو بخشایش پاک یزدان بود 
" فردوسی دم آتش و باد یکسان بود.       

: )َب.گَ( بخشاینده، بخشنده، نرم دل.بخشایشگر  

: )َب.دَ( ]بخشودن[ گذشت کردن. خشاییدنب  

)بخشایید، بخشاید، خواهد بخشایید،  ببخشا)ی(،  

 بخشاینده، بخشاییده(. 

پرستی  کارمندی که زیر سر: )َب. ش̊( بخشدار  

 سازمان کشوری برچند دهستان فرمانروایی کند.  

  دهش.  بخشیدن، : )َب.ِش(بخشش

  سوی سازمان: )َب.ش̊. ِم( دستورکه از  بخشنامه

رونوشت برای  در چندین ا کشوری مردمی ی

 کارمندان فرستاده می شود.

به  فرستادن دستورها و دات ها  :کردنبخشنامه 

 شاخه ها یا نمایندگی های یک سازمان. 

]بخشاییدن[ » ابخشاییتن«  )َب.ُش.دَ(: بخشودن

بخشایش:    .از گناه کسی در گذشتن، بخشیدن

 که گر، آنبخشایشبخشاینده:   . گذشتن از گناهدر

یده شده.) بخشود،  بخشبخشوده:   ، آمرزگار.ببخشد 

بخشود، ببخشا)ی(، بخشاینده،  بخشاید، خواهد 

 بخشوده، بخشایش(. 

" ترا ایزد از دست او رسته کرد    
   " فردوسی   ببخشود و رای تو پیوسته کرد.    

چیزی   دادن ‖ گذشت کردن: )َب.ش ِ.دَ( بخشیدن

گشاده   بخشنده: هش. داد و د بخشش: . بی چشمداشت 

 دست، بخشایشگر،  دست و دلباز.

ببخش. و   به بخشیدن، )فرمان(داده. بخش: بخشیده: 

مانند: جان بخش،  بسان پسوند،   به چم بخشنده

)بخشید، بخشد، خواهد بخشید،  شادی بخش. 

 ببخش، بخشنده، بخشیده، بخشش(.

( تندر و آذرخش. هر چیز غرنده.: )َب بخنو   

در، شوهر مادر، ناپدری. : )َب( پدرانبخنو   
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: )َب.دَ( ]بخنویدن[)َب.َن.دَ( غریدن، تندر بخنودن

 و آذرخش.

برای بستن دست و پای   بخاو[ زنجیر: )ُب(] بخو

بخو . پابند، دستبند، زنجیر. پایان یا زندانیانچار

 زدن بر پای اسپ یا کسی. بخوکردن یا بستن. 

پوسیدن، فرسودن. (  .وَ : )بُ بخوریدن   

بخیده:  (] واخیدن[ زدن پشم و پنبه. دَ  : )َب.بخیدن

برزده، سوا شده.:  واخیدهپنبه زده شده. پشم  یا    

. ( آجیده، کوک زدن به پارچه: )َب.یِ بخیه   

نشانگر پیشوا،  ُب( ]پد، پت[ پسوندی که : )َب/ بد  

باربد،  :مانند  ،ر و خداوند است روَ دارنده، سَ 

کهبد، هیربد، موبد، اندرزبد، دهیوبد.  سپهبد،  

د  ت» و   ()بَ  :بد  ژ، دُ ناگوار زشت، ناپسند،« ـ و 

  برایش ≠ خوشابدا  .≠ نیکی بدیخوب. ≠ بد 

خوش و نا خوش. : و بد نیک  .برایش  

سه پاس تو چشم است و گوش و زبان  "   
"  فردوسی   .کزین سه رسد نیک و بد بی گمان      

که  آننده، اننده بدی، بد آموزانآموز: )َب( بد آموز

≠ نیک آموز.  . بدآموزدهد  پندهای نادرست   

گرفتن و یاد   یاد : بد آموزی. : بد آموختهبدآموز 

. دُژآموز: بد آموز  .یا کردار بد  ، گفتاررفتار دادن  

ز گفت بد آموز جوشان شدند  "   
" فردوسی   .بنزدیک مادر خروشان شدند           

َب.د̊ ( بسیاربدخواه، گمراه، سرکش. : )بد آهو   

بد سرشت، گمراه. :)اِ( بد کیش، بد آیین  

   " همه شب بدی خوردن آیین او 
    " فردوسی  دل مهتران پر شد از کین او.    

شوربخت، نگون ـ   : )َب.اَ.َت( بد بخت، بد اختر

.اخترتیره بخت ≠ نیک بخت.   

، اخمو، بد خو. : )َب.اَ( ترشروبد اخم  

بد خواه، بد سگال، بد گمان،  : )َب. د̊ (بد اندیش

ل، نادرست، ناراست.بد نهاد، تیره د   

نباشی بد اندیش یا بدسگال  "   
  " فردوسی  .به کشور نخوانی مرا جز همال     

، بدگمانی، تیره دلی.: بد سگالیبد اندیشی  

" بکار آورد کژی و دشمنی   
"     فردوسی .  بد اندیشی و دین اهرمنی       

. ، پوپو، شانه بسر.َب.دَ( پوپک)بَ : بدبدک   

  بد دل. بدبین  ≠ خوش بین ،مانبد گ  : )َب(بد بین

   .گرانجان، دیرپذیر بدکینه، : )َب.ِل(بدپیله 

بداندیش،   شورچشم، پلید چشم، (: )َب.چِ بد چشم

آنکه از رشک بدخواه دیگری باشد. بد خواه.  

: کنش بد چشم. بد چشمی  

ـ سگال، کینه  بد   دُژآهنگ، : )َب. خا( بد خواه

. بد اندیش ≠ نیک اندیش بدکردار.  جو،  

" گشاده است بر هر کس این بارگاه    
"  فردوسی  ز بد خواه و از مردم نیکخواه.      
بـَدَرگ، بدمنش، بدنهاد.  د̊ (  .: )بَ یخو بد  

، بد اندیش،  بد خو  « » وتـِ̊خم : )َب.خ ِ(بدخیم

چنگار.  بیماری *ه ییدُژپ ‖ ویژگی  ترشرو  

  بد گمان، ترسو، » وت د یل« ِد(.̊د  )َب. :بددل

≠ نیکدل. د دل . ببزدل  

" هنر خود دلیری است بر جایگاه    
"  فردوسی   که بد دل نباشد سزاوار گاه.      

هرآینه، همانا.  : ) ِب. دُ. ُر(بدرستی  

، بد گهر، بد منش ، بد نژاد : )َب.َر( بد نهاد بدرگ  

 ‖ بد خو، سرکش. 

برآشفت پیران و دشنام داد  "   
" فردوسی  .بدو گفت کای بدرگ بد نژاد       
رهاکردن،    ،یهداردا نگخ ( ̊د  .: )بِ رود بد  

. ترک کردن  دست برداشتن. واگذاشتن و  

   " تو بدرود باش و مرا یاد دار 
"  سیفردو  روان را  ز  درد من آزاد دار.        

، سیه ـ  ، تیره روزبد بخت  .ِز(̊د : )َب.بدروزگار

.به روزگار≠ روز   

   " چو خشنود باشد ز ما شهریار 
"  فردوسی   ام و بد روزگار.نباشیم ناک       

ِر( بد دل، ترسو،  ترسنده.  َز. .: )َب.̊دبد زهره  

( وژه، وجب، اندازه از سر   : )ِب.دَ.س̊بدست

که  انگشتان  شست هنگامی انگشت کوچک تا سرِ 

د. نباز باش دست   

" همی گشت بر گرد آن شارسان    
" فردوسی   بدستی ندید اندر آن خارسان.      

.ش̊( بد نهاد،  فرومایه.: )َب.ِس.رِ بد سرشت   

)َب.ِس( بد اندیش، بد خواه≠ نیکوسگال. :بدسگال  

" روان نیاکان ما خوش کنید     
"  فردوسی   دل بد سگاالن پر آتش کنید.      

.: )َب.ُش.( بد اختر، بدبخت بدشگون  

( بد کردار، گنهکار، بد کاره. : )َب.̊دبدکار  

   بد اندیش، بدخواه، بدسرشت. (  : )َب.̊دبدکام

: )َب.ِک( بد کنش، بد کار≠ نیک کردار.بدکردار   

: )َب.ُک.ِن(]بد کنشت[ بد کار، بدکردار. بدکنش  

بد کاری، بد کرداری. بد کنشی:   

زشتی، بدگلی: ، ی: )َب.گِ( زشت، زشتروبدگل

 زشت رویی. بدگل ≠ خوشگل.

: )َب.گُ( بدبین، دیرباور، بدپندار.بدگمان  
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.  مینی که کج باشد نمار به ز: )َب.گُ.ن̊ ( بدگونیا   

≠ نیک گوهر.  .سرشت، بد نژاد :)َب.َه( بد بدگوهر   

سخن  دشنام دهد و : )َب.گُ( ]بد گو[ آنکه بدگوی

. گوید، بد زبان، بد دهانو ناسزا زشت   

ویژه  ه ب که دهنه را نپذیرد،ر)َب.ِل( ستو :بدلگام

مردم   به نمار ‖ اسپ، اسپ چموش، سرکش

، سخت سر.گردنکش و نافرمان  

آنچه  )َب.َن.ِن(] بد نمود[ زشت، بدنمود،  :بدنما

  که  نمای خوش آیندی ندارد، بد ریخت.

: )َب.َن( بد سرشت، بد بنیاد. بدنهاد  

≠ بستانکار. : ) ِد( وامدار، دارای بدهی بدهکار  

وام گرفته   کسی از پول یا کاال کهِد(  : )ِب.بدهی 

    پردازد.  از آنچه بدهکار باید به بستانکار ب .شود 

بدینسان، اینگونه .  ِن( : )ِب.گونه بدین  

ر« : )َب(  بر و   برخی واژه هاپیشاوند در» ا پ رـ او 

ی است. بیشتر برای ساختن  به چم  باال و رو   

تن، می رود. مانند: برنشستن، برافراشبکار *پویه

برآ ن سان،   برانگیختن ‖برآوردن،   ،برآمدن

   *.یازیدن :بودن  بر آن سر برآنگونه.

ونه گشت آسمان نا پدید " بر آن گ   
   " فردوسی   کجا چشم روشن جهان را بدید.    
برتر، باالتر، بلند تر.» ا پ ر« :  بر  

، سود.میوه، بار درخت  کاهیده ی بار، : )َب(بر  

" سخن هر چه گویم همه گفته اند    
" فردوسی   بر باغ دانش همه رفته اند.      
ر«  :  بر   ، پهلو.سینه، آغوش، کنار» و 

   همکنار، هم نشین.همبر: گرفتن.ه برب  ربرگرفتن:اند

" تو گفتی دو پیلند هر دو ژیان    
   " فردوسی    بسته میان. شاده بر و دست گ    

: )َب.دَ( کسی را بکاری برانگیختن، برآغالیدن

 شوراندن، آشفتن. 

" تو لشگر بر آغال بر لشگرش   
   فردوسی "   یکبار تا خیره گردد سرش.ه ب    

)َب.دَ( باال آمدن، پدیدآمدن، بلند شدن،  :برآمدن

سپری ـ باالکشیدن، برشدن ‖ رسیدن ‖ روییدن ‖  

برجستگی پیدا  ‖ آماس، بر آمدن خورشید  شدن‖ 

پدیدار گشته. برآیند ‖بر آمده: .  کردن  

" به باال بر آیی یکی مرغزار   
   "فردوسی    ببینی بکردار خرم بهار.    

ری کردن، یازیدن  :)َب.ُش.دَ( آهنگ کابرآن شدن  

) برآنم که  نبیگ* نوینی بنویسم (. برای انجام کاری.    

" بر آنم که تا زنده ماند تنم     
   "فردوسی  بن و بیخ بد از جهان بر کنم.     

ارزیابی. : )َب.ُو( سنجش، برآورد   

: سنجیدن، ارزیابی کردن. برآوردکردن   

: )َب.َو.دَ( بلند کردن، باالبردن،  باال  برآوردن

وردن، افراختن ‖ روا کردن، پذیرفتن و انجام  آ

بلند  روا کننده.برآورنده:  نامور ساختن. دادن ‖

  شده. روا برآورده: کننده. 

" بجویم بر این آرزو کام تو    
   فردوسی "  بر آرم ز گردنکشان نام تو.    

  .‖ پیایند، پیآمد  : )َب( دستاورد، بازده برآیند

  م پایه،ه، : )َب.َب( همدوش،همسنگبرابر 

‖ روبرو.  یکسان، همانند، همگن  

" برابر همی با تو آیم براه    
    " فردوسی کنم هر چه فرمان دهی پیش شاه.     

ناتنی.: )َب.دَ.اَ.دَ( برادراندربرادر  

: ) َب. َز. ِد( درخور، سزاوار، شایسته. برازنده   

افرازه.  ( زبانه ی آتش،: )َب.زِ برازه   

بودن، زیبنده بودن،  : )َب.دَ( شایستهبرازیدن 

سزاوار بودن،  شایستگی داشتن، نیکو نمودن،

برازش:   .دن، شایستنسزیدن، در خور بودن، زیبی

شایسته،  برازنده: شایستگی، برازندگی.  زیبندگی،

)برازید، برازد، خواهد برازید، برازنده، زیبنده 

  برازا، برازیده، برازش(.

ابود شدن،  : )َب.ا ُ.دَ( از میان رفتن، نبرافتادن  

  از میان رفته، نابود شده.برافتاده: ور افتادن. 

، : )َب. اَ.خ̊. َت( برافراشتن، برکشیدنبرافراختن

‖ بالیدن، بزرگ شدن.بلند کردن   

) َب. اَ. َت( افروختن، فروزانیدن،   :برافروختن 

فروغ بخشیدن ‖ سرخ فام شدن.  روشن کردن،   

" ز گفتار او رخ برافروخت شاه   
" فردوسی  دید و رخشنده شد پیشگاه.بخن      

: )َب.اَ.َت( برافکندن، از میان بردن، برانداختن

   نابود کننده، از میان برنده.براندازنده: نابود کردن 
از میان رفته، نابود شده.  برانداخته:   

" بسی تخت شاهان بر انداختی    
    " فردوسی  .سرت را به گردون بر افراختی    
، ( کاهیده براندازنده، نابود کننده: )َب.اَ برانداز    

    ناچیز کننده، سرنگون کننده.
   " چو نامه بخوانی تو با مهتران 

   " فردوسی  بر ساز و لشگر بران. ز وبراندا     
: )َب.اَ.خ̊.َت( برآغالیدن، برافژولیدن،  برانگیختن 

.برانگیزانیدن، شورانیدن.واداشتن به،   

" بر انگیخت اسپ و بیفشرد ران   
"  فردوسی  بگردن بر آورد گرز گران.      
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ـ بستن، بند  » ا  پـ ربستن«  : )َب.َب.َت(بربستن

. کردن ‖ آماده کردن ‖ پیوستن کردن ‖ پابند   

" تو مپسند بیداد بیدادگر   
" فردوسی   بست زرین کمر.  بگفت این و بر      

،هد بالیده نش بیجان،فسرده،  ( )َب.َب.تِ : بربسته   

افزون نشود. مانند سنگ و کلوخ.آنچه نروید و   

 بربسته ≠ بررسته. 

، برجای  : )َب( ]برپای، ورپا[ ایستاده، سرپابرپا  

افراشته.  ‖ استوار، بر  

" پی زنده پیالن بخاک اندرون    
" فردوسی   چنان چون ز بیجاره برپا ستون.     

  ، براه انداختن پا کردن: )َب.َت( بر برپاداشتن

  بر پا ساختن.دن، بنیاد نها جشن و شادمانی،

‖  برگردیدن، برگشتنبرتابیدن، : )َب. َت( برتافتن

 توانایی داشتن، تاب آوردن ‖ پیچاندن، خمانیدن ‖  

کردن،  روی برتافتن.  سرکشی  

" ز یزدان مگر روی بر تافتی    
    " فردوسی  ها بافتی.کزینگونه  گفتار     

   باالتر، بلندتر.» ا پـ رتـ ر«  : )َب. َت( برتر

بفرمان او گردد این آسمان "    
"  فردوسی   که او برتر است از زمان و مکان.       

   : )َب.َت( باالتری، بلندتری ‖ بزرگی.برتری

"  بزرگی که فرجام آن تیرگی ست    
" فردوسی بباید گریست. بدان برتری بر         

گرانسر، خودبین،    ،منشبرتر: )ب.َت( برتن   

خودپرستی. رتنی: ب ≠ فروتن.ود پسند، خودخواه خ  

" چو از شیر آمد سوی خوردنی   
"  فردوسی  شد از نان و از گوشت با برتنی.      

، استوار‖ شایسته، :)َب( ]برجا[ پایا، پایداربرجای

  جا کردن، کارگذاشتن ‖ برجاماندن،سزاوار‖ پابر

   ماندن.ماندن، پایدار

 آمدگی، برجسته  ـ ج ِ( باال: )َب. برجستگی 

های تن. ی، بلندی، برجستگی بودن،  برآمدگ  

: )َب.َج.َت( ]برجهیدن[ جهیدن، پریدن،برجستن   

و به چم بزرگی و برتری.  باالآمده،برجسته:     

‖  ( جهیده، بر آمده، باال آمده: )َب. ج ِ برجسته

خوب، پسندیده ‖ کسان بزرگ و شناخته شده، 

برجستگان. بیشال،   

ویژگی های   برای نوشتن  برگه: )َب.َچ( برچسب 

سخن دروغ درباره ی کسی.  اال یا جزآن، انگ‖ک  

  و ‖ برگزیدن .دَ( دانه دانه برداشتن)بَ : برچیدن 

دانه چیدن مرغ و   توده ی چیزی‖پسندیدن ازمیان 

کاربازرگانی، ‖ برچیدن پرندگان از روی زمین     

‖  یا سازمان فروشگاه بهم زدن و بستن یک بنگاه، 

   دگی:برچی . گردآورده شدهبرچیده:  ورچیدن. 

.  و بسته شدن یک بنگاه  چگونگی نابودی  

ی از چیزی، بهره، بهر. پاره ی   ( )َب.ر̊: برخ  

" ز پیری مرا تنگدل کرد چرخ   
  " فردوسی بمن باز داد از جوانیش برخ.     

ایستادن، برپا شدن،   بپا : )َب.س̊. َت(برخاستن  

ایستاده، برپا. برخاسته:   بلند شدن. بیدار شدن،  

. .خا.ِب( همخوابه، هم بستربَ : )برخوابه  

: )َب.ر̊( بهره ور، بهره بر، انباز. برخور  

بهم  ر̊ ( بهم رسیدن دو کس ‖ : )َب.برخورد  

.چه آرام و چه  سخت  چیز، یا چند خوردن دو   

گشاده رو. خوش برخور: ترشرو. بد برخورد:   

: )َب.ر̊ ( بهره مند، کامیاب، برخوردار 

    ، کامیابی.مندی بهره :برخورداری 

  دربهره، بخش ‖ کاستن   ،( پاره: )َب.خ ِبرخه 

   *دانش انگارش.

‖   چندی ، کمی، اندکی، پاره یی: )َب( برخی 

 شماری، کسانی.

* .برخی  شتریا  گوسپند  ()بَ  :برخی   

در  برد  بردن. سود، نام ستاک ( ر̊ : )ُب.برد

   .برد≠ باخت  بازی،

افراختن  گرفتن، َت( بلند کردن، بر : )َب.تنبرداش

برداشتن  برداشت کردن، برچیدن، ‖ ا داشتنپبر   

*هـَماراز برداشتن. برداشت  کنشبرداشت: . ـ کشت   

  برداشته: .دارد برکه چیزی را آنبردارنده: بانکی. 

به برداشتن، و   فرمان بردار: بلند شده، برده شده.

بردار. بار  :مانند ، به چم برارنده  بسان پسوند   

، ب آورندهشکیب، تا: )ُب.ر̊ ( شکیبا، پربردبار   

. خویشتن دار، آرام  

" گشاده دالن را بود بخت یار    
   " فردوسی   انوشه کسی کو بود برد بار.    

دَ( ]پردک[ چیستان.  : )َب.بردک  

 شدن، پدیداریارپدید دن، ( دمی)َب.دَ.دَ : بردمیدن

فوت کردن ‖ ‖  بامدادانو سپیده  ستارگان. پدید 

تپیدن    ‖وزیدن باد ‖ خشمگین شدن، تندو تیز شدن 

روییدن.  دل‖   

" ببالید کوه آبها بر دمید    
" فردوسی سر رستنی سوی باال کشید.       
" به پیش سپهبد بگفت آنچه دید    

"  فردوسی   دل پهلوان زان سخن بر دمید.       
ببود آنشب و خورد و گفت و شنید "    

" فردوسی  .سپیده چو از کوه سر بر دمید       
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،  رساندن زی را به جاییکسی یاچی: )ُب.دَ( بردن

بردن، بردن در سود  ‖ کشیدن، باخودبرداشتن

.  هد نشو، پیروزاررد بارب برنده: بازی، پیروز شدن.

  بدست آید. بر: در بازی آنچه جابجا شده،برده: 

 بسان پسوند، چم برنده به به بردن، ببر. )فرمان(

فرمانبر، باربر.  مانند:  

" پدرش از پی کینه روزی پگاه    
"  فردوسی  خواست بردن بکابل سپاه. همی      

ـ زربنده، کنیز، کنیزک،   » ورتگ« : )َب.ِد(برده

بردگان. بیشال:  خرید.  

" هر آنکس که دارد ز پروردگان   
"  فردوسی   از آزاد و از نیکدل بردگان.      

از  ن، راه نخستی از : )َب.دَ( دورگشتنبردیدن 

کجروی.  برگردیدن.  بسوی دگر شدن،راهی   

ن: )َب. َر. َت( روییدن‖ بالیدن. بررست   

: )َب.َر( ویژه ی گیاهان، روییده  ‖  بررسته 

*≠ بربسته.رهاشده، برآمده.  بررسته   

رسیدگی، بازرسی، سنجیدن،  ِر(:)َب. بررسی

 پژوهش، پرس و جو، وارسی.

دَ( بررسی کردن، پرسیدن،  َر.: )َب. بررسیدن  

بررسی: . وارسی کردن، وارسیدن، پژوهیدن  

به بر رسیدن.   )فرمان(  بررس: . ی، وارسیرسیدگ

 بپرس، رسیدگی کن. 

آنکه بر راه   » ویراویش̊ن«   : )َب.َش(برروشن

، برروشنان. بیشال. برتر باشد   و  نیک  

رز« (  )َب.ر̊ :برز       کار کشت و برزه[]» و 

و   اندام باال بلند، برز ز«  » بور̊ ر̊ ( : )ُب.برز   

‖ شکوه و زیبایی، بزرگی. باال  

  ترا فر و برز است و فرزانگی " 
   " فردوسی نژاد و دل و بخت و مردانگی.    

پهلو زدن،   ‖ آستین برزدن  : )َب.َز.دَ(برزدن   

‖  پهلو به پهلو زدن، رسیدن کشتی به کنار دریا  

 برزدن خورشید.

" چو خورشید بر زد سراز کوهسار    
فردوسی"    سیاوش بیامد بر شهریار.      
  .برگ ها  برهم زدن *منگیا،در( : )ُب.َز.دَ زدن بر

ر«  : )َب. ز̊. گَ(برزگر رزو  ، برز ـ  برزیگر» و 

خیشکار.  ،یاربرزکشاورز، کار، ورزگر،   

کشاورزی. برزگری:   

نامی برای  بخشی از شهر،  ،: )َب.َز( کویبرزن 

 بخش های کوچکتر شهرها.

" جهان شد پر از شادی و خواسته    
" وسیفرد  در و بام هر برزن آراسته.       

نر برای  برزگاو[ گاو)َب.َز( ]ورزگاو، :برزه گاو 

جفت. ، گاوزمین شخم زدن  

کاری را ورزیدن،  »ورزیتن« : )َب. دَ( برزیدن

.در کار پیاپی انجام دادن، پشتکار و پیوستگی  

‖ نام آتشکده   باشکوه  »بورزن« : )َب. ِز(برزین

آتش یا آذربرزین مهر.   ،درخراسانیی   

خه های باریک و کوتاه از گز َس( شا)َب.  :برسم  

زرتشتیان   ،بنام » تاک« یا » تای« یا درخت انار

بدست می گیرند. آیین ها ونیایش  برخیدرآنرا   

" سر و دست بشوییم برسم بدست    
"  فردوسی چنان چون بود شاه یزدان پرست.       

ی  پایه ی سه »برسمدان« ( : )َب.َس.م̊برسمدان 

. مرسَ ـَ ب برای گذاشتن *ازتوپال  

ـ برسوی ( باال، چکاد، ستیغ، نوک، : )َب برسو 

. برسو≠ فروسو. نوک گوش :گوش   

ِر. دَ( رسیدن، فرجامیدن، به بن  ِب.: ) برسیدن 

رسیدگی کردن.  :برسیدن پایان رسیدن. انجامیدن،  

: )ُب.ِر( از بریدن، برندگی، تندی و تیزی،  برش

 تکه بریده شده ازچیزی، یک برش هندوانه. 

بو دادن، بریان ـ »بریشتن« ِر.َت( : )ِب.برشتن 

بریان شده. » بریشتک«  برشته: کردن.   

)َب.ُش. دَ( باال رفتن، بلند شدن ‖ سرـ  : برشدن

.شده فرا رفته، بلند   بر شده:افراز شدن.   

" سرش راست بر شد چو سرو بلند    
"  فردوسی   به گفتار خوب و خرد کار بند.      

ندی از چوب، گل( بندآب، برغ آب، ب)َب.ر̊ :برغ  

  .برای جلوگیری از پیش رفت آب و خاشاک  

گیاهی از تیره دولپه : )َب.َغ( تره بهاری،برغست 

برند. می  در برخی خوراکها بکار ـ یی ها.  

: )َب.َغ( ]ورغالنیدن[ بر انگیختن، برغالنیدن   

.واداشتن بکاریکسی را بر افژولیدن،   

  برخی جانوران  میان تهی : )َب.غ ُ( شاخ برغو 

در آن دمند. که   

گندم  ، فروشه[ )َب.غ ُ(] بلغور، فروشک:برغول 

ی گندم و جو برای نیم کوفته، دانه ی نیم کوبیده 

آش.  پختن  

  شش پر دانه های سپید، » وفر«  : )َب.ر̊ (برف 

 .از آسمان می بارد در زمستان که مانند *آبگینهو 

وی رشگفت انگیز  و ریخت ها ی   این نگاره ها

ریخت  هر دانه برف  ه می شوند،پارچه سیاه دید 

. برف پیری ویژه ای دارد ‖  

همه موی  اندام او همچو برف"   
   " فردوسی   .ولیکن به رخ سرخ بود و شگرف   
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دهان و زبان  )َب.َف( جوش های سپید در :برفک

زمان کودکی. بیشتر درو   

: )َب.َف.َج( بختک، خفگی و سنگینی   برفنجک

. که درخواب دست می دهد. سکاچه  

تبر و  س  دستباف ی پارچه ی: )َب.َر( گونه ی برک

ی جامه   برای دوختن ،بز  یااز پشم شتر و  زبر

بر دوش که چوپانان    کوتاه و یا پوشش زمستانی

کاله که از برک دوزند.برکی: اندازند.   

، با اینکه، با آنکه، به ـ  : )َب.ِم( به وارونبرکامه

 ناچار، باژگونه. 

 ، برآوردن،ون کشیدنبیرِک.دَ( : )َب.برکشیدن 

پایگاه بلند رساندن ‖ ‖ به  برآهیختن، باالبردن  

   بیرون کشیدن جامه از تن ‖ برافراشتن 

از آنگه که یزدان جهان آفرید  "   
   " فردوسی سپهر بر کشید و زمین گسترید.     

برپاشده، بلندبرشده،  : ) َب. ِک. ِد(برکشیده 

پرورده، نواخته.  آهیخته ‖  

برکشیده سپهر  " نگارنده ی   
" فردوسی مهر.  آرام وو  پرخاشکزویست       

یک سو، درپناه بودن ه  : )َب.ِک( دور، ببرکنار   

بیکار شده.، کاردست دادن ازاز سیج ‖   

ازبیخ کندن، : )َب.َک.دَ( ریشه کن کردن، برکندن 

  از میان بردن، از جا در آوردن

  ویراندامی از گیاه که رگ« » و  : )َب.ر̊( برگ

نگاره  سبز رنگ و به روید، بیشترمی  شاخه 

 دیگر و گوناگون پهن، باریک، دندانه دارهای 

.نگاره های بیکران و نا شمردنی  

‖ یکان  : ساز و سامان، ساز و برگ ، کاچالبرگ  

    *برای شمارش نفج از هرگونه. یک برگ نفج.

)َب.ر̊.َت( گریختن‖ روی برگرداندن،  :برگاشتن

پشت کردن.: پشت برگاشتن. برگردانیدن  

" فرستاده بشنید گفتار اوی    
"  فردوسی زمین را ببوسید و برگاشت روی.       

که   *خرفسترها و *، ( تارپایان: )َب.گ̊برگباالن 

دارند.  *فرانماینازک و  بالهای بسیار نرم،   

انجام دادن، برپاداشتن،   )َب.گُ.ر̊ ( :برگذارکردن

، گذراندن کاری. سپری ساختنبه پایان بردن،   

ارزیابی کردن، آزمودن،  : ) َب. دَ(برگراییدن

‖ دورشدن. سنجیدن، برآورد کردن  

" یکی برگراییدش اندر نبرد    
" فردوسی  که از تیر و ژوبین بر آورد گرد.      

نبشته یا   ده شده ی: )َب.گَ.ر ̊( برگردانبرگردان 

زمین  شخم زدن   ‖ه زبان دیگراز زبانی ب نبیگی

کسی و  بانکی*هماراز  پول برداشت کشاورزی ‖  

برگردانده شده.  ‖  دیگری هماربرگردان آن به   

، [باز گرداندنگردانیدن]بر: )َب.گَ.دَ(برگرداندن 

واپس بردن ‖ برگشت دادن، پس دادن، نپذیرفتن،    

  .بانیپشت و رو کردن، واژگون کردن ‖ ترز̊

برگردانیده:  . ، ترزبانبرگشت دهنده  برگرداننده: 

   رزبانی شده.ده، تبرگشت داده ش

باز  ]برگشتن[ بازآمدن، : )َب.گَ.دَ( برگردیدن

. یا آیینیازکیش برگردیدن   گشتن، باز پس آمدن ‖  

 ‖ واژگون شدن، وارون شدن.
دت روز یار توام  " چو برکرد    

" فردوسی    بگاه چرا مرغزار توام.      
از زمین   یدن،برچ: )َب.َت( برداشتن، رفتن برگ

 بلند کردن ‖ ربودن. 

ه برگیرد آنرا که تو بفکنی " ک   
"  فردوسی که پیوندد آن را که تو بشکنی.       

برداشته شده، برچیده،  ِت(: ) گِ. ِر.برگرفته  

   پذیرفته.

زمانی   : )َب.گ̊( ریزش برگ در پاییز.برگریزان

)سرخ   و به  گهولند  که برگ درختان رنگ می

. خزانزرد، نارنجی در می آیند. ، اناری(  

َب.گُ.ر̊( انجام دادن، بجا آوردن، ): برگزارکردن   

جشن و مهمانی.  برپا داشتن. براه اندختن  

 پسندیدن، گلچین کردن،  : )َب.گُ.دَ(برگزیدن

   .گزینش و گلچین کردن چیزی درسنجش

:برگزیدگان برای مردم. بیشال پسندیده.برگزیده:   

گزیند رواست " هر آنکس که او بر  
"  دوسیفر    جهاندار بر بندگان پادشاست.      

که در )َب.گُ. ̊ت( زره و پوشش  :برگستوان

هنگام جنگ برتن می کردند یا  زمانهای گذشته 

 روی اسپ می انداختند. برگستان نیز گفته شده. 

" چو خفتان و چون تیغ و برگستوان    
" فردوسی   .  همه کرد پیدا به روشن روان      

و   *گَ( بازگشت، آنچه ازهمار )َب. :برگشت   

. برگردانند   بانکی شمار  

‖  : )َب.گَ.َت( برگردیدن، باز آمدنبرگشتن   

از دین و آیین خود برگشتن ‖ واژگون   بازگشتن‖

واژگون، برگردیده.برگشته:  شدن.   

: ) َب.گُ. دَ( برگماریدن، برگزیدن،  برگماردن  

. گماشتن برگماشتن.  
نژاده، دودمان واال، بلندپایه. : ) َب. َه( برگوهر   

مغز از خرد " بدو گفت کای شسته   
" فردوسی ز برگوهران این کی اندرخورد.       
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هلو   ، برگه ی.گِ( چیزی مانند برگ: )بَ برگه   

.در آفتاب زردآلوی خشک شده  یا  

بریده شده به   *پاره های رخنه )َب. گِ(  :برگه   

یک اندازه برای نوشتن نام نبیگ ها و جای دادن  

     .در نبیگخانه در برگه دان

با نام   برگه ها  ( جای گذاشتنگِ: )َب.برگه دان  

  براییا میز   گنجهکشو در ‖در نبیگخانه  نبیگ ها

  و پرونده.  گذاشتن دستک، نامه

 تاک انگور و برای بستن : )َب.َر( چوب بند برم

داربست.  .کدو و خیار مانند  بیاره های  

ازبرکردن و بیاد نگاه   » ورم «  ر̊ ( )َب. :برم

آبگیر.استخر،  ، یاد ‖ *ویر داشتن ‖  

:)َب.دَ( ]پرما سیدن، پرواسیدن[ دست برماسیدن 

مالیدن، سودن، بسودن، پساویدن، دست زدن به  

چیزی برای اندریافت گرمی، سردی، زبری و   

نرمی آن.)برماسید، برماسد، خواهد برماسید، 

  ببرماس، برماسنده، برماسیده(.

تنبان  پاچه    زدن)َب.دَ( ]ورمالیدن[ باال :الیدن برم

لوله کردن و در هم   ‖   کاریبرای انجام  ستینو آ

نوردیدن، مالیدن، ورمالیدن، پیچانیدن.  پیچیدن،  

: )َب.َم.دَ( خزیدن ‖ ربودن‖ کشیدن. برمجیدن  

: )َب.َم.دَ( سودن، دست مالیدن.برمچیدن  

ـ  خود نافرمانی،  شوریدن، : )َب.َم.دَ( برمخیدن

    ‖ شورش، فتنه. سری، سرکشی

، رمر، پرمور[ امیدواری: )َب.َم( ]برمو، پبرمر 

زیبود. *کلیز،‖  چشم براه بودن، بیوسا  

: )َب. َم . دَ( خزیدن، کشیدن ‖ ربودن. برمشیدن  

خود پسند، خود » ا پ ر ِمنیش̊ن« : )َب.َم.ِن(  برمنش

   گردنفراز خودبین، ـ خواه، 

برآن چربدستی رسیده به کام "    
"  فردوسی . یکی برمنش مردمانی بنام      
]برناه،  «ـ ابورنای  » اپورنای .ر̊ (: )بُ برنا

  برناچه: برناک[ جوان، مردجوان، خوب و نیک. 

جوانی ≠ پیری. پیر و برنا. برنایی:  .جوانک  

  " توانا بود هر که دانا بود  
" فردوسی   بدانش دل پیر برنا بود.      

]ورنامه[ سرنامه،  دستورکار،   ِم(: )َب.ر̊. برنامه 

که روش و آیین   نوشته  *،نسک سرنامه در آغاز

ی را گزارش دهد.کار  

" چو زآن نامه ورنامه برخوانده اند    
" فردوسی   سخن های نغزش بر افشانده اند.      

گیاهی است  «ـ برینج  » ویرینج: )ِب.ِر( برنج 

باریک، شاخه   برگهایاز تیره ی گندمیان، دارای 

می  ، بلندی آن به یک و نیم متراش بند بند است ـ 

هند، برنج از *نیاز دارد. وادهد. به آب بسیارـ رس

نکوبیده  برنج شلتوک یا چلتوک:   ژاپن است.چین و 

در نیاورده باشند؛ شالی.پوسته که از   

 برنج زار، شالیزار.  ِر( ]گرنجار[ : )ِب.برنجار 

:)َب.َر(]برنجین. ورنجین[ النگویا دستبند،برنجن   

بدست   که زنان *از زر یا سیم و یا توپال *چنبره  

  دست برنج، پابرنج. نند.و مچ پا ک

: )َب.ِن.دَ( سوار کردن، کسی را بر برنشاندن 

 جایی نشاندن، بر تخت نشاندن.

" چو بیدار شد بخردان را بخواند    
  "  فردوسی  سران سپه را همه بر نشاند.     

: )َب.ِن.َش.َت( سوارشدن براسپ، بر برنشستن  

شسته.سوار شده، نبرنشسته: تخت نشستن.   

 ـدَ( به رودربایستی گیر دَ. .: )بِ برودرماندن 

 کردن، کاری را از روی ناچاری انجام دادن،

از شرم یا ناچاری.  چیزین یا گذشتن ازپذیرفت   

ُرمند  .َم(: )بُ برومند    ] از بر»میوه«« » بـ ُرمند ـ و 

بارور،  نیرومند ‖ [پسوند نشان پذیری  «اومند » و

دار، کامیاب.  خرم ‖ برخور‖ شاداب، پربار

برومند بودن. برومندی:   

" تو مخروش وز داده خرسند باش    
"  فردوسی  به گیتی درخت برومند باشد.      

ی بیرون ≠ درون. ( کاهید ُب  : )برون   

بیرونی.  برونی:  

" فرستاد باید فرستاده ای    
"  فردوسی درون پُر ِز مکر و برون ساده ای.       

  برون تو:زیرا که.  ، برایواژه( )افزون( بُ ) :برون 

بیش از اندازه. برون از اندازه: برای تو ‖   

. ن̊.ُس( بیرون سو، سوی بیرون. : )بُ سو  برون  

بیرون شو، راه بیرون شدن.   برون شو:  

.  ≠ درونمرزکشور بیگانه  .ُر.ن̊.َم(: )بُ برونمرز   

ک«  ِر(: )َب.بره ر     بچه گوسپند یا بچه آهو‖ » و 

نخستین پیکره  ‖ نام  خوش باورساده و مردم 

بره. باره   با ماه فروردین. برابردراخترشناسی،    

با راه ‖ نیکو، آراسته.( براه،  : )ِب.َر.ه̊بره   

درهم شدن، :)َب.َه.دَ( پریشان شدن،هم خوردنبر  

. سرنگرفتن نگران شدن ‖  

: )َب.َه.َز.دَ( زیرو رو کردن، پریشان زدن   برهم

، شیبیدن کردن، پراکنده ساختن، سرنگون کردن.  

  آشفتن، شیواندن، شیوانیدن، آمیختن.

همه لشگر ترک برهم زدند  "   
"  فردوسی  .به بوم و برش آتش اندر زدند       
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بی ـ   لخت،  ک«ـ  نـ» بره̊  : )ِب.َر.ه̊. ِن (برهنه 

‖ پدیدار، آشکار.  در درخت  بی برگی جامگی ‖  

: رک و بی پرده.راـُ برهنه و ب  

فرستاده چون پاسخ آورد باز "    
"  فردوسی   رهنه شد آن روی پوشیده راز.ب      

سوختن و دگرگون شدن رنگ : ) َب. دَ( برهودن  

پرهودن. راه شدن.مشدن، گازگرمای آتش‖ آواره   

بر ـ برکشیدن، برآهیختن، .َت( : )َب برهیختن

آموختن، پروراندن،   ختن،فره هختن، ‖ آوردن

برکشیده،فرهخته. برهیخته:  فرهوختن.، پروردن  

. روی آتش کباب شدهر̊ ( برشته،  .: )بِ بریان  

برشتن، کباب کردن، بریزیدن.بریان کردن:   

" من از دخت مهراب گریان شدم    
   " فردوسی   چو بر آتش تیز بریان شدم.    

ی   تابه ‖ *پزاوه] بریزن، برزن[ ( : )َب.جُ بریجن 

.فالی برای پخت نانوگلی یا س  

‖   جدا کردن، گسستن» بریتن« دَ(  : )ُب.بریدن 

نوردیدن، در ‖ پاره کردن با کارد یا دوکارد 

 برش: خسته شدن، بی انگیزه شدن. ‖ پیمودن

  ر:ـُ تیز، برنده. ببران:  پاره کننده.برنده:   برندگی.

بسان پسوند،  به بریدن، ببر، و به چم برنده )فرمان(

، برش، شکاف  بریدگی:مانند: آهن بر، چوب بر. 

بر، برنده،  برید، بخواهد )برید، برد،  جدایی.

 بران، برا، بریده، برش(. 

" جهان را بداریم با ایمنی    
"  فردوسی  ببریم کردار اهریمنی.      

َز( ]پرویزن[ آبکش، ترشی پاال،   : )َب.بریزن

 پالونه، پاالون، پاالوان. 

.  باالییباالیین، باالتر،   » ب ِرن «( : )بَ برین 

 چرخ برین، بهشت برین، سپهر برین، بادبرین.

   سپهرباالیین.باالیی، بهشت 

 " خروش سواران ایران زمین 
   " فردوسی  رسیده بگوش سپهر برین.   

برش از ( پاره ی بریده شده از میوه، : )ُب برین 

بریدن، برش. برینش:  .خربزه و هندوانه  

از گونه ی  جانوری » بوزـ بوزک«  : )ُب(  بز

خوار و نشخوار کننده، دارای شاخ ، گیاهگوسپند 

کوتاه. از موی ، کرک و شیر  از و دمو ریش در

نیست. نرم و چرب گوشتش  آن بهره می برند،  

" میان بز و گاو میش و ستور    
"  فردوسی شمردم شب و روز گردنده هور.      

  ،: )ُب.ز̊ ( بد آوردن و باختن در بازیِ بزآوردن

.در گرو بندی و منگیا  

  با نخود، : )ُب.ز̊ ( گونه ای آبگوشت، کهبزباش

.، لپه  و سبزی می پزند *مکژاژ  

مردم ترسو، کم دل.  : )ُب.ز̊. ِد( نمار به بزدل   

ـ  زدودن، بزداییدن، پاک  دَ(ز̊.. : )ِب.بزدودن 

 کردن، زنگ ستردن. 

" خردمند بزدود آهن چو آب    
" فردوسی  فرستاد بازش هم اندر شتاب.      

زورگ«  ز ُ( :)ُب.بزرگ   ‖ ، بلند باالتناور» و 

  ته، سرور‖ بزرگسال، کهنسال‖ارجمند، برجس

≠ خرد.گسترده.  ، جایدارای  پهنه و گنجایش  

گرامی داشتن، ارجمند .گ̊ ( : )ُب.ز̛.ر̊بزرگداشت 

 شمردن، ارج گذاشتن. 

دو    ز ُ.گ̊ ( شاهراه، آزاد راه، راه)ُب. :بزرگراه

.   و جدا شده با دیواری کوتاه  سویه  

پیر،  : )ُب. ز ُ. گ̊ ( سالمند، سالخورده، بزرگسال 

سال.کالن جا افتاده،  

بالیدن. ن« ـ  » والیت: ) ُب. گ̊. دَ( بزرگ شدن  

 زروگ منیش̊ن«» و   (: )ُب. گ̊. َم. نِ منش بزرگ

نیک نهاد، پاک نهاد، پاکزاد،  بزرگوار، ارجمند،

 خوش گوهر. 

، بخشنده، باگذشت،( ارجمند  گ̊ : )ُب.بزرگوار   

. ارجمندی بزرگواری:بزرگ نژاد، جوانمرد.   

، بزبچه، بزیچه. گالهبز ِل(: )ُب. ز̊. بزغاله  

بز کوچک. ک« » بوز  : )ُب َز( ]بزیچه[  بزک  

است  ]پازن. پاژه[ جانوری  ِز( )ُب. :بزکوهی

با شاخ های بلند و ریش دراز، درکوه گیاهخوار 

کنند. می را برای گوشتش شکار ، آنمی زیید   

جشن، خوشگذرانی،  «  » بزمز̊ (  )َب. :بزم

.ریمهمانی و باده گسا  

سر ماه را روی برتافتند  "   
"  فردوسی  سوی باده و بزم بشتافتند.      

سامان ـ  بزم آراینده. : )َب.م̊ (]بزم آرای[  بزم آرا 

     .و مهمانیجشن دهنده  

ـ گوشت یا تخم » بزماورت« : )َب.ز̊. َو( بزماورد 

   .توی نان  برای پیچیدن و سبزیهای خوشبو  مرغ 

زمچه[ چلپاسه، گونه ای  ج ِ(]ب )ُب.ز̊ .َم.: بزمجه 

 مارمولک، آفتاب پرست. 

:)ُب.ز̊ ُم( پرنده ای از راسته ی دوندگان،  بزمرغ

ندارد.سر وگردنش پرکوچکتر از شترمرغ،   

[ جای جشن و مهمانی و  : )َب.م̊ (]بزمگه بزمگاه

رامشگری.  شادمانی، خنیاگری و ، باده گساری  

: )َب. ز̊. ِم( گوشه ای از بزمگاه. بخشی از  بزمه 

 نشستگاه جشن و شادمانی. 
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ان برای  دزدی  راهزن  پنهانگاه  : )ِب.َز.ن̊ (بزنگاه

.مچ گیر شدنسر بزنگاه گرفتن:   ‖رهگذران از   

چه زودتر، بسیار زود، هر، انشتاب : )ِب ( بزودی   

بسیار زود.  بزودی زود:در آینده نزدیک.   
" اگر من بزودی بیایم  براه   
" فردوسی   ه گوید مرا آن خردمند شاه.چ      

چ ک ـ بـ زک« ِز( : )ِب. بزه ]بژه[ گناه، » و 

 نادرستی، ناراستی، دزدی، کژی، نابکاری. 

" ز کار بزه چند یابی مزه    
" فردوسی بیفکن مزه دور باش از بزه.       

 کار[ ]بزه » بچک کار« ز ِ( .: )بِ کار بزه

   بدکار، نابکار.   بزه گر، تبه کار،  کار،گناه

کار،  بزه  » وچک گر« گَ(ِز. : )ِب .بزه گر 

 گناهکار، تبه کار. 

)َب.دَ( ]وزیدن[ گردش و جنبش باد. : بزیدن   

  وزیدن.درکار وزان،بزان: جهنده، وزنده. بزنده: 

خواهد بزید، ببز، بزنده، بزیده(   بزید، بزد،)  

.  جواله: پنبه بز. زدن پنبه ‖  

  زرک دیسهه ب سرما: )َب( برف و دمه که دربژ

پژ.  ریزد. آسمان از ینو پولک زر  )َز.َر(  

 بشکول از بشکولیدن: : )َب(]بشکول[  بژکول

  ‖ رنجکش، سخت کوش ‖  مرد تنومند ، نیرومند 

. چست و چاالک  

برگشت آوا در  ]پژواک ـ  بژواک[ : )َب(بژوال 

برگشت سدا.  مانند آن.گنبد و کوه و   

)َب( ]پژهان[ آرزوی داشتن داشته های  : بژهان

رشک.  ≠  هان. بژبد خواهی بی  دیگران  

 بس کن: ‖فراوان   بسیار،«  س» و   : )َب(بس

بایست، دست بردار.باز  

" چنین داد پاسخ که گفتار بس   
"  فردوسی   بکردار جویم همه دسترس.      

.شاید : )َب( ]بس[  چه بسیار،چه بسا، بسا  

 " بسا پهلوانان که بیجان شدند 
"  فردوسی  زن و کودک خرد پیچان شدند.     

هموارکردن، بیل زدن،  ِب.ر̊ .دَ(): بساردن  

دادن. ) بسارد، بساَرد،شیار شخم زدن زمین،  

 خواهد بسارد، ببسار، بسارنده، بسارده(.

: )ِب. ِد( زمین شخم شده و آماده برایبسارده  

 کاشتن. 

در گل بخش برجسته   ) زیست شناسی(: )َب( بساک

 میله ی میانی دارای دانه های گرده.

برگ  و *، اسپرغم ج گل ا: )َب( افسر و ت بساک

مورد)ر̊ ( که پادشاهان و دلیران درروزهای  

بر   و مردم در جشن زناشویی  جشن و شادمانی

. بساک های گل. می گذاشتند سر  

: )ِب( سازمند، آراسته، آماده، روبراه، بسامان

  سامان یافته. راست،  نیکو، خوب،

بازه  و پیاپی در  جنبش پشت سرهم: )َب.َم( بسامد

‖  بش و رفت و آمد پیاپی در فیزیکجن ،یکسان  

  *فراوانی در دانش رایشگری.

: ) َب. دَ( آبیاری، آب دادن. بسانیدن  

که  : )ِب( یکی از سهش های پنجگانه بساوایی

را از راه پوست  سردی، گرمی، زبری و نرمی

 در می یابد.

ـ  ]پساویدن[ بسودن، دست : )َب.دَ( بساویدن

ست مالنده. د بساونده:  مالیدن، دست بسودن.  

: ببساو بساویده: دست مالیده، دستمالی شده.   

، دست بمال ‖ بسایانیدن. به بساویدن)فرمان(    

: ) َب. دَ( بسودن، پسودن، پساییدن. بساییدن  

یا  *ِگل، آگر)گُ( : )َب.س̊ ( بند، آب بند،بست

   .تنداب یا ، رود آب جوی  بستن   چیزدیگر برای

یا نزد  ترس جان به جایی  واز: )َب.س ̊( بست

بست نشستن،   پناهنده شدن.. نپناه برد کسی   

  بوستان، گلزار، باغ.» بستان« : ) ُب( بستان

" گذر کرد سوی شبستان خویش    
    " فردوسی   سوی بستان خویش. همی گشت بر    

، پالیزبان. : ) ُب. ن̊ ( باغبان، باغ پیرابستانبان  

بوستان سرا، بستان سرا.   : )ُب. َس(بستانسرا  

.ه و سرا در بستان و باغ خان  

ی که از دیگری پول یا کاالی : )ِب.ن̊ ( آنبستانکار

 را که وام داده، باید پس بگیرد ≠ بدهکار.

)ِب.َت.دَ( ستدن، گرفتن. : بستدن  

" بیاورد پس نامه مرد جوان    
" فردوسی   ازو بستد آن نامه را پهلوان.      

جای ، نهالی  » وسترـ وسترگ« : )َب.َت(بستر 

  بستر رود: ‖  ، تشکخواب ب، خوابگاه، بسترخوا

، بستر گناه. بستر بیماری ‖ گذرآب جای و راه   

: )َب.َت.ر̊.َه( نهالی، روپوش یا چادر آهنگ بستر

 شبی که روی بستر خواب کشند.

، پاک کردن. ستردن: )ِب.َت.دَ( بستردن   

" ورا دید کاوس بر پای جست    
"  فردوسی   بخندید و بسترد رویش بدست.      

ـ )َب.َت.ر ِ.ُر( جایی که آب از آن می : رود بستر 

 گذرد. زمینی که بر آن رود روان باشد. 

: )َب.ِت( پیوند، پیوستگی، خویشاوندی، بستگی  

بند شدن، بسته شدن.   دلبستگی، خویشی ‖  
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 پیوند دادن، » بستن ـ وستن«: )َب.س̊. َت( بستن

   ‖ افسردن و یخ زدن ‖بند کردنبند کردن، در

  برچیدن گاه، بنسرمایه، ‖ برچیدن  سفت شدن

بندان  بستن راه، راه  پیشه یا کار ‖ بستن پرونده ‖ 

، گره  سفت شده بند شده،بسته:  بندیدن.  کردن ‖

بست، ببند، بسته(. . ) بست، بندد، خواهد خورده  

" سخن چند گفتم بچیزی نبست    
"  فردوسی  ز گفتار باد است ما را بدست.       

، یخ بسته.  دهز رده، یخفس :بستناک   

   ، فسردگی، افسردگی ،)َب( یخ زدگی :بستناکی 

تن ‖  سزاوار بس، َت( درخوربستن : )َب.بستنی 

فسرده ازشیر، شکر ، تخم مرغ   آمیخته یی  

 و گاهی آمیزه با چندین میوه.

بست و گشود، زمان  گُ(  : )َب.بست و گشاد

 گذشته از پویه ی بستن و گشودن. 

الی، آنین، خمچه.فو سبو، کوزه س: ) َب( بستو   

(]ستوه.استوه[ دلتنگ، بجان آمده.)ِب. ه̊ :بستوه   

فسرده، سفت شده ‖    بستک« » ِت(: )َب.   بسته

  ‖ پیوسته ‖ در بسته، امید بسته ‖در بند  ،بند شده

. دلبسته بودن به چیزی. ≠ گشاده بستهکوله بار.   

دلت بسته داری به پیمان اوی  "   
"  فردوسی  . روان را نپیچی ز فرمان اوی      

برای  مایه  ،سرشتن آرد َب. َخ. دَ( : )بسخندن

    ..  شوند بجوش و باال آمدن آرد سرشتن

س ت ت» ُوس   : )ُب.َس(بسد جانوردریایی   « ـ و   

پوشش   با مانند گیاه بزمین می چسبد،بی مهره که 

  سنگ سرخ رنگی که  از خود می تراود  آهکی

. د کارد برد دار که در گوهر سازیمی سازد   

 نمار به لبان سرخ و گلگون. 

" لب رستم از خنده شد چون بسد    
"  فردوسی چنین گفته نیکی ز یزدان رسد.      

ذشتن، به پایان  دَ( مردن، درگ : )ِب.َس.بسرآمدن

 رسیدن‖ بجوش آمدن ‖ بخود آمدن، بهوش آمدن. 

" مرا بود هم مادر و هم پدر   
" فردوسی  کنون روزگار وی آمد بسر.      

  گذراندن، به پایان بردن،دَ(  .: )ِب.سَ ردنبسرب 

آوردن، سپری کردن زمان، گذراندن زمان،  ابج

ـ   ‖ سازگاری  ، زندگی کردنروزگار گذراندن

، همراهی کردن. نمودن  

سیدن. رردَ(به پایان آمدن، به س )ِب.َس.:بسرشدن  

:)ِب.ِس( به سزا، سزاوار، شایسته، درخور.بسزا  

ساختن‖ ساخته و آماده  : ) ِب. دَ( آمادن، بسغدیدن

، بسیجیدن، سیجیدن. شدن  

دادن، گرفتن، نوازش .ِک.دَ( درپهلو: )بِ بسکلیدن

غلغلک دادن. ‖  در آغوش گرفتن  

کاهیده  [ گسالندن( ]بسالنیدن. .دَ : )ِب.سَ بسالندن

گسیختن.  .پاره کردن، شکستنبگسالندن،   

بسنده  سزاوار، شایسته.  ِد( بس ‖)َب.َس. : بسنده

دن، به پایان رساندن. بس کرکردن:   

بسنده کنم زین جهان گوشه ای  "   
   " فردوسی   .به کوشش فراز آورم توشه ای     

ساویدن[ دست دَ(]ببسودن. پسودن. پ: )َب. بسودن

ساییده بسوده: . سودن  ساییدن، ،پرماسیدنمالیدن، 

شده. دستمالی، شده  

کمندی برآن کنگره در ببست  "   
" فردوسیود دست.    گره زد برو چند و ببس       

: )ِب. دَ( ]بسولیدن[ نفرین کردن، بد  بسوریدن

، بد خواستن. کردن خواهی  

چندین،  ،، بسیفراوان سیار«» و    (: )بِ بسیار

≠ اندک، کم. سرشار، بی شمار، انبوه  

" مرا اختر خفته بیدار گشت    
   " فردوسی  به مغز اندر اندیشه بسیار گشت.    

دانشمند، فرهیخته. ،فرزانه(  : )بِ بسیاردان  

( ]بسیارگوی[ پرگو، پرسخن، : )ِب بسیارگو   

، روده دراز.پر چانه، پرگفتار  

نیروهای   : )َب( سامان و ساز و برگ بسیج

‖  آهنگیدن.  ‖ سازکارها،آمادگیجنگی   

" نمانم که رستم برآساید ایچ    
"فردوسی  همه جنگ را کرد باید بسیج.      

ـ ن، سامان آماد  : )َب. دَ( ] پسیچیدن[بسیجیدن

بسغدن، یازیدن، کارسازی  دادن، آهنگ کردن. 

بسیجیده:  آماده کننده. بسیجنده: کردن، بیاسغدن. 

آماده شده، سامان داده شده. ) بسیجید، بسیجد،  

 خواهد بسیجید، ببسیج، بسیجنده، بسیجیده(. 

"  بباید بسیچید ما را بجنگ   
"    فردوسی ب آوریدن بجای درنگ. شتا       
  ایبریا برنج   : )َب( بند، بست، بند ازآهنشب

. و جزآن *نخاشکدا و *تبنگوبستن   

، کاکل  یال گردن اسپ » بُشن « : )ُب( بش

گردن اسپ.   یا اسپ، موی *مردمزاد   

کشاندم بر خاک ابر یال و بش "    
   " فردوسی سیه سم و کف افکن و بند کش.     

: ) ِب. دَ( پراکندن، پریشاندن. بشپولیدن  

خراشیدن، شخودن.  : )ِب( بشخودن،اییدنبشخ  

‖ افشاندن‖ دزدیدن.  : )ِب. دَ( درخشیدن بشخیدن  

: )َب.ش̊ ( ریزه های برف ‖ شبنم، پژم. بشک  
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سوراخ کردن، ]پشکلیدن[  دَ( َک. : )ِب.بشکلیدن

خراشیدن، با ناخن یا چیز نوک تیز، خراشاندن  

 شکافتن و دریدن، جر خوردن، رخنه کردن. 

پیرامون که خانه  چکم[ بارگاه‖( ]پ: )َب. کَ بشکم

.ایوان آن پنجره و بادگیر دارد،  

: )ِب.َک( آوایی که هنگام پایکوبی از بهم  بشکن

 زدن سرانگشتان در می آورند.

شکوفه، گل  » ویشکوفک« ِف(:)ِب بشکوفه 

، هراش. باال آوردن خوراک بهاری، غنچه ‖  

" وگر باز گردی به زابلستان    
"  فردوسی  ه ی گلستان.هنگام بشکوفه ب      

: )ِب.ُک( ]پژکول[ مرد چست و چاالک، بشکول  

، رنجبر. چابک، سخت کوش  

، سخت  کی، چاالی: ) ِب.ُک.دَ( چابکبشکولیدن

در کار. ، چستی و زرنگیکوشی  

هم دربشلیدن(.  ]پشل[ )از ستاک: )َب.َش( بشل

هم آویزند، بهم  در ه، دوتن کهد چسبیهم آمیخته، ب 

‖ در هم آمیختگی.  چسبیدهر گبیکدی آویخته،  

در  : )َب.َش.دَ( ]پشلیدن[ بهم چسبیدن، بشلیدن

چسبیده ،  بشلیده: آویختن به چیزی، برهم دوسیدن، 

میاویز. در مبشل: درنیاویختن.درنشلیدن: درآویخته.    

)بشلید، بشلد، خواهد بشلید، ببشل، : دربشل. فرمان

 بشلنده، بشلیده(. 

های برف که  : )َب.ش̊ ( شبنم یخ زده، ریزهبشم

 شبهای زمستان روی زمین نشیند، بشک.

: )ِب.َش.دَ(]پشنجیدن[ پاشیدن، ریختن، بشنجیدن  

بشن، بپاش.     به بشنجیدن:   فرمان گل نم زدن،

  ببشنج، بشنجید، بشنجید، بشنجد، خواهد )

   .بشنجنده، بشنجیده(

درودگری  ی از آهن برای زار: )ِب.ِش( ابگ بشن

. کلنگ، تیشه، *و واالدگری  

‖ بد خو بودن.   : )ُب. دَ( شستنبشودن  

ُب.ُش.دَ( ]پشوریدن[ نفرین کردن، بد : )بشوریدن

خواهی ‖ برانگیختن، پژولیدن،  به جنبش آمدن،  

 شوریدن، سرکشی کردن، خشمگین شدن. 

زشت و به آواز سخت دشنام ه ب"    
"  فردوسی به تندی بشورید با شوربخت.       

ساز، باهوش. ُب( ]پشول[چاالک، کار:)َب /بشول   

)ِب.ُش.دَ( ]بشوالندن[ بر انگیزانیدن، :دنیبشوالن   

جنبانیدن )بشوالنید، بشوالند، خواهد بشوالنید، 

 ببشوالن، بشوالننده، بشوالنیده(.

چستی پریشانی، بهم ریختگی ‖.َل( : )بِ بشولش  

   انندگی ، بینندگی.  د   ‖ کارسازی و چاالکی، 

ـ  ی، کارسازی دانای : )ِب.ُش.دَ( دانستن،بشولیدن

، زبردست بودن ‖ با  کردن، چست و چاالک بودن

   بشولش:‖ بینش و دانش داشتن.   هوش بودن

چستی، چاالکی. بشولنده: کارساز، کاردان، دانا 

  بشول: .سازی شدهکار دانسته،  بشولیده: و بینا. 

به چم بدان و ببین و کار  به بشولیدن، )فرمان(  

بشولید، )بشولید، بشولد، خواهد سازی کن. 

 ببشول، بشولنده، بشولیده، بشولش(. 

پاشیدن،  ُب.دَ( برهم زدن، : )َب/ بشولیدن  

   پریشان شدن.پریشان کردن ‖ درمانده گشتن، 

بغ بانو.  : )َب( خداوند، ایزد، آفریدگار.بغ  

: )ُب.َر( پیچیده، پیچ در پیچ، دشوار، بغرنج 

 نارسا، درهم برهم، بسیار درهم. 

بتستان، بتکده. نه ی خدا، : )َب.غ ِ( خا بغستان  

چم  به و بیستون شده سپس واژه بهستان و این  

زیرا در زمان  خدایان بوده است،  جایگاه

نام   بغ  چند سده پس از آن هخامنشی و   

 پروردگار جهان و کیهان بوده است. 

   آغوش، آگوش. بر،  : )َب.غ َ( کنار، پهلو،بغل

]پک. وک[ وزغ، غوک.  «  » وک  : )َب(بک  

ک̊( ته دیگ. خوراکی که به ته دیگ : )ُب.نبکرا  

به   فرمان :است. بکرانچسبیده و بریان شده باشد. 

 کرانیدن، به چم تراشیدن ته دیگ است. 

سر ) *سوـَ تسر ‖بامداد ]پگاه[ زود،  : )ِب.(بگاه

    بگاه بودن و دیر نکردن. بهنگام، .(تسو خواهم آمد

: )ِب.ِب( بازداشت گروهی مردمان. بگیربگیر  

به چم  بهل و برو،  ی  کاهیده:)ِب. ل̊. ِب.( لبشوب

، یرهمبدرهم  ،آشوب بگذار و برو، نمار به   

، آشفتگی. ، بی سامانیبهم ریختگی  

  : )َب.غ ُ( گندم و جو کوبیده و نیم پختهبلغور

نارسا و درهم. سخن  : بلغور کردن ‖ برای پختن آش   

: ) َب. َف.َت( ]الفختن[ اندوختن، گرد ـ  بلفختن

بلفخت(. الفیدن. ـ، بیالفخت، ـ ، الفخت، کردن. )  

: )ُب.َک.َج( هر چیز شگفت و خنده دار.بلکنجک  

   کرجی.  .کوتاهدیواره ( کشتی کوچک : )َب.لَ بلم

ـ  لندیدن، خشمگین و آزرده  : ) َب. َم. دَ(بلملیدن

، ژکیدن ‖ نا شکیبایی، نابردباری. شدن  

 شته،برافرا افراشته،  » بولند « ( ن̊ َل. :)ُب.بلند

  باالیی  دراز ‖ دارای بازه بسیاراززمین ‖ کشیده، 

ها  آمیزه برآمدگی.  بلندی: .بلند≠ کوتاه برای اندام.

بزرگی.بلند منشی:  .اختر بلند  ، پیشانی بلند   

" زن و مرد را از بلندی منش    
"  فردوسی نباید به گیتی ز کس سرزنش.       
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، ( دراز دست، زبر دست ̊د َل.: )ُب .ستینبلند آ  

 بلند پایه، توانا. 

: )ُب. َل.̊د( شناخته شده،  سر شناس،بلند آوازه   

 پر آوازه، نامدار ≠ گمنام. 

: )ُب.َل.د̊.اَ.َت( خوشبخت، نیک بخت،بلند اختر  

 بلند بخت. 

که یزدان تو را بی نیازی دهد  "  
   " فردوسی . بلند اختر و سرفرازی دهد    

پایه.  : )ُب.َل.̊د( برتر، باالتر ≠ دونبلند پایه   

سمان اوگ آکه در : )ُب.َل.د̊.َپ( پرندهبلند پرواز

بزرگ  و آرزوی  آرمان   ‖ و بفراز رود  گیرد 

.  ، خواستار بزرگیداشتن  

: )ُب.َل.د̊ ( برداشتن و باال بردن،  بلند کردن

  بیدارکردن برافراشتن، دراز کردن، برخیزاندن‖

دزدیدن. از خواب ‖  

آرزو و  ( بلند پرواز، : ) ُب.َل. گِبلند گرای  

 آرمان بزرگ داشتن، بلند گراینده.

.  ابرای بلند کردن آو : )ُب.َل.د̊.گُ( دستگاه بلندگو  

≠   داشتن واال آرمان :)ُب.َل.د̊.ِن.گَ(بلند نگر  

. دست و دلباز ≠ تنگ نگر ‖ کوته بین اندک بین،  

، برآمدگی، برشدگی « ̊ » بولندیه َل( : )ُب.بلندی

ترین بخش هر  بلندی کوه، باال، یفرازباالیی، سر

بلند بودن، بلندی آوا، بلندی شب، سربلندی. چیر،   

سفروغ و بلندی نجوید ز ک"    
"  فردوسی  دل افروز بخشنده اویست و بس.      

ندین[  پیرامون در، سردر َل( ]پل ُب.: )بلندین

ارچوب در.خانه، چ  

است تناور دارای درختی   » بلوت«  :)َب(بلوت

آویخته، میوه  رد وز گلهای  شکافدار بابرگهای 

و از آرد آن نان می پزند. آن خوراکی است   

از شرمگاه   ‖ بخشیخروسج : )ُب، ُل( تابلوچ 

های  شهراز دختران ) کلیتوریس( که دربرخی 

د د منشانه میانه ی خاوریا دیگر کشورها  ن ایرا

]چوچوله[.  .می برند  « آیین گذشتگان » بنام  

بیخ و بن:بیخ، بنیاد، پایه.   » بون« : )ُب(بن  

باال و پایه ‖ بها برگ. سر و بن: ریشه و بنیاد.   

" همی چاره سازیم تا جای ما   
" فردوسی  بماند ز بن نگسلد پای ما.           

رود یا  ( ته آب، آنجا که آب : )ُب( )بن + آب بناب

. از روند باز ماند   چشمه  

تار ابریشم، ریسمان خام که بر دوک  : )َب( بناغ

بناغ    که یک شوهر داشته باشند  دو زنپیچند ‖ 

‖ دبیر، نویسنده، نویسا.  )َه(. هوویکدیگرند   

: )ُب.گُ( نرمه گوش، پس گوش. بناگوش  

، نامور.شناس،  بلندآوازه: )ِب( نامی، سربنام  

" همی گفت کامروز مردن بنام    
" فردوسی  به از زنده و رومیان شاد کام.      

شگفتی  ی ژهوا یزد[ا ] بنام: )ِب.م̊. َز(یزدبنام  

.چشم بد دور، بجای و سوگند   

که بن آن بسته باشد ‖ کار :)ُب.َب( کوچه بن بست

.ری که راه چاره برای آن نیابند دشوا  

[ پنبه ی زده و گلوله شده : )ُب.َج( ]پنجکبنجک 

 برای رشتن، غنده.

بخش  مهربان شدن‖   ( یاری دادن ‖ )َب.دَ : بنجیدن

واهد بنجید، ) بنجد، بنجید، خ ‖ خوگرفتن. کردن

 ببنج، بنجنده، بنجیده(.

    استخوان میان دو پیوند   : )َب. ن̊ ( بندگاه،بند

نور  که بدست و پای جا‖ زنجیر*بخشی از نبیگ  ‖

 دیواربرای باال آوردن آب ‖ یا مردمزاد زنند ‖ 

بند شدن:  ‖  *بنداب برای پیشگیری از تنداب 

: پاره پاره. بند بندنیرنگ، فریب.  چسبیدن به ‖   

" بیامد به تخت کیی برنشست    
" فردوسی همه بند و نیرنگ تو کرد پست.      

.‖ پشتیبان ، پی، پایه: )ُب.ن̊ ( بنیاد، شالودهبنداد  

‖مایه دار : )ُب.ن̊ ( بنه دار، سرمایه دار، بندار  

   .فروشدارو 

بار ـ  کنار دریا برای بارگیری و دَ(  : )َب.بندر 

بندرگاه، لنگر  ،انداختن کشتی ها، شهر کنار دریا

.گاه،  دریا کنارـ   

آوند بهم پیوستن  ،گذشتهدر)َب.د̊.َز.دَ( : بند زدن

.داغ کرده *ارزیر باشکسته شده   

 فرمانبرداری بردگی، «̊ » بندگیهِد( )َب. :بندگی 

سپردگی. پرستش و سر ‖ بنده بودن ‖ نوکری‖  

بندگی است تراز   آسان " وگرشاهی   
"  فردوسی . بدین دانش تو بباید گریست       

بخش  پای دندان،  ‖ : )ُب.ِن.دَ(بیخ دندانبن دندان

 پایه دندان ‖ کنایه از فرمانبرداری از جان و دل.

: )َب.دُ.َب( ساخت و پاخت،  زد و بند،ست ببند و  

سامان و دهناد. ‖  نیرنگ ‖ پیمان   

   چاکر، برده، زرخرید.  » بندک« ِد( .: )بَ بنده

: بندگان. بیشال در برابر خداوند. آدمی  

" که چون بنده بر پیش فرزند تو    
" فردوسی بباشم  پذیرنده ی  پند تو.       

آفرینش ن« ـ̊شـیهد  » بون ش̊ ( : )ُب.دَ.ِه.بندهش   

مهندترین  یکی از‖  آفرینش چرخه ی نخستین،

 نبیگ های زرتشتی درباره آفرینش جهان. 
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   بندیان :بیشالزندانی. : )َب( گرفتار، بندی

( ]بندیوان[ زندانبان، نگهبان بندیان.  : )بَ بانبندی  

: )َب( زندان، جای بندیان. بندیخانه   

ِل( کهن، سالخورده.  : )ُب.بنساله  

) دانژه ـ مانند نخود، : )ُب.َش( خواروباربنشن

لپه،  ،*ژاژمک  (.* نسک ـ   مرجمکدانچه ـ 

.*سیاه بنو سرخ،بنو ، *کالوسک  

  ( آمیزه ای از رنگ سرخ و : )َب. َن. ف̊بنفش

رنگ کبود. نیلگون،  آبی.   

" یکی شیر پیکر درفش بنفش   
" فردوسی  درافشان گهردرمیان درفش.     

گیاهی است » ونـ فشک« ِش(   .: )َب. نَ بنفشه 

  های کوچک کوتاه با شاخه های باریک و گل

   .برد دارد درپزشکی کار بنفش، زرد وسپید.

" به رخسارگان چون سهیل یمن    
   فردوسی"  سمن. بنفشه دمیده به گرد    

پا،  ]بنه[ جای «ـ بونگ  » بونک  : )ُب.َن(بنک 

برای  انبار   هنایش ‖ جا، بنگاه، جایی ‖ ن پانشا

 کردن کاال و سرمایه. 

خریداری   : )ُب.َن.ک̊ ( آنکه کاالی بسیاربنکدار

   خرده فروش بفروشد.کند و به 

: )َب.َک( ]بکران[ ته دیگ، خوراکی که  بنکران

رشته شده باشد.ته دیگ چسبیده و ب  

نا    : )ُب.ُک.دَ( ]بنگشتن، بنگشیدن[بنکشیدن

 جویده فروبردن، اوباریدن. 

ی  ابزارآهنی پهن با دسته  ]بنگن[: )ُب.َک(بنکن

بیل، بیلچه.  .چوبی برای هموار کردن زمین  

و  برگ خرد کرده ی نگ « » م  ن̊ (  : )َب.بنگ 

سیگار  مانند که  شاخه های تازه ی شاهدانه سر

مستی آور   . آبگونه ی آن » بنگاب «دود کنند 

شاهدانه. کار برد دارد.درپزشکی است،   

جای داد و ستد، انبار،  : )ُب.ن̊ ( ]بنگه[ بنگاه

بنگاه سخن ‖  ‖ جای سازو برگ سپاهکاال  جای

   پراکنی.

" چو نزدیک بنگاه لشگر شدند    
   " فردوسی   . پذیره سپهبد سپاه آمدند     

ی مادر برای نوزاد. )َب.گَ.ِر( الالی :بنگره   

 پی و شالوده ]بنداد[  بنیاد، پی، ( : )ُب. ن̊بنالد

‖ پشتیبان. ، پای بست، پایه دیوار  

،  ، خرمن گندم یا جوهر چیز  : )ُب.ُن( خرمنبنو   

 توده ی چیزی. 

ن،  وان( نگاهبان خرم ( از)بن+ : )ُب.ن̊بنوان

زار. کاال و ابنگهدارنده   ‖ کشتزار نگاهبان  

از  سرخ رنگ *دانچهگونه یی ( : )ُب.نُ بنوسرخ 

ای با گلهای سپید و برگه تیره ی پروانه واران

.باریک، در آش و پلو بکار برند   

: )ُب.ُن( گیاهی است از تیره ی پروانه  بنوسیاه 

خاگی   انه ی آند  ،پایا است ها   واران، برخی گونه

  آش و پلو بکار برند.در  واست وسبز رنگ مانند 

 النه و آشیانه «  بونک ـ نگوب»   ِن( : )ُب.بنه 

،  ساز و برگ گشتارش  ‖ ‖ جامه و پوشاک پرنده

زاد و توشه، خواربار. ‖ بار و بنه  

بر نهاد  " سپه بر گرفت و بنه    
   " فردوسی   ز یزدان نیکی دهش کرد یاد.    

جابجاشدن    بنه کن:. بن، بنیاد، بیخِن(  : )ُب.بنه 

یگر  یک خانواده یا یک گروه از جایی به جای د 

 با مال و دارایی. از بیخ و بن برکندن. 

پایه،  ]بنالد، بنداد[  «» بون دات    ( )ُب.ن̊ :بنیاد

    .پیبیخ،  شالوده، 

" بدو گفت شه ای پسر شاد باش    
"  فردوسی  همیشه خرد را تو بنیاد باش.      

.ن̊ ( آغازین، هسته ای : )ُب.بنیادین   

،  باریک بین َس( ژرف نگر،ُب. : )بنیاد سنج

 پرنگر، آینده نگر، دوراندیش.

زمانهای گذشته  در  * ،پاژ چ ِ( باج،  : )ُب.بنیچه 

و کشاورزان   می شمردند برروستا را یکجا باج 

می کردند.باژ از کشاورزان.  شکن میان خود سر  

بازهم، باز، دوباره، دیگر بار،  ، : )ِب( نیزبنیز 

 باردیگر‖ هرگز. 

آنچه از  شود. *راه بینی سهش]بوی[ آنچه از : بو

   راه بینی بـُِسهیم.

   بود، باشد.کاهیده ی ]بود[  : بو

باشد، باد، بادا.  از ستاک بودن.: ) ُب( بواد  

تردنی، زیرانداز، گلیم،  هر چیز گس »بوپ« :  بوب

.پالس  

   هزاردستان. [، کر̊ ( ]بوبردَ  ُب.: )بوبرد

دَ( پی بردن، نشان چیزی یافتن،  ُب.: ) بوبردن  

. دریافتن، آگاه شدن  

َب( ]پوپک. پوپو[ شانه بسر، شانه ـ )  :بوبک 

 سرک، پرنده ای که تاج بر سر دارد‖ دوشیزه.

پر شاخ و برگ که چندان بلند  : ) ِت( گیاهبوته

. نگاره ی روی پارچه و جامه‖  نمی شود   

  پاک کردن بنشنپیشه اش  آنکه مدار، ـَ ک :بوجار

  ، کسی که خرمن باد می دهد باشد  و گندم و برنج 

باشد   شکه از هر سو باد آید و بسود ، سود جو  ‖

   به آن سوی رود.
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، هستی، بود و نبود، بود و بودنستاک از  :بود

بود ≠ نابود. هست و نیست، دار و ندار. نابود،  

" به دو هفته گردد تمام  و درست   
"  فردوسی   بدان باز گردد که بود از نخست.      

به  ‖ودنب از ستاک *ین : )ُب.َو( سوم کس تکبود

باشد درآرزومندی و پرسش گویند. چمِ   

ـ  هستی استن، دن[ ـُ ب] » بوتن« )ُب. دَ( : بودن

هستی، بودش، باشش.    بوش:داشتن، باشیدن. 

)َو(، )بود، بود  .باشندهبونده:  بونده، فرتاش. باشنده: 

 .و ِ(،)بُ  بباش، باشنده، بوده، بوشخواهد بود، 

د:   باشش، بودش(. گر.شاید، مباشد ـ بو   

" بدیشان چنین گفت زال دلیر   
" فردوسی که باشد که شاه آمد از گاه سیر.       
همی بود تا او میان را ببست "    
"  فردوسی یکی باره ی تیز تک برنشست.       

‖ اسپ سرخ رنگ. رنگ زرین » بـُر«  :بور   

" دل مرد جنگی برآمد زجای    
"  فردوسی بباالی بور اندر آورد پای.        

    ک اسپناج یا بادنجان.خورا :نیبورا

‖  مانده ) َر( ]بوره[ کپک روی نان بسیار :بورک

.زنگار‖ گونه ای آش از آرد گندم  

  از) بو+« ـ بویستان  ستان» بُ   س̊ (: ) بوستان

. گلپر   ستان( باغ، گلستان، باغ  

" چنین گفت کاین نو بر آورده جای   
" فردوسی همه گلشن و بوستان و سرای.       
س̊ ( ]آرای[ آراینده ی بوستان. : ) ستان آرابو  

خروس.  گل تاج  » بستان افُرز«  :ابروزبوستان   

بان، باغبان، : )ُب.س̊ .پ ِ( بوستان بوستان پیرا

  بستان پیرا.

خانه در بوستان.  : ) ن̊. َس(بوستانسرا  

ِس( ]بوس[ ماچ، گذاشتن هر دولب بر  : ) بوسه 

  ی. چیز روی   روی گونه و یا لبهای کسی یا 

بوسه  ، : )ُب.دَ( بوسه زدن، بوسه گرفتنبوسیدن

:بوس بوسه کننده. بوسنده: ماچ کردن. دادن،   

سان  به بوسیدن، ببوس و به چم بوسنده ب (فرمان)   

پابوس، دست بوس.)بوسید، بوسد،    پسوند، مانند:

 خواهد بوسید، ببوس، بوسنده، بوسیده(. 
" ز مشکوی شیرین بیامد برش   
" فردوسی  و دودست و سرش.  ببوسید پای      

. : )ُب.و ِ(]بودش، باشش[ از ستاک بودنبوش  

، گریزناپذیر. هستی، فرتاش ‖ سرنوشت   

 " ببخشود یزدان نیکی دهش 
" فردوسی  یکی بودنی داشت اندر بوش.     

  ]پشاسپ،» بوشاسپ«   )ُب. س̊ ( :بوشاسب

  *.، تیناب دیدن [ خواب بشاسب 

. دن کاردَ( اندیشیدن ‖ آغازی: ) بوشیدن  

، بوم  زمینجا، زمین، شهر، سر «  » بوم:  بوم  

.برای نگارگری ه‖ زمینو بر   

" همش پادشاهی است هم تخت و گاه    
"  فردوسی همش گنج و هم بوم و بر هم سپاه.       

َه( ]بومهین[ زمین لرزه.  . م̊: ) بومهن  

 " یکی بومهن خیزد از ناگهان 
"  فردوسی  بر و بومشان پاک گردد نهان.     

بوهمان.   زهدان، بچه دان،  : بون  

بهره، اندوخته، پس انداز.   :بون  

‖ ته چیزی. ستاکپی،  بیخ، ن،بُ بون«  »  :بون  

]بویناک[ بد بو، گندیده، بودار. : )بُو(بوناک   

آنچه بوی خوش دارد.   *: خوشبویه،بوی  

" سراپای پر بوی و رنگ و نگار    
" فردوسی  شگفتی به رودابه اندر بماند.      

دارای بو، خوشبو، بوییدنی.  » بویاک«)بُو(  :بویا  

" بیامد برآن کرسی زرنشست    
" فردوسی   ترنجی بدست.  پر از خشم بویا      

زا[ گیاهانی که  ( ]بوی اف: )ُب.ی̊.ا َبوی افزار 

مزه شدن درخوراک می ـ  برای خوشبو و خوش

ند، مانند پلپل، زردچوبه، دارچین و مانند آن. ریز  

که  پنجگانه  *ُب( یکی از سهش های : )بویایی   

 بو را در می یابد. 

امیدواری.  : )ُب. ِی( آرزومندی،بویه  

بوکردن، بو کشیدن،  تن« ی » بوی دَ( : )بوییدن 

  درخور بوییدن، شایسته بوییدن.بوییدنی:  بو دادن.

بودار، خوشبو. بویان: بو بویا: بو کننده، بوینده: 

ببوی، بوینده،   کننده.)بویید، بوید، خواهدبویید،

 بوییده(. 

" بدان باز جستن همی چاره جست    
"  فردوسی  ببویید دست سیاوش نخست.      
میوه یی زرد رنگ وخوشبو ه « ـِ » ب: )ِب.ه ̊( به

و یا در خوراک است. *کاربرد آن برای  ریچال  

خوب، نیکو، نیک، پسندیده.  » ِوه « ( : )ِب.ه̊به  

  ،به به یش. ( واژه ی شگفتی و ستا  : )َب. ه̊به

 وه. وه وه. په. په په نیز گویند.

تنهایی ه  که ب یوند واژه، واژه ی پفزون  : )ِب(به  

آید، الد ـ  م یا پویه نا برسر  بکارنرود و همیشه 

مانند: بشما، بخانه،  براین » ه « بکار نرود.

  به من گفت، به تو داد. ا«:ربه چم »  ‖ بروید 

ه. دم به  دم، خانه به خان :پی آیی در  
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به  گویند، در آغاز کار : )ِب.ا ُ.ِد ُخ( به امید خدا

خدا، به یاری ایزد. خواست خدا، به یاری  

ارزش، نرخ، ارز.  » وهاک ـ وهاگ« )َب( :بها

  آمیزه ها: ‖ ارج. ، اخشبا ارزش، گرانبهابهادار: 

. آب بها، پیش بها، بی بها، پس بها، شیربها  

 بهادار: با ارزش، گرانبها. 

بد کند جان و تن را رهاکه از "    
" فردوسی  بداند که کژی نیارد بها.      

یکی   سال، *وارهنخستین » وهار«    : )َب(بهار

نخستین سال خورشیدی  ماه سه  واره. چهاراز

. فروردین. اردیبهشت. خرداد  ایرانی:   

" هوا خوش نگار و زمین پرنگار    
" فردوسی تو گفتی به تیر اندر آمد بهار.       

َب( بتخانه، بتکده، آتشکده ‖ بت.: )بهار  

بهارش تویی غمگسارش تویی   "    
"    فردوسی  بدین تنگ زندان زوارش تویی.              

  ـارچبستن  ستورگاه برای )َب. ر̊. َب( :بهاربند

بهار و تابستان، باره بند.   *هنگام پایان به  

: )َب.ِر.س̊ ( باغی که درختان نارنج و بهارستان

راوان  داشته باشد، جایی که گلها ف *دیگر ترشاب 

 و شکوفه های  بسیار و رنگارنگ داشته باشد.

: )َب. َر.ِر( بهاری، وابسته به بهار، چنانکه بهاره

 کشت بهاره ≠ کشت پاییزه.

چیز با ارزش و گرانبها، بهاور.هر: )َب( بهاگیر   

، دستاویز » وهانک ـ بهانک«   : )َب.ِن(بهانه 

و خرده گیری بیجا. خواست ‖ بازپوزش نا درست   

" ستم را میان و کرانه نبود    
"  فردوسی  همیدون ستم را بهانه نبود.      

   ، با ارزش.: )َب.َو( گرانمایه، گرانبهابهاور 

: )ِب.ه. ِی( آیین نیکو، بهترین آیین. به آیین  

   تندرستیبازیافت : )ِب. ه̊. ( ] به بودن[ بهبود 

 پس از بیماری. خوب شدن. 

،( بهترین داده ی ایزدی، نیک آفرید :)ِب.ه̊ بهداد  

 بهترین پیشکش. 

رای  : )ِب.ه̊ ( کارگزارسازمان بهداری ببهدار 

ه در روستاها.  سرپرستی بهداشت همگانی به ویژ  

رسیدگی  پاسخگوی :)ِب.ه̊ ( سازمانی کهبهداری  

 به کارهای بهداشت و تندرستی مردم است.

   یدانش انجام کارهای بایا برا : )ِب.ه̊ (بهداشت

. و پیشگیزی از بیماری ها تندرستیپاسداری از

  بهداشت روان. بهداشت تن، 

 : )ِب.ه̊ ( داناتر، به داننده، نیک داننده.به دان

ـ به  ،یین خوب آ و  دین » ِوه ِدن« : )ِب.ه̊ (بهدین

دین  پیرو‖  گویند بهی  دینآیین ‖ دین زرتشت را 

   بهدینان.بیشال:  زرتشت، 

پاره  ‖ بخش، بهره، روزی » بهر«: )َب.ه̊ ( بهر 

 ‖ بخشی از شبانروز. 

" چنین است کردار گردنده دهر   
" فردوسی نگه کن کزو چند یابی تو بهر.       

به شیوه   . سنجه ی اندازه گیری: )َب.ه̊ ( بهر 

  ، یکی بهر یا بهری به چم نیمبزرگ فردوسی

به چم دو سیوم است.  دو بهرو ، است   

هر آن تست " از ایران و توران دو ب   
"  فردوسی  همان گوهر و گنج شهرآن تست.      

به چم برای، بهر خدا.   *: )َب.ه̊ ( پیوند واژهبهر   

" از اشتر همانا هزاران هزار   
"  فردوسی فرستادم از بهر یار. نزدت ه ب      

چهارمین   » وهرام ـ بهرام «  : )َب.ه̊ (بهرام

نام روز بیستم از هرباسپ درسامانه خورشیدی. 

ماه خورشیدی، در ایران باستان نام فرشته ی  هر

* نگهبان رهنوردان.  

" خروش سواران و اسپان بدشت    
"  فردوسی   ز بهرام و کیوان همی بر گذشت.      

سرخ   )َب.ه̊. َم( ]بهرمان، بهرمن[ سنگ: ن بهرام

‖ پارچه ی  کاربرد دارد رنگ که در گوهر سازی 

   .ابریشمی رنگارنگ

خوش، روزخوب‖ نیک ـ  ( روز : )ِب. ه̊ بهروز 

گونه ـ  روز، خوش اختر، نیک بخت، خوشبخت‖ 

یا شیشه ی بنفش پر رنگ.  *ای آبگینه  

زمان با  ِب.ه̊. ُر( نام پهلوان ایرانی هم: )بهروز 

 بهرام گور. 

" یکی نامه بنوشت بهروز هور    
"  فردوسی   به نزد شهنشاه بهرام گور.      

بازده.  سود، بخش، «  » بهرک (: )َب.ه̊. رِ بهره 

بخش بخش کردن. بهره بهره:  

ِر.َب( سود برنده، انباز، همکار، : )َب.ه̊.بهره بر  

بهره بردن، سود بردن. بهره بری: . بهره ور  

ـ  بهره  : )َب.ه̊. ِر.َب( سود بردن،بهره برداری 

از   سود بردن یا  بردن از دستاورد کشت و کار

  .یبرآیند کار 

سود کامیاب، « » بهرمند  : )َب.ه̊. ِر.َم(بهره مند 

 برده، برخوردار، بهرومند.

" نکردی کسی را چو من بهره مند    
   " فردوسی   ز گنج و ز تخت و ز نام بلند.   

بهره بر، بهره   » بهرور«  : )َب.ه̊. ِر.َو(بهره ور 

  سود برنده ‖ کامیاب، کامران.دار، 
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سود  : )َب.ه̊. ِر( بهره مند، بهره یابنده،بهره یاب 

ب. کامیا، هد نبر  

 نژاده، ،نیکو دودهه̊ ( خوش نژاد،  : )ِب.بهزاد 

‖ نام اسپ کیکاوس که آنرا   ریشه دار کوزاده، نی

ند.ه اشبرنگ بهزادی گفت   

" به بهزاد بنمای زین و لگام    
" فردوسی   چو او رام گردد تو بردار گام.      

 مینو، » وهیشت ـ وهشت« (ِه. ̊ش̊ : )ِب.بهشت 

.  سبز و خرم و *خوش آب و وای جایپردیس،   

  " فروزنده گیتی بسان بهشت  
"  فردوسی  جهان گشته آباد وهرجای کشت.          

ی، به  برخاستن از بیمار  (گَ  .: )ه̊ بهگرایی 

از بیماری.  ، بیمارخیزی، بهترشدن پسشدگی  

  .گزینندهسره  زیننده،گ )ِب.ه̊. گُ( به :به گزین

.گزینشبهترین  به گزینی:   
است آیین و دین "  جهان را چنین    
   "  فردوسی   نمانده ست هموار بر به گزین.     

: )ِب.َه.دَ( برخورد دو چیز، برخورد بهم خوردن 

   دل بهم خوردن.  ‖  بهم خوردن یک نشست   ‖  کردن

 ،ر، دیداررسیدن بیکدیگ : )ِب.َه.ِر.دَ(بهم رسیدن 

. ، یابیدنپیوستن )زن و مرد(به یکدیگر   

یر و رو کردن، آشفتن، : )ِب.َه. َز.دَ( زبهم زدن   

بهم   پول و پله یک پیوند‖  گسستن ‖ پریشانیدن

  . زدن ‖ بهم آمیختن ‖ زدن  

 یا چیز  کس نماد به » وهمان«   : )َب.ه̊ ( بهمان

   و ناشناخته.  گمنام 

ماه یازدهم از سال  ن « هوم  » و  : )َب.ه̊. َم(  بهمن 

خورشیدی، ماه دوم زمستان ‖ نام روز دوم ازهر  

رشیدی‖ نام یکی از امشاسپندان در کیش  ماه  خو

 زرتشتی که ماه و روز بهمن بنام او خوانده شده.

انباشته  برف  فرو ریختن تودهَم(  : )َب.ه̊.بهمن 

   .باد آوا یا بازتاب   انگیزهه بدر کوه 

منش  دارای «  ننیش̊ه مِ » وِ َم.ِن(   :) ِب.ه̊.بهمنش

 نیکو، نیک نهاد، خوشخو، نیک اندیش، هومن.

شنی که  در  ج. م( بهمن روز، )َب.ه̊ :انبهمنگ

ـ  هم   ه انگیزهب  ،بهمنماه  روزبهمن )روز دوم( از

. برگزار می کردند زمان بودن روز و ماه    

. خوش آوازه ( نیک نام، خوشنام، : ) ِب.ه̊بهنام  

بنامیزد، واژه از روی  :) ِب . ِم( به نام ایزد 

پرهیز از چشم زخم. شگفتی، یا برای    

آگاه، زیرک.هوشیار، ُه( : )ِب.بهوش   

 بهوش آمدن: بیدارشدن ‖ آگاه شدن.

     .دانش آموخته ی پرستاری : )ِب. ه̊ ( بهیار 

‖   دَ( فشردن، افشردن، با پا فشردن : ) ِب.بهیدن

 با دو دست چسبیدن. 

نام پنج   ـ ویهزک«  هیجکو  »  : )ِب.َز(بهیزک 

در   روز پایان سال، پنجه ی دزدیده، اندرگاه.

هر ماه سی روز بوده است،  ایران باستان

می افزودند.بنابراین به پایان اسفند پنج روز   

گزیده.  بر خوب، نیکو،بهینه[   ] : )ِب(بهین  

. بهین برگزیدن  بهترین، نیکوترین،  

" بهین زنان در جهان آن بود    
" فردوسی کزو شوی همواره خندان بود.      
هر  پیشوند که نشان نایش،«  پـِه ـ ابـِه   » ا:  بی 

آمیخته   *یا سانواژه  *زاب   گاه بر سر نام آید 

، بی گفت و گو، بی آب. خرد سازد، مانند، بی   

نیز گفته شده، مانند: ابیداد، ابیکرانه.  « بی  َا»   

گستاخ، بی شرم. «  رمناز  » ا    .َز(: )بی آزرم   

" درشتی ز کس نشنود نرمگوی    
"  فردوسی وی.  سخن تا توانی به آزرم گ       

: )ِی( پاک، ساده، روراست.الیش بی آ   

  ، نیکو.بی آک، بی زشتی » ا ناهوک «  :هو بی آ

دشت، زمین بی آب و گیاه. » ویاپان«  :بیابان  

" نشیب و فراز و بیابان و کوه    
"  فردوسی   ه.بهر سو شدند انجمن هم گرو      

ِر( بوته، گیاه  شاخه بلند و نرم که روی   : ) بیاره

.دو، خربزهزمین افتد، مانند؛ ک  
( ]پیاستو[ دهان دره، خمیازه، فاژ،  ی : )بِ بیاستو 

 باسک )ُس( ، پاسک. 

، تن و پیکر  و باالی زشت   تن و براَ( : )بی اندام

 نا هماهنگ و ناهموار.

بی    ، نداشتن آرمان،: ) اَ. ِز( بی آرزو بی انگیزه 

 گرایش، نداشتن برنامه و خواست انجام کاری. 

. ‖ نازا≠ پر بار  وه: )ِب( بیهوده، بی می بی بار   

: )ِب.ی̊( بی ترس، بی پروا، پردل، دلیر.  باک بی  

  " بگو آن دو بی شرم بی باک را 
" فردوسی دو بیدادگر مهر ناپاک را.       

نوا، ندار، بی  ‖ بی درخت بی برگ َب( : )بی برگ 

و سامان، بی زاد و توشه، بی برگ و بر.  سر  

" بخانه درآی ار جهان تنگ شد    
"  فردوسی   ر بی برگ و بی رنگ شد.همه کا     

گَ( نابرگشتنی، برنگشتنی، ب .: ) بی برگشت  

که گسسته نشود. بی برگشت:  پیمان نامه  

نبودن به آیین ها ـ   بند ی پا دُ(  .ن̊. بَ : )باربی بند و 

. آزاده ‖ نداشتن سامان و دَهناد  *،ی هازمان  

.بن، سست بی بیخ وُب( بی پایه، : )بی بنیاد   
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بسیارگود. ژرف، : بی پایاب  

بیکران، بی اندازه، جاودانی.  : بی پایان  

نترس، بی باک، دلیر.   ]ناپروا[ َپ(: )بی پروا  

   پشتیبان بی  َپ( بی کس، بی یاور، : )بی پناه

ـ ناشکیبا، نا آرام، آرام  ] بیتاب[  : )ِب(بی تاب

، سرگشته.ناپذیر، آشفته  

ـ سنگی گرانبها، گونه  » پیژادگ« ِد( : ) بیجاده

. سرخ فام *ای یاکند)َک(  

شد آن تخت شاهی و آن دستگاه"    
" فردوسی   زمانه ربودش چو بیجاده کاه.      

یکی از فروزه های  بی مانند، بی همتا،    :بیچون

، بی همگون، بی همانند. خداوند   

پایه، زیر، بنیاد. ( بن،ی )بِ :بیخ  

" شود برگ پژمرده و بیخ سست    
" فردوسی   ت.سرش سوی پستی گراید نخس      
بیزیدن،  افشاندن، «  وختن »: )خ̊. َت(  بیختن   

 گربال کردن،  کردن،الک  پاالییدن، تراویدن،

بیخته،   بیزیده: آنکه می بیزد. بیزنده:سرند کردن. 

به  )فرمان( بیز شده.بیز رد رد آ چیزی که از 

   شکربسان پسوند، مانند: ببیز، بیزیدن یا بیختن،

ببیز،   بیخت،  خواهد یزد،بیز، نرم بیز)بیخت، ب

(.  بیزنده، بیخته  
" بر آن چتر دیبا درم ریختند    
"  فردوسی   ز بر مشک سارا همی بیختند.      
ناخردمند، بخرد،بی اندیشه، نا  َر( خِ.:)خرد بی  

باخرد، خردمند. ≠   گول ، نادان، کانا. بیخرد   

" همی کودکی بیخرد داندم    
"  دوسیفر به گرز و به شمشیر ترساندم.       
: نادانی، نابخردی، بیخردی، کانایی. بیخردی   

 ،بودنبا خود ن ُخ. د̊ ( بیهوش، مدهوش، ): بیخود 

شوریده ‖ بیهوده. ،د بیخود از خو  

ـ  درختی است بی میوه،  شاخه  » ویت «  :بید

.خم می شود  رو به زمین هایش  

" شما را بدو چیست اکنون امید    
" فردوسی    که بر ناورد هرگز از شاخ بید.      

ریخت کوتاه شده ی » بُوید = باشید« است.  :بید  

" میان بسته باشید و بیدار بید    
" فردوسی همه در پناه جهاندار بید.       

سیب که به پارچه پشمین آکوچک  *رتخرفس : بید

 می رساند.

      نامردمی ≠ داد  آزار، ستم،( : )بیبیداد

" بگوی آن دو بی شرم ناپاک را   
"  فردوسی اد بد مهر بی باک را. دو بید       

 مند،بیداد  د̊. گَ( ستمگر، ستمکار،: )بیدادگر

ستم.بیدادگری: . بیدادوند   

" که بیداد و کژی ز بیچارگی است    
"  فردوسی  به بیدادگر بر بباید گریست.      

گوش بزنگ    ،شیاردرخواب نبودن، ه: بیدار  

≠ خوابیده.آگاه. بیدار  

ماند اگفته این نامه نو " برفت او    
" فردوسی  چنان بخت بیدار او خفته ماند.      

.   نشمند شیار، بی ر̊.ِد( دل آگاه، ه: )بیداردل   

  " شنیدند چون این سخن بخردان 
" فردوسی بزرگان بیداردل موبدان.       

دانایی.  ِد( بینش، روشن بینی، ر̊.: )بیداردلی  

نیک بخت، نیک اختر،.َب.خ̊ ( ر̊: )بخت  بیدار  

ر، خوشبخت. بختیا  
جاندار می انگاشته اند و پیشینیان بخت را زنده و » 

برخوردار از همه ی ویژگیهایی که هر زیستمند از آنها  

بیداری و خفتگی بخت نیز یکی از همین  دارد. بهره 

«.  ویژگیهاست  
ناآگاهی.  بیداشتی: بی پروا ‖ ناآگاه.(  ش̊:) بیداشت  

، بغ ( ]بذخت، بغ دخت[ دختر دُ.خ̊: )بیدخت

ستاره ی ناهید.  ‖ خدا دختر  

. ، بهبود ناپذیرناپذیر چاره(  ر̊ دَ.: ) بی درمان  

با شتاب،   ،زمان، دردَماندر ( َر.ن̊ ِد.: )بی درنگ

دیرکرد.  زود، تند و چابک، بی  

" که من با سواران ایران بجنگ    
" فردوسی  سوی شهر توران شوم بی درنگ.      
‖   سرگشته، ، سرگرداندلتنگ ‖ ِد( ترسو: ) دل بی

  دلداده،  دلباخته، شیفته.

" برفتند بیدل گروه ها گروه   
"  فردوسی غار و کوه. پراکنده در دشت و در      

بیهوده، یاوه، سردرگم. ان: ) ِد( سخنبیدال  

از گونه ی بید،د̊.ِم( درختی است : ) بیدمشک  

.  می گیرند چکیده ی آن خوشبو شکوفه های  از  

ز بر کردن ‖ تندر و  ‖ ا بسترخواب، نهالی :بیر 

   آذرخش. 

، کجرو.، گمراهبیراههپیچاپیچ ، راه  : راهبی  

 " مرا نیز هم دیو بیراه کرد 
"  فردوسی   ز خوبی همی دست کوتاه کرد.     

گذار، راه  ناشناخته، راه دشوار راه ِه(: ) بیراهه

    : گمراه شدن.بیراهه رفتننادرست. 

، د ، بی درآسوده، سبکبار  ( َر.ن̊: ) رنج بی

‖ آسان.  تندرست   
همیشه تن شاه بیرنج باد  "    
"   فردوسی.  نشستن همه بر سر گنج باد        
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چیز≠ درون. برون، روی هر   » بـُِرن «: بیرون  

فرا زمان.  بیرون از زمان: : فرا جای.بیرون از جای  

بیرون انداختن،  با بسیار ستاک آمیزد، مانند: 

.بیرون رفتن، بیرون لنجیدن، بیرون ریختن  

دوراز،جدا از. بیرون از:   

" هر آن بد کز اندیشه بیرون بود    
"  فردوسی  ز بخشش بکوشش گذر چون بود.      

بخشی از ساختمان   مانهای گذشته : در زبیرونی 

.≠ اندرونی  مرد ویژه ی پذیرایی از مهمانان   

ریخت،   ( بد اندام، زشت، بدگل، بد  خ̊: ) بیریخت

 نا زیبا، بی اندام.

  ، گریزاندلخسته، گردان، یرو، : آزردهبیزار 

: آزردگی.بیزاری دوری جوینده.دلزده،    

" ز پیران فرستاده آمد برین    
"   فردوسی که بیزارم از جنگ وز دشت کین.      

گربال کردن.، : ) دَ( بیختن، سرند کردنبیزیدن  

( گستاخ، بی شرم. س̊: )بیستاخ   

نمار به کس و یا چیزی بیستار   : )ِب.س̊(بیستار 

یارو.  ، ناپیدا. ناختهناش  

( پولی که در زمانهای پیشین به   ̊ت: )بیستگانی 

هیان می دادند، مزد سپاهیان. سپا  

ُر( ناکس، فرومایه، پست.   َس.: ) پابی سرو   

پستی، ناکسی.  فرومایگی،بی سر و پابودن:   

ُر( بی فرمانده. َس.: ) بی سروساالر  

بی ارزش.  آدم  َس.ن̊( سبک ‖: )بی سنگ   

. بسیار ی، فزون، افزون ش« » بـِ : بیش  

بیش و کم.  کما بیش.، اندک و بسیار :و بیش کم  

" برفتند هر دو بشادی بهم     
" فردوسی  سخن یاد کردند از بیش و کم.       

، خواهیفزونَت(  س̊.  خا. .ش̊.: )بیش خواستن

. ، آزواریآزمندی  

بی آزرم، بی ـ  ر̊( گستاخ، پررو، َش.:)بی شرم 

 چشم و رو‖ شوخ چشم. 

شرم بسیار گوی ی" چنان دان که ب    
"  فردوسی   ندارد بنزد کسان آبروی.       

، ناـ  آرام، بی بی تاب  َش( نا شکیب،: ) بی شکیب

.  نابردبارآرام،   

گجستگی.  بی شگونی: ُش( گجسته، : ) بی شگون  

بیکران.  ُش( بسیار، بی اندازه،) :مار بیش  

" همه از پی سود بردم بکار   
"  فردوسی بی شمار.  بدو داشتم لشگر      

و    درهمی گونه ی نماد  » ِوشـ گ« ِش(: ) بیشه 

. نیزار،  نیستان، جنگل کوچک  ‖ انبوهی  

" سر انجام رفتم سوی بیشه ای   
" فردوسی که کس را نه زآن بیشه اندیشه ای.       

 نی، فزونی، فراوانیفزو ا« » ِوشیش̊ن: بیشی 

≠ کمی، کاستی. چونی. بیشی  خواه در چندی یا  

خداوند هستی و هم راستی "   
"  فردوسی  ازویست بیشی و هم کاستی.       

بیشترین از ( بیشترین اندازه شدنی، )ِن : بیشینه

. ≠ کمینه بیشینه. بیشینچیزی.   

گواژه، سرزنش، نکوهش، سرکوفت.: بیغار  

   .، لودگی، شوخیِر( ریشخند  )ِب. :بیغاره

  گوشه ‖]پیغوله، پیغله[ کنج،  ِل( ) :بیغوله 

پرت و دور افتاده. جای یرانه، و  

" به بیغوله ای شد فرود از جهان    
   " فردوسی   پر از درد بنشست خسته روان.    

‖ بیهوده. ر̊ ( بی پایان، جاوید  َف.: )بی فرجام   

  بی دادرس، بی فریادرس.َف.ر̊ ( : ) بی فریاد

دوراز  دورتک، فریاد،، چاه بی راه بی فریاد   

    د.فریاد نرس سدا رس، که

‖ بیهوده، نا سودمند، آواره. : بی پیشهبیکار  

" بهر سو که بیکار مردم بدند    
" فردوسی به نان بر همه بنده او شدند.       

   : ) ِر( بیهوده، ولگرد، هیچکاره، تنبل.بیکاره

، بی  شماربیَک( بی کرانه، بی پایان، : ) بیکران

(.  ه) کنار بی ‖ اندازه، پهناور، پیمایش ناپذیر  

کران اندروی یکی چشمه ی بی "  
"  فردوسی فراوان از آن چشمه بگشاد جوی.      

،  کاری و چابک، با زرنگی، تند  :بی کیار 

یار، تنبلی، کندی، سستی. ک ≠ بچاالکی  

براهام شود بی کیار خان ه ب "   
"  فردوسی نگر تا چه یابی نهاده بیار.       

بی دستمزد،  ،بی مزد کار ]مچرگ[ شاکار،:بیگار

    .رایگان کار ی: بیگار

، مردم ناشناس، نا آشنا » بگانگ« ( : )ِن بیگانه   

بیگانگان. بیشال:   کشوری دیگر.  

گر او بفکند فر و نام پدر"    
"  فردوسی  تو بیگانه خوانش مخوانش پسر.          

شبانگاه، شامگاهان،   نا بهنگام،  بی هنگام، :بیگاه

≠ پگاه. ، دیرهنگامفرجام روز  

( پیاپی، پی در پی.  .س̊گُ.سَ : ) بی گسست  

ل چرا، د بی چون و » ویگومان«(گُ : )بی گمان

، هرآینه، ناگزیر، همانا. استوار، بی بروبرگرد   

   " بد و نیک ما بگذرد بی گمان 
"  فردوسی رهایی نباشد ز چنگ زمان.       



 77 

دور از ناباوری. گُ( بی دودلی، : ) بی گمانی   

" و زان پس همه شادمانی کنید    
"  فردوسی ا روان بی گمانی کنید. ز بده      

هنی با دسته ی چوبی برای : )ِب( ابزار آبیل   

 کندن زمین و برداشتن خاک.

باک، پروا.ترس، » بیم «   :بیم  

" همه خانه از بیم بگذاشتند    
" فردوسی دل از  بوم آباد برداشتند.       

ناخوش، دردمند، رنجور، » ِومار« : بیمار 

 ناتندرست، ناتوان. 

ک چند گر شاه بیمار بود " بی   
" فردوسی  دل کهتران پر ز تیمار بود.     

ناخوشی، رنجوری.   » وماریه«   بیماری:  

" بدانگه که یابی تنت زورمند    
" فردوسی ری اندیش و درد و گزند. زبیما      

. همانند، بیمارگون( بیمار ر̊: )بیمارسان   

ه، مارستان، جای  انخ ِر.س̊ ( بیمار: )بیمارستان

. و پرستاری بیماران، مارسان درمان  

   پیوسته .ن̊ ( دردمند، رنجور،: )ر̊.غ َبیمارغنج

. ترفندگریاز روی بیماری وانمودن به بیمار‖    

شمار واندازه، فراوان.بی ]بیمره[ َم( : )  بی مر  

" نبشتند نامه که پور همای    
"  فردوسی  سپاهی بیاورد بی مر ز جای.     

نمیرد. ودانی، که ر̊ ( انوشه، جا َم.: ) بی مرگ   
" چنان چون بجستی ز یزدان تو جای    

"  فردوسی  به بی مرگ بر خیز و آنجا گرای.      
بی   مانند: فزاردیگ ا ِز( خوراک بی  َم.: ) مزه بی

، ناخوشایند.گیاهان خوشبو بینمک و پلپل و   

ترسناک، ترس آور، » بیِمناک«   م̊ (:) بیمناک

 ترسنده، هراسناک. 

ترا بیمناک " یکی کار دارم    
"    فردوسی اگر تخت یابی اگر تیره خاک.       

     ، نامهربان.ه̊ ( ارج ناشناس ِم.: )بی مهر 

. ه این«بفرو فشرده ی »کاهیده و ریخت : بین  

 ننده، داراییب  ،بینیدناز ستاک  « » وناگ  :بینا

روشن بین. ‖ آگاه،  نابینا≠ بینایی نیروی   

" ستاره ست رخشان ز چرخ بلند    
" فردوسی  که بینا شمارش نداند که چند.      

شیار، زیرک.: )ِب.ِد( دل آگاه، هبینادل   

   " از آن نامداران بسیار هوش 
  "  فردوسی   یکی بود بینا دل و تیز گوش.    

بیختن ‖ گرفتار شدن،   انجیدن ‖ ) دَ(: بینجیدن 

 درمانده و بیچاره شدن ‖ نا شکیبا شدن. 

  ‖ ، بینندگی، بیناییدیدن ِن( نام ستاک از)  :بینش 

.اندریافت ‖  شناخت  هوشمندی، ،روشن بینی  

.ِد( بیداردل، بینا، روشن بین،   َن.ن̊: ) بیننده 

یکی از فروزه های خداوند. ‖ فرجام نگر  

" نخستین ستود آفریننده را   
" فردوسی جهاندار بیدار و بیننده را.       

بی چیز، بیچاره، بی سر و سامان، َن(  : ) بینوا   

تهیدستی، بیچارگی. بینوایی:  درمانده، تیره روز.   

. گرمابه، سربینهرختکن  (  : ) نِ بینه  

اندام دم کشیدن.  ( اندام بویایی.: )بیبینی   

" تنش زشت بینی کژ و روی زرد    
"  فردوسی بد اندیش وکوتاه و دل پر ز درد.        

≠ نیازمند.  توانگر دارا،  ِن(: ) بی نیاز   

ن داد باز" خردمند  پاسخ چنی   
" فردوسی که از تو مبادا جهان بی نیاز.       

. پاسخ دادن و پذیرش درخواست  )دَ( :بیوازیدن  

ده هزار از چیزی. .َو( »بـَِور«: )ب َبیور  

" کجا بیور از پهلوانی شمار   
"  فردوسی بود بر زبان دری ده هزار.       

خواهش  ، امید، آرزو، امیدواری پیوس[]:بیوس 

پرمون.  آز ‖ پَرمر،   خواهی، ادهزی ‖ چشمداشت   

ـ کناره گیری از واگذاری، . س̊. َت()وَ : بیوستن 

   .، کناره جوییکار

آرزو   ]پیوسیدن[ امید داشتن، ( دَ  ):بیوسیدن   

    . خواهی زیاده‖  ، چشمداشت داشتنـ 

. به فروتنی واداشتن) دَ( : بیوشانیدن   

  تازه ـ ا َروس، : )َب.ُی( ]بیوک، پیوگ[بیوگ

   بیوگ و داماد.، اروس

جشن زناشویی.  زناشویی،: بیوگانی   

، افکندن. بیفکندن، اوکندنبیوکندن، : بیوگندن   

. ‖ باور داشتن : امید داشتنبیولیدن  

زن بی شوهر، مرد بی زن و ِ(  : ) بیوه   

. بیوه بودن) ِو ( بیوگی:   

( بیهوده، بی سود، بی بهره، ناـ )ُه. ِد : بیهده 

 کارآمد ≠ هده. 

خواندن پیش خویش  " مرا بیهده   
"  فردوسی   نه رسم کیان باشد و راه کیش.      

نباز. َه( بی مانند، بی همتا، بی ه: ) همال  بی  

" بپروردمش تا برآورد یال    
" فردوسی    شد اندر جهان سرور بی همال.        

  بی هماویز  ( بی هم رزم، َو.ر̊ َه.: ) بی هماورد 

انند، بی  یگانه، یکتا، بی م َه.(: )ِب.بی همتا

یکی از فروزه ها ی یزدان.  ‖ همانند   
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جدا بودن، پاره پاره شدن، هم : )َه ( ازبی همی  

گسیختگی. ، شکافتگی  

ـ  بی  ( بی یادمان، بی نشان، هَ : ) بی هنایش 

.یادواره، بی رد پا، بی نشانه   

َن( بی مایه ی هنری، ناکارآزموده.  ُه.: )  بی هنر  

.، نا هنرمند نداشتن هنر  
بود تا نباشد گهر   " هنر کی   
" فردوسی نژاده کسی دیده ای بی هنر.       

بریان کردن   ،برشته کردن  : یاوه گفتن ‖بیهودن 

 برهودن، پرهودن. 

‖ نابکار، یاوه. ( بی سود، ناکارآمد : )ِد بیهوده   

یاوه گو، هرزه درای. بیهوده گوی:   

، نا ویرمند، کم هوش » دوش ویر«   :بیهوش 

ته. از خود رف ‖ نبود زیرکی  

" ز زین اندر آمد بروی زمین    
" فردوسی بیافتاد بیهوش مرد گزین.       

بی هوشی، مانند  ِن( بهنگام : ) بیهوشانه   

 بیهوشان ‖ داروی بیهوشی. 

: بیهوش بودن، چگونگی بیهوش، از بیهوشی

دی، بی خویشتنی، گیجی‖ هال رفتگی، بی خو  

 ناویرمندی، کمبود اندریافت.

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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"ب " ت  وا واژه های کم آشنا در   
.................................................... ...  

  

آجر)گُ( آگور،  آگر:   

 ارزیر: قلع 

حرف اضافه  فزونواژه،   واژه:افزون  

 بادنگان: بادنجان 

 باردان: ظرف 

≠ بررستهجمادبی جان بربسته:   

باج : باژ  

 برخی: قربانی 

 بنوسرخ: عدس 

 بنوسیاه: ماش 

 بوب: پوب، فرش 

م ن  بیشال: جمع ـ ر 

 بیمار بینی: عیادت 

 پاژ: باج

 پ ر̊گ: پروانه، اجازه 

 پروانه: اجازه 

 پستا: داو، بار، نوبت 

 پودنه: نعنا 

 پناد: وای ـ هوا

 پویه: فعل 

 پیوندواژه: حرف ربط 

 تارپایان: حشرات 

شفاف لـ یان، تراپدید:    

: مرکبات ها ترشاب  

   و: ساعتتس

تکال  : مفرد ،  تکین  

 توپال: فلز 

 چخت: سقف 

  حلقههر چیز پرهون مانند،  چنبره: 

 خازه: خمیر 

 خوشبویه: عرق که از گیاه بگیرند )عرق بادرنگبویه( 

 دات: داد

 دانچه: دانژه، عدس 

ریاضی انگارش، رایشگری:   

 ُرخنه: نفج، کاغذ  

 رهنوردان: مسافران

 ریچال: مربا 

 زاب: صفت 

زنبور زیبود:    

 ژاژمک: لوبیا 

قید بستانه، : سانواژه  

 ستاک: بنواژه، مصدر 

 سراچه: اتاق

 سکاچه: بختک 

 سهش: حس 

 شمار: تعداد ـــ شماره عدد 

 

 فتاد: درباره ،  مورد 

 فرانمای: تراپدید، شفاف 

 کالوسک: باقالی 

 کرانمند: محدود 

 کلیز: زنبور 

 کهنگاه: کارنامه، تاریخ 

بازی   گنجفه: ورقِ   

حساب مارش: شماره   

 مرجمک: عدس

 مردمزاد ـ ه: انسان، آدمی ، آدم

 منگیا: قمار 

بخارمه ـ  : ابمـِه  

 مینه: ایده

 نِبیگ: کتاب 

 نرسپان: اشتباه، لغزش 

 نشستنگاه: مجلس 

 نشستنی: سندلی که پارسی است

کاغذ ُرخنه ،  نفج:   

 واره: فصل برای سال )ورشیم برای نبیگ( 

ر واالدگر: بنا، معما  

معماری  واالدگری: بنایی،  

 وای:  پناد، هوا

 وژه: وجب 

 همادی: کلی ، همگی 

 همار: حساب 

 یازش: اراده، آهنگ 

گ کردن، اراده کردننهیازیدن: آ  

 یاکند: یاقوت

  ……………………………………… 
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 پ
 

 

 

از بیخ ران تا   انجانورو *مردمزاد تن اندام : پا

برای   ‖ سنجه د نسرپنجه که با آن راه می رو   

، بخش زیرین ، بیخ، پایهاندازه گیری، گام ‖ بن  

‖  و پایین چیزی، مانند: پای درخت، پای دیوار  

درنگ کردن.  پابه پاکردن:  

خانه و دیوار خانه،  *: گچ بری در چخت پاآهو  

 شش پهلو. 

زار[ پاپوش، کفش،  ]پااوزار، پای اب(  )اَ  :زارپااب

موزه.  ، گیوه  

 گستردن در برای *پ بوپادری، (  : )اَ پاانداز

برگزارکننده مهمانی برای مردان  ‖ درگاه سراچه

 و زنان و کام گیری. 

: )ِب( گام به گام، همراه، برابر.پابپا  

،  جاوید  : )َب( پابرجای، استوار، پایدار،پابرجا

پابرجاشدن:   ≠ گذرا، زودگذر ناپایدار. همیشگی  

. کردنپایدارگردیدن، استوار  

:استواری، پایمردی، پشتکار، ایستادگی.  پابرجایی   

راه رفتن آرام و آهسته  (] پاورچین[  : )بَ ن پابرچی

. شنیده نشود آوای پا  که  

بی کفش، بی پاپوش ‖ بی  ِن( ه̊. : )ِب.َر.پابرهنه 

 چیز، تهیدست. 

دلباخته،  پای بند، ]پای بست[: )َب( پابست

.، شالودهساختمان گرفتار ‖ بنیاد   

: )ِب( زن آبستن در واپسین ماه آبستنی. پابماه  

  که به خو، آنچهند، پای وند[ بُ : )َب( ]پای بپابند

، دلباخته. دلبسته پای جانور بندند ‖ گرفتار،  

 دیدارنمار به  ‖ بوسیدنپا  پای بوس[ : ] پابوس

پا بوسنده.  بزرگی رفتن.  

خرد و  : پول کوچک و کم بها، پشیز، پولپاپاسی

هیچ نداشتن.   کم بها. یک پاپاسی نداشتن:  

: )ِپ( پابرهنه، تهیدست.پاپتی   

پدرکوچک. » پاپ ک« َپ(  : )پاپک  

 ، نمار بهپاپوش دوختن ش، پاابزار‖کف  : پاپوش

   پرونده سازی برای کسی.

پیگیری درکار،‖   پیرو در پی،  : ) ِپ(پاپی  

 

پرستنده ای را بفرمود شاه     
     فردوسیکه در باغ گلشن بیارای گاه.         

 

 

 

 
 

دنبال    پاپی بودن :پافشاری ورزیدن. پاپی شدن: 

از کوشش بازنایستادن.  داشتن، پشتکار. کردن  

: )پی( آنچه هنگام پیاده روی به پای پیچند، پاپیچ  

پیچ ‖ پاتابه، پالیک.  پای پیچنده، مچ   

  : )ا( ]پاد[ اورنگ، تخت پات

: )ِب( ]پایتابه، پاتاوه[ پالیک. پاپیچ.  پاتابه  

    *بیوگانی.  : )َت( جشن روز پسینپاتختی

، تیان. فراخدهانه   ( دیگ)تی  :پاتیل   

.: )ِم( زیرشلوار، تنبانپاجامه  

: شاخه ی باریک که از پای درخت روید  پاجوش

.است  اندرخت کاربرد آن برای فزودن و  

   : گودال.پاچال

،   گاوخشکیده سرگین  ]پاوچک[ : )َچ(پاچک

، پهن. تاپال، تاپاله  

]پاژنگ، پاژنگه[    » پـُچانـ ک « : )َچ(پاچنگ

ار.دریچه، روزنه، سوراخ دیو   

از زانو تا سر سم گوسپند و   : )چ ِ( ]پاژه[پاچه

.‖ هر یک از دو پای شلوار گاو  

( دامن چین دار، تنکه ی زنانه.: )چیپاچین  

ریختن. ن، :)دَ( پاشید پاچیدن  

بان،  بسان پسوند دارنده و نگه   ‖: پاس، نگهبانیپاد

، مانند: پادزهر.  مانند: آذرپاد. بسان پیشوند   

نگ. : ]پات[ تخت، اورپاد  

: پایدار، پابرجا.پادار  

    کیفر.  : ]پداش، پاداشت[ مزد، سزا،پاداش

]پادافره[  فراس«»پاتیفراس ـ پاتـُ  : )اَ(هاپادافر

≠ پاداش. یسزای بد کیفر،   

" به پاد افره آنگه شتابیدمی    
" فردوسی که تفسیده آهن بتابیدمی.        

م ـ پاتـ ر̊ م« د̊. َر(: )پادرم دم،  توده ی مر » پاتـ̊ر 

   .دهوند، برزگر

هر« َز( )̊د.: پادزهر  هرچه  نوشدارو، » پات ز   

. آخشیگ زهر بی هنایش کند.کارآیی زهر را   

" ز دانایی او فزون بود بهر   
" فردوسی  همی زهر بشناخت از پادزهر.     
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فرمانروای توانا   « ـ پاتشا» پاتخشا) د̊ (  :پادشاه

کشورخدا، خدیو. و نیرومند، شهریار،  

ه پادشاهید بر گنج خویش " هم   
"  فردوسی   نگهبان مرز و نگهبان کیش.      

خسروانی، خسروی، » پاتخشاگیه«  :پادشاهی  

شهریاری، فرمانروایی. کشورداری،   

کاری    پاسخکاری که در برابریا در ( : )̊دپادکار

)کسروی( . انجام دهند   

دسته های پیاده در  سربازان.  : )̊د( گروهپادگان  

. ارتش ساسانیان  

پنجره ،   ‖ ( پشت بام، بام بلند نِ  : )̊د.پادگانه

 دریچه.

)د̊.َه( بد سرشت، بد نهاد، بدگوهر.  : پادگوهر   

ـ : )د̊.َن( نماد وارونه، نشانه ی بدی، نماد پادنماد

. نماد  نیک ≠  بد   

، خانه شاگرد. یا کارگاه  : شاگرد فروشگاهپادو  

. : ناساز و ناسازگارپاد و پادینه   

چهار سردار  *( فرنام و پاژنام  س̊: ) پادوسپان

، گویند انوشیروان بزرگ زمان انوشیروان دادگر  

ایران را  چهار بخش بزرگ کرد و هر بخش را  

 به پادوسپانی سپرد.

گاو و خر‖ چراگاه. : )ِد( گله، رمه، گله پاده  

   چوپان، شبان.پاده بان: 

دیوار شکسته برجا   : )د ِ( ستونی که پایپادیر

.فرونریزد  دیوار کنند تا  

.ِن( دشمنی، ناسازگاری. : )دیپادینگی  

.ِن( ناساز،  ناسازگار، ناهماهنگ، : )دیپادینه 

 ناهمگن، نا همساز.  

:  پارپار پار، ماه پاره ‖ ماه  : ]پاره[ کاهیده پاره،پار

پرواز، پرش.   یدن(پر پر)  =‖ پار پاره پاره  

سال گذشته، پارسال.  » پار«  :پار  

یار " بدو گفت گرسیوز ای شهر  
"  فردوسی    سیاوش ازآن شد که دیدی تو پار.     

: )ر̊( کشاورزی آبی ≠ کشاورزی خشکه. پاراب  

: گذرگاه، راه رفت و آمد، راه آمد و شد. پاراه  

 ،*توپالی  فالی،وس بزرگ دهان گشاد  *: آوند پارچ 

نگ. ـُـآبخوری، ت  *. یا آبگینه ای  

( هر چیز بافته شده از نخ، پشم  )چ ِ :پارچه   

‖ پاره، بخش، چنانکه  پاره، برخ ریشم ‖ یا اب

. *گویند، یک پارچه سنگ، یک پارچه آگر  

و مایه ی    گوهر ، ماتک )مانند کارد(: )ر̊ ( پارد

   بنپایهآنکه جهان را از: پاردیگر  .هرچیز

    .ویرَ ماتک گِ  پاردیگری: . بداند  پاردی

نیمروزین در  سر زمین » پارس«   : )ر̊ (پارس

ریایی نژاد در آنجا از مردم آای تیره  که ایران 

، از این تیره دو خاندان بزرگ به  اند  می زیسته 

‖  هخامنشیان و  ساسانیان شاهنشاهی رسیده اند 

. نام یکی از استان ها  

" وز آنجا سوی پارس اندر کشید    
"  فردوسی  که در پارس بد گنجها را کلید.      
   بکاربردن این واژه برای سدای سگ: پارس 

گولش از : سگ واغ واغ : سدای سگ ست.ناروا

  الییدن، الیمان، ستاک گولیدن، الیش از ستاک

   : الینده.کنندهواغ واغ سگ. واغ واغ  زوزه و

  .پاکدامن پرهیزکار، »پارساگ« (  : )ر̊پارسا

پرهیز کاری، پاکدامنی. پارسایی:  پارسایان.  بیشال:  

" نداند کسی راز من جز شما   
فردوسی."   هم پارسا. که هم مهربانید و      

:)ر̊ ( پار، سال گذشته، سال پیش، پارینه. پارسال  

ِن( مانند پارسایان، به روش  )ر̊.: پارسایانه 

 پارسایان. 

نام  .نام مردم پارس » پارسیگ«  (: )ر̊ پارسی

. ‖ ایرانی هندوستانزرتشتیان    

" ز رومی و از مردم پارسی   
"فردوسی بدان کشتی اندر نشستند سی.       

، زبان مردم  مردم پارس زبانِ  : )ر̊ (پارسی

  یا یند وزتیره هایی که در ایران می   زمین وایران

گوی   جای هر در دیگر تیره های پارسی زبان 

. زمین  

به سه گونه یا سه روزگار بخش   زبانهای ایرانی

باستان،   زبانهای ایرانی  گونه ی نخست:شوند.  می

باستان   پارسی بان هخامنشی یا ز ،نامورترین 

پارسی  :گونه ی دوم. زبان اوستایی است و دیگر

.می باشد ایرانی نویا پارسی دری  :سومین .میانه  

" بسی رنج بردم در این سال سی    
   " فردوسی  عجم زنده کردم بدین پارسی.          

: )ر̊ .ِی. س̊( زبان هخامنشی که  پارسی باستان

ان  زم ، زبان مردمپارسی باستان هم نامیده شده

به این  هخامنشیان بوده است،  سنگ نبشه ها  

 زبان و به دبیره ی میخی نگاشته شده اند.

ساسانیان.  درباری زبان   ( : )ر̊پارسیک   

بخش کوچک از چیزی، اندک.: )گَ( پارگک  

، جای منجالب  ر̊.گ ِ( گندآب، : )پارگین

گرمابه. گردآمدن گنداب   

پرداخت پیش مزد، ایپ رنج[ ]پای: )َر(پارنج

    خواننده و هنرمند.فراخوانیِ پذیرش  رایب
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:  ]پاروب[ بیل چوبی برای روفتن برف پارو  

کرجی رانی. ی ،  پاروچیز دیگر یا  

. ، دریدهگسیخته شکافته، ‖ بخش، بهر  (: )رِ پاره

دریدگی، پاره بودن ‖ پینه. پارگی:   

" چو بهرام نزدیک آن باره شد    
" فردوسی  از اندوه یکسر دلش پاره شد.      

گ« (  : )رِ پاره باژ  ‖ پیشکشمزد و پاداش ‖ »پار   

ه دهنده، پاره گیرنده،  که پنهانی به کسی دهند. پار 

پاسی از شب.پاره یی از شب: پاره خوار‖   

‖  )ِر.ِر( بخش بخش، اندک اندک: پاره به پاره

 ازهم دریده، پارپار،  چاک چاک، ژنده.

الخه دوز. پینه گر، ِر.دُ( پینه دوز، ): پاره دوز   

اندک بین، تنگ ـ  ،کوته بین: )ِر.ِن.گَ( پاره نگر 

. اندک نگری پاره نگری:  . چشم،کرانمند   

یا رود.  با آب کاریز)ر̊ ( کشاورزی :پاریاب  

: )دَ( پریدن، پرواز کردن.پاریدن  

‖ سال گذشته ‖   ، پارسالین، پارین: )ِن( پارپارینه

. ، دیرینهکهنه  

  تنهای آدم زمانی که   دانشیک: نام پارینه سنگی 

. ابزار می ساخته است   )وشاید چوب(از سنگ   

 پارینه سنگی: زیرین ـ میانی ـ زبرین. 

ستن  ماما، زنی که هنگام زاییدن زن آب :پازاچ  

را می گیرد. پیش نشین نیز گفته شده.بچه   

که یاخته های سپید  ماتکی  زهر. : )َز( پاد پازهر   

   *در برابر زهرابه ی ریزاندامگان *پدافند برای 

تراوند. میخود  از  

از یپاره، بخش  ‖  هداریانگاهبانی، نگ : پاس  

   چشم و گوش و زبان.سه پاس تن: ‖ شب یا روز

" نخست آفرینش خرد را شناس    
    سنگهبان جان است و آِن سه پا    

سه پاس تو چشم است و گوش و زبان       
   " فردوسی   کزین سه رسد نیک و بد بی گمان.   

آرامش و   زارکارگگهبان، ن  » پاسپان«:پاسبان

  پاسبان شب: . آسایش شهروندان و سامان شهر

گشتی، نگهبان.   شبگرد،  

:)س ِ( ]پاسپر، پی سپار[ لگد شده، پامال.پاسپار  

آنچه دربرابر پرسش   » پاس خـ̊ـو« : )ُس(پاسخ

 گفته شود.

" به دل گفتم، این خواب را پاسخ است    
   " وسیفرد   که آواز او بر جهان فرخ است.    

هبانی. انگ  پاسداری: . هبانا)س̊ ( نگ :پاسدار  

" چو برگشت رستم بر شهریار    
"  فردوسی از ایران سپه گیو بد پاسدار.       

: )س̊.ش̊ ( نگاهداشت، نگاهبانی. پاسداشت  

‖  کردن  ، نگهبانیپاسیدن: )س̊.َت( پاس داشتن

ارجمندی. باپاسدارانه:   ارج گذاشتن، گرامی داشتن.   

( جای پاسبانان، جایگاه پاس.  : )س̊پاسگاه  

: )دَ( پاس داشتن، نگهبانی کردن. پاسیدن  

دَ( پاش دادن، پراکنده کردن هر   : )ن̊.پاشاندن

پاشیدن.  ک یا آب.دانه، خامانند:  چیز  

]پاشنا، پاشینه[   «ک » پاشنـ    ِن( : )ش̊.پاشنه

کفش که زیر  ش ازپا، آن بخپشت بیرونی  بخش 

. در یجادارد‖ پاشنه پاشنه   

ن افشاندن، ریختن، پراکند  ]پاچیدن[ دَ(:) پاشیدن

آب پاشیدن، دانه  برافشاندن،  هر چیز پاشیدنی،

. بهم ریخته شدن، پریشیدنپاشیدن:  از هم  پاشیدن.

  پاشیده: پاشیدن.  درکارپاشان: افشاننده. پاشنده: 

  . پاش:پراکندگی پاشیدگی: ریخته، پراکنده شده. 

  مانند:بسان پسوند،  پاشیدن، بپاش، و به)فرمان(  

)پاشید، پاشد، خواهدپاشید، بپاش،   گهرپاش.

 پاشنده، پاشیده، پاشان، پاشش(.

ایستادگی، پایداری، استواری،  ِف(: )پافشاری

 پایورزی. 

]پای افشردن، پای فشاردن،  ِف.ُش(:)پافشردن  

پاییدن، پای داشتن ،  پای فشردن، پای افشاردن[  

. پافشاری کردن  

  زمین و یا چیز دیگر را : )ِف( خانه،یدنپاف

  یدر برابر دریافت پول مند کران برای زمانی 

*بکسی واگذاردن، پافه کردن، پافه دادن. ماهانه  

سپند، پرهیزکار، درستکار ‖ بی  » پاک« :  پاک

و به چم   آالیش، پاکیزه ‖ ساده و بی آمیزش ‖ 

   .پاکان *،بیشال ، سرتاپا ‖یکسرهیکبارگی و  همه، 

   ل و رای خویش" ز پوییدن جند  
" فردوسی    ها همه پاک بنهاد پیش. سخن      
. در روستا  : ]پای کار[ پادو، بنده، گماشتهپاکار 

   به کسی گویند که زیر دست کدخدا است.

. نگهدارنده ی کشتزار  

   وارسته. پارسا، ‖ چشمپاک   : پاک باخته ‖پاکباز

 پارساَم(] پاک دامان[ پاکجامه، نماد ):پاکدامن

پارسایی.   اکدامنی: پ. بودن  

≠ ناپاکدل.نیکخواه ِد( پاک نهاد،  : )ک̊.پاکدل  

ر زیر دست گ" اگر شاه دیدی ا   
  " فردوسی   وگر پاکدل مرد یزدان پرست.    

: )ک̊.ِد.ِن( از روی راستی، براستی،پاکدالنه   

. ، بی رشک و بدخواهیبدرستی، رک و راست   

درونی.  : )ک̊.ِد( نیکخواهی، پاکپاکدلی  
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. نیکوداشتن اور )ک̊( بهدین، ب: دین پاک  

" بدو گفت خسرو که ای پاکدین    
فردوسی" به تو باد رخشنده توران زمین.      

. )ک̊( روشن بین، دانا، پاک اندیشه: پاک رای  

َر(]پاکرونده[ پارسا، خوش رفتار،   ) ک̊. :پاکرو  

.، پاک سرشت.نیک کردار  

آنکه َر( پاک جان، پاک نهان،  : )ک̊.پاکروان  

و دورنی پاک دارد، پاکدامن.  رشت س  

: )ک̊( پاک زاده، پاک نژاد، پاک گوهر.پاکزاد  

زاری و سستی زبان بر نهاد ه " ب   
" فردوسی  چنین گفت کای خواهر پاکزاد.      

.ِس.ِر( پاکیزه سرشت، پاک  : )ک̊پاک سرشت 

.، نژادهنهاد   

: )ک̊.گُ.َه( پاک گوهر، پاک نژاد.پاک گهر   

  شتن از روی نوشته ی: )ک̊.ِن( نوپاکنویس 

.یراستننخستین پس از و   

ِن( نیک سرشت، پاک درون. : )ک̊. پاک نهاد  

کوبیده شده زیر   : )ُک( ]پایکوب[ پایمال،پاکوب

  *.پا‖ پاکوبنده با آهنگ، َوشتنده

وشتیدن،  : )ُک.ف̊.َت( ]پای کوفتن[ پاکوفتن   

 : پاکوبان  .وشتندهپایکوبنده: پای کوبیدن با آهنگ. 

   *به هنگام وشتیدن.کوبی، پایدر کار

پاک بودن، پاکیزگی، پاکدامنی.    » پاکیه« :پاکی  

سخن روشن و بی پرده. پوست کنده:  پاک و  

روفتن، ستردن، پاک کردن.  (دَ : )یدنپاک  

پاک، بی آالیش،  » پاکیز  ک«  (: )ِز پاکیزه

پاک بودن، پاکی.  پاکیزگی: پیراسته.  

ابرجا شدن، شدن، پ: )گِ. ِر.َت( استوار پاگرفتن   

پیروزی، کامیابی، به آرمان رسیدن. پاگرفتن کار:   

وداماد   *یوکبرای پ دوستان جشن : )گُ(پاگشا  

. )پیوگانی( پس از جشن بیوکانی  

هیاهو، درهم ریختگی.  : آشفتگی،پاالپال  

. ناپاکیپاالییدن، زدودن : )دَ( پالودن، پاالدن  

: پوششی کلفت از پشم ، کاه یا پوشال برای  پاالن

ادن پشت ستور. پشماکند، پشماگند. نه  

پاالن دوزی.   :پاالنگری  ن̊. گَ( پاالن دوز.): پاالنگر  

  (]پالهنگ[ ریسمان برای بستن : )ًه. ن̊پاالهنگ 

، دوال، پاالد. ، بند اسپ، افسار، کمند  لگامبه   

کفگیر، : )َو(]پالوانه، پاالوان[ آبکش،  پاالون

  ماشو، ماشوب، ترشی پاال، پالونه، پرویزن.

پالودن. نام ستاک از یشت« » پاالی  :پاالیش  

" از ایشان ترا دل پرآرایش است    
" فردوسی  گناه مرا نیز پاالیش است.     

، پاک پاالیش، جای پالودن  ش̊( جای : )پاالیشگاه

زدودن ناپاکی.  کردن و  

: )ی ِ.گَ( پاالینده، پاک کننده ‖ کارگر پاالیشگر

 پاالیشگاه. 

پاک  ]پالودن، پالیدن[  ییتن«» پاال دَ( : )پاالییدن

  ‖ تراویدن، ترابیدن. از آلودگی، بیختنکردن 

ناب   پاالییده:  پاک کننده.پاالینده:  پاکسازی. پاالیش:  

به پاالییدن، بپاالی، و به  )فرمان( پاال، پاالی:  شده.

مانند: باده پاال، خون  سان پسوند، ب چم پاالینده 

یید، بپاالی،  پاال. )پاالیید، پاالید، خواهد پاال 

 پاالینده، پاالییده، پاالیش(.  

" چو آتش برآید بپاالید آب    
" فردوسی  وز آواز او سر درآید  ز خواب.       

)ِل( نام ستاک از پالیدن. :پالش  

.پالیدن : )ِل.ش̊ ( جایپالشگاه  

برای   دریچهایوان ‖  : )ل̊. ِن( باالخانه، پالکانه

از خانه. بیرون  نگریستن به   

   تخت روان، کجاوه. ]کژاوه، کژابه[  )َل( :یپالک

  ]پاالییدن[ پاک کردن، » پالوتـ ن« دَ(: ) پالودن

‖ پاکیزه شدن،  ، تراویدن، پالیدنکردن *گربال

زه یک پاک شده، پاپالوده:  پاک شدن از آلودگی. 

پاکی، پاکیزگی ≠ آلودگی.  پالودگی:شده.   

" بگوید روان گر زبان بسته شد    
" فردوسی  گر تنت خسته شد.  بپالود جان      

شده   پاک شده، پاک کردهک« ـ  » پالوت :) ِد(پالوده

: شهداب یخ زده ازنشاسته و شکر. پالوده  

، ناب  سره کردندَ( ]پالودن، پاالییدن[  : )پالیدن

    ، بی آمیغ کردن.کردن زر، پاک کردن

بپال، پالنده، پالیده(. )پالید، پالد، خواهدپالید،   

پالش:  . جو کردن، جستنجستکاویدن،دَ(  : )پالیدن

  جوینده.کاوش کننده، پالنده: کاوش.  جو، جست

   جو شده.جستپالیده: کاویده، 

چکه کردن، ریختن[ زهیدن،  دَ( ] : ) پالیدن

 تراویدن. 

" چو دید آن بر و چهره ی دلپذیر   
    " فردوسی ز پستان مادر بپالید شیر.     

زمین برای    ،( باغ، بوستان، کشتزار )لی: پالیز

خربزه و  خیار،  کشت میوه های تابستانی مانند  

و جزآن.  هندوانه  

: )ِل. ز̊ ( نگهبان پالیز، بوستانبان. پالیزبان  

 خربزه ،کار، کارنده ی  : )ِل. ز̊ ( سبزیپالیزکار

سبزیکاری.  پالیز کاری:آن.هندوانه و خیار و مانند   

   کفش، پاتاوه، پاپیچ.  .چرم ازپای افزار :پالیک
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مانند، همسان.  ‖: رنگ، گون، گونه پام  

لگدکوب زیر پا مالیده شده، : پایمال)ی̊ (پامال  

از میان : کردن پامالشده، پست و زبون شده ‖

. از میان رفتن: پامال شدن‖ بردن  

: )َم( پای بند، درمانده، گرفتار، بیچاره. پامس  

با بادام تلخ.  : شکرسرخ، گونه ای شیرینیپانیذ  

یداری، استواری. ا، تاب، پ( تواناییپَ ُو. ):پاوپر   

  " تو دادی مرا زور و آیین و فر 
" فردوسی سپاه و دل و اختر و پا و پر.       

: )َو.ن̊ ( بندی که بر پای گناهکار بندند.پاوند  

ی ـ  [ پا، پاژنگ:)َه. ن̊ (] پاشنگ، پاچنگپاهنگ 

سنگ ترازو. ‖  زار، کفشاب  

‖ پایین و  توش، پایداری، ایستادگی : تاب، پای

را گویند مانند پای کوه، پای دیوار.  چیزفرود هر  

" ترا با دلیران من پای نیست    
"  فردوسی   بهند اندرون لشگر آرای نیست.      

، درافتادن.ناتوان گشتن ازپای افتادن:    

" همی بی تن و تاب و بی توش گشت      
   " فردوسی  از پای و بیهوش گشت.  بیافتاد     
   ویژگی گیاه و ، پاینده، جاوید، مانا ‖: پایدارپایا

   بار دهد.  که بیش از دو سالگل 

. : تاب و توان، توانایی، پایداریپایاب  

ب، بخش کم ژرفای رود،  ته آ آب، بنِ  پایاب: 

ژرف.     بی پایاب: فرناد.    

   " بجایی که پایاب را بد گذر 
"  فردوسی  روان گشت و لشگر پس یکدگر.      

پرداخت پول.   بیکاال داد و ستد ا، : پابپپایاپای  

ر آمدن، به  : سرانجام، انجام، فرجام، به سپایان

 سر رسیدن، دست کشیدن، کران.

" سخن نیز نشنید و نامه نخواند    
   " فردوسی  مرا پیش تختش به پایان نشاند.    

   پایان پذیرنده. کرانمند، )ن̊. َپ( :پایان پذیر

پایان.   پایدار، بی، َپ( بیکرانن̊.: ) پذیرپایان نا

.بی اندازه ‖ بی کنار، بی کناره  

" یکی چشمه ی بیکران اندروی    
    فردوسی بگشاد جوی.  ن چشمهآ زفراوان ا    

نگرنده، پایان بین، فرجام  .گَ(: )ن̊. نِ پایان نگر  

. دوراندیش  

استواری.  پایداری، مانایی،  :یپایای  

: )ی̊ ( بافنده، جواله، جوالهه. پای باف  

با پشتکار.استوار،  :برجایپای   

" چو گفتار پیران بران سان شنید    
"  فردوسی  سپه را همه پای برجای دید.      

:)ی̊.َب( دربند، گرفتار، برده، دستگیر.پای بسته  

گرونده، باوردار، باورمند ‖ : )ی̊. َب( پایبند 

 گرفتار، پای بسته، پای وند. 

" تو گویی همانا که پندش دهم    
   " فردوسی گری پای بندش دهم. به افسون    

کانون و شاه،  نشستگاه: )ی̊.َت( شهرپایتخت

. پایگاه سازمانهای دیوانی و درباری  

لگدکوب، پایمال. َخ( پای خسته، : )ی̊.پای خست  

: )ی̊ ( پادار، پاینده، استوار، جاویدان.  پایدار

  ایستادگی، استواری. پایداری: 

" نباشد همی نیک و بد پایدار   
" فردوسی مان به که نیکی بود یادگار. ه      

  گرفتن : )ی̊ ( ]پادام[ دام، تله، دام برای پایدام

‖ هر گونه نیرنگ   جانوران پرندگان و دیگر

 برای فریب دادن دیگری. 

: )ی̊ ( کفش. پایدان  

:)ی̊.دَ.َب( گرفتار، پایبند، دربند، دچار.بندپای در  

.رآغازیدن یک برنامه یا کا: راه نهادنپای در  

ن  پایدارماندن، جاویداپاییدن،: )ی ِ.َت( پایستن

پایسته: پایدار، پاینده. بودن ‖ درنگ کردن‖  

پشتکار   ، )ی̊.دَ( ایستادگی درکار :پای فشردن

  ، پاپی شدن.کارداشتن، پایداری در

. هنگبا آ *پاکوبی، وشتیدن  )ی̊. ُک( :پایکوبی   

]پایگه[ جا، جایگاه،   » پایگاس« : )ی̊ (پایگاه  

ارتش.   جایگیرشدنیگاه جا  

ایه، زینه ‖ درگاه،  شایستگی، پ : )ی̊ ( پایگاه

. آستانه ی سرا  

" چو خسرو ببیند سپاه ترا    
    " فردوسی  همان مردی و پایگاه ترا.    

: )ِش.ِس( دردستور زبان سه گونه  پایگاه شناسه

من، تو،   :»جدا مانند  ی  شناسه می شناسیم: شناسه

. و « ش، ت  ،م» نند: شناسه ی چسبیده ما  .«او

«.   ایشان، او ، وی  » شناسه ی ناپیدا، مانند:  

)ی̊ ( پابند، پابسته، دربند ‖ مایه گرفتار  :رپایگی  

 و پایبند شدن. 

پایین  ،  : )ی̊( پای ماچو، پایین سراچهپای ماچان

کفش کن، درگاه خانه.   * نشستنگاه  

شدن، لگد کوب  یرپا: )ی̊ .ُش.دَ( زپایمال شدن

فتن. شدن، هرز ر  

یارویاور ‖  )ی̊. َم( یاری دهنده، دستیار،:پایمرد   

میانجیگری. ، دستیاری: پایمردی .میانجی ‖ پیشکار  

" پدر پیر شد پایمردش جوان    
" فردوسی جوانی خردمند و روشن روان.       
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برای  پزشک  ی̊.ُم ( ]پامزد[ مزد : ) د پایمز

پای رنج، پارنج. .  درخانهبیماربینی*   

  پذیرفتار، رفتار،پذ  *نگی،: )َی( میا پایندان

. میانگی کردن.  پذیرفتاری:  پایندانی سرپرست.  

. :)َی.دَ( میانگی شدن، نماینده بودنپایندیدن  

جاوید، پایدار، پایا، جاودانه. : )َی.ِد.دَ( پاینده  

" ز خورشید بر چرخ تابنده تر   
   "  فردوسی   ز جان سخنگوی پاینده تر.   

چیز  ‖ هر نیاد، شالودهپی، ب  گ«ـ  » پای ِی(: )  پایه

ـ ه ، پای*نشستنی  ایه پکه رویه یی را نگهدارد.  

ه و پایه، پایه  پل ‖ ‖ رده، رسته، پایه میزپایه ارچ

  پله پله ‖ ستون. :  پایه

" ندانست کاین چرخ را پایه نیست    
"  فردوسی ستاره فراوان و ایزد یکیست.       

.، فرنشین: )ِی.َو( پایور، بلند پایهپایه ور  

]پایستن[ نگهبانی   «ـ پاتـ ن » پاییتن: )ِی.دَ(پاییدن

چشم داشتن ‖ پایدار کردن، پاسداری کردن،  ـ 

‖ ایستادن، درنگ   ماندن، همیشه و جاوید بودن

پاید، و نیز به چم  آنکه می پاینده:   ‖ ، ماندنکردن

به پاییدن، بپای، و به  )فرمان(   :پایجاوید و پایدار. 

دیرپای. چم پاینده:   

جوان گفت برگوی و چندین مپای  "   
" فردوسی  بیاموز ما را تو ای نیک رای.       

پادیز، پاریز[ برگریزان،  ]» پاتـِز«:)ِی.ی̊ (پاییز 

، آذر.  مهر، ابانزمستان،  آغازسه ماه پیش از

سوم.  واِره ،سال چهارگانه  *هاییکی ازواِره   

( پاییزی، کشت پاییزه ≠ بهاره. : )ِی.زِ پاییزه   

  ‖ پست ‖ فرود زیر،  »پایِـن« ِی.ی̊ ()  :پایین

، دامنه.   چیزی یا جاییدامنِ  چیزی، پایِ   

  : فرودین.≠ باال. پایینی   پایین

  ‖ برای بافتن شال پشم بسیار نرم بـُز : ) َپ(پت

. از کتیرا و نشاستهآهار گونه ای  

چکش بزرگ، ابزار  »پ تـ ک«  ( : )ُپ.̊تپتک 

. گرانپوالدین با دسته ی چوبی. ابزار آهن  

" بفرمود  کآهنگران آورند    
   " فردوسی  پتک گران آورند.  و مس و روی    

. چوپانان : )َپ.َت( مچ پیچ وپا پیچپتک   

. پشمی ( رو انداز: )پَ پتو   

( ]پرتو[ جای رو به آفتاب، آفتابگیر.: )َپ پتو   

.نسار، سایه  ≠ 

( ]پدواز، پتوازه[آشیانه پرندگان،  )َپ.ت̊ : پتواز 

 النه پرندگان.

پاسخ.  «   » پـ تواچ : )َپ.ت̊ (پتواز   

، برگه گذر برای  پروانه ]پتک[ِت(: )َپ. پته 

نمایشخانه، راه آهن و خودروهای   بهرفتن 

 همگانی و جزآن.  

، بد زبانی،  گزند رسانیِر( : )َپ. ت̊. پتیارگی 

. یی، فریبکاری، رفتاراهریمنیزه جوستی  

اهریمن   ]بدیاره[ » پتیارگ« ِر( )َپ.ت̊. :پتیاره 

 آفریده یزشت،ناپاک،  پلید، ، گجستک سرشت،

بد کاره.  ،دیوخواهریمنی،   

   " پراکنده گردد بدی در جهان 
گزند آشکارا و خوبی نهان       
بهر کشوری در ستمکاره ای       
"  فردوسی  پدید آید و زشت پتیاره ای.        

: )ُپ( میان تهی، پوچ، پوک. پچ  

گفتگوی   سخن گفتن، آهسته: )ِپ.چ̊. ِپ( پچ پچ

 درگوشی با آوای پایین.  

چِ( سخنی که در دهان ها  .. پِ : )ِپ.چ̊پچه پچ

.همه جا پخش شود فتد و ابی  

ی بسیار  در و پنجره   : )ِپ. َک( خانه باپچکم

 خانه ی تابستانی ‖ بارگاه. 

، بی بند  تن و جامه ناپاک دارد : )َپ.َچ( آنکه پچل

 و بار، چرک، پلشت.  

   پچین شناسی:  .سرونوشت، رونوی: )ِپ( پچین

ارزیابی رونوشت های  ت وشناخ ررسیدانش ب

 ساختگی. 

چهار پهلو.   :چهار پخپهن شده، : )َپ( ]پخت[  پخ  

غلغلک.  )َپ.خ̊.َپ.ُخ( ]پخلوچه[: پخپخو  

،: )ُپ.خ̊. ِت( کارآزمودگی، کاردیدگیپختگی  

 دوراندیشی، سنجیدگی ‖ رسیده بودن میوه. 

  نرم کردن ]پزیدن[  ختن«ـُ »پ : )ُپ.خ̊.َت(پختن

  فالیوآبدان سپختن  سبزی روی آتش ‖  گوشت و

ـ  آزمودهکار ‖  میوهرسیدن  آتشدان ‖در کوره و   

  پزش: کار آزموده.پخته:   ساختن، آزموده گشتن.

  .خوراک پخته شدهپخته:  آشپز. پزنده: پختن.کنش 

. زود پخته شود آنچه  پزا: به پختن، بپز. مانفر پز:

  ، پزنده، پزا، پخته،)پخت، پزد، خواهدپخت، بپز

 پزش(. 

بگویم بدو آنچه پختن سزد  "   
   " فردوسی خرد خام گفتارها را پزد.     

: )َپ. دَ( ]پخچودن، پخشیدن، پخشودن[  پخچیدن  

  پخش شدن، پهن شدن، کوفته شدن ‖ پخش کردن،

کوفته شده، پهن شده.پخچوده:  کوفتن و پهن کردن.  

آزردن. :)َپ. دَ( رنجاندن، پخسانیدن  

َپ.دَ( خرامان راه رفتن، خرامیدن : )ساییدنپخ  
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: )َپ.دَ( پژمردن، تافتن و گدازش دل از  پخسیدن

جیدن پوست ‖ پخسانیدن، پژمرانیدن، اندوه ‖ ترن  

 ترنجانیدن. 

ده و پهن شده ‖ کوبی]پخچ، پخت[ : )َپ.خ̊( پخش

پراکندن. پخش کردن: پاشیده و پراکنده ‖   

سو که رستم برافکند رخش هره ب "   
"  فردوسی  سران سواران همی کرد پخش.      

مار،   تارو:)َپ. ُش.َپ( پراکنده، پخش و پال

~ کردن: پراکندن. ریخته وپاشیده.  

:)َپ.خ̊.دَ(] پخشودن، پخچیدن، پخچودن[ پخشیدن  

پهن شدن، پهن گردیدن، کوفته شدن‖  پخش شدن،  

کوفته شده. پخشوده:  ـ پخشیده پراکنیدن، پراکندن.  

کاهیده پدر. ‖درخت بی بر ده[] پود، پ: )َپ(پد  

سرپرست خانواده، مردی  » پیتــ ر« : )ِپ.دَ(پدر

داشته باشد. که فرزند   

" پسر بد مر او را یکی خوبروی    
" فردوسی    هنرمند و همچون پدر کینه جوی.     

و  نیکو  خرم،خوش،   « ت رام» پ   )ِپ. د̊ (:پدرام

پاینده، بهروز، شادکام.  خجسته، راسته،آ  

تاده چون نزد بهرام شد " فرس   
"  فردوسی  .و شاد و پدرام شد سپهدار از      

.دلشاد شدند̊ ( نیکوشدن،  : )ِپ.پدرامیدن   

: )ِپ. دَ. ر̊. اَ.دَ( شوهرمادر، ناپدری. پدراندر   

‖  بدرود، خدا نگهدارت دُرت« » پ  :)ِپ. ُر( پدرود 

تندرست باش. پدرودباش:   تندرست،  دلشاد.  

ا یکدگرپدرود به  از آن پس ب"    
   " فردوسی   بسی بوسه دادند بر چشم و سر.    

یا با  بی دیواره و پهن   وند آِد (  : )َپ.پدشخور 

  .پیشدستیدیواره ی کوتاه برای خوراک یا آش. 
مشی و مشیانه به زمین گودالی بکندند، آهن بگداختند،  

به سنگ آهن را بزدند و از آن تیغی ساختند، درخت را  

فرهنگ. س. )شخور چوبین را آراستند. بدان بریدند، آن پد

(. حاللی  
 روشن، آشکار. هویدا، پیدا،: )َپ( نمایان، پدید

 پدید≠ ناپدید. 

" نخستین که آتش ز جنبش دمید    
"  فردوسیز گرمیش بس خشکی آمد پدید.       

. : )َپ. َم. دَ( هویدا گشتن، نمایان شدنپدید آمدن   

نده،  نوـ  : )َپ. َو( آفریننده، به هستی آورپدیدآور

 آور، آنکه چیز تازه پدید آورد.   

: )َپ. َو. دَ( آفریدن، به هستی آوردن. پدید آوردن  

" ز چیزی که هرگز نه دید و شنید    
" فردوسی    .بدانش بیاورد آنرا پدید       

: )َپ.َو. ِد(  پدیدآوری، نوآوری. پدید آورده  

: )َپ.َو.َر.ن̊.ِد( آفریننده، هستی دهنده. پدید آورنده  

آشکارا.  هویدا،( نمایان، آشکار، : )پَ پدیدار  

" کجا باشد ایوان گوهر فروش    
" فردوسی   پدیدار کن راه بر ما مپوش.      

: )َپ.ِد.ُش.دَ( برآمدن، برخاستن،  پدیدارشدن

پیدایش. پدیداری: برآمدن آفتاب یا ستارگان.   

، ، پایندانپذیرنده [پذیرفتار ](.رُ  )َپ. ̊ذ: پذرفتار  

پایندانی. فتاری: پذرمیانجی.   

. نپایندا  خستو‖ پذیرنده،ت̊ ( : )َپ.ذ̊. ُر.پذرفتکار  

فرمانبردار.: )َپ.ِذ( پذیرنده، پیشواز کننده، پذیرا  

" ازایشان هر آنکس که پیران بدند    
"    فردوسی  سخن گوی و دانش پذیران بدند.       

ویژه ی    سراچه ‖ مهمانپذیرفتن َپ.ِذ ( ) :پذیرایی

    .نپذیرفتن مهما

  پذیرا شدن،  یرفتن«ـ » پت ُر. َت( )َپ. :پذیرفتن

‖   ، خستو شدن‖ خسودن پذیرایی کردنپذرفتن، 

  شنودن، پندپذیرفتن،پیروی کردن، نیوشیدن.

آنکه : پذیرنده  پذیرفته شده، فرمانبرداری.پذیرش: 

پذیره:  . یافته، برآورده شدهبار پذیرفته: پذیرد.می 

 به فرمان:  پذیرپذیرنده.  پذیرا: پیشواز.پسند، 

پند پذیر،  ،، مانند پذیرفتن، بپذیر و به چم پذیرنده

پذیرفت،  خواهد  )پذیرفت، پذیرد، پذیر.ـ درمان 

 بپذیر، پذیرا، پذیرنده، پذیرفته، پذیرش، پذیره(. 

" پذیرنده ی هوش و رای و خرد    
" فردوسی   مر او را دد و دام فرمان برد.       

پذیره شدن:  پیشواز. » پتیرگ« ِر()َپ. ِذ. : پذیره 

‖ پسند. ، پذیرفتن، پیش رفتنرفتنازپیشب  

پذیره فرستاد خسرو سوار"    
" فردوسی . گرانمایگان گرامی هزار      

بنچاک  دستینه کردن یک : نوشتن و پذیره نویسی 

.یا نوشته برای پذیرفتن کار  

سرشار، لبالب، انباشته، آکنده،  پور« »  : )ُپ(پر

سرنام و یا پویه آید د برگاهی چون پیشاون لبریز.  

پربودن، آمیزه ها:  مانند: پرآب، پرآژنگ، پرتاب.

.  )کسی ( یا چیزی پرشدن، پر کردن  

  ان، سه پوشش:تن پرندگ  پوشاننده ی( )پ َ :پر

شاهپرها در بال و دم، پوش پرها که همه ی تن  

  ها که در زیر پوش پرها  و کرک پوشاند می را 

    .پوست تن پرنده را پوشاند 

کردن.پروازپربرآوردن: ‖ ،کنارپهلو: )َپ(پرتو‖ پر  

 " ز جوش سواران و بانگ تبر 
"فردوسی  همی سنگ خارا برآورد پر.     

( نامی، نامدار، سرشناس.)ُپ. زِ : هپرآواز  
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آماده آرد سرشته  گلوله )َپ. ز̊ . ِد( چونه،:پرازده 

پختن نان، زواله.   پهن کردن و  برای  

توک[ پرستو، چلچله. : )َپ. ش̊ (] پراسپراشتوک   

 پریشان  پریشیدن، ( پاشیدن،: )َپ.ِش. دَ پراشیدن

پاچیدن،   پراکندن،  کردن، بشولیدن، بیافشاندن،ـ 

ازهم پاشیدن، پاشانیدن، تارومار ـ  شکولیدن.

پراکنده، بشولیده، ازهم پاشیده.پراشیده: کردن.   

زدن مرغ  : )َپ. ر̊. اَ. ن̊. دَ( بال و پرپرافشاندن  

انجام آن. از روی ناتوانی در دن کاررها کر ‖  

:)َپ. ر̊ .اَ. َک. دَ( پرانداختن، پرریختن پرافکندن   

ناتوانی.درماندگی و   بهنمار مرغ ‖ مانده شدن،   

]پراگندن،   » پراگـنتن« )َپ. َک.دَ(: پراکندن

 اشیدن، بشولیدن، شکولیدن،پراکنیدن[ پاشیدن،پر

ریشان  پپرا کننده:  ، گستردن.بیافشاندن، پاشانیدن

پاشیده شده، پریشان.  پراکنده: کننده.  

" من او را کشیدم بتوران زمین    
"  فردوسی   پراکندم اندر جهان تخم کین.      

شیدن ‖ سرپیچی  دَ ( پراکندن، پا:)َپ.َک. پراکنیدن 

پراکنده. پراکنیده:  کردن.   

دَ (]پراکندن[  پخش کردن،  َپ.گَ.ن̊.: )پرآگندن 

نداختن ‖ گستردن، به  پاشیدن، بشولیدن، جدایی ا

‖  ‖ پراگندن تخم گیاه، افشاندن  هر سوی فرستادن

ـ، خواهد پراگند،   ـ، . )پراگند،پراگندن آگاهی

 بپراگن، پراگننده، پراگنده(.

" همه لشگر سلم همچون رمه   
   " فردوسی که بپراگند روزگار دمه.      

: )َپ.گَ.ِد. ِد( ]پراکنده دل[  آنکه دلی  پراگنده دل 

.دل ان دارد، نا آرام، پریشانپریش  

گَ.ِن.دَ(]پراگندن[ سرپیچی کردن‖  :)َپ.پراگنیدن   

ن. پراکنیدن. گستردن، پخش کرد   

( پرنده ‖ آنچه که بپرد‖ درکارپریدن، )َپ  :پران

هنگام پریدن.به  دردم پریدن،   

"  بدینسان بیامد بنزدیک مرو    
   "  فردوسی  نپرد بدانگونه پران تذرو.     

دادن، روازپپرانیدن،  ]پرانیدن[ )َپ.ن̊. دَ(: پراندن

سخن درشت  ‖ نداختنافکندن، ا پرتاب کردن،‖ 

پرواز دهنده، پرتاب کننده.  پراننده:  وبیجا گفتن.

سان  به چم پراننده  ببه پراندن، بپران و فرمانپران: 

، مانند: مگس پران، کبوتر پران.  پسوند   

ه ها: آمیز آلیزیدن. لگد زدن ستور،جفتک پراندن:   

 مگس پراندن، تک پراندن، باز پراندن.

: )ُپ. ن̊. ِد. ِش( اندیشناک، اندیشه مند ‖  پراندیشه

 بیمناک، نگران ‖ اندوهگین. این واژه با پویه های 

گرفته شود.شدن، گشتن، کردن بکار   

" دل شاه ایران پر اندیشه شد    
"  فردوسی   روانش ز اندیشه چون بیشه شد.      

‖   َو( ]پرآور[ دارای پر، پرنده .: )َپ.ر̊پراور 

تیز رو. تیزپر،  

: )ُپ. ر ̊.َب( پربار، پرمیوه. بسیاربار. پربر  

پهنا، پهن، فراخ، گشاد.ـُر.ر ̊.َب( پ: )پُ پربر  

: )ُپ. ر̊ ( نرم تنان بسیار پا، شکم پایان، پرپا

 هزارپا، خرخاکی. 

:  پرپر زدنزدن پرنده، آوای پر . ر̊ . َپ( )پَ  :پرپر

. زدنبال وپر  

هرچیزپوسته مانند و نازک.  ِپ( : ) ِپ.ر ̊.پرپری

   تـُنـُک.

نزدیک  و بسیار فراوان. : )ُپ.ر̊. ُپ( انبوه،پرپشت 

کم پشت.  ≠برای گیاه یا موی سر  بهم روییده

    .فراوانپر، پرو پیمان،  (.پِ )ُپ.ر̊:پرپیمان

  کردن: پرت.کناردورافتاده، )َپ.ر̊ ( دور،  :پرت 

نسنجیده و     سخن: گفتن پرت دورانداختن،افکندن،

،  منگی گیجی، :*‖ سترسا پرتیپرت و پال.  ،ژاژ

. پریشانی در اندیشیدن، فراموشی  

  : )َپ.ر̊ ( انداختن، افکندن، پرت کردن پرتاب 

. نیزه پرتاب پرتاب تیر،   

" کسی کو ببیند ز پرتاب تیر   
  " فردوسی نماند شگفت اندرو تیز ویر.     

پرگره ‖  ، تابدار شکن،پر ،پرپیچ: )ُپ.ر̊ ( پرتاب 

. پرتاب≠ کم تاب برافروخته، پرخشم.   

" چو بشنید این، شاه پُرتاب شد    
" فردوسی  ی خورد و بی خواب شد.باندوه از       

: )ُپ. ر̊. َت( توانا، شکیبا، بردبار.پرتاب وتوان  

: )َپ. ر̊. دَ( پرتاب کردن، پرت کردن، پرتابیدن 

 افکندن، رها کردن، گشاد دادن.

: )ُپ.ر ̊. َت.َف( فسونگر، نیرنگ باز، رفند پرت   

.جادوگر  

لغزشگاه.، بلند : )َپ. ت  ̊( جای پرتگاه  

( روشنی، فروز، فروغ و روشنایی،  : )پَ پرتو

پرتو  بازتاب یا آتش، تابش،  روشنی تابش آفتاب 

  درخشیدن.پرتو افکندن: فتاب. آ

: )َپ. اَ.َک( پرتو افشان.   پرتوافکن  

 اندام های درونی تن  یش( آزما : )پَ پرتوبینی

    )رادیوسکوپی(. .بیماری *رایـَن برای یافتن

َپ( چرند و پرند، سخنان یاوه.  : )َپ.پرت و پال   

تاب،  رـُ پ ،:)ُپ.ر̊.َت( پرنیرو، پرزورانپرتو

.، خستگی ناپذیرنیرومند  ،نستوه  
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بهره ـ   : )َپ.َت.دَ( درمان بیماری باپرتودرمانی 

یوتراپی(. ، )راد بری از پرتوهای ناپیدا  

: پرگویی. پرچانگی( پرگوی، : )ُپ.ر̊.نِ پرچانه   

  گرداگرد باغ دیوار» پرچین«   ()َپ.ر̊  :پرچین 

 و کشتزاراز بوته ها و شاخه های  درختان. 

پرماز،   ‖ پرشکن( پر پیچ و خم، : )ُپ.ر̊ پرچین   

شده، ترنجیده.پرآژنگ، پیر  

" بپیچید رستم  ز گفتار اوی    
"  فردوسی   د روی.چین شد و زر بروهاش پر     

)َپ.ر̊ ( درشتی و تندی از روی خشم، : پرخاش  

، درشتگویی. کار،  سخن درشت ستیزه و پی  

" نیابی گذر تو ز گردان  سپهر    
"  فردوسی  کزویست پرخاش و پاداش و مهر.       

: )َپ.ر̊. ُج( ]پرخاشجوی[ جنگجو،  پرخاشجو

   تشنه ی جنگ،پرخاشخر، رزمجو،  ستیزه جو،

جنگجویی.  پرخاشجویی:  

 " چگونه فرستم ترا سوی او 
" فردوسی    که شاهی دلیر است و پرخاشجوی.     

رزم آزما، پرخاشخو، : )َپ. ش̊. َخ( پرخاشخر

‖ دلیر.خواهان جنگ، جنگاور   

" که فرزند اوییم، هر سه پسر   
   " فردوسی  همه گرز داران پرخاشخر.    

: )َپ. ش̊. گَ( تند خو، ستیزه جو،  پرخاشگر

  باپرخاشگرانه:   ، خشمگین ≠ نوازشگر. دژم

 پرخاش. 

پرهیاهو.   )َپ. ر̊. ُخ( پرآواز،: پرخروش  

" همه سیستان زو شود پر خروش    
"  فردوسی  وزو شهر ایران  برآید  بجوش.      

و  ‖ سرین  ( ]پرخچ[  شمشیر، تیغ: )َپ.رَ پرخش

 ران اسپ و استر.

  برای اندوختناز خشت و گل  : )َپ ( انبارپرخو 

  . جومانند، گندم و *وها بن 

درختان، بریدن و هموار   : )َپ( پیرایشپرخو 

.درخت فزونی کردن شاخه های   

بسیارخوار،خوش   خور،)ُپ. ر̊. خا( پر: پرخوار 

پرستی، شکمبارگی.شکم پرخواری: خوراک.   

: )َپ. ر̊. خا. َر.ِر( شکم پرست، پرخور.  پرخواره   

. تهیدست  ≠ دارا توانگر،  (. خا: )پُ پرخواسته  

" ورا گشت آن شاهی آراسته    
"  فردوسی   جهان گشت پر داد و پر خواسته.      

آرایش ‖ درخشش،  : )َپ.خ̊ ( آراستگی،پرداخت

، پولپرداخت  :بانکداری ‖ زنگ زدودنتابش ‖ 

 کارسازی. 

]پردختن،  » پرداختن«  : )َپ.خ̊. َت(پرداختن

آراستن، پاک و پاکیزه کردن ‖ زنگ  پردازیدن[

  ‖ وام   گوش نهادنیزهای توپالی ‖ زدودن از چ

آرام ـ  انجام رساندن ‖ آسوده شدن،ه پرداختن ‖ ب

‖ آهنگ کاری کردن ‖   گرفتن ‖ واگذار کردن

پرداخت   پردازنده:   .سرگرم شدن، گرفتار شدن

ساخته و آراسته،  پرداخته: آرایش دهنده.  کننده،

به پرداختن، بپرداز و به   فرمانپرداز:  تهی شده.   

مانند: دروغ پرداز.   سان پسوند،ب ازندهچم پرد 

پردازنده، پرداخته(.   ـ،  )پرداخت، پردازد،  

" یکی چاره باید کنون ساختن    
"  فردوسی  دل و جان ازاین رنج پرداختن.      

 ، سازنده‖پرداختن(، پردازندهاز )( : )َپ. ر̊پرداز 

چهره  مانند:  پردازنده.چم گوینده.  بسان پسوند به 

  افسانه پردازسخن پرداز، ستان پرداز،دا پرداز،

" همیشه به یزدان پرستان گرای   
   " فردوسی بپرداز دل زین سپنجی سرای.      

،  رخشان کننده )َپ. ز̊. گَ( زداینده،: پردازگر

. پرداختگر، پاک کننده.  

:)َپ. ِر. دَ ( ]پرداختن[ )پردازید، پردازیدن 

ه،  پردازد، خواهد پردازید، بپرداز، پردازند 

 پردازیده، پردازش(.

 توختن وام ‖ : )َپ. دَ.َت( پرداختن،پردختن 

  واگذاردن، واپس دادن  ‖ آمادن کارسازی کردن،

‖ تهی کردن ‖ پاک کردن.    

" بپردخت و بگشاد راز از نهفت    
" فردوسی  همه دیده با شهریاران بگفت.      

: )َپ. دَ( چیستان، سخن سر بسته. پردک  

: پردگیان. بیشال .پرده در راز ِد(َپ. : )پردگی   

.  . ِد ( دلیر، دالور، نترس، بی باک: )پُ پردل   

 " فرو هشته  بر سرو مشکین کمند 
   " فردوسی   که  کردی بدان پردالن را ببند.   

. : )ُپ. ِد( دلیری، دالوری، بی باکیپردلی  

" فریدون فکند آن کمند یلی    
   "  فردوسی به نیروی یزدان و از پر دلی.     
پوشش، پارچه   » پردک ـ پرتک« (: )َپ. دِ دهپر

یک از  ‖ نوا، گاه ‖هر  *چهبدرسرا برای آویختن

* نمایشخانه.بخش های نمایش در  

" به پرده درون شد خور تابناک    
" فردوسی . ز جوش سواران و از گرد و خاک      

( نوازنده، خنیاگر، بازیگر. : )َپ. ِد پرده باز   

( پرده برداشتن : )َپ. َب. ف̊.تَ پرده برگرفتن  

.از، آشکار کردن راز، پراکندن.از روی ر  
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وش، آنکه نگهدار، رازپِد( راز : )َپ.پرده پوش 

   پرده در.  دار≠راز گناه کسی راآشکار نکند. 

در که در زمانهای پیشینِد ( آن .: )پَ پرده دار   

پادشاهان پاسدار باریافتن مردم بود.  دربار  

رازدار.: راز نگهدار، پرده پوش، پرده دار   

 ه ی راز دیگری،  د نکنآشکار : )َپ. ِد(پرده در 

. ه ی دیگراند نبی آبرو کن  

، دست و دلباز،  : )ُپ. دَ. ِه(  بخشندهپردهش 

. گشاده دست، راد   

.خرگاه سراپرده. َس( )َپ.:پرده سرا   

" خروشی بر آمد ز پرده سرای   
" فردوسی  که ای پهلوانان فرخنده رای.      

   باغ و بستان، بهشت.ه چم ب ( )پَ  :پردیس 

پردیس از زبان پارسی هخامنشی است،  نامواژه ی»   

به چم باغی که گرداگردش دیوار دارد. این گونه باغ را  

داریوش بزرگ بجای شکارگاه و برای رویاندن و  

پروراندن درختان و گل های زیبا و کمیاب، که چم پسین  

 ازآن پدید آمده: بهشت زمینی، آفریده بوده است. و 

 براستی به همان باغ های شگفت انگیز داریوش بزرگ

نمارش دارد. این بهشت زمینی در برابر بهشت آسمانی  

انگاشته شده است. یکی دو نمونه از آن ها هنوز در  

. نامواژه پردیس را فرمانده ارتش  رجای مانده اندایران ب

یونان که برای دیدار داریوش بزرگ به ایران آمده بوده 

شناسانده  به میهن به خود به یونانیان در باز گشت  

راه یافته   بیشینه ی زبان های اروپایی و از آن پس در

         «. (  بهروز تابشدکتر )  است.

کرک روی برخی میوه   )ُپ. ر̊ ( کـُرک،: پرز 

زیرانداز، بوپ   کرک روی جامه ، ، مانند هلو‖ها

   پشمی.  *و بوپک 

که فرزند ( پرفرزند، آن: )ُپ.ر̊. دُ پرزادوروز

 بسیار دارد.

ریدن‖  : )َپ. َز.دَ( بال و پرزدن، پرواز، پپرزدن 

سخت آرزومند.   :پرزدن دل   

: )ُپ. ز̊.گِ( ]پرزگین[ پرزدار.پرزگن   

: )ُپ.ر̊. ُز( مردافکن، نیرومند ≠ کم زور. پرزور   

.( پرزدار : )ُپ. ر̊پرزین  

.گریه ‖ ریختن اشک: )َپ. َژ( گریستن، پرژک   

   ]پرساله[ کهن سال، سالخورده. : )ُپ. ر̊ (پرسال

یاری دهنده به    » پریستار«: )َپ.َر.س̊ (پرستار 

پرستاران. بیشال:  بیماربان. ،بیماران  

" پرستار رودابه بود روز و شب    
" فردوسی  بپیچید از آن درد و نگشاد لب.       

وش، پرستارفش. پرستار   پرستاروار:   

" همی باش پیشش پرستار وار   
  " فردوسی بازی کند روزگار.   ببین تا چه    

. َف( ]پرستاروش[ مانند  :)َپ.َر. ر̊پرستارفش

 پرستار، پرستاروار.

  " همی بود پیشش پرستار فش 
   " فردوسی   پر اندیشه و دست کرده به کش.    

ستایش،  » پرستیش̊ـن« : )َپ.َر.ِت( پرستش 

بندگی. نشانه ی سر سپردگی، نیایش ‖   

تی" گرانمایه شبگیر برخاس    
"  فردوسی   ز بهر پرستش بیاراستی.       
]پرستشکده، پرستشگه[  َر.ِت( ) َپ. :پرستشگاه 

 جای پرستش. 

" چو از دور جای پرستش بدید    
"  فردوسی   شد از آب دیده ُرخش ناپدید.       

، بنده. : )َپ.َر. ِت. گَ( پرستنده، چاکرپرستشگر   

، بنده  » پرندستگ«  : )َپ.َر. َت.ن ̊.ِد(پرستنده

‖ ستاینده.  چاکر، فرمانبر  

" پرستنده چند از میان سپاه    
     "  فردوسی   بفرمای  کآیند با تو به  راه.    

] پرستک[  » پرستوک«  : )َپ.َر.ت ُ (پرستو

  بالهای دارای  کوچک  چلچله، پرنده ای است 

خانه   *چخت  ک تیز و دم دو شاخه، دردراز و نو

د. ها النه می سازـ   

ستند  . َر.ِت( پرستیده، آنکه  او را پر)پَ : پرسته

 وستایش کنند ‖ پرستش، نیایش.

   «ـ پریس̊ـتیتن  » یشتــ ن دَ( )َپ.َر.: پرستیدن

ـ تودن،  بندگی خداوند، سنیایش کردن و ستودن 

بندگی،   پرستش:   دوست داشتن.بسیار کردن،  

پرستش کننده، بندگی کننده.  پرستنده:نیایش. 

به  پرستیدن،   فرمانپرست:  .پرستش شده پرستیده: 

خداـ  مانند: بسان پسوند، چم پرستندهبه بپرست و 

 پرست، بت پرست.

" نیا را همین بود آیین و کیش   
"   فردوسی   پرستیدن ایزدی بود بیش.      

رخاشجو، پرخشم. : )ُپ. ِس.ِت( پرکینه، پپرستیز   

" پس اندر همی راند بهرام تیز    
"  فردوسی   ستیز.سری پر ز کینه  دلی پر        

  روده دراز. پرچانه، گوی،پر( )ُپ. سُ :پرسخن

" کنون آمدی با دلی پر سخن    
فردوسی"   که من نو کنم روزگار کهن.      

نام ستاک از   رسیش̊ـن« و » پ .ِس(: )پُ پرسش 

  پرسیز بازخواست، باپرسیدن ‖  پرسیدن،  کنش 

پرسش و پاسخ.      ‖ جستار، پرس و جو‖پژوهش  ‖    

ن به اندیشه زیر آوری " چو گرد    
"  فردوسی هستی مکن پرسش و داوری. ز      
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دشواری،  سختی ‖ پرسش.  : )ُپ. َس(پرسمان   

≠ کم سو.چشم پرسو ، : )ُپ. ُس( پرفروغپرسو   

پرسش کردن،   »پورسیتـ ن«  دَ(: )ُپ. پرسیدن 

پژوهش کردن. جویا شدن، آگاهی خواستن، 

پرسش کننده، آگاهی  : پرسنده پاسخ.  ≠  پرسش

پرسنده، درکارپرسیدن.   پرسان، پرسا: گیرنده،

به پرسیدن،  فرمانپرس:  پرسش شده. پرسیده:    

  ـباز  نند:مابسان پسوند،به چم پرسنده بپرس و 

)پرسید، پرسد، خواهد پرسید، بپرس،  پرس.

. (پرسیده، پرسش، پرسه پرسنده، پرسا، پرسان،  

" بپرسید ش از رنج راه  دراز   
"  فردوسی ر فراز. ز گردان و از رستم س      

پریدن،  کنشنام ستاک از پریدن،   : )َپ.ِر(پرش

 پرواز، جهیدن، جستن.

.ُپ.ر̊ .ِش( چاالک، نا آرام، شتابزده: )پرشتاب   

 " یکی مرد بینا دل پر شتاب 
   " فردوسی   فرستم بنزدیک افراسیاب.   

: )ُپ. ِش.َک( پرشکن، پر پیچ و تاب،  پرشکنج

سوی پرشکنج. ، چین و تای جامه، گیپرچین  

باشکوه،   : )ُپ.ُش( شاهانه، شاهوار،پرشکوه 

   بزرگی، فر و شکوه.

آرام، بردبار، شکیبا. : )ُپ.َش( پرشکیب   

بی شمار، بسیار  فراوان،  ُپ. ُش( : )پرشمار  

: )ُپ. ُش( چرکین، چرک آلود.پرشوخ  

جنب و سرزنده، خونگرم،  پر: )ُپ.ر̊ ( پرشور

 جوش، سری پرشور داشتن.

. دَ ( پریشیدن، برباد دادن.: )پَ پرشیدن   

:)ُپ. ُف(]پرافسون[پرفسوس، فریبکار پرفسون  

. ‖ بسیار زیرک،  کاردان  

" بنزد سیاوش فرستم کنون    
    " فردوسی یکی مرد با دانش و پر فسون.     

پلک چشم. ‖ * اگست  : )َپ.َر( ستاره یپرک  

     آویختن.: )َپ. ر̊ ( کوشیدن ‖ درهم پرکاس

و پیراستن شاخه ( بریدن و ِ : )َپ. ر̊.پرکاوش

.های فزونی درخت   

، بیوسیدن. َک( چشم براه داشتن : )َپ.پرکر   

، لبریز کردن،  انباشتن دَ( َک.: )ُپ. پرکردن 

‖ برانگیختن به دشمنی.  آکندن بیاکندن،انباردن،   

دستور، فرمان.: )َپ( پروانه، پرگ  

‖   *پرهون : )َپ. ر̊ ( ابزار برای کشیدنپرگار 

‖ سرنوشت.  نسپهر، گردو  

" چنین است پرگار چرخ بلند    
"  فردوسی  که آید بدین پادشاهی گزند.      

ای ُرفو بر ، پینهیچیز ِل( پاره ای از: )َپ.پرگاله

پژگاله.. پینه. کردن جامه   

جوش و خروش، ُپ. ر̊. گُ( پرسوز، پر:)داز پرگ  

 پر تب و تاب، پر سوز و گداز‖ پررنج و سوز. 

ویش باز " پس آمد به لشگرگه خ   
" فردوسی   .روانش پراز درد و دل پر گداز      

زرین   )َپ. ر̊. گَ( گردن بند، گردن بند : پرگر 

 پادشاهان در زمانهای گذشته.

  هرگز!]پرگس[ »پرگست« ) َپ. ر̊.گَ(: پرگست 

! خدای ناکرده! دورباد   

  " سخن ها که گفتی تو پرگست باد  
" فردوسی دل و جان آن بد کنش پست باد.        

. گُ.َت.دَ( بال گشودن، پرگشودن. :)پَ پرگستردن  

: )ُپ. گَ( سخت بویناک،  گندیده،  بدبو. پرگند   

استان، بخشی از  ]پرکنه[ ِن( .: )َپ. گَ پرگنه

گیرند. زمینی که از آن باج  کشور.  

  اندرودگر ـ پرمه[ ابزار: )َپ. ر̊ ( ]پرماه پرما 

. اسکنه، مته برای سوراخ کردن چوب.   

( پرچین، پرشکن، ترنجیده. : )پَ پرماز  

سودن، بساویدن،  [ اسیدنپرو]: )َپ. دَ(پرماسیدن 

  شناختن   برایلیدن دست ما ببسودن، پرواسیدن،

پرماسنده:  دستمالی. پرماسش: چونی چیزی. 

  سوده، دستمالی شده.پرماسیده:  بساونده.

این است  خداوند بر چون فرمان)، فرمان: )َپ( پرمان 

درگذشتن،پرمان یافتن: ‖  (بیهقی  . تاریخپرمان بردارم  

 مردن.

ر، پربها،  گرانمایه ‖  ِی( مایه دا)ُپ. ر̊.  :پرمایه 

بسیار دانا، بزرگوار، خردمند.   

" دو پرمایه بیدار دل پهلوان    
" فردوسی  یکی هوش ور پیر و دیگرجوان.      
نافرمانی، سرکشی.  دَ( ُم. : )َپ.پرمخیدن   

  [ چشمداشت، امید ـ پرموزه: )َپ. َم (]پرموپرمر 

کلیزانگبین. *کلیز، *زیبود،‖   

: )ُپ. َم. ن ِ( خردمند، ارجمند، بزرگ،  پرمنش

‖ خودپسند. دالور پرمایه ‖ دلیر،  

" یکایک همی خواندند آفرین    
"    فردوسی بر آن پرمنش پادشاه زمین.       

پروه.   : )َپ. َر ( پروین، ستاره ی پروین.پرن  

ن، دیروز، روزگذشته. )َپ. َر( گذشته، پیشی:پرن  

   ی  ]پرنگ[ ابریشم، پارچه» پرند«  : )َپ. َر(پرند 

شمشیر، تیغ.   ‖، دیبای یکرنگ و ساده ابریشمیـ   

" به سیمین و زرین دو سد تیغ َهند    
" فردوسی   چو زو سی به زهر آب داده پرند.      
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]پرندآور[ شمشیرآبداده و تیز.  (:)َپ.رَ ورپرندا  

.شت میان د ، کوه کوچک ته: )َپ.َر. دَ( پشپرندک  

   پریدوش.پریشب،  [  َپ. َر( ]پرندوشین):  پرندوش

" چنین داد پاسخ که بر کوه و دشت    
" فردوسی  سواری پرندوش بر من گذشت.      

  پرواز کننده، بیشتر » پرندک« ِد ( : )َپ.َر. پرنده 

هر جانوری از خانواده  .گویند  مرغانبرای 

پرندگان بیشال:  پرندگان.   

ز درنده شیران زمین شد تهی"     
" فردوسی  به پرنده مرغان رسید آگهی.      

ی. آنچه  شمابری دیبای]پرندینه[ ( : )َپ.رَ پرندین

بافته و دوخته شده باشد.    از پرند   

روی و  از توپال آمیختهای  : )ِپ. َر( گونهپرنگ  

    )مس فارسی است، دهخدا(. مس. 

رنگارنگ ،  های  نگارهدارای  : )ُپ. ِن (پرنگار 

 باغ با گلهای رنگارنگ. 

" بهشتی بد آراسته پر نگار    
"فردوسی   .چو خورشید تابان بخرم بهار        

]پرنو، پرنون،   » پرنیکان «  : )َپ. ِن(پرنیان 

پارچه ی ابریشمی گلدار، دیبای  پرن[ ابریشم،

 رنگین و نگارین.

" نبشتند منشور بر پرنیان    
      "  فردوسی . همه پادشاهی برسم  کیان    

( تخته سنگ، سنگ پهن و هموار،: )پَ پرنیخ   

 کاالر، تخته سنگ پهن و نازک.

پروین.   ی پروین، ستارهکاهیده : )َپ. ر̊ ( پرو   

" بباالی تو در چمن سرو نیست    
"  فردوسی چو رخسار تو تابش پرو نیست.       

  ‖  بیم، ترس شکیبایی، تاب ‖ : )َپ. ر̊ ( پروا

اک.بی ببی پروا:   

. دَ( پرهیختن، باک داشتن. کَ  :)َپ.کردن  پروا  

با  گوسپند و گاو  فربه کردن )َپ. ر̊ ( : پروار 

. خوراک  

باال ـ  : )َپ. ر̊ ( ] پرواره، پرباره، پربال[ پروار 

انی، خانه ی بادگیر‖ پاره  خانه، خانه ی تابست

  . خانه  *چخت چوب برای استواری 

گان، کنش  : )َپ.ر ̊( پرباز، پرگشادن پرند پرواز 

، پریدن. پرواز کردن پاریدن: پریدن. پرش.  

" ندید از برش جای پرواز باز    
   " فردوسی   نه زیرش پی شیر و پای گراز.    

ای باریک و نازک به  : )َپ. ر ̊( تخته هپرواز 

تیرهای برای گذاشتن روی  درازای نیم متر

و پوشاندن با پوشال.چخت خانه    

ه پارسیان درشب آتشی ک ( : )َپ. ر̊ .زِ پروازه   

  ‖ رز نازک  ی ها می افروختند ‖ برگه *بیوگانی

* .وشتارشهنگام در  *رهنوردان توشه ی   

برماسیدن،  پرماسیدن،  دَ( : )َپ. ر̊. پرواسیدن 

، پساویدن، بساویدنبپسودن، ببسودن،  سودن،  

مجیدن،   ،بپساویدن، دست مالیدن، دست سودن

ن،  ترسید بمجیدن، برمجیدن‖ساختن و پرداختن ‖  

بساونده.  پرواسنده: بیم و هراس، باک، پروا. 

)پرواسید،  ببسوده، بساویده.سوده.پرواسیده: 

پرواسنده،  پرواسد، خواهدپرواسید، بپرواس،

 پرواسان، پرواسیده(. 

پرهیختن، باک داشتن.   (: )َپ.ر ̊.َک.دَ پرواکردن   

تیره ی پروانگان  از *خستری  ِن( : )َپ.ر̊.پروانه

آن را   و پرنگاره.  رنگارنگ  بالهای نازک،با  

پروانگان. بیشال:   .نامند نیز  پرک شاه  

دستوری   ،پـَرگ̊فرمان،  (: )َپ.ر ̊.نِ پروانه

و   ی ویژه کار انجام برای   یا گفتاری  نوشتاری  

. رفتن به جایی یا  

( تیره ای از گیاهان  ِن : )َپ. ر̊. پروانه واران

مانند بالهای  هشان گلبرگ که گلهای دولپه ای جدا

. *و ژاژمک *وانه است، مانند کالوسک رپ  

: )َپ. َو. دَ( ]پرورانیدن[  پروردن، پروراندن  

دانش  ‖ پرورش دادن، بارآوردن، بزرگ کردن

پروراننده:  .سخن ‖ آراستن‖ خوراک دادنآموختن  

پرورش یافته.  پرورانیده: دهنده. پرورش  

چنین پروراند همی روزگار "   
" فردوسی  فزون آمد از رنگ گل رنج خار.      

: )َپ. َو. د̊ ( خداوند، آفریننده، ایزد،پروردگار  

    .یزدان، بغ

بکوشش مکن هیچ سستی بکار"    
"  فردوسی بگیتی  جز او نیست پروردگار.       

‖  بالندگیبالیدگی، گوالش، ( : )َپ. َو. دِ پروردگی   

   نازپروردگی، سازد مانند:می  واژه با واژه ای دیگر نام

     یه پروردگی.سا پروردگی،نمک 

]پروریدن[   ن«» پرورت )َپ. َو. دَ( :پروردن

آماده ـ  ساختن، پرورش دادن، ه ندن، فربپرورا

کنش  پرورش:. فرهیختن، زاندن‖ آمو ساختن

 پرورش دهنده.  پرورنده: پروردن، فرهیخت.

پرورش یافته، پروریده، پرورش داده پرورده:  

خی  در پایان بر ،کاهیده ی پروردهپرورد: شده. 

پرور:  : سایه پرورد، ناز پرورد. واژه ها آید مانند 

   نا سبروردن، بپرور و به چم پرورنده به پ فرمان

بنده پرور، تن پرور.  مانند: ، پسوند   
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پرورش یافته،  «  » پرورتگ: ) َپ.َو.ِد( پرورده

: پروردگان.بیشالفرهیخته.  بالیده،  

چنین گفت کاین چرخ ناسازگار "   
" فردوسی  د نه پروردگار.نه پرورده دان      

کنش پروردن،  » پروریشـ̊ن« :)َپ. َو. ِر(پرورش

*  . کوده ی، بارآوردن، بالندگیآموزش، فرهنگ

* هنجارهای هازمان.  

نگاهداری   سازمانی برای: )َپ.َو. ِر( پرورشگاه  

 و پرورش کودکان بی سرپرست.

پرورش دهنده،  ‖پروردگار (. دِ )َپ. وَ : پرورنده 

اننده.وزپروراننده، آم  

" تو با آفرینش بسنده نه ای    
" فردوسی   مشو تیز چون پرورنده نه ای.      

پروردن،   » پروریتن « : )َپ. َو. دَ(پروریدن 

بار   کردن، نوازش کردن، اندن، بزرگپرور

خوراک دادن. هم چنین:  ‖، پرورش دادنآوردن  

 خویشتن پروریدن، بنده پروریدن. 

" چنین گفت با دختر سر فراز   
"  فردوسی   ز.که ای پروریده بناز و نیا       

. خاندان، دودمان، تبار : )َپ. َو( نژاد،پروز  

: )َپ.َو( چنبره لشگریان، سوار و پیاده. پروز  

جامه ‖  برای نوار  : )َپ. َو( ]پراویز[پروز

 گستردنی، زیرانداز، پوپ.

بیز،   آرد  *بال،گر)َپ. َو.َز( ]پرویزن[  :پروزن

تن، پرویختن. ، ابزار بیخ ریزبیز  

: )َپ. َو.دَ( پروندیدن، دسته کردن، بسته  پروندن

 بندی نمودن. 

نامه،  سامانیدن  پوشه  برایِد( : )َپ. َو. پرونده

، گواهی و مانند آن. ک چان ب ُرخنه های ویژه،   

پیروز،   » ا  پـ روچ «   ( ]پیروزگر[)َپ : پرویز 

   نام خسرو دوم شاهنشاه ساسانی.پاژ گشاینده ‖

پریز[ آرد بیز، ]پروزن، )َپ. ِو .َز(  :پرویزن 

ماشوب، آبکش.  موبیز،  ،گربال، تنگ بیز  

: )َپ.و ِ.َز( افشاندن، بیختن، بیزیدن، پرویزکردن  

  گربال کردن، سرند کردن.

تن آسایی، سستی، ،( درنگ، تنبلی: )َپ پرویش  

 سستی درکار، کوتاهی. 

]پرو، پروه، پرن[   چ « ی » پروِ )َپ.و ِ(  :پروین  

رخشانترین ستاره درخوشه ی پروین. نام 

پهنه ی سپهر  ازشش ستاره خوشه وار درگروهی 

 ‖ نماد پیوستگی. 

ست  شد  " در و دشت گفتی که زرین   
"   فردوسی  . ست  شد  گوهر چو پروینکمرها ز      

ک« ِر( )َپ.: پره مانند پره  ،دامن و کناره » پـ رر 

ـ   کوه، پره ی  پره ی دشت، پره ی ی بیابان، ـ 

 یا مردماز  یگروه  چنبر ب، پره ی بینی ‖سیاآ

مانند  *ها  ‖ هر یک ازخانه های ترشاب  لشگر

پره زدن:   پره بستن ـو نارنگی.   *نارنگپره های 

وار  دور کسی پرهون   چنبره و پرهون زدن،

‖ دندانه ی چرخاب و آسیا. گرد آمدن ،ایستادن  

" ستوران و پیالن چو تخم گیا    
" فردوسی  آسیا. شد اندر دم پره ی       

، پیهودن،   برهودن، بیهودن: )َپ. دَ( پرهودن

زرد  رنگ چیزی در نزدیکی با آتش. دگرگونی

 رنگ شدن درپرتو خورشید و یا تابش آتش.

، چنبره،  میان تهی : )َپ. ر ̊( هرچیزگرد پرهون

.چنبرماه  

سرو  پر :)ُپ. َه ( آشوب، بانگ و فریاد،پرهیاهو

پرآواز. هنگامه، سدا،ـ   

ه از دور به گونه ی  : )َپ. ر̊ ( چیزی کیبپره

دیده شود، سیاهی چیزی از دور. سایه  

،  ]پرهیزیدن ختن«» پرهِ  خ̊. َت(َپ. : )پرهیختن

کردن، دور شدن، پرهیز[ فرهیختن، فرهنجیدن 

‖  ، پرواکردن، سرتافتن، سرپیچاندن رها کردن

کردن ‖ برآوردن،   ، راهنماییآموزش دادن

 برکشیدن. 

کنون از ستاک بن  ) « پهرزـ پهرچ  »( : )پَ پرهیز 

ـ  خویشتن  .(پهرختن که در پارسی پرهیختن شده است

دوری ـ  . پرهیزنده . پارسایی ، داری، خود داری

   پرهیز≠ ناپرهیزی. کننده.

" سپهر گزارنده یار تو باد    
" فردوسی ر تو باد.  همه داد و پرهیز کا      

  *پَرگ  بیمارباکه  : )َپ. ِه. ِن( خوراکپرهیزانه

.می تواند بخورد  پزشک  

، بازداشتن،  دادنپرهیز (: )َپ. دَ پرهیزانیدن 

به خوداری.  واداشتن  

: )َپ.ِه. ز̊ ( ]پرهیزگار[ پرهیز کننده، پرهیزکار   

 پارسا، خویشتن دار، پاکدامن.

" بر این و بر آن بگذرد روزگار    
   "  فردوسی  خنک مردم پاک پرهیزکار.    

ری جستن، پرهیزکردن، و: )َپ. دَ ( د پرهیزیدن 

  پرهیزنده: .کردن ، پارساییکردن خودداری

 پرهیزکننده، دوری کننده. 

ـ واژه برسر،پریر کاهیده ی » پریگ «( )پَ :پری

آید به چم دو روز پیش، دو   می روز و شب های 

 شب پیش. پریروز، پریشب. 
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: پریان. بیشال هستنده ی افسانه ای،: )َپ ( پری  

نگشتری " تو داری جهان زیر ا   
"  فردوسی   دد و مردم و مرغ و دیو و پری.      

که بیش   ستمندانی: )ُپ. خ̊. ِت( ویژگی زیپریاخته

   ، چند یاخته ای.از یک یاخته دارند 

کردن، ]پاریدن[ پرواز» پریتـ ن« : )َپ. دَ(پریدن   

پریدن   از جا جستن ناگهانی،برجستن،   جهیدن، 

  ن ‖ پرشرید ‖ از خواب پازبلندی، پرواز پرندگان

، جهش.  پرواز، کنش پریدنپرش:   پلک چشم.

  پران: پرواز کرده، پریده: پرواز کننده.پرنده:  

و به چم    ،به پریدن، بپر فرمان پر:درکارپریدن. 

بپر،  )پرید، پرد، خواهدپرید،  .پرمانند: تیزپرنده 

 پرنده، پران، پریده، پرش(. 

" چنان بر پریدند از آن جایگاه   
" فردوسی  ان دیده گم کرد راه. که از سایه ش      

. دَ( پرشدن، انباشته شدن : )ُپ.پریدن   

   پریروز.پیش، دو روز» پـ ِرر«  : )َپ(  پریر

پریروزی.  :پرینه  ـ پریری  

پریشان، پریشیده،  «» پریش : )َپ. ِر( پریش 

فرو باز پاشیده، پراشیده، باد داده، پراکنده، به 

.افشانده فشانده،  

سرگردان ، ژولیده، ریشین[  ]پ : )َپ. ِر(پریشان

پریشانی: . شوریده، پراکندهگشته، سرآشفته،   

 پراکندگی، آشفتگی، شوریدگی، دلتنگی. 

شان  پری  ]پراشیدن، پریشیدن[: )َپ. دَ ( پریشیدن

،  شدن، پراکنده شدن، بیخود گشتنآشفته شدن، 

ـ  ‖ پریشان کردن، پراکنده پشولیدن، بشولیدن 

آشفته،  پریشیده:  نده.پریشان کن پریشنده:  ، ساختن

پریشیدن.  کنش پریشندگی: پریشان شده.  پراکنده،

پراکندگی، آشفتگی، شوریدگی، پاشیدگی. پریشانی:    

پریشنده، پریشید، بپریش،خواهد  )پریشید، پریشد،  

   پریشان، پریشیده(.

  *اگـُرپز، کاهیده ی پزنده، مانند: آشپز،)َپ( : پز

نیم پز: نیم پخته.خوراک پز.   

ـ  پخته پزاننده:  .پختن، پزانیدن .()َپ. ن̊: نپزاند

   )پزانید،کنش پختن.پزش:  درکارپختن.  : پزان.کننده

پزانیده(.  پزانید، بپزان، پزاننده، پزاند، خواهد   

برای پختن  ِو(]پژاوه، پجاوه[ کوره   : )َپ. پزاوه 

   آوه. .و آبدان های سفالین *، آگرخشت، آهک

پیشه  که آن چشک«ب» بزشک ـ : )ِپ. ِز( پزشک 

    است. بیمارانـ اش درمان 

" پزشکی که باشد بتن دردمند    
   " فردوسی ز بیمار چون باز دارد گزند.     

برای درمان   یاری دهنده به پزشک: پزشکیار 

در بیمارستان یا درمانگاه. بیماران   

» بیزیشکیه ـ بیچیشکیه « : )ِپ. ِز( پزشکی   

   بیماران. دانش درمان

ان هر دردمند " پزشکی و درم   
" فردوسی   در تندرستی و راه گزند.      

دَ( پخته شدن، رسیدن )میوه( ‖   : )َپ. پزیدن 

پزا،   پزنده، پختن. ) پزید، پزد، خواهدپزید، بپز،

 پزیده، پزش(. 

‖  پست و بلند ‖ زمین  : )َپ( چرک، پلیدی، ریم پژ

ریزه   ریخت فزونی سرما به  که ازبرف ریزه 

.فرو ریزد  سمان آ از (کزرَ  های زر )  

: )پ.گِ( چرکین، پلید، چرک آلود، زشت، پژاگن  

. ، شوخگن، پژویننا زیبا، ناشسته، آلوده  

، دل ـ  ژ ̊( اندوهگین، افسرده، دلتنگ : )ِپ.پژمان 

‖ ناامید ‖ پشیمان.  شکسته  

" چنان چون فرستاده پژمان شود    
" فردوسی  ز دیدارتان سخت ترسان شود.      

ن̊ . دَ ( ]پژمرانیدن[ پژمرده  )ِپ. ُم.  : پژمراندن

پژمرده کننده. پژمراننده: ساختن، افسرده کردن.  

" همی پژمراند رخ  ارغوان    
"  فردوسی   کند تیره رخسار روشن روان.       

: )ِپ. ُم. د َ( ]پژمریدن[ افسرده شدن،  پژمردن

پژمرده:   .ترنجیدناندوهگین شدن، پالسیده شدن، 

،  پژمرده بودنپژمردگی:  افسرده، پالسیده، پژمریده.    

ـ  خواهد افسردگی، پالسیدگی. )پژمرد، پژمَرد،  

  پژمرده(. پژمرد، بپژمر، پژمرنده،

" ترا زین جهان روز برخوردن است    
" فردوسی   نه هنگام تیمار و پژمردن است.      

  : )ُپ. ُم. دَ ( پژمردن، پژمرده شدن.ریدن پژم 

   یاهی: )َپ. َژ( برغست، تره ی بهاری، گ پژند 

خورند. خود رو مانند اسپناج که پخته و خام  

  گنبد. یا کوهآوا در : )َپ. ژ̊( آوا، بازتاب پژواک

سدا به شوند برخوردش با هرچیزسخت. گشت باز  

، پیگیری، ایستادگی. ( پافشاری: )َپ پژوژ  

ردن، ک]پژوالنیدن[ رنجه ( : )َپ. ن̊. دَ پژوالندن

نیدن.  گردانرم  ‖ افسرده کردن،  پژمرده کردن

)پژوالند،  رنجه کننده، افسرده کننده.پژوالننده: 

پژوالنَد، خواهد پژوالند، بپژوالن، پژوالننده، 

 پژوالنده(. 

رنجه کردن، ]پژوالندن[  دَ ( : )َپ. پژوالنیدن 

ـ  واهد پژوالنید، خ )پژوالنید،پریشان کردن. 

 پژوالنید، بپژوالن، پژوالننده، پژوالنیده(.  
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شولش، بشولش[ بژولش،  : )َپ.ِل( ]پپژولش 

 پریشانی، پژمردگی، درهم شدگی.

درهم دَ ( ]پشولیدن[ ژولیدن،  : )َپ. پژولیدن   

، آشفته گشتن‖  شدن، پریشان شدنپژمرده شدن، 

 پژولش:هم آمیختن، درپریشان کردن،پریشیدن.

هم در :پژولیده. افسردگیدرهم شدگی، پریشانی، 

واهدـ   خ) پژولید، پژولد،  شده، پریشان، ژولیده.

   پژولید، بپژول، پژولنده، پژولیده، پژولش(.

( گدا، خوار، بی نوا، تهی دست. : )َپ پژوم   

   پژوهیدن، جویان.درکار (]پژوها[:)َپ پژوهان

: )َپ. ِه( کنش پژوهیدن، جست و جو،  پژوهش  

. بررسیجویایی، بازجستن، پی جویی،   

" پژوهش نمای بترس از کمین    
" فردوسی  فی ببین.سخن هر چه باشد به ژر      

، پژوهش کننده، پژوهشگر د ِ( : ) َپ. َه.پژوهنده  

 جوینده ‖ کارآگاه. 

" دبیر پژوهنده را پیش خواند    
" فردوسی  سخن های آکنده را برفشاند.      

پژهیدن، جویا ـ   » وزوستن« )َپ. دَ(: یدنهپژو 

و   ، بازجویی کردن، پژوژشدن، پژوهش کردن

جستجو،   پژوهش: ن. در جستجو، کاوید  پافشاری

پژوهنده،  پژوهان:  جوینده. پژوهنده: رسیدگی. 

  جستجو رسیدگی شده.پژوهیده: درکار پژوهیدن. 

به   فرمانپژوه:  پی کاوی، کاویدن. پژوهندگی: شده. 

 بسان پسوند،به چم پژوهنده  و ،پژوهیدن، بپژوه

خواهد  )پژوهید، پژوهد،  دانش پژوه. :مانند 

پژوهیده، پژوهش(.  ،پژوهید، بپژوه، پژوهنده  

" یکایک ز ایران سر اندر کشید    
" فردوسی  و هر گونه گفت و شنید.پژوهید       
( پژاگن، چرکین، پلید، شوخگن. : )َپ وینپژ  

آرزوی خواهش دل، : )ُپ. ژ̊( آرزو، نپژها

   .بدخواهیبی    داشتن نیکی های دیگران

پشت سر، ‖  پشت، سوی دیگر  » پس« : )َپ(پس

‖ آنگاه، آن   کار پس ازآن، پایان   ‖ پی، دنبال

≠  پیش  پس .باری  رو،زمان‖ از این   

اسب " بگفت این و زان پس بر انگیخت    
     " فردوسی  پس او همی تاخت ایزد گشسب.    

پسر، پور.  » پوس«  (: )پُ پس  

این پسا:  : )َپ ( زمان، هنگام، گاه، پستا.پسا

.  درآن هنگامآن پسا: دراین هنگام.   

گوشه ها، پیرامون. پس و پیش،  : )َپ(  پساپیش  

* ارهو پایانبازمانده ی میوه که در(:)پَ پساچین  

 وچیدن میوه  جا بجا روی شاخه بجا مانده باشد. 

که   چیزی  خرید  : )َپ. دَ ( ]پستادست[پسادست

 سپس تر و پرداخت نشود همزمان بهای آن 

  پیشادست، دستادست. پردازند ≠ب

دن[اندوخته، پس انداز، (]پس افتا: )َپ.اُ ُافتپس 

.بدهی پرداخت نشدهپس افکنده ‖   

از گل و اسپرغم که پادشاهان   : )َپ( تاجپساک

در روز های جشن و مردمان در روز بیوگانی  

.بر سر می گذاشتند   

: )َپ. ن̊ ( سه روز پیش از دیروز.روز پسان پری  

پس افکنده،  )َپ. س̊. ا َ( پس افکند،  :پس انداز

اندوختن.: پس انداز کردند. ، پس اوگناندوخته  

کشت و باغ.  : )َپ. دَ( آبیاریپسانیدن  

سهش های   پساویدن یکی ازاز : )َپ. ِو(پساوش

، دستمالی. اسش، پرواسپرمببساوش،  پنجگانه،  

سرواده که در پایان هر  )َپ. َو(]پسوند[  :پساوند

درپایان برخی   *فرازدر بند برخی چامه آید ‖

» وار« در ، مانند:  رداند آید و چم آنرا می گ واژه 

زرین،    در واژه های  بنده وار، شاهوار. » ین«

در واژه های باغبان،   سیمین، نمکین. و »بان«

 دربان، دشتبان. 

)َپ. دَ( دست مالیدن، دست سودن.: پساویدن  

)پساوید، پساود، خواهدپساوید، بپساو، پساونده،  

سهش پساوایی، بساوایی.پساویده(.   

.  در پی، پسی، پسین، دیرتر( : )َپ. یَ یندپسا  

بیگ یا گزارش برای  آنچه در ن)َپ. َی(   پسایند:

.بازنمود بیشتر درپایین رویه آوده شود   

ِد ( سرای، خانه، درـ   : )َپ.ِس. َپ.پس پرده 

 نهان، پشت پرده ‖ آنجهان، فراسپهر.

" پس پرده ی نامور کدخدا   
" فردوسی   زنی بود پاکیزه و پاکرای.      

دو روز پیش از دیروز. : )َپ. س̊( پریروزپس   

: )َپ. س̊ ( دو شب پیش از دیشب.پس پریشب  

پس پشت : )َپ. ِس.ُپ(پشت سر، دنبال، پس پشت

پشت سر نهادن. نهادن:   

    " همی تاخت تا پیش آن کاخ اسب  
" فردوسی   پس پشت او بود ایزد گشسپ.       

: )َپ. س̊. ِپ( پس پیرار سال: سال پس پیرار

از پیرار سال، سه سال پیش از امسال. پیش   

: )َپ.س̊ ( کوتاه، پایین≠ بلند و باال. پست  

بها  .س̊ ( خوار، بی ارزش، ناچیز، بی : )پَ پست  

خواری، فرومایگی.پستی:  فرومایه.  

د چنین گل بدست "  اگرتان ببین   
" فردوسی   کند بر زمینتان هما نگاه پست.       
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‖ ، پس افکند ندازپس ا: )َپ.س̊ ( اندوخته، پستا

   .زودتر بیا این پستا بار.

و مردمزاد تن  *هندام  »پستان«: )ِپ. س̊ (پستان

   (.پستانداران )پستاندار.  جانوران 

" تهی دید پستان گاوش ز شیر    
" فردوسی   دل میزبان جوان گشت پیر.      

  ریخت پستان: )پی.س̊. َب( جامه ی به پستان بند

 ویژه ی بانوان.

 ران مهره دارجانوراسته ی  ( : )ِپ. س̊رپستاندا

  :بیشال د.نده میشیررا خود نوزاد   د ونمی زای که

 پستانداران. 

  مانند نوک پستان ه: )ِپ.س̊. َن( چیزی پستانک 

به نوزاد.   شیربرای خوراندن   

پرتونگاری   ن̊ (َت. )ِپ. س̊.   :نگاریان پست

   *چنگاری. *هایه یدژپ  برای یافتنپستان 

   .دیگر *سراچه ی پشت سراچه ( . س̊ : )پَ پستو 

: )ِپ. س̊. ِت( دانه ای است با پوست سخت پسته   

گرم نه میانه،  *پناد در آب و   ،و مغز سبز رنگ

روید. می سرد  و نه  

رازیری ‖ خواری،  س : )َپ( فرودی،نشیب،پستی 

، بلندی.  ییزبونی، فرومایگی. پایینی ≠ باال   

" وگر خوار گیرد تن ارجمند    
     " فردوسی  پستی نهد روی، سرو بلند.به     

  پایین جامه با دست. : )َپ ( دوختنپس دوزی

نرینه ≠  پور، فرزند   پوسر«  »  )ِپ. َس( :پسر

، پسران. بیشال دختر.  

" چنین گفت مر زال را ای پسر   
"  فردوسی نگر تا نباشی جز از دادگر.        

از همسر   ، پسر: )ِپ.َس. اَ. دَ( ناپسریپسراندر 

پسندر. .) زن یا مرد( پیشین  

فرونشینی، فروکشیدن،  پس ـ   )َپ. َر( :پسرفت

 روی ، برگشت. پسرفت ≠ پیشرفت.

پسرـ  چ ِ( پسربچه، پسرک،: )ِپ.َس. پسریچه  

پسر بدکاره. ‖ کوچک، پورکهین  

آماده، آراسته،: )َپ. َس. د ِ(]از پسغدیدن[ پسغده  

 ساخته، سیجیده، بسیجیده. 

.( پس خزیدن، پس لغزیدن)َپ. دَ :پس غیژیدن   

مردمی[ نهان جای، در نهان،  : )َپ.ِل( ]پسله

   .پشت و پسلهگوشه و کنار،  ، هنهفت پنهان،

گرایش،  )نام ستاک( » پسند«   : )َپ.َس(پسند

  .پسندیده ‖ دلخواهپذیرفته ‖  نیک ‖  ‖  گزینش 

دشوار پسند، خوش پسند، بد پسند. آمیزه ها:   

 بازار پسند، خدای پسند.

         ه کن کنون تا پسند تو چیست " نگ
"  فردوسی  وزین ساخته سودمند تو چیست.   

کرانمند   ( چیزی که در زمانی: )َپ.َس.دِ پسندروز 

. یا جزآنی ویژه  ی شود، مانند جامه   گیرهمه   

  برگزیدن،  یتن« » پسند دَ ( : )َپ.َس.پسندیدن

چیزی را خوش داشتن و پذیرفتن،  ، کردنپسند 

پسندنده: سزاواردانستن.  ،شتنروادا نیک شمردن،

 ، برگزیده، پسنده. یند اخوشپسندیده: پسند کننده. 

ندیدن، بپسند و به چم پسند کننده  به پس فرمان پسند: 

)پسندید، پسندد،  مانند: خودپسند. ،بسان پسوند 

  .خواهد پسندید، بپسند، پسندیده، پسندنده(

بدو گفت بهرام را دیده ای  "    
"  فردوسی پسندیده ای.  سواری و رزمش       

)َپ. َس. ِد ( پذیرفته، برگزیده، ستوده،: پسندیده   

هژیر.خوشایند، ، خوب، نیک، نیکو، خوش آمده  

" چنین دان که آن دختران منند    
"  فردوسی  پسندیده و دلبران منند.      

ـ  ( بازگشت بیماری، پس نَ : )َپ. َز. پسوازنک

 افتادگی.

ـ ]بسودن[ دست دن« »پت ـ سو  : )َپ. دَ (پسودن

ببسودن،   ، پساویدن، بساویدن، لیدنماسودن، دست

پرماس، بساوش: بسایانیدن. پرواسیدن‖ ببساویدن، 

درنگ کردن.دست پسودن:  ببساوش.  پرواس،  

پایانی، بازپسین،  ]پسینه[  » پِسن«  (: )پَ پسین  

* و ایوار. *واپسین ‖ زمان میان نیمروز  

، پایان روز.روزپس از نیم  ()َپ. ِس :پسینگاه  

ن̊ ( پس ازنیمروز، ایوار،   )َپ. :پسینگاهان

 شامگاهان.  

که درآینده  : )َپ. ِس. ِن( آیندگان، آناننیانیسپ

≠ پیشینیان. پسینیان . آیند   

ـ  چیز، پشت هردیگرسوی » پشت«   : )ُپ(پشت

باالی  جانوراز، درتا کمر  از شانه جامه، پشت تن

ان‖ تخمه،  یاور، پشتیب‖ یارو تا دم  دوش و گردن

 نژاد ‖ کون، نشیمنگاه.

" یکی کودکی دارم اندر نهان    
" فردوسی   ز پشت تو ای شهریار جهان.      

، پشت سرهم. پیاپی (: )پ̛. ̛پ پشتاپشت  

شتوار، کوله  پشتواره، پکاهیده ی . ِر( : )̛پپشتاره

.ـ بار، کولباره، بار که بر پشت برند   

 خشت  از چوب و : )ُپ. ت̊. َب( دیوارپشت بند 

کوله   شکسته ‖ پشت بست،برای نگهداشتن دیوار    

 ـ بار، کوله پشتی ‖ خوراکی که پشت خوراک 

بی درنگ. ‖  نخستین خورند   
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( پس پا.:)ُپ. تِ پشت پا  

هیز.    پسر بدکار،: )ُپ. ِت( نمار به پشت پایی   

: )ُپ. ِت. َپ. ِد( آنچه پوشیده است، پشت پرده 

  هویدا ≠ هویدا.نا نهفته. پنهان، ناپیدا، ناآشکار،

 اسودن، به چیزی، دادن :)ُپ. ت̊ ( لمپشت دادن

آسایش داشتن ‖ روی گردانیدن، برگشتن، پشت 

    گریختن، روی تافتن. ،کردن

: )ُپ. ت̊ / ِت( کوشش، پیگیری درکار،  پشتکار

*خواست، یازش. ،پافشاریپایداری،   

خم گشته.   ،اندام )ُپ. ت̊ ( خمیده:پشت کوژ   

ت̊. گَ ( دلگرم، امیدوار. : )ُپ.پشت گرم  

تیره ی  ـ  ]پشت مازو[ (: )ُپ. ت̊. زِ پشت مازه 

سوی  گوشت دو  گاو و گوسپند،در راسته  پشت،

 ستون مهره ها.  

: )ُپ. ت̊ ( پشتیبان، پشتوان، یاریگر. پشتوار   

 پشت و پناه، پشتواره. 

]پشتاره، پشتوار[ پشته،  ت̊. ِر( : )ُپ.پشتواره   

که بتوان بر دوش کشید. ه بار، آنچه از بار کول  

:)ُپ. ت̊ (]پشتیوان[ پشتیبان، پشت و پناه. پشتوان  

زر و سیم  سپرده بانکی ‖ ِن(: )َپ. ت̊ . پشتوانه  

انک برای پشتوانه ی  که درب و گوهرهای گرانبها 

    نگاهداری می شود.  *چاپ پول رخنه یی

   تپه. ‖  ِت( پشتواره، کوله بار: )ُپ. پشته 

  دورو،، ِت. َه. اَ( فریبکار : )ُپ.پشت هم انداز

زیرک.   ، پنهان کار،باز،   گـُربـُز،  نیرنگ  

ی برای گذاشتن پشت  چیز »پوشتیه« ( : )پُ پشتی 

 سر و به آن پشت دادن ‖ پشت و پناه، یار و یاور. 

" که ایشان به پشتی من جنگجوی    
"  فردوسی   سوی مرز ایران نهادند روی.      

و پناه، نگاهبان، : )ُپ ( ]پشتوان[ پشت پشتیبان

یاری، هواداری، همیاری.  پشتیبانی: یاریگر.   

یاری دهنده، پشتیبان.پشتی گر:   

: )ُپ.ِت( کوله بار، بار، پشتواره ‖ تپه. پشته   

‖ درخشیدن،    : )َپ.دَ( پاشیدن، پشنجیدنپشخیدن

 تافتن. 

روی  بر بامدادان ]اپشک[ نم  (: )َپ. شَ پشک

، ژاله، شبنم.و گل سبزه  

آن دانگ   باکه  شماره یا نشانه  ش̊ (: )ِپ. پشک

ـ  با پشک را  کاری سی روشن شود،و بخش هرک

   .ند به کسی واگذار بختامدی اندازی

: )ُپ. َش( خم، خمره، خمچه. پشک  

  ِک( ]پشگل، پشگره، پشگله، پشک[ : )ِپ.پشکل

  آن. مانند  بز و آهو وخر، گاو و  اسپ،سرگین 

دن، رخنه  : )ِپ.ِک.دَ( ]بشکلیدن[ خراشیپشکلیدن

 کردن، چیزی را با ناخن یا چیز دیگرخراشیدن. 

بارگاه.  ‖ : )ِپ. َک( ]پچکم[ ایوانپشکم  

. : )َپ. ش̊. َل( ابزارسوراخ کردن دیوارپشلنگ  

، واپس مانده. َل ( پس افتاده :)َپ.ش̊.پشلنگ  

: )ُپ. ش ̊.َل(]پشتلنگ[ هرزه، بیهوده ‖  پشلنگ  

 دژ، ارگ. 

و   د و شترگوسپنن ی ت مو » پشم« َپ. ش̊ ( :)پشم

زیرانداز بافند. آن پارچه های پشمی وبز که از  

" پس از پشت میش و بره پشم و موی    
" فردوسی برید و به رشتن نهادند روی.       

آکنده  ]پشم آگند[ » پشماکند«  : )َپ. گَ(پشماگند

   چارپایان. ازپشم، پاالن

]پشمالو[ پرپشم، پرمو، بسیارپشم. ( )پَ  :پشمالود  

]پشمینه[ از پشم، پشمدار، پشمی،   ()پَ : پشمین 

. از پشمو گلیم پارچه   جامه،  

" بیامد دمان پیش او با گلیم    
" فردوسی   .برو جامه پشمین و دل پر ز کین      

  برای  موی یا گیاهابزار ازج ِ( :)َپ. َش. پشنجه 

.ن آهار به پارچهافشاند   

 ]بشنجیدن[» پشنجیتن«  دَ ( : )َپ. َش.پشنجیدن

   .پاشیده  پشنجیده: .  ، گل نم زدندن، پاشیدنپشنگ ز

: )َپ. دَ ( بانگ زدن، راندن.پشودن  

[ نفرین، نیایش بد.ـ پشول( ]پسور: )پُ پشور   

و  راسته ی دو باالن از *ی ( خسترَپ.ِش ):  پشه  

برخی  ،گونه های بسیاردارای رده ی بند پاییان، 

     سارشک، سارخک. پرگزند و بیماری زا.

شد  ز هر دو سپاه  " بیابان چنان   
"  فردوسی  که بر مور و بر پشه  شد تنگ راه.      

  برای بافت تور ریز: )َپ.ِش َب( پشه بند 

   .یدندر جایگاه خوابآمدن پشه ازدرپیشگیری 

  کم پولک، پول خرد  پشیز«  » (: )َپ پشیز 

در  ل سیاه، پول مسین یا برنجین که ارزش، پو

ک ماهی.داشته  ‖ پول *رواگزمان ساسانیان   

" ز پرویز خسرو  میندیش نیز    
  "  فردوسی  کزو یا د کردن نیرزد پشیز.    

دوری.  ‖ پراکندگی.: )َپ( کاهیده ی پشیمانپشیم  

از  خشنود نا  شرمسار،» پـِشمان«   (: )پَ پشیمان

.  شرمگین،  یا برزبان راندن سخنی  یانجام کار 

پشیمان بودن.  پشیمانی:  
«! از پشیمانی از گفتن از نگفتن به پشیمان بودن »  

" پشیمانم از هر چه  کردم ز بد     
" فردوسی کنون گر ببخشد ز یزدان سزد.        
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درودگربرای شکافتن   : )َپ( ابزارچوبی کهپغاز

    . برای گشاد شدن کفش  کفشدوزو  چوب 

. : )َپ. ِن( پله و پایه، زینه،  نردبانپغنه   

وش برای خامبیرون دادن باد از دهان : )ُپ(  پف

آماس، ‖  و یا سرد کردن چیزی *کردن شماله

 بادکردگی، برآمدگی، باد، پف کردگی.

آماسیده، پرباد.پف کرده،  د[پف آلو ](: )پُ پفالود  

: )َپ. ف̊ ( کف دهان، خیو، خدو.پفج   

    .آماس کوچک: )ُپ.َف ( پف کرده، پفک 

، ) پفید، پفد  پف کردن، آماسیدن، د َ( : )ُپ.پفیدن

ف، پفنده، پفیده(خواهدپفید، بپ  

.بی مغز ‖  تهی، پوچمیان  (  پوک، : )پُ پک  

: )ُپ( گنده، ستبر، درشت، ناهموار. پک  

: )َپ( وزغ، غوک. پک  

. می زنند سیگار که به  دم)ُپ(   :پک  

: )ِپ( بند انگشت دست و پای. پک  

، نومید.:)َپ.َک ( گیج، سرگشته، اندوهناکپکر  

   .َک( نانِپ. : )َپ.پکند

  تاپو.  ، خپله، فربه و کوتاه  . ِن (: )َپ. ک̊پکنه 

. پیرامون دهان، : )َپ. ُک. ُپ( ریخت پک و پوز   

  زشت.بد پک و پوز: 

بلندی     روی  : )َپ( سراچه بزرگ چوبیپکول

. باالخانه یا روی  

)ُپ. دَ( پاره شدن، گسستن، ترکیدن. : پکیدن  

: )َپ( زن نار پستان، دختر لیموپستان. پگ  

، آغاز روز، بامداد اس « » پتگ : )ِپ. َپ(پگاه

≠ بیگاه به چم شامگاه.  . پگاهشبگیر، سپیده دم  

" ببود آن شب و بامدادن پگاه   
" فردوسی گرانمایگان بر گرفتند راه.       

( سپیده دمان، آغازروز، شبگیر. : )پِ پگاهان  

( پگاه خیز، آنکه بامداد زود : )ِپ. گَ پگه خیز 

 از خواب برخیزد ≠ دیرخیز.

یا چوب  *،آگر از * چخت » پوهـ̊ـل« : )ُپ(  پل

. و رودخانه ای بستن روی رود برهرچیز دیگر 

    پیوند دهنده  دو چیز جدا.

" برش کرده باالی این پل هزار   
" فردوسی  بخواهی ز گنج آنچه آید بکار.      

برای   بی آالیش : )َپ. َر( ]پاللک[ پوالد پالرک 

. ساختن شمشیر  

ین  رنگارنگ. شمپ )َپ( گلیم، زیرانداز: پالس

و کم  بها.  ِزبر  جامه ی پشمین  

ن̊. دَ( ]پالسانیدن[ پژمرانیدن : )ِپ. پالساندن  

پژوالنیدن.   گل و گیاه، پالسیده کردن،  

]پالس[ تنگی، بدبختی، سختی. : )َپ .َس(پالسک  

:  )ِپ. ِد( چگونگی پالسیده.پژمردگی. پالسیدگی  

ه،  : )َپ. دَ( پژمردن، پژمردگی گل و گیاپالسیدن

پژمرده.پالسیده:  کهنه و گندیده شدن میوه.   

. گلو: )َپ.َل( پلخ  

   ، چرکین.شوخگن : ) َپ.َل( پلید، آلوده،پلشت

  مایه ی  پادگند، : )َپ. َل. َب( گند زدا،پلشت بر

* ناپاکی، انگل و باشندگان ریزبینی.  برای زدودن  

پلغده. یا تخم مرغ : )َپ. َل. ِد( گندیده، میوهپلغده  

مایه   آوای جوشیدنپلغ پلغ، دَ( غ̊. : )ُپ.ُل.پلغیدن

  برجستنبیرون جستن، ‖  ـ یی  چگال در دیگ

. برآمدهپلغیده: چشم.   

ِت( هر چیز سبک و نیم سوخته : )ُپ.ُل. پلفته   

 که از میان آتش بیرون جهد.

  ی پوشاننده و پوست   ( ]پرک[ بخش: )ِپ. ل̊پلک

   پلک باال، پلک پایین.. انچشم پیرامون

: )ُپ. ُل. َک( سرزنش، سخن درشت، پلکه.پلکن  

دورخود چرخیدن، بی آرمان  ( دَ  :)ِپ.پلکیدن  

. زندگی کردن و زمان را گذراندن  

ـ  زینه ی  نردبان، » پیلـ گان« .(: )ِپ.لِ انپلگ

رازینه.  چوبی.  

  ‖ : )َپ. َم( دستپاچگی، نگرانی ‖ دروغپلمس

بدگمانی.  *پیغاره،  

دن، گالیه، نالیدن. : ) ِپ. ِم. دَ( شاویپلملیدن  

نازک ،   ِم( ]پلمه سنگ[ تخته سنگ: )َپ. پلمه 

کودکان بر نازک و هموار که در گذشته  سنگ

می نوشتند.روی آن   

جانوری از تیره ی » پلنگ« : )َپ. َل( پلنگ

انداران و راسته ی  رسته ی پست گربه سانان، 

  *های گوشتخواران، روی پوست تنش خجک

.می زیید  و افریقایا آس کوههایدارد،  درسیاه   
سنگ و بر خاک شیر و پلنگ  " که بر   
" فردوسی   چه  ماهی به  آب اندرون با نهنگ.      

که   از پوست پلنگ جامه)َپ. َل. ِن( : پلنگینه 

پوشیدند. می  دلین، به نشانه ی پرپهلوانان ایرا   

" سر تخت و بختش بر آمد، به کوه    
   " فردوسی   .پلنگینه پوشید  خود  با  گروه     
ی با سبزی ها : )ُپ. ُل ( ]پالو[ برنج پخته پلو

پلو،   مانند: دانژه،  و گوشت   بنوها  ،گوناگون  

در  را )چم این واژه ها  پلو. لوسک اک  ژاژمک پلو،

 بخش واژه های کم آشنا بیابید(.
چرب زبانی،  ،چاپلوسی ُل( ]پلواس[ ُپ.):پلوس

     .دادن فریب 
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زو‖ زینه، هر پایه  را ت  *.ِل( هر کپه ی: )پِ پله  

ان.  پلگ ،بیشال ،از نردبان  

برای   تابداده  )َپ. ِت( پنبه یا ریسمان :  پلیته

. یروغننفتی یا   چراغروشن کردن   

( ناپاک، چرکین، فژاکن، شوخگن،  : )َپ پلید

ناپاکی، شوخگنی.  پلیدی: پلیت ‖ تباهکار، بدکار.  
" نباید که آن بد نژاد پلید    
    "  فردوسی   وهر آرد پدید.چو این بشنود گ   

جستجوکردن ‖  پژوهیدن، پالیدن، : )َپ.دَ( پلیدن

 آهسته بجایی درشدن، خزیدن.

برای پیچیدن نخ و  دوک  ‖ابریشم :)َپ( تارپناغ

ماسوره ‖ دبیر، نویسنده، نویسا. ریسمان،    

ی سپید  پارچه ی پنبه ی«  پتام ـ پدام »َپ( : ) پنام

دینی و ین های آیو چهارگوش که زرتشتیان در   

 در هنگام نیایش جلوی دهان می بندند. 

پنهان، پوشیده.   ]پنهام[: )َپ( پنام  

  پشت، پشتیبان، زینهار ‖ پناه«  » : )َپ( پناه

. نگاهدار‖ پناهگاه، جای بی سیج  

" میان بسته دارید و بیدار بید    
   " فردوسی همه  در پناه  جهاندار بید.    

از ترس   ای[ جایی که: )َپ. ه̊ ( ]پناه جپناهگاه  

.  و سیج  به آن پناه برند   

ـ دَ( پناه بردن، پناه آوردن، پناه: )َپ. پناهیدن  

 جستن، پناه گرفتن، به کسی یا جایی پناهنده شدن، 

ـ  پناه برنده، پناه پناهنده:   زنهارخواستن، اندخسیدن.

پناه برده،  پناهیده:  پناهنده بودن.پناهندگی:    گیرنده.

  .دهد  پناهبه دیگری  که : آنپناه دهنده گرفته ‖پناه 

ـ  به چم پناه  .به پناه بردن، پناه ببر)فرمان(  پناه: 

جان پناه.   :، مانند بسان پسوند دهنده   

" چو اسفندیار آن شگفتی بدید    
   " فردوسی به یزدان پناهید و دم در کشید.     

شاخه   گیاهی است با  ک«پمب   » (بِ : )َپ.پنبه

   هگوَزغِ آن روید که پنبه دری بخش  های باریک،

با   .شود  که پس از رسیدن شکافته می نامند 

بافند.  و پارچه   ، نخ ریسمان تارهای آن  

" شدندی شبانگه سوی خانه باز    
"  فردوسی شده پنبه شان ریسمانی دراز.       

زننده که با  پنبه َپ. ِب. َز( ]پنبه زننده[ : )پنبه زن

*  .بهین  ،ز می کند کمان زدن  پنبه ها را ازهم با

پیشه پنبه زن. پنبه زنی:   

پچل،   شوخ و پلید،بسیار)مردمی(  (: )َپ پنتی 

‖ بیکاره. ناپاک  *ن،چرک، پژاگ  

: )َپ.جِ. ِر( ]پنجر[ روزنه، دریچه ‖ پنجره   

یا چوب و شیشه که    و شیشه  چارچوب از توپال

گذارند. کاریا جایی  *در دیوار سراچه  

ی دزدیده   پنجه ‖ پنجه   : )َپ.َج(پنجک   

: )َپ. ج̊ ( پنج پنج، پنج تا پنج تا. پنجگان  

: )َپ. ج̊ ( پنج تایی.پنجگانه  

چنگال ناخن   «  کگ ـ پنچ  »پنج   جِ(: )َپ.پنجه 

ی تاک.پنجه    ‖ دست و پای جانوراندار   

پنجاه. : )َپ. جِ( وابسته به پنج ‖ کاهیده ی پنجه   

" ز لشگر گزین کرد پنجه هزار   
"  فردوسی   در کار زار. جهاندیده گرد از      

نام پنج روز    «پنجک ـ دوزیتگ» : )َپ.جِ( پنجه 

پایان سال، پنجه ی دزدیده، اندرگاه. در ایران 

باستان هر ماه سی روز بوده است، بنابراین به 

پایان اسفند پنج روز می افزودند. نام این پنج  

روز در گاهنمای باستانی: اهنود ـ اشتود ـ سپنتمد 

بهیزک. وهشتواش.ـ وهوخشترـ   

نبرد  کردن،افتادن، پیکار)َپ. جِ( در :پنجه کردن  

 کردن، جنگیدن، کارزار کردن، پنجه درافکندن. 

راه   نمودن ،راهنماییاندرز،  » پند«   : )َپ(پند

.نیک و بد   

" بکوشیم ما نیکی آریم و داد   
" فردوسی   خنک آنکه پند پدر کرد یاد.      

از پند، آمیخته به پند.د ̊( انباشته  : )َپ.پندآگین   

. اندرزگوی . د̊ ( ]پندآموزنده[: )پَ پندآموز   

)َپ. د ̊( آمیخته به پند و اندرز، پندمند.: پندآمیز   

 ‖، گمان انگاشت، انگار ‖: )ِپ( اندیشه پندار

بینی،خودنمایی، بادسری. خود خودپسندی،   

ِر( پندار، انگاشت، گمان.: )ِپ. پنداره  

گمان بری،  ا، گویا،گویی، گویی (: )ِپ پنداری

 همانا، مانا. 

دَ( پنداشتن، گمانیدن،  انگاشتن. : )ِپ. پنداریدن   

: )ِپ. ش̊ ( پندار، گمان، انگار. پنداشت  

داریدن[ گمانیدن،  : )ِپ. ش̊. َت( ]پنپنداشتن

  گمان برنده.پندارنده: . انگاردن انگاشتن، اندیشیدن‖

 .پنداربه پنداشتن، ب )فرمان(پندار: پنداریده.  پنداشته:

، مانند: دورپندار، بسان پسوند  به چم پندارندهو 

 نیکو پندار. 

 (  پنبه ی زده شده و گلوله کرده، : )َپ. دَ پندش

، پاغنده، پنجش.پنجک  

آمیخته به پند و  )َپ. د̊. َم ( پراز پند، : پند مند 

 اندرز، پند آمیز.

" نگه کن بدین نامه ی پند مند    
"  فردوسی ند. مکن چشم و گوش خرد را به ب      
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  نامه اندرزنامه، ]پند نامک[ ِم(. د̊. : )پَ پندنامه

.در بر دارنده پند و اندرز  

پذیر. پند شنو، اندرز  (: )َپ. د̊ پند نیوش  

شنیدن. ‖ پند ، اندرزدادن: )َپ.دَ( پند دادنپندیدن  

 پند گوش دادن و پذیرفتن. 

.  لب سخن گفتن زیر و : )َپ. دَ( با خود پنکیدن  

. تن، بنگاشتن:)ِپ. ش̊. َت( نگاش پنگاشتن  

اندازه گیری زمان.   ِآبی *یتسو : )َپ( پنگان  

: )ِپ( ناپیدا، نهان، پوشیده، نهفته ≠ آشکار.پنهان  

نهانکار. :  پنهانکار نهانی، نهفته، پوشیده. پنهانی:    

" چو دانا توانا بُد و دادگر    
"  فردوسی ازیرا  نکرد ایچ پنهان هنر.        

پنهان کردن، نهفتن، پوشیدن،   . دَ(: )پِ پنهانیدن 

 نهان کردن، پنهان ساختن.

" از آن به نباشد که پنهان کنم    
"  فردوسی ز گردنکشان نام او بفکنم.       

  از بسته شدن شیر خوردنی» پنیر« ( : )َپ پنیر 

 گاو، بز و یا گوسپند. 

" شبانش همی گوشت جوشد بشیر    
   "  دوسیفر   خود او نان ارزن خورد بی پنیر.   
دویدن. پو گرفتن:  دو. ]پوی، پویه[ رفتار تند. :پو  

‖  سر برخی پرندگان   کاکل مرغ، تاج : )ُپ(پوپ

سر. بشانه   

َپ( پوپ، پوپو، پوپش، پوپوک، شانه  : ) پوپک 

سر، شانه سرک ‖ دوشیزه. ب  

از جگر گوسپند. خوراک  :پوت  

  میوه یا دانهپوک. : )ُپ( ]پوک[ میان تهی، پوچ 

‖ بیهوده.   *.کاواک ،مغز و بی تهی  

: )ُپ( تراشه ی چوب، پوشال. پوچال  

، نیگرایی. .چ̊. گِ ( هیچ انگاریو: )پُ پوچگرایی   

≠   های نخ پهنای پارچهرشته  . رشته، نخ: پود

.درازای پارچهتار رشته های نخ   

ز یزدان و از ما بر آنکس درود  "   
   " فردوسی که تارش خرد باشد داد پود.     

و    خود رو گیاهی  [ـ پودینه ]پونه ِن(  : )پودنه

که در کنار جویبار روید. وبسیار خوشب   

]پده[ ژنده، فرسوده،  » پوتـ ک « ِد( : )پوده

 کهنه، سخت سوده و ریخته. چوب پوسیده.

" نباید که دارد بدو کس امید    
" فردوسی  که او پوده تر باشد از پوده بید.     
پوران. ،لبیشاپسر≠ دختر. » پوهـ̊ر« : )ُپ( پور   

" سیامک خجسته یکی پور داشت    
فردوسی "    که نزد نیا جای دستور داشت.      

دار. ر̊. َم( دارای پسر، پسر : )پورمند   

ملخ، تخم ملخ. ی بچه  ‖ ،پسر( پور رِ : ) پوره   

پیرامون   ]پوزه، پوژ[»پوزک ـ پوز«  )ُپ( :پوز 

تنه ی درخت. ارپا ‖ ن جانوران چدها  

 ابزار دهان بند، ]پوزه بند[  ز̊. َب()  :پوزبند

.اسب و استر سگ، کردن * برای پالهنگ  

.( خنده و لبخند با ریشخند  ز̊. خَ  : )پوزخند   

  فروتنی،، از پوزیدن() » پوزیش̊ن«  ِز( : )پوزش 

، درخواست بخشش.درخواست گذشت   

پوزش مگر کردگار جهان  ه ب"    
"  فردوسی   .بمن بر ببخشاید اندر زمان      

) ِز. ش̊. َپ( از نام های خداوند.:پوزش پذیر   
بخشیدنی، بخشش پذیر.  رنده پوزش، بخشنده ‖پذی  

" به دل یادگار گذشته مگیر   
"  فردوسی   .ست پوزش پذیرکه یزدان به بنده       

با دشنام.   دن: ) ز̊ ( گوشمالی، هشدارداپوزمالی  

.اندهان جانورپیرامون  ِز(:) پوزه   
رخواست  ـ خواستن، د دَ( پوزش  : )پوزیدن

، بپوز، )پوزید، پوزد،  خواهد پوزید بخشش.  

 پوزنده، پوزیده، پوزش(.  

: )دَ( زدودن، راندن.پوزیدن  

گردانیدن،  کهنه )پوسانیدن[ ن̊. د َ(   ): پوساندن

آنکه پوساننده:  .کردن پوسیدهساییدن، فرسودن،   

  آنچه پوسیدهپوسانیده:   را بپوساند. چیزی  یا آنچه 

ـ خواهد )پوساند، پوسانَد،  سیده شدهپو ، کرده باشند 

 پوساند، بپوسان، پوساننده، پوسان، پوسانده(.  

اندن[ بپوسیدن داشتن، :)ُپ. ِن. دَ( ]پوسپوسانیدن

چیزی با  گردانیده شدن نمای   ،پوسیده گردانیدن

  زمان بر آن. )پوسانید، پوساند، خواهد  گذر 

 پوسانید، بپوسان، پوساننده، پوسان، پوسانیده(. 

آدمی، تن  بخشی که » پوست« س̊ (: )وست پ

پوشاند.را می بیرونی گیاهان  و پوششران جانو  

 دربردارنده دو الیه بنام روپوست و زیرپوست. 

را   ، نرمی و گرمیگرما سرما،از راه پوست   

ازمو و پوست،  و  *پوست مردمزاد   *می سهیم.  

پوشش ‖ پشم پوشیده شده است   مو و ازجانوران  

و دانه ی گیاه. تخم جانور   

" به شهرم یکی مهربان دوست بود    
" فردوسی   .تو گفتی که با من به یک پوست بود       

تهی و بی مغز. ) س̊. َب(   :پوستبر پوست  

:) ت̊ (]پوست پیرای[ پوست پیراینده، پوست پیرا

و پرداخت پاک  را که پوست جانوران آنپیشه ی 

. آشگر، چرمگر. می کند   
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ا، رویه. ، نمهر چیز ی رون بپوشش : ) ِت( پوسته  

 پوشش بیرونی دانه. بخش بیرونی گوی زمین.  

ز پوست ا جامه  » پـُستِن« س̊. ِت( :)پوستین 

 جانوران پشم دار.

و   هپوسیده شدن، پود » پوسیتن«   د َ( : )پوسیدن

، ازهم پاشیدن.زمانگذراز نم یا  شدنسوده   

هرچیز  چگونگی  پوسیدگی:پوده شده.  پوسیده: 

پوسید، بپوس،  )پوسید، پوسد، خواهد  پوسیده.

. پوسنده، پوسان، پوسیده(  

آمیزه ها: . خرگاه،  سراپردهجامه ‖ : )ُپ( پوش  

 باالپوش، تن پوش، روپوش، زیرپوش.  

ز پیشی و بیشی ندارند هوش "    
"  فردوسی  خورش نان کشکین و پشمینه پوش.       

  : جامه، هرچیزپوشیدنی.پوشاک 

   و رندیده ک، تراشه گیاه خش ]پوچال[ : پوشال

شاخه های نازک نی  ، درودگری  و خرده ی چوب 

جگن یا گیاهان دیگر. و  

. مایهپایه. ناتوان، بی سست وبی  : پوشالی  

به   جامه پوشاندن  دن[(]پوشان ) دَ : دنیپوشان

، پرده پوشی  نهان کردن پوشانیدن ‖در  کسی ‖

، سرپوش گذاشتن روی ساختن کردن، پنهان

 آمیزه ها: بپوشاند. که آن  شاننده:پو .چیزی یا کاری

. کاربر کسی پوشانیدن. نباز پوشانید    

خواهد پوشانید، بپوشان،  )پوشانید، پوشاند، 

 پوشاننده، پوشانیده(. 

   برهژ" وگر زانکه دانی که  با آن  
    " فردوسی نتابی تو خود را مپوشان بگبر.     

  (پوشیدن از پویه )نام  » پـُشیش̊ن«ِش( ) : پوشش

   ، پوشیدنی.کنش پوشیدن اک، تنپوش، جامه‖شپو

" ازویم خور و پوشش و سیم و زر    
   "  فردوسی   از او یافتم جنبش و پای و پر.     

 جامه و  ‖ پوشش برای  نبیگپوشش   : )َش(پوشن

. جزآن چیزها و  

  که روی چیزی، چیزی ِن( سرپوش: ) َش. پوشنه

د. پوشنی نیز گوین هر چیز پوشیدنی،‖ را بپوشاند   

 و کلفت که دو بزرگبرگه ‖   رویه : ) ِش(پوشه 

دستک   ، نفج وپرونده  برای نگاهداری می شود  تا

. گوناگون هایـ   

دربرکردن، جامه   » پـُشیتن« ِش. دَ(: ) پوشیدن

 پنهان کردن ،   ن، نهفتن، پوشانید  ‖ تن کردنبر

.  پوشاک، جامهپوشش:  .در پرده نگاهداشتن

در نهفته، : . پوشیدهند بپوشابپوشد یا  کهآنپوشنده: 

به پوشیدن، بپوش و  فرمان پوش:  .پرده، پنهان  

آهن پوش،   به چم پوشنده بسان پسوند، مانند:

سبزپوش. )پوشید، پوشد، خواهدپوشید، بپوش،  

 پوشنده، پوشیده، پوشش، پوشاک(. 

" بر آیین مردان بپوشید زن    
" فردوسی برفتند شادان دل آن هر سه تن.       

تن پوش.  » پـُشیـتـ نیگ« ( دَ  : )پوشیدنی  

پنهان، نهفته، درپرده، پـُشیتگ«  »: ) دَ( پوشیده 

: پنهان داشتن. پنهان کردن. پوشیده داشتنرازآلود.   

هر چیز.  : )ِن( سرپوشپوشینه   

هرچیز  میان تهی، بی مغز، پوده، کاواک،: پوک   

میوه ی پوک، دندان پوک.  .تهی، پوسیده  

زهدان، بچه دان.  :پوگان  

گذر، ،ـل برای پوشاندن رود پُ   » پوهل « :پول   

   شاهراه و مانند آن.

از   توپال سخت  الت«ـُ الپت ـ پـُ » پـاُلوت ـ پ:پوالد 

. کربن « سد »دو درو   آهن ی  آمیخته  

" نبینند بر سر مگر با سپاه    
" فردوسی  نهاده ز پوالد بر سر کاله.      

که ر زور، آنمرد پ ( نمار به ̊د: ) پوالد بازو

ای توانمند و ستبر دارد. بازوه  

 " به باال شود چون یکی سرو بُرز 
"  فردوسی به گردن بر آرد ز پوالد گرز.      

د̊. َچ( دلیر، پردل، بی باک. ) : پوالدچنگ  

.اسپ پر زور: )د̊. َر( پوالد رگ   

د̊. ُس( سوراخ کننده ی پوالد. : )پوالد سنب   

  .، نیزه ی پوالد سنب آنچه پوالد را بسنبد 

نچه از پوالد  آپوالدی[ ]  » پـاُلوتـِن«: پوالدین 

سخت و استوار.  چیز ساخته شود، نمار به هر  

  های رنگارنگِ  پشیزه ‖ پول خرد َل(   : )پولک

هریک از   ‖ زرین و سیمین که بر جامه دوزند 

روی تن ماهی. کوچک   پاره های  

[ گیاهی خوشبو و  ـ پودینه ِن( ]پودنه: )ُپ. پونه

   .بارها می روید خود رو که در کنار جوی 

نه ازستاک پوییدن، رفتن ( ]پو، پویه[: )ی̊ پوی

  :یپوی، پویاپوپوی ، و نه به نرمی   به شتاب 

، راه به چم پوینده، مانند دیگر با واژه دوان دوان.

پوی، شب پوی. ـ   

به پوییدن، بپوی. فرمان:  پوی  

. جوینده ،پوینده روان ‖ )از پوییدن( رونده، :پویا  

‖  درکارپوییدن، پویندهز پوییدن( : )ُپ( )اپویان  

تازان، شتابان.روان، دوان،    

" همی راند یکماه  پویان براه   
     " فردوسی برنج آمد از راه شاه و سپاه.     
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،  به پویه بردن ستور دَ( ]پویاندن[ ): پویانیدن   

)پویانید، پویاند،  دواننده. پویاننده: دوانیدن،

، پویانیده(. پویانندهخواهدپویانید، بپویان،   

بودن.    پویندگی، پویاچگونگی پویا، : پویایی   

. شتاب  به رفتن  ‖ تند  رفتار ِی(: ) پویه  

" زواره چو بشنید آن پند اوی    
" فردوسی   فکند اسب و بنهاد روی.پویه ه ب      

‖   شتاب ه ب رفتن نه ]پویدن[ . دَ(یی: )پوییدن 

و پیگردی   جوییدن، جستجو کردن، پیگیری 

رونده، جستجو کننده. پوینده:   یدن.کردن، کوش

پوینده، رونده.   ـ پویان:  پویاکنش پوینده.  پویندگی: 

ـ  پوییدن، بپوبه  )فرمان(پو:  چگونگی پویا.پویایی: 

   مانند، راه پو. به چم پویندهبسان پسوند   و بپوی 

بپوی، پوینده، پویا،  ) پویید، پوید، خواهدپویید،

   پویان، پوییده(.

ش، ز دانندگان راه جوی " به دان   
  " فردوسی   .به گیتی بپوی و به هر کس بگوی    

ه[ واژه ی شگفتی وستایش.ـَ : )َپ.ه̊ ( ]وه، بپه  
    په په.خوشا، آفرین.  

  ‖ شکمدو سوی سینه و » پهلوک« (  پَ : )پهلو

یک سوی چیزی. بَر، نزد، پیش. نزدیک، کنار،   

" فرو ریخت از دیده سیندخت خون    
"  فردوسی کودک ز پهلو کی آید برون. که       

از مایه خوردن.از پهلو خوردن:   

" نباشی بس ایمن به بازوی خویش    
" فردوسی   خورد گاو نادان ز پهلوی خویش.     

 پارت. تیره و مردم  : )َپ. َل( پهله، پارت،پهلو

بوده    نام پارت در زبان پارسی باستان »پرتوه«

 . شده «ه و پهلو پلهو که با گذشت زمان »پرهوه، 

 پهلوی به چم پارتی است.

  ، نژاده.دالور، نیرومند، گرد  : )َپ.َل( دلیر،پهلو

 .« دلیری و چاالکی مردم پارت  با  پیوند  در  »

. نیپهلوادلیری،  دالوری،  پهلوی:  

" هزار آفرین باد بر شهریار   
   "  فردوسی  ویژه بر این پهلو نامدار.ه ب    

  ‖ پیرامونِ   بادی ≠ بیابانَل( شهر، آ : )َپ.پهلو

را هم گفته اند. ی، همدان و نهاوند اسپهان، ر  

: ) َپ. َل( شهرنشین. پهلونشین   

   و̊ـَ پهل ، »مردم پارت« نماربه (: )َپ. لَ پهلوان

   ند.ه ابود و دالور  ، آزادهکه توانا، دلیر، نیرومند 

پهلوانان. بیشال:  دلیر، زورمند، توانا، دالور.  

اه با پهلوان چنین گفت پس ش "    
"  فردوسی . که ایدر همی باش روشن روان      

. ن̊. َپ. ِب( پهلوان دروغین، : )َپ. لَ پهلوان پنبه

*، پـَنکه اندام درشت و شانه های پهن  دارد آن  

   ترسو و کم زور است.

: )َپ. َل( دلیری، دالوری ‖ وابسته به  پهلوانی 

 پهلـَو̊، شهری.  

لوی. سرود به زبان پهپهلوانی سرود:   

به رامشگری گفت کامروز رود  "   
"   فردوسی  بیارای با پهلونی سرود.       

ُت. َک. دَ[ دوری گزیدن،   : )پهلو تهی کردن

ـ ، ازشانه تهی کردن، زیربارنرفتن، پرهیزیدن

 زیرکاردررفتن، گریختن، پشت دادن. 

  پهلو  ،َز.دَ( برابری کردن درچیزی: ) پهلو زدن 

 :بر کسی  زدنپهلوچشمی.  هم ، سودن، پهلو ساییدن

   . مدنبر او برتر آ

کشتی،  انداختنگِ. ِر. َت( لنگر: ) پهلوگرفتن  

ه گرفتن. کنار، به کرانه آمدن، به کرانه پیوستن  

دوده ی  )َپ. َل. ِن( از خاندان پهلـَو، از: پهلونژاد

 پهلوانان و بزرگان. 

" چهارم سپه را به  گودرز داد   
َ بدو گفت  کای گرد پهل     "  فردوسی  ونژاد. ـ  

به چم  ،وـَ ( وابسته به پهله و پهل)َپ. َل  :پهلوی

دبیره  نام شهری ‖ پارتی، مردم پارت ‖ پارت،   

میانه،  ن اشکانیان و ساسانیان، پارسی و زبا 

و زبان امروز. زبان باستان زبان میانِ   

 ‖ ( شاهوار، شگرف، شگفت )َپ.لَ  :پهلوی

و اشکانی ن به چم پارتی  بُ در پهلوی و پهلوان

و   در فرهنگ  است. یادمان روزگار زرین 

آن اشکانیان بر ایران   رشهرآیینی ایرانی که د 

پایدار    رانده اند، در این واژه ها  فرمان می 

  ها و واالیی ویژگی است. پهلوی به  مانده

می گردد.اشکانیان باز فرهیختگی  فرهنگی و   

نبشته من این نامه ی پهلوی "    
   "  فردوسی آرم، نگر نغنوی. به پیش تو     
پخش، گسترده، پر پهنا،    هن«ـ  » پ : )َپ. ه̊ (پهن

پهن برگ، پهن  ـ آمیزه ها:  گشاد، فراخ ≠ تنگ.

   پهن اندام. پهن بینی،

خر،  مانند اسپ،  چارپایان، : )ِپ.ِه ( سرگینپهن

. و جزآن  استر و گاو  

  ،فراخی، گشادگی، پهناوری» پهنای« : )َپ( پهنا

  درازنا. ≠ درازا.ا پهنگشادی، 

" بدو گفت شاه ای خداوند مهر   
" فردوسی  چه باشد به پهنا فزون از سپهر.      

: بوزینگان. بیشال .ِن( بوزینه. )پَ  :پهنانه  
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: )َپ. َو( بسیار پهن، پرپهنا،  پردامنه ، پهناور

فراخی ،  گشادی، پهناوری:  ، فراخ.دلگشا، گسترده

 چگونگی پهناور، پهنی. 

.جانوراندام، تله برای شکار . َه (: )پَ پهند   

)َپ. ِن( میدان، پهنه ی کارزار، پهنه ی  : پهنه

پهنه ی نمایشخانه ‖ پهنا، گشادگی ‖   پیکار ‖   

*پهنه ی دست.  

گستردن.دَ ( پهن کردن، : )َپ. پهنیدن   

. )پهنید، پهند، خواهد پهنید، بپهن، پهننده، پهنیده(  

زهره، پهنور.خر : )َپ( پهی   

.هفراخ، گشاد (  : )پَ پهین  

‖ دنبال، پس ‖   پا نشانه، ، نشانیپا  (پِ  ):  پی

شالوده، بیخ و بن ‖ تاب و توان.  بنیاد، پایه،  

" بر آشفت و بر داشت زین و لگام    
"  فردوسی  بشد بر پی رخش ناشاد کام.      

پا:  نشانهپی:   

گنبد رسید ه " چو خورشید تابان ب   
" ردوسی ف   گور و آهو ندید.  پی  بجایی      
بیخ و بن، شالوده: پی:   

" بفرمان دادار یزدان پاک    
" فردوسی پی اژدها را بخاک.  بُرمـبِ       
: تاب و توان پی:   

" فرستاده را گر کنم سرد و خوار    
" فردوسی    ندارم پی و مایه ی کارزار.      

پیوسته    د رنگسپیرشته های ی« پـ  » (  : )پِ پی

  کار .جانوراناد ودر تن مردمز پراکنده  ،به مغز

  های زیستمندیکنشو   *هاپی ها ساماندن سهش 

های سهشی مانند، درد، سرما، گرما  ام پی .است 

     د. ن از پی ها سرچشمه می گیر 

" یکی دست بگرفت و بفشاردش   
"  فردوسی   پی و استخوانها بیازاردش.      

   آیند. ]پیامد[ بازده، دستاورد، بر ی̊ ( : )پی آمد 

دمادم،  ِپ( پی در پی، پشت سرهم، .پِ : )پیاپی   

 دنبال هم، پی هم. 

با پای  گامزنی، » پـ یادگ ـ پیاتک « ( ِد  : )پیاده

، ≠ سواره . پیادهارتش ‖ بخشی از راه سپردن

   * ترنگ.ش مهره های یکی از ‖ : پیادگان َرَمن .سوار

    پیاده.  گردش، کنش پیاده رونده پیاده روی:

برای   دوسوی خیابان یک ازِد. َر( هر: ) پیاده رو   

  پیاده رو≠ سواره رو.پیادگان. 

از تیره ی سوسنی ها   گیاهی است »پـ یاز«   :پیاز

چتری، ی ها، گلهایش سپید و تک لپه ی راسته یو

درون  و  پوست در پوست است  خوراکی آن بخش

   زمین می روید.

ـ  : ) اَ. ُش. دَ ( ]پی فشردن[ پافشاریپی افشردن 

پای فشردن. استوارماندن. پایداری کردن،کردن،   

  " بیاورد لشگر سوی خوار ری 
   " فردوسی  لشگر بیفشرد پی.  بیاراست     

نهادن،  بنیاد ، گذاشتن  پایهاَ. ف.̊ َک( :)پی افکندن

بـُن فگندن، پی ریختن.   پی انداختن، راه انداختن،  

آغازیدن، نوآوری داشتن، آفریدن.پی افکندن:   

دن.اختر پی افکندن: پیشگویی کر  

  " به شیروی بخشیدم آن برده رنج 
"   فردوسی   پی افکندم او را یکی تازه گنج.      

  یا  *توپالاز آوند  ساغر، ِل( ]پیغاله[ جام، : )پیاله

. )برخی این واژه  را یونانی و برخی پارسی دانسته اند(. آبگینه  

ن، گفتار یا نوشتاری که  سخ « » پـِتام : )َپ(پیام

. پیغاماهیده ی  ک .تاده شود فرسدیگری ه کسی ب از  

فرستاده آمد بگفت آن پیام  "   
"  فردوسی   ز پیغام بهرام شد شادکام.      

*: )َپ.م̊. َو( پیک، پیغام آور، اسکدار.پیام آور   

فرستاده ی خداوند ‖   وخشور، )َپ.م̊. َب( : پیامبر

 پیک، پیام آور، پیغام آور.

ـ  : )َپ. َم( برآیند، پی آمد، دستاورد، پسپیامد

   ‖ بازتاب، واکنش. آیند، بازده

: )م˚( آگاه کننده، که پیامی رساند. پیام رسان  

رسان،  : )َپ.م̊. گُ( ]پیام گزارنده[ پیامپیام گزار

ور، پیام آور.پیک، پیغام آ  

بردن،   پیام گُ. دَ( پیام رساندن،  ):پیام گزاردن

. آوردنپیام   

ن،  دریافتآگاه شدن، ُب. دَ( آگاه گشتن، : )پی بردن 

بردن،  دانستن.  بو یافتن،   

. جستن، کاوشجو، ( جست وی̊  : )پی جویی   

خم و   خمیدگی، . پیچیدن  ()نام ستاک )پی( :پیچ

برای پیوستن   ‖ ابزارکوچک توپالی ، کجیتاب 

که بر   ی‖ گیاهچوبی، توپالی ومانند آن های چیز

 آمیزه با واژه دیگر.و باال رود  درخت دیگر پیچد 

، مچ پیچ، بادپیچ. به چم پیچنده، پاپیچ  

، درکارپیچیدن.]پیچان[ پیچنده، پیچیده :پیچا  

: پیچ در پیچ، پر پیچ و خم، پیچیده. پیچاپیچ  

بافته شده از خانه های   ی ( پارچه: )پیپیچازی

‖ *ترنگی.دو یا چند رنگ، پارچه ش گوشچهار  

ها.  گونه یی سرگرمی و چیستان برای یافتن واژه  

گی، پیچش.پیچ و خم، پیچید   )پی( :پیچاک   

روی   آینده، بهم پیچنده ‖ بهم برپیچنده،  :پیچان

  پرهیز کننده، روی گردان ‖  درکار برتابنده،

‖ نا آرام، نگران، بی تاب.  پیچیدن  
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]پیچانیدن[ پیچ دادن، تاب ـ ن̊. دَ( : ) پیچاندن

، رنجاندن. ‖ آزاردنخماندن، گردانیدن دادن،   

. تابیده ه،: پیچانید پیچاندهپیچ دهنده، : پیچاننده

پیچاند، بپیچان، پیچانـَد، خواهد  .)پیچاند،

سرپیچاندن، آمیزه ها:  پیچاننده،پیچان، پیچانده(.  

 پیچاندن دل، پیچاندن سخن. 

" نه کوشیدنی کان تن آرد برنج    
   " فردوسی روان را بپیچانی از آز و رنج.    

  کنش پیچیدن،  از پیچیدن ()نام ستاک : )چِ(پیچش

. کژیی، تابیدگخمیدگی،   

" بدید آن تن و پیچش و خشم اوی    
" فردوسی  همی آتش افروخت از چشم اوی.      

مانند پیچیده و گلوله شده : )َچ( هرچیز پیچک   

که بدرختان  رونده   گیاه‖ و ابریشم  نخگلوله ی   

فرغند. مانند گیاهد، دیگر پیچچیز  یا  

پرپیچ وـ   چ̊ ( پیچاپیچ، پیچ در پیچ،: ) پیچ پیچ وا

هم پیچنده، ماز در ماز. راه پیچ واپیچ. ب خم،  

ُچ( پیچ و خم، پیچیدگی، گردش : ) پیچ و تاب

.رنج و درد  پیچان از  چیزی بدور خود ‖  

ُچ. َخ ( چین و شکن، پیچ و تاب. : ) پیچ و خم  

ـ  ]پچیدن[ پیچ وتاب  ن«ـ  » پـِچیت ( دَ  : )پیچیدن

‖   ، چنبره زدنخوردن، چرخیدن، پیچ خوردن

ادن، تاب دادن، لوله  کردن، درـ   پیچ د  خماندن،

پیچان:  پیچ خوردگی، پیچیدگی. پیچش:  نوردیدن‖

پیچنده:  هنگام پیچیدن. کار پیچیدن، به پیچنده، در

آنکه یا آنچه گرد چیزی بچرخد.   آنچه بپیچد،

پیچ  پیچیده:  بودن، چگونگی پیچنده. پیچنده پیچندگی: 

پیچیده بودن، چگونگی  پیچیدگی:  خورده، تابیده.

و به چم   .پیچب  به پیچیدن،  فرمانپیچ: پیچیده. 

هم چنین:  . پیچ پاپیچ، مچ مانند:  ، یا پیچیدهپیچنده   

 پاپیچیدن، سر پیچیدن، در پیچیدن، بو پیچیدن.

پیچنده، پیچا،   )پیچید، پیچد، خواهدپیچید، بپیچ،

 پیچان، پیچیده، پیچش(. 

" چراغی است، مر تیره شب را بسیج    
   " فردوسی  انی تو هرگز مپیچ.به بد، تا تو    

جانوران پس افکنده   ‖ ]پیخاله[ چرک :پیخال

...(.خسترها )پرندگان،  

پیچاندن‖ پخش   ‖ :)خ̊. َت( پیچیدن، برتافتنپیختن

ـ کردن، افشاندن، پراکندن.    

" چو دینار پیشش فرو ریختند    
    " فردوسی   .بگسترده زر گوهران پیختند     

ای خسته، پایمال  خسته[ پ : ) ی̊. َخ( ]پیپیخست

 شده، لگد کوب، خسته، درمانده، ناتوان. 

درمانده.  ‖ پاسپرشده، لگدکوب شده: پیخسته  

نمایان  هویدا، آشکارا،  آشکار، » پـ یتاک« : پیدا

و آشکار بودن. چگونگی پیدا، پیداپیدایی:  ≠ نهان.  

" خردمند کز دور دریا بدید    
" ردوسیف  کرانه نه پیدا و بن ناپدید.       

از نگرش  که ان تخمزاگیاهدرگیاه شناسی: : پیدازا

که دانه   ≠ نهانزا  فرگشتی پیشرفته ترین بشمارند 

 ندارند، مانند: خزه ها، جلبک ها. 

  یافتن،: ) َک. دَ( یافتن، بازپیدا کردن

،  نمایاندن، روشن کردن  ‖ آوردنـ بدست جستن، 

. پدید آوردن  

" ز کار و نشان سپهر بلند    
"  فردوسی  مه کرد پیدا چه و چون و چند.ه      

.  پدیداریپیدایی، کنش پیداشدن،  : )ِی(پیدایش  

. شکاریآی، پیدا، روشن  چگونگی : پیدایی  

پیاپی، یکی پس  پشت سرهم،  دَ. ِپ( : )پی درپی

چند باره، بارها.  از دیگری،   

و  آنچه ازکاشته  ،( درکشاورزی: ) ِپ. دِ پی درو 

باز ماند. زمین  پس از درودن  در  خرمن  

سالخورده ‖ دانا، کالنسال،کهنسال،  » پیر« :پیر 

   فرزانه.  خردمند،

مگر مرد با دانش و یاد گیر"    
   " فردوسی  چه نیکوتر از مرد دانا و پیر.    

سال پیش از پارسال، دو سال پیش.  :پیرار   

  ن«ـ  » پـِراستن ـ پـ تراست س̊. َت( : )پیراستن 

 برشزدودن،  یراستن،و  ]پیراییدن، پیراهیدن[

تراش دادن، خوشنما  پاکیدن، ستردن،  دن، دا

  .، خشودنبرای زیبا ساختنکاستن  گردانیدن،

.  پیرایش دهندهپیراینده:  خوشنماگردانیدن.  :پیرایش 

چگونگی  پیراستگی:  و پرداخته. ساختهپیراسته: 

به   فرمان ـ پیرای: پیرا پیراسته، پیراسته بودن.

مانند: بوستان  چم پیراینده به استن، بپیرای، وپیر

پیرا. پوست پیرا.) پیراست، پیراید، خواهد 

 پیراست، بپیرای، پیراینده، پیراسته، پیرایش(. 

 آمیزه ها: پوست پیراستن، ناخن پیراستن. 

" بکام دل از جای بر خاستند    
" فردوسی جهانی به آیین بپیراستند.       

،دنپراکندن، افشانیدن، پاشی : )گَ.دَ(پیراگندن   

 پریشیدن، پاشانیدن، پاچیدن، پراشیدن. 

درـ  گرد، گرداگرد، گرد بر »پرامـُن«   :پیرامون

گردامون. نزدیکی،   

( زمان پیری، روزگارپیری.  : ) ن̊پیران سال  

ن̊. َس( ]پیرانه سر[ سر پیری،  : )پیران سر   
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 روزگار کهنسالی، زمان پیری. 

" نگه کن کنون تا پسند آیدت    
     "فردوسی   ت.ن سودمند آید پیران سر ایه ب   

[ تن پوش،، پیرهن َه( ]پیراهان، پیرهند : )پیراهن   

 *کرته  رزیپوشیدن   برای مردانپوش کوتاه   تن

تن پوش بلند و یا کوتاه زنان. ، نیم تنه یا   

یکی زرد پیراهن مشکبوی   "   
"   فردوسی بپوشید و گلنار گوی کرد روی.        

.آشگری ( پیراستن، : )دَ پیراهیدن  

تن،  به کاس آراستن »پیرایش̊ن«  ی ِ(: )پیرایش 

پوست.  آشگری های درخت ‖ هخشودن شاخ   

  و ه̊ ( جای ستردن موی سر.ی ِ  : )پیرایشگاه

   .آرایشگاهموی بانوان، یش مردان، و آرایش ر

، پیراینده.  ( آنکه پیراید .گَ : ) ِی پیرایشگر  

  آراستن ‖آرایشزیور،   پرای ک « »ی ِ(  :)پیرایه

شاخه های  خشودن و  زدودنتن، چون کاس به

    .زنان زیور و آرایش درخت ‖

" دگر گفت بر مرد پیرایه چیست    
"  فردوسی   وزین نیکوییها گرانمایه کیست.      

 باآراستن  [ پیراستن،دَ( ]پیراهیدن : )پیراییدن

.) پیرایید، پیراید، خواهد پیرایید،و زدودن  کاستن  

   پیرایش(. بپیرای، پیراینده، پیراییده، 

از  آنکهپس رو، پی رونده، ( ازُرو .ی̊: ) پیرو

    پیروی: . هوادار،رو  هدنبال ، پیروی کند  کسی

دنباله روی.   ،فرمانبرداری  

کوچک اندام. کاهیده ی پیر، پیر)پی. رو( : پیرو  

.  یا چیزدیگر  برای پولکیسه )رو( :پیرو  

بهره مند، برنده. کامیاب، چیره،  :پیروز   

    ج و خداوند تخت " خداوند تا 
"  فردوسی   جهاندار پیروز و بیدار بخت.      

ز̊ ( پیروزگر، پیروز گرداننده. ): پیروزگار   

نام های  از» پـِروچگـ ر« گَ(  .ز̊: ) پیروزگر

. کامروا .پیروزمند  ‖ پیروزی دهنده خداوند‖   

" سپاس از خداوند پیروزگر   
"  فردوسی کزویست نیروی فر و هنر.       

ز̊. َم( پیروزی یافته، کامیاب، : )د پیروزمن  

.روَ  به پیروزی رسیده، پیروز  

ـ  پر  سنگ » پیروچک ـ پیروزک« () زِ :پیروزه 

ید. که از کان بدست می آآبی درخشان بها برنگ   

" در و دشت بر سان دیبا شدی   
   " فردوسی  یکی تخِت پیروزه پیدا شدی.    

   رنگ.)ِز( به رنگ پیروزه، پیروزه  :پیروزه فام 

پیروزی   : چیرگی، کامیابی، کامروایی.پیروزی

 بر دشمن ≠ شکست، ناکامی.

پیروزی اندر نیایش کنیم ه " ب   
"   فردوسی  جهان آفرین را ستایش کنیم.      

. دنباله روی برداری،َر( فرمان  ): یوپیر   

، سالمندی. سالخوردگی، کهنسالی  :پیری   

د روز پیری امید " جوان را بوَ    
     " فردوسی  سیه موی گشته سپید.نگردد     

نی باریک ‖ آنچه     ( پوشال، جگن، ̛ز : )پیزر

سبد بافته   پیزری: .گذارند  یا اسپ پاالن خر  الی

‖ آدم زبون، ناچیز و هیچکاره.  شده از پیزر  

نشستنگاه. کون،  :پیزی   

پی سپر[ رونده، رهسپار،  ] ِس( ) :پی سپار 

ن.  رفتراه پی سپردن،  پی سپاردن: .هرور  

   ،پاسپار، پاسپر، لگدمالِس( ]پی سپر[ : )پی سپار 

لگدمال  دن: پی سپارکر .، پایمال، لگدکوب لگدکوب 

 کردن، پایمال کردن.   

   ‖ ، روندهپی سپار .َپ( پی سپرنده،ِس : )پی سپر 

کوب.لگد  پایمال،   

" ازو شهر توران شود پی سپر    
"  فردوسی   بکین تو آید همان کینه ور.      

پایمال کردن ‖ یازیدن، آهنگیدن،   ()پِ : سودن پی  

 خواستن، آرزوداشتن، انگیزه داشتن.

سیاه و   رنگ دورنگ،  »پیستک« ِس(: ) پیسه 

هر رنگ که با سپید آمیخته ، هم آمیختهسپید ب

‖ پول، پول دستی، دستادست، پیشادست. باشد   

دورویی و دورنگی ورزیدن.    پیسه بودن:  

ند " بزرگان که از تخمه ی ویسه ا   
"  فردوسی  دو رویند و با هر کسی پیسه اند.      

ه های سپید روی ،  پارپوست   بیماری: پیسی 

. رـَ گپیس: پوست.   

واژه(  فزون واژه ومیان سان  هنباز)» پیش«   (: )پیپیش

 پیش≠ پس. نزد. برابر،در ،یپیش رو ، یروبرو

پیش افتادن، پیش بودن.   پیشی:  

د همی پیش پیراهنش " بدرَ    
" فردوسی    شود آتش اندر تنش. درخشان      

گذشته. درپیش:   

گناهی که باشد کم و بیش از این "   
" فردوسی نه بدتر بود آنکه بـُد پیش از این.       

  کنار، کرانه: پیش

" بیامد تهمتن به توران زمین    
" فردوسی   خرامید تا پیش دریای چین.      
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  رخداد،ش̊. َم( ]پیشامد[ پیش آمده، : ) آمد پیش 

.ید رویداد، که ناگهان پیش آ  

  ُک(. )گُ.شاش، میزه، گمیز، کمیز. :پیشاب

اه، آبریزگاه، آبخانه. : آبشتنگگاهپیشاب  

.پیش پیش، از پیش: پیشاپیش   

  از که : )ِپ. دَ( پیش دست، کارمزد پیشادست

≠ پسا دست.به کسی دهند.   پیش  

.  بیمار برای آزمایشپیشاب  آوندِ  :پیشار  

پیشار شاه " پزشک آمد و دید    
" فردوسی   سوی تندرستی نبد کار شاه.      

پیشتر  چیزی   از آن کهپیشتراز پیش،  :پیشان

 نباشد، زمان بی آغاز.

باالترین بخش چهره، میان   »پشانیک« :پیشانی 

و رستنگاه موی سر.  هاابرو  

آمیزه ها:. ، سرنوشت ، نیک اختری : بخت پیشانی   

   ی.پیشانی بلند، پیشانی سودن،  سخت پیشان

سر  یا واتی که بر ] پیشوند[ واژه َو( : )پیشاوند 

گرداند.   دگر کمی آنرا *آِرشآید و واژه ی دیگر

  در واژه های:  هم.  فرا. فرو. نا. بی. بر.مانند:  

ـ  ناتوان ـ فرومایه ـ فراخور ـ دل بی برانگیختن ـ

 همنشین. 

رده ـ  َه ( پیش آهنگ، پیشرو، هموند : )پیشاهنگ 

پیشاهنگان. ی  

و مهمان  * گشتار )ِپ. ش̊ ( پیش و برابر :یشباز پ

‖ جامه که پیش آن باز باشد.رفتن   

دن کار رسانو پایان فرجام  ش̊. ُب( به ) :بردپیش

. و پیروزی  با کامیابی  

ش̊. َب( پولی که پیش از دریافت کاال   : )پیش بها

 به فروشنده دهند.

. ِب ( دوراندیشی، دوربینی، ش̊: ) پیش بینی  

رجام بینی گمان بردن به برآیند دورنگری،  ف

در کاری. هشیاریاستوارکاری وکاری.  

دستمزد و کارمزد یا   ش̊. َپ(: ) پیش پرداخت 

پرداخت شود.پیشکی  که بهای کاال   

آواز ِد( پیش درآمد نمایش، : ) ش̊. َپ.پیش پرده   

کوتاه پیش از آغاز نمایش بزرگ.  یا نمایش  

نوآوری  که آننوآورنده، ، )ش˚( پیشرو :پیشتاز 

 کند و کارنوین انجام دهد.

ِن( پیشگاه خانه، ایوان ‖ ابزار   : )پیشخانه 

*  از وشتارش پیش آشپزخانه و آبدارخانه که 

 بجایی فرستاده شود. 

* تبنگو  یا]پیش تخته[ چهارپایه ش̊ ()  :نخواپیش  

    .و ترازو ابزار گذاشتن برایفروشنده ـ ی 

یش از پ ی کاالپرداخت بها  (: )ش̊.َخ پیش خرید 

 دریافت آن. 

و هزینه  گرفتن ش̊ ( ]پیشخورد[ : ) پیشخور 

انجام   یاکه هنوز واگذار پول کاال یا کاریکردن 

  ه.نشد 

پیشکش.   : ) ش̊ (پیشداشت  

‖   آغازش̊. دَ. َم( پیش گفتار، سر ) :پیش درآمد  

 آهنگی که نوازندگان پیش از آغاز آواز نوازند.

    .ش̊. دَ( پیشکار، یاری دهنده: ) دستپیش

که پیش از :) ش̊. َر( پیش رسنده، آنپیش رس 

‖ میوه ی پیش رس.   دیگران به جایی برسد   

به باال    ‖  تن، پیشرویش̊ .َر( پیش رف: ) پیشرفت

   کامکاری  کامیابی، پیروزی،برشدن، 

" از آن پس بجنبید از جای خویش    
"  فردوسی   نزدیک پرده سرا رفت پیش.ه ب      
  کهآن پیشی جسته ‖ افتاده، پیشش̊. َر( : )رفتهپیش

هازمانی که  بهزیستی و   تازگی ها را بپذیرد،

 تازگی را  بپذیرد. 

   َر( پیش رونده، راهنما، پیش آهنگ. : )پیشرو

لشگر بر پهلوان پیشرو " ز    
     " فردوسی  بیامد همی نو به نو.مژده ه ب    

برو، رونزد، ( ]پیش روی[ برابر، ِش : ) پیش رو   

رو ≠ پشت سر.نزدیک. پیش   

" ازین هر سه کهتر بود پیش رو    
" فردوسی   . مهین باز پس، در میان ماه نو      

گندم و جو، افشاندن   َز. دَ ( باد دادن  : )پیش زدن 

بسوی ‖  آن پوسته وکاه و جزبرای زدودن  *بنو

پیشی جستن.   ،ی گرفتنخود کشیدن ‖ پیش  

    استادکار.شاگردِ  ،: پیشیار، کارپردازپیشکار

" اگر شهریاری و گر پیشکار   
"  فردوسی   تو اندرگذاری و او پایدار.       

دست موزه.  ره آورد، ش̊. ِک (: )پیشکش  

پیشتاز، پیشاهنگ.  ،پیشرو )ش̊ ( :پیشگام  

]پیشگه[ پیِش ایوان، »پشگاس« ش̊ (  : )پیشگاه

:  درنامه‖ *برترین جا در سرا آستان، آستانه،

    .پیشگاه بهر، سروَ  ازسِر بزرگداشت،

ندانم که گرسیوز نیکخواه "   
  " فردوسی    .چه گفته ست ازمن بدان پیشگاه    

نویسند، آنچه درآغاز نِبیگش̊. گُ( ): پیش گفتار   

 سرآغاز، پیش درآمد. 

ش̊. گُ( ]پیش گوی، پیش گوینده[  پی.: ) پیشگو  

که از آینده آگاهی دهد، آنکه آینده را پیش بینی  آن

.کند   
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  ـباز ، راهبند   ( پیش گیرنده،ش̊پی. : )پیشگیر 

.  دارنده  

از  بازداشتن( کنش پیشگیر، ش̊ پی. : )پیشگیری   

پراکندگی یک بیماری.کار و یا    

فرزندان شدن، پیش ـ  میر  پیش  (ش̊  : )پیش میر 

 مرگ.

 دردانش جستجو و پژوهش  (. ِش : )پِ پی شناسی

. هاپی  بیماری ِکرد کارچگونگی   

در باالی انجمن   هآنک  ش̊. ِن( پی.: )پیش نشین 

   . پازاچ. زن بارداریاری دهنده  ،ماما ‖نشیند 

: ) ش̊. ِن( چرکنویس، نوشته ی پیش نویس  

.و پاکنویساز ویراستن  پیش   یننخست   

پیش کشیدن   . پیش نهاده (ش̊. نِ : ) پیشنهاد 

 یک هرگونه راهکاری برای بهبود در برنامه 

درمیان گذاشتن اندیشه برای بهبود  .سازمان  

پیشبرد کار و آرمانی.  و   

برای گذران  ، هرکارکار » پـِش ک« : ) ِش( پیشه 

. آمیزه ها: هنرپیشه، خردپیشه زندگی  
" نیا کفشگر بود، او کفشگر   
" فردوسی گهر.   از آن پیشه برتر نیامد       

اهریمنی.  هایکار نماربه  ()ِش. تَ  :پیشه آتش  

ِش( پیشه وری، پیشه گری. : ) پیشه گانی   

ه کار، پیشه گر، دارای ِش. َو( پیش ): پیشه ور 

هنر و پیشه است.که دارای کار، پیشه، آن  

:  کار پیشه ور، پیشه ور بودن. پیشه وری  

کشاورز یا مردم پیشه ور "   
"  فردوسی    .کسی کو به رزمت نبندد کمر      

. رزپیشه کار، کارو ِش. َو( دستَورز،:)پیشه ورز   

 " یکی پیشه ورز و یکی گرز دار 
   " فردوسی   سزاوار هر کس پدید است کار.   

یاری دهنده.  ش̊( پیشکار، : )پیشیار   

" چو کار آمدم پیشیار آمدی    
" فردوسی  به هر دانشی غمگسار آمدی.      

  یا خوانچه *تبوک سینی، ش̊. َر(پی.): پیشیاره 

 برای گذاشتن خوردنی های گوناگون. 

پیش  آنچه در  گذشته، وابسته به گذشته،  :پیشین

پیشینیان.  بیشال:  پیشتر‖ نیمروز. ، است  رخداده

 پیشین ≠ پسین.

" ز دانای پیشین شنیدم سخن    
"  فردوسی    که یادآور روزگار کهن.      

، نیاکان. پیشینیان،گذ شتگان  (پی. نِ : ) پیشینگان  

" نمایم شما را یکی مرغزار   
"  فردوسی  ز شاهان پیشینگان یادگار.      

دیرینه، پیشین، پـِِشنـ ک « »  ِن(پی.  )  :پیشینه

ان  درسازم کارکارمند  زمان کار: پیشینه‖  گذشته

پرونده. ‖  کشوری یا مردمی  

" ز هر گونه ای داستانها زدیم    
"  فردوسی  بدان رای پیشینه باز آمدیم.      

یندگان،آ  ≠گذشتگان » پـِِشنیکان«  :پیشینیان  

 پسینیان. 

( بدگویی، سرزنش، نکوهش.رِ  : )پیغاره  

  " بدو گفت شاه ای بد بدکنش 
" فردوسی   سزاوار پیغاره و سرزنش.      

ساغر، آوند برای باده. ، ِل( جام : )پیغاله  

پیام، مژده، سخن یا  » پتام ـ پ ی تام«  )ِپ( :پیغام

ز سوی خاستگاهی بجایی، کسی یا کسانی. انبشته   

فرستاده. م̊. گُ( پیام گزار،  ) )ِپ( :گزارپیغام   

آمد بگفت آن پیام " فرستاده    
" فردوسی  ز پیغام بهرام شد شادکام.      

[  پیمان، سامه.پیغون ]: )پ ِ(پیغان  

َغ. َب( پیامبر، فرستاده خداوند. ِپ .: )پیغمبر   

   وخشور، پیام آور.

" شوم سوی دژبان به پیغمبری    
    "   فردوسی  نمایم بدو مهر انگشتری.     

کنج  وله[ گوشه،ِل( ]پیغوله، بیغ غُ.پی.) :پیغوله   

.جای دوردست کنج، خانه، ـ   

   ی̊. َف( تندرو، گشادباز. .: ) پِ پی فراخ 

تندروی. چگونگی پی فراخ، پی فراخی:   

چاپار، نامه بر، نامه ]پیگ[  پک« » : )ِپ(پیک   

رسان، ا ُسکدار. ـ   

کارزار،  ]پیگار[ جنگ، » پتکار« (: )ِپ پیکار

، ناورد. ستیزه، کشمکش نبرد،  

ا خوی بد یار بود " جوانیش ر   
"  فردوسی   همه ساله با بد به پیکار بود.      

ر̊. َخ( ]پیکارخرنده[ پیکار جوی،  : )پیکارخر   

 پیکارخواه، جنگ خواه، جنگجو، آرزومند جنگ.

    نیزه. تیزِ سر توپال  » پـ ی کان« ِپ(: )پیکان

" که یزدان ورا جای نیکان دهاد    
   " دوسیفر   سیه زاغ را زخم پیکان دهاد.    

، جایگاه دریافت و  پستخانه ِن( )ِپ. : پیک خانه 

 پخش نامه. 

چهره.  ‖ ریخت  ‖کالبد تن،  « » پـ تگـ ر  َک() :پیکر 

پری پیکر، پیل پیکر.   آمیزه ها:   

را می  ـ  شمار *،در دانش انگارش: )َک( پیکر 

  دارای سه پیکر است. 777   نمایاند : شماره

گِل پارچه.   : )َک( نگاره های رنگارنگ وپیکر   
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تندیس ساز. : پیکرتراش  .)َک( تندیس:  پیکر  

   ، زمینه،  شالده، بوم.بیرونیساختارپیکره: 

آنکه تندیس   .َک( بت پرست  ِپ.: )پیکر پرست

 ساخته شده از سنگ و چوب را می پرستد.

دنبال کردن.   پیگیری، ِپ.َک(): پیکرد   

تندیس کر،  . ِن( نگارنده ی پی: )َک. ر̊پیکرنگار   

چهره ساز، پیکر تراش.  از، نگارگر، ـ س  

‖ کندن زمین برای  پیوستن : ) َک.دَ(کندن پی

دیوارهای ساختمان. استوارکردن   

‖ تندیس.  زمینه، شالوده َک. ِر( ِپ.):  پیکره  

: )ِپ. ُک( لگدمال،  لگد کوب، پای ـپی کوب   

پی کوب کردن:   ‖  پی کوفته، پایمال شده ‖ خست   

ردن.لگدکوب کردن، پایمال ک  

پیاپی. *شنوسه های ی( سدای : )پ پیک و پیک   

. پای ، بی نشانی جای پابی  (: )ِپ پی کور   

گذار،  بنیاد  : )ِپ. گُ ( ]پی گذارنده[پی گذار  

نده. برپا کنبنیاد نهنده،  پایه گذار،  

‖  بازخواست کیفری پیگیری، . گَ()پِ : پیگرد   

 پی گردنده. 

ناپیدا، ناپدید.  . گُ( گم، : )پِ پی گم  

  ـ ِپ( ]پی گیرنده[ دنبال کننده، دنبال) :گیر  پی

 پی جویی.کنش پیگیر.پی گیری: کوشنده.‖ گیرنده 

    پایداری، ایستادگی.

 در که  سترگ پستانداری  « » پیل (: )پی پیل 

پارسی  ، دارای بینی دراز)زیید  می و افریقاآسیا 

پیلسته  را برای . پیل( آن شنگرک )َش. گُ( است 

. انبها می فروشند گرمی کشند و * ـ اش  

" دگر پیل جنگی هزار و دویست    
" فردوسی  که گفتی ازآن بر زمین جای نیست.       
ترنگ.شدر ی ی  مهره :پیل   

و پیل و سپاه  انند بد  " پیاده   
"  فردوسی   رخ و اسب و رفتار فرزین و شاه.      

نمار به مرد   ل̊. آَ. َک ( ]پیل افکننده[ : )پیل افکن

دالور.   دلیر،  ، تناور، نیرومند   

  .  َژ( پیل افکن، نیرومند  . ُا ل̊. : )وژن پیل ا

بسیار.  بار   نمار به] پیلوار[   ل̊ ( : )پیلبار  

ه ای ابزار جنگی  ل̊ ( ]پیلپای، پیلپایه[ گون: )پیلپا

،  ی پیلهمانند پا  ‖ بزرگ باده خوری ‖ جام

 بیماری باد کردگی پای آدمی

پیکر،  پیلد تناور، مرَک( پیلتن،   : )پیل پیکر

پیل پیکر.  اسپ   

" برفت و برخش اندر آورد پای    
"  فردوسی بر انگیخت آن پیل پیکر ز جای.      

سترگ،  ل̊. َت( پیل پیکر، تناور، تنومند، : )پیلتن

 زورمند. 

" بجز پیلتن رستم شیر مرد    
" فردوسی  ندارم بگیتی کسی هم نبرد.      

وان پیل  ( آنچه از دندان و استخ : )ُل. تَ پیلستگین

از پیلسته.  ساخته شده سازند، وابسته به پیلسته،  

سته =  ُ]پیل + ا ِت( ]پیالس، پیلس[ : )ُل.پیلسته 

[  دندان پیل.ست از استخوان ُا  

: ) ل̊. ُس( سم سخت، اسپی که سم های  سم پیل

 بزرگ  و ستبر دارد.

  ل̊. گُ( گل سوسن ‖  گونه ای شیرینی: )پیلگوش

م گوش پیل. بنا  پیل، به ریخت گوِش   

که    بزرگ یل̊. ُم( پیروج، مرغ : )پیل مرغ

آویزان است.  *روی پتفوزش  ازپوسته یی   

   سان، ( مانند پیل، پیل آسا،  پیل ل̊ : )پیلوار

   .پیل از تناوریهمانند 

گونه ای ابریشم بسیار نرم و ل̊. َو(  : ) پیلون

. ابریشم  نازک که با آن جامه ی گرانبها بافند.  

با  ابریشم   کرم که نوزاد پناهگاهی (  لِ : ) پیله

که   پوشش ‖دهانش پیرامون خود می تند لیزابه 

  .د نمی تند پیرامون خو *نوزاد برخی خسترها

   آبسه. ،  پای دندان( چرک و آماس لِ  ): پیله

. پافشاری بسیار . َک. دَ( نمار به لِ  ): پیله کردن   

سوداگر،  خرده فروش،. ِل. َو( : )پیپیله ور

   .روشدست ف

    و نبشته گفتهدر استواری » پتمان«  (: )پِ پیمان

پیمان  بر گفتارایستادن.   برای کار یا جزآن.

 شکستن: استوارنبودن به گفته و پیمان. 

ز پیوند پیمان ما  "  بماند    
"  فردوسی   ز یزدان چنین است فرمان ما.       

. ن̊ . گُ(]پیمان گسلنده[ پیمان ـ : )پِ پیمان گسل

ه به پیمان خود استوار نماند. شکن، کسی ک  

برای اندازه آ وند  » پیمانگ«  ِن( .پِ ) :پیمانه

جام باده.  ‖ یا خشک  از آبکیگیری هر چیز   

   کرانمند. یزمان برای کار(  : )پِ پیمانی

ِپ. ِی( ]نام ستاک پیمودن، پیماییدن[ ) :پیمایش   

، اندازه گیری.و اندازه کردن   کنش پیمودن  

ساری شگفت " میان دو سد چاه   
"  فردوسی  به پیمایش اندازه نتوان گرفت.      

)ِی. گَ( اندازه گیرنده، زمین پیما،  :پیمایشگر

 پیماینده، اندازه گیر. 

پیمایید، پیماید، ِی. دَ( ]پیمودن[ ):)ِپ. پیماییدن

. پیمایید، بپیمای، پیماینده، پیماییده، پیمایش(خواهد   
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   پیمانه رفتن،: )ِپ. دَ( ]پیماییدن[ اندازه گپیمودن

اندازه آن ‖  سنجیدنپیمودن زمین برای  ‖  کردن  

اندازه پیمایش:  . ، سپَردن، راه رفتندرنوردیدن

اندازه گیرنده، پیمانه  پیماینده: پیمانه گیری.  گیری،

پیما:   اندازه گیری شده، درنوردیده، پیموده: کننده،

 :مانند  به چم پیماینده  پیمودن، بپیما و به   فرمان

زمین پیما. )پیمود، پیما، جهان پیما، راه پیما، باده  

پیماید، خواهد پیمود، بپیما  ـ بپیما)ی(،پیماینده،    

   ‖ نوشیدن. چیزسنجیدن هر  پیموده، پیمایش(. 

" ز پیمودن راه و رنج شبان    
"  فردوسی مر آن هر دو را گیو بد پاسبان.       

 باده پیمودن: 

همانگه بساالر گفت ای جوان "    
" فردوسی   بپیمای جام و بیارای خوان.      

ب سبک، چرت، میان خواب و َن(خوا : )پینکی 

    چرت زدن.~ زدن:  .نشسته یا ایستاده بیداری 

شده.   خشک  ]پینوک[ کشک، دوغ ترش :پینو   

ی افزوده   ِن.ِو( ]پی نوشتن[ نوشته : )پی نوشت 

فرنشین درپایین   دستور  یا نوشتار، نامه درپایین

نامه ای بدنبال نامه ی دیگر. ،  نامه  

به جامه یا    پاره پارچه یا چرم دوختن ِن(   : )پینه

یاخته  درپین ‖  ، دژنگ، درپی، درپه،کفش پاره

دست و پا.  پوست سخت شده ی  های مرده و  

: ) دَ ( پذیرفتن و پاسخ دادن.پیواریدن  

   النه، نشیمنگاه پرندگان.‖  دادن پاسخ: )ِپ( پیواز 

چشمداشت. ،  امید ( ]بیوس[ : ) پِ پیوس   

َو.س̊ ( پیوسته، همیشه ‖ نامه همراه : ) پیوست 

.باشد  ی دیگر، چیزی که همراه چیز دیگرنامه   

 پیوند  ،پیوندن ستن« تو  ـ  » پ : )ِپ. َو. َت(پیوستن 

هم کردن ≠  بهم آوردن، ب  چسباندن،افزودن، دادن،

گسستن، گسلیدن، گسیختن‖ بهم رسیدن، بهم بسته  

هم رسیده، بهم بپیوسته:  وردن.شدن، جوش خ 

)پیوست،  ‖ همیشه، ماندگار. شده چسبیده، پیوند 

   پیوندد، خواهد پیوست، بپیوند، پیوندنده، پیوسته(.

" کنون پرشگفتی یکی داستان    
" فردوسی  بپیوندم از گفته ی باستان.      

. س̊. ِت( بهم رسیده، بهم چسبیده،: )ِپ. وَ پیوسته   

‖ همیشه. بهم بسته، پیوند شده  

گیاهان  ِت. گُ. َب.ر̊ ( : )َو.س̊.پیوسته گلبرگان  

ی که دارای تیره های بسیار است.دو لپه ی  

وسته   این گیاهان دارای جام پیوسته و گلبرگ پی 

مانند گل نرگس.   هستند. گیاهان پیوسته جام،  

دَ( ]بیوسیدن[ امید داشتن، چشم   : )ِپ.پیوسیدن 

یوسید، بپیوس،  داشتن. ) پیوسید، پیوسد، خواهد پ

 پیوسنده، پیوسیده(.

[ ا َروس، اروس  ، َویوگک]بیو )َپ.ُی(: پیوگ  

)اروس پارسی است(. پیوگ و داماد. و داماد،   

زناشویی، جشن پیوگانی. : )َپ( انی پیوگ  

توند«  »  ِپ. َو(: )پیوند  بستگی، پیوستگی،   پـ 

شناسی:  در گیاه ‖ خویش، خویشاوند ‖  خویشی  

پوست درختی به درخت یا   انه جو زدن پیوند 

گسیختگی. گسستگی،≠  پیوند دیگر.   

" ببودند شادان ز فرزند خویش    
   " فردوسی  ز بوم و بر و پاک پیوند خویش.    

  .پیوند  پیوستگی، واک : )ِپ. َو. ِد( واکپیوند ده 

تن دو  پیوس   بهمجای بندگاه،)ِپ. َو. د̊ (  :پیوندگاه 

بند.  ،درتن جانداران استخوان  

واژه پیوند  ‖ پیوند زننده: )ِپ. َو. د̊. گَ( رپیوندگ 

. گزاره نهاد و  میان  

. ِد( واک هایی که واژه یی را به  : ) ِپ. وَ پیونده 

 واژه ی پیش می پیوندد، مانند: آب  و آبادی. 

نامند. پیوند واژه یا واک پیوند  آنرا پارسیدرکه   

،  خویشاوندیِپ . َو( پیوند داشتن، : )پیوندی 

زبانی که   :زبان پیوندی ‖یوندی درخت پ ‖ خویشی

در آن برای نمایاندن پیوندهای دستوری و دادن  

وند«   چمهای نوین به واژه ها، از افزودن »  

   ( بهره گیرند.پیشوند  پسوند ـ) 

]پیونیدن،  ن« ـ  توند یتـ  » پدَ( َو.  : )ِپ.پیوندیدن

)پیوندید، پیوندد،  پیوند دادن، پیوند یافتن. پیوستن[

د، بپیوند، پیوندنده، پیوندیده(. پیوندیخواهد   

، پیوند (ِپ. َو دَ( پیوند کردن )درخت : ) پیونیدن

که تواند پیونیدن، خور پیوند،درپیونیدنی: دادن،   

 که پیوندخورد، خورای پیوستن. 

]په[ روغن، چربی،    » پیه « . ه̊ (: )پیپیه 

جانداران.تن بافت چرب  سپیدی روی گوشت،   

  چربی در تن.  انباشته شدنپیه آوردن: 

     .برای پیه .ه̊ ( جای پیه، آوند  : )پیپیه دان

که با  راد * پلیته  ( چراغ. ه̊ )پی :پیه سوز   

   می سوزد. پیه

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ  
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" پ "   ت وا  واژه های کم آشنا در   
............................ .............................  

 

ش: چم، معنی آر  

 آگر: )گُ( آجر  

 آگرپز: آجرپز 

 اسکدار: پیک، نامه بر

 انگارش: ریاضی 

 ایوار: عصر ـ غروب 

 بنو: غله ــ بنوها: غالت 

 بوب:  بوپ، فرش،  

: حالج، نداف. بهین  

مـ ن  بیشال: ، جمعر   

 بیوک: ]پیوگ، پیوگان[ اروس که پارسی است

وگانی[ زناشویی بیوگانی: ]پی   

 پاژنام: لقب 

 پافه دادن: کرایه دادن

مرغان  تفوز: گرداگرد نوکپ  

 پدافند: دفاع،  

 پدافندیدن: دفاع کردن 

 پرهون: دایره 

 پالهنگ کردن: مهارکردن 

 پلیته: فتیله

 پـ ن: اما

 پناد: وای ، هوا

 پوپ، بوب: قالی، هرچیز گستردنی 

 پوپک: شانه به سر، دوشیزه 

 پیغاره: سرزنش 

سته: عاج  پیل  

 تبره: تبرگ، تپه

 تبنگو: صندوق، جعبه 

 تسو: ساعت 

 توپال: فلز 

 توپالی: فلزی 

 چخت: سقف 

 چنگاری: سرطانی 

فس ر: حشره  ر   خ 

ست ر: حشره   خ 

 خسترها: حشرات  

 دانژه پلو: عدس پلو 

 دیرینگاه: تاریخ 

 رایـ ن: شوند، دلیل 

 ُرخنه: کاغذ 

مـ ن: بیشال، جمع  ر 

 رواگ: رواج

 رهنورد: مسافر 

 رهنوردان: مسافران

 ریچال: مربا 

،  تمیک. با چشم باشندگان نادیدنی  ریزاندامگان:   

 ریزه بینی: ذره بینی 

 زیبود: زنبور 

 زیرانداز: پوب، بوب ، قالی 

 ژاژمک پلو : لوبیا پلو 

 ژاژمک: لوبیا 

 سپهری: فلکی 

 سترسا: حواس 

 سترسا پرتی: حواس پرتی 

اتاقسرا،  سراچه:   

 سهش: حس 

 شترنگ: شترنج 

 شترنگی: شترنجی 

 شنوسه: اشنوسه، عطسه 

 فراز: جمله 

 کالوسک پلو: باقالی پلو 

 کالوسک: باقالی 

 کاواک: تهی، خالی 

 کپه: کفه )ترازو( 

 کرته: کـُت

 کلیز: زنبور 

 گربال: غربال، ابزار بیختن 

 گشتار: مسافر 

 گوزه: غوزه، گل پنبه 

 مردمزاد: مردمزاده، آدمی ،انسان

 می سهیم: حس می کنیم 

: کتاب نبیگ  

 نمایشخانه: تماشاخانه 

 نیمروز: جنوب 

برای سال  واره: هنگام، فصل  

هواپناد، وای:   

مسافرت گشتارش، وشتارش:   

 وشتنده: رقاص 

 وشتیدن: رقصیدن 

 ویر: ذهن 

 هازمان: جامعه

های تن  ، اندامهندام: اندام  

 یازش: اراده 

..................................... ......................  
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  پایان.جام و  واژه برای فرپیوند واژه و فزون  :تا

  .تهرانتا همدان تا باختر، ازازخاور  :مانند 

و تا   خمیدگیِ  ‖ : لنگه ی چیزی، نیمه ی بارتا

  .چیزپارچه و یا هر *،خنهرُ  شدگی

  دوال.  دوتاه : .شدن تا شدن، خم تاه، :تا

" دوتا می شدندی بِر تخت اوی    
   " فردوسی  ره و بخت اوی.از آن بر شده ف    

، پنج تا، ده تا : تخته، برگ، برگه ‖ زاب شمارتا

‖ مانند، گونه ‖ همینکه، بی درنگ‖ اگر، مگر‖ تا 

سرانجام. ‖ بتا، لنگه به لنگهـ   

" نگر تا نداری ببازی جهان    
    " فردوسی  نه برگردی از نیک پی همرهان.   

، آژنگ، پیچش، کژی ‖ موی سر : پیچ و خمتاب

 خمیدگی، چین و شکن.

ی  ی با واژه گرمی.تابش،  : فروغ، روشنی، تاب

مانند: جهانتاب. ،دیگر به چم تابنده  

: توانایی، شکیبایی، پایداری‖ رنج ‖ نگرانی.تاب  

" که دارد پی و تاب افراسیاب    
" فردوسی  مرا رفت باید چو کشتی برآب.      

  پیچباد . تاب بازی ریسمانِ  ]پالوازه، آورگ[: تاب

بازپیچ نیز گویند.  و  

: )ب̊. َو. دَ( شکیبیدن، شکیپیدن، آرام تاب آوردن   

 ـ بودن،  شکیبا بودن،  شکیفتن، ایستادگی کردن. 

[ تپ، تب، تپش ‖ ]تاپاک، تپاک » تاپاک«  :تاباک

  تپیدن، نگرانی، بی تابی ‖ تب داشتن.

]تابیدن، تافتن[ تابنده، درخشان،  » تاپاک« :تابان

، درخشنده.ی دهندهروشن، روشنای  
" نگه کرد موبد شبستان شاه   

فردوسی "     .یکی الله رخ بود تابان چو ماه     
: )ن̊. دَ ( ]تابانیدن[ تاب دادن، پیچ دادن، تاباندن

 افروختن،بر کردن، چرخاندن، پیچاندن ‖ روشن 

گرم کردن، تافتن ‖ درخشاندن.  افروختن،  

 " بگیرد پس آن آهنین گرز را
" فردوسی  آن فره و برز را.  بتاباند      

 
       توانا و دارا و دارنده اوست  
   فردوسی  خرد را و جان را نگارنده اوست.     
 

 

 

 

 

 

ری،   : ) ب̊. ِن( ]تاوخانه[ خانه  آینه کاتابخانه

   ی ‖آبگینه یی وخانه با دیوارهای شیشه ی 

  شبستان.  

.( تاب خورده، پیچیده،  پیچ و خم دار :)̊بتابدار  

 تاب خورده، پیچیده، تابیده. 

  " کمندی ز ابریشم تابدار 
    " فردوسی  کی خرد سوهان بسی آبدار.ی    

، پرفروغ.تابان، درخشان  ،روشن : )̊ب (تابدار  

" دو گل را بدو نرگس آبدار    
"  فردوسی  همی شست تا شد گالن تابدار.       

  *ارهچهار ویکی ازستان« » تاپ  )ِب(: تابستان

تیر، مرداد، شهریور. سه ماه پس از بهار؛سال،   

فروغ، پرتو، روشنایی، » تاپـیش̊ن«  : )ِب(تابش  

 درخشش، فروغ آفتاب، پرتو آتش. 

" یکی آنکه گفتی شمار سپاه   
" فردوسی    وماه. تابش هور تر بد از فزون       

به راه   کژروی، گرایش )ب̊.گِ.ِر.َت(:تاب گرفتن 

 نادرست.

ن ز داد" اگر تاب گیرد دل م   
"  فردوسی  ازین پس مرا تخت شاهی مباد.      

پر ـ   درخشان، تابان،  ناک « ـ  » تاپ ( )̊ب: تابناک 

.رخشنده  ، تابدار،روشن فروغ،   

" که از آتش و آب و از باد و خاک    
" فردوسی شود تیره روی زمین، تابناک.       

ِد( پیچان، در تب و تاب، دررنج ‖  : )َب.تابنده  

سمان باف. ریسنده، ری  

تابان، درخشان، گرما   » تاپـ ندگ«: )َب. ِد(تابنده

. ، پرفروغدهنده، پرتوافشان  

 " چو خورشید تابنده و بی بدیست 
   " فردوسی   همه رای و کردار او ایزدیست.   

: )ُب. ُت( تاب و توان، توانایی.وتوش  تاب  

 کوتاه  ]تاوه[ آوند توپالی«   پ ک » تا  ()بِ : تابه

و مانند   سرخ کردن سبزی، گوشت  برایدیواره 

تاوه.  . ازچدن برای پختن نان  آن،  
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)ِب. دَ( ]تاویدن[ تافتن، درخشیدن، پرتوـ : تابیدن

افکندن، گرم کردن، گداختن ‖ پیچیدن، پیچ و تاب  

‖   دادن ‖ پیچ و تاب خوردن ‖ روی برگرداندن

فروغ، تابش: . تاب آوردن بردباری، شکیبایی،

   تابنده: آفتاب یا آتش.پرتو، روشنایی، گرمی 

به   فرمانتاب:  شده.  پیچیده، کژتابیده:  . درخشنده

، مانند:  بسان پسوند  ابیدن، بتاب و به چم تابندهت

ـ )تابید، تابد، خواهد جهانتاب، شبتاب، نختاب. 

   .تابید، بتاب، تابنده، تابیده(

به هرکار بهتر درنگ از شتاب  "   
" فردوسی  بمان تا بتابد براین آفتاب.      

، تپیدن  از ستاک تپاک[ ]تاباک ـ »تاپاک«  :تاپاک

تب داشتن.  نا آرامی و  

: ] تاپاله، تپاله[ سرگین گاو‖ تنه ی درخت. تاپال  

   .و گندم آرد  باردنبرای انفالی  وخمره ی س :تاپو

  ، گنگالج. بهنگام سخن گفتن : گرفتگی زبانتاتا

دسترخوان.  خوان، دستار : )ِت(تاتلی  

بار،  نیم ،خورجین( ]تایچه[ یک لنگه از: )چِ تاچه

‖ بارجامه.  *لنگه بار، گوال  

   از تاختن، دو، دویدن ‖ (نام ستاک)(  خ̊: )تاخت

و   تاختتاخت بردن، تاخت زدن.  ‖ بتاخت رفتن

  .تازش جنگ، ،  آفند،اسپ  تاختن  و دوانیدن : تاز

.آب، فشارآب  نیروی آب تاخت:  

دوانی.  اسپ : )خ̊. ̊ت ( جایی ویژه برای تاختگاه  

دن، تند  دوان]تازیدن[ » تاختن«  : )خ̊ . َت( تاختن

  ‖ سخت دویدن، تند رفتن ‖ اسپ  دنیدوان راندن،

تاخت و تاز. تازش:  آفند وتک برای جنگیدن. 

تازان:  دونده، دواننده، تاخت و تاز کننده. تازنده: 

تاخته: دوانیده، دوانیده   تاختن. تاخت کنان، درکار

تاز، و به چم تازنده، بتاختن،    به فرمانتاز: . شده

مانند: اسب تاز، پیشتاز. )تاخت، تازد، خواهد 

تاخته، تازش(.  تاخت، بتاز، تازنده،   

" چو اسب و تن از تاختن گشت سست    
"   فردوسی   فرود آمدن را همی جای جست.      

≠ روشن ‖ گل آلود.   تیره، تاریک» تار« : تار  

" شما را کنون گر دل از راه من   
" فردوسی   ی و تاری کشید اهـَِرمن.به کژ     

 در نخ های ، تارابریشم، رشته: رشته، نختار

   در پهنای آن. ، وارونه ی پود پارچه درازای

         پـِدرود کرد  پس آن ماه را شاه"  
   " فردوسی  خویش تار و برش پود کرد.بِر    
   از *تارتنک باریک کهبسیار رشته های :تار

خود می تند. *ی لیزابه  

. ایرانی سر‖ ساز میان ک،تارَ : تار  

" چو دانی که ایدر نمانی دراز   
فردوسی"    به تارک چرا برنهی تاج آز.      

ربودن.  با ویران کردن وآفند  تازش،:  تاراج  

" همه دل به کینه بیاراستند    
"  فردوسی بتاراج و کشتن بپیراستند.        

: )ج̊. گَ( تاراج کننده.تاراجگر  

ن(. : تار، تیره، تاریک )از تار+ اتاران  

" اگر چه مرا روز تاران شود    
   " فردوسی ز فرمان اویست هرچ آن شود.     

ر کردن، ]تارانیدن[ راندن، دو: )ن̊. دَ( تاراندن

پراکنده کننده،  تاراننده:   بیرون کردن، پراکندن

) تاراند، پراکنده، رانده شده.تارانده: دورکننده. 

تارانده(.  ننده،تاراخواهد تاراند، بتاران،  تارانَد،  

: تاریک روشن، گرگ و میش. تاربام  

کارتنه،   ]تارتنه[» تـ ننـ̊ـد«  : )ر̊. َت(تارتن

ـ  ‖ کرم  ه، بافندهتنند  ،َن( )َت.ـنک تارتکارتن،  

‖ جوالهه، بافنده ی پارچه وجامه.   ابریشم  

هپاک، میان سر،  باالی پیشانی،: )َر ( سر،تارک 

کاچک ‖ سربند پادشاهان.، چکاد، چکاده  

" چو دانی که ایدر نمانی دراز   
" فردوسی   .به تارک چرا بر نهی تاج آز      

ـ  ‖ سراپرده، خانه ی  گنبد ]تارمی[ ُر(  : )َر/تارم

، باغدور ‖ پرچین  اربه آسمان‖ نم ، خرگاهچوبی

 داربست برای گیاهان رونده.   

هرـ  ی  وشالودهپایه   بنیاد،ر به  ( نما: )رُ تاروپود

رازای پارچه« و پود تار»رشته های د  ‖ چیز

. های پهنای پارچه«»رشته    

" ز یزدان و از ما بر آنکس درود    
" فردوسی که تارش خرد باشد و داد پود.       

هم پاشیده، پراکنده، از: )ُر( ]تارمار[  تارومار

.زیر و زبر، نیست و نابود   

گ«  (: )ِر تاره تیره. تار، تاریک،   » تـ ر   

" مرا روز روشن بَود تاره شب    
"  فردوسی نباید به پاسخ گشودن دو لب.       

تاران،  ،  نتار، تاری]  » تاریک«: ) ِر(تاریک 

≠  تیرگی تاریکی:  ≠ روشن. تار تارون[ تیره، 

به هنگام تاریکی.تاریکان: روشنایی.   

" بدان برترین نام یزدان پاک   
" فردوسی  .برخشنده خورشید و تاریک خاک      

ناخردمند، گمراه، پلید. :تاریک   

" وفا و خرد نیست نزدیک تو    
" فردوسی  پر از رنجم از رای تاریک تو.       
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، خشک مغز.: تیره دل، گمراهتاریک جان  

رای  ویژه  ب *یِن( سراچه : )ِر. تاریک خانه

* فرتور. نمایاندن  

: دلبند، دلدار، دوست داشتنی ‖ با واژه یی  تاز

« پیشتاز، اسپ تاز. م » تازندهدیگر به چ  

" بدو گفت مادر که ای تاز مام    
   "فردوسی   چه بودت که گشتی چنین زرد فام.    

.  تازنده  تاخت کنان،  کارتاختن،در: تازان  

" که افراسیاب و فراوان سپاه    
"  فردوسی   پدید آمد از دور تازان براه.      

دواندن،   ]تازانیدن[ » تاچانیتن« : )ن̊. دَ(تازاندن

  دواندن اسپ  تاختن، آوردن،در دوانیدن، به تاخت 

 دواننده. به تاخت آورنده.تازاننده:  پایان.چارو 

د، تازانَد، خواهد تازاند، بتازان، تازاننده، ـ)تازان̊

 تازنده(. 

م کاهیده ی تازیانه. چر » تاچانک« :) ِن(  تازانه 

ارپایان. یا ریسمان تابیده برای راندن چ  

ازانه باز آورم " شوم زود ت   
   فردوسی "   اگر چند رنج دراز آورم.   

دواندن، دوانیدن ، : ) ِن. دَ( ]تازاندن[ تازانیدن

)تازانید، تازاند، خواهد تازانید، بتازان، تازاننده،  

 تازانیده(.

از نام ستاک )« ـ تاچیش̊ن » تازیش̊ن  )ِز(:تازش

. تاختن، تاخت و تاز، اندازی چنگ .(تازیدن  

تازه بودن، نوی ≠ کهنگی ‖ شادابی. (  : )زِ تازگی  

: دراین نزدیکی ها، این روزها. به تازگی  

دواننده‖ دونده، تندرو. :)َز. ن̊. ِد( تازشگر‖  تازنده  

تر و  ‖ ، دیرینهکهنهنو≠   ک «» تاز    ِز( ):ِتازه

دراین نزدیکی≠ تازگی:  ≠ پژمرده.  تازه، شاداب   

نوگرا.تازه جوی:  نوی.تازگی: گذشته ‖ در   

این تازه نیست  و چنین بود تا بود  "   
  " فردوسی بر اندازه نیست.  گزاف زمانه     

( بهار، نوبهار، گل نو شکفته. بَ  :)ِز.تازه بهار   

سگ شکاری، عرب، » تازیک ـ تاچیک«  : تازی  

. » تازیکان«تازیان : بیشال زبان عربی.  

" نباشند یاور تو را تازیان    
"  فردوسی چو از تو نیابند سود و زیان.      

]تازانه[   » تازانک ـ تاچانک« .ِن( ) زِ : تازیانه 

تاختن   برای بیبا دسته ی چو چرمی دوال، بند   

    .اسپ 

" که این تازیانه بدرگاه بر    
   " فردوسی   بیاویز جایی که باشد گذر.    

  دواندن،‖ دویدن تاختن،  » تاچیتن«: ) دَ( تازیدن

ید، تازد، )تاز  دوانیدن،  بتاخت آوردن ‖ آفندیدن.

خواهد تازید، بتاز، تازنده، تازان، تازیده، 

 تازش(. 

" ز تازیدن گور و گرد و سوار   
" فردوسی  بر آمد همی دود از آن مرغزار.      
: سراپرده، سایبان ‖ نازک، نرم. تاژ  

رشته ی درزا و  اسی(  )جانور شن: ) َژ( تاژک 

ی    ی برخی جانوران تک یاختهدنباله ی باریک 

آن می جنبد.  تکانیدنبا  کهسپرماتوزویید" " امانند   

برای بازی    یه شش سو ‖ مهره  گود آوندِ : تاس

از یک تا شش.  خجک های باتخته نرد   

کچل. بی مو،سر: تاس  

[ نگرانی، اندوه ‖ بی تابی .  تاسه : ]تلواسه، تاس  

ـ خپه کردن ‖ بی  ) ِن. دَ( فشردن گلو،: تاسانیدن

کردن. ‖ دلگیرو اندوهگین  تابی کردن  

اندوهگین ساختن.  ‖  ه کردن: )دَ( خپتاسایانیدن  

زمان آبستنی. آرزو و ویارزنان در)ِس(  : تاسه  

( اندوه، نگرانی، بی تابی، تیرگی در  : )ِس تاسه

 چهره و فشردگی گلو از اندوه.

: ) ِس. دَ ( دلگیر شدن، اندوهناک گشتن‖  تاسیدن

‖ ویارکردن. از گرما، بیتاب شدن  

مک.‖ ماه گرفتگی، کک: تا او را تاش  

" بفرمود پس تاش برداشتند    
" فردوسی وز آن بوم و بر ، دور بگذاشتند.       

پرتو  تابیدن، پیچیدن ‖ » تافتن«   : )ف̊. َت(تافتن

‖ گردانیدن، برگردانیدن ‖  افروختن افکندن،

برگشتن، پشت کردن، برگردیدن ‖  گداختن و  

 :تافته  . سر پیچی کردن ‖ در آتش سرخ کردن

تافت،  بتاب، ) تافت، تابد، خواهد تابیده، گداخته.

تفتن نیز گویند. تابنده، تافته(.     

چو بر خیمه ها تافتی آفتاب  "   
"فردوسی  .شدی روی کشور چو دریای آب       

رویگردان شدن، نافرمانی. : تافتن  

    " کسی کو ز فرمان یزدان بتافت  
" فردوسی  سراسیمه شد خویشتن را نیافت.      
 گداخته،  برافروخته» تافتـ ک«  () ف̊. تِ : افته ت

 روشن ‖ ه‖ پیچیده شده، تاب داد  ، تابیدهگرم شده

. پارچه ی ابریشمیآزرده، رنجیده ‖ ‖ شده   

" مگر آرزوها همه یافته    
" فردوسی   مخسبید یک تن ز ما تافته.      

َش ( موریانه، دیَوک، دیوچه.  : )َف.تافشک  

.: درخت انگور، موتاک  

   زستان.: )ِک( باغ انگور، موزار، رَ تاکستان
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    پایه بلند.  تخت چوبی سراچه بزرگ ‖: تاالر

شفتالو.  ، شفترنگ، گونه یی: )َن( شلیلتاالنک   

   ( ]تلواسه[ بی تابی، نگرانی،. ِس :)ل̊تالواسه

. ، تاسهآرامی بی  

ددمنشی،: ) دَ( یغماگری، درنده خویی، تالیدن  

ردن.تباهیدن ‖ نالیدن، فریاد ک  

:) دَ(  توانیدن، توانستن، چیره شدن.  تانیدن  

]تاب، تیو[ تاب، توان ‖ روشنایی‖ گرمی. : تاو  

  " چو بینند تاو و بر و یال من 
" فردوسی    جنگ اندرون یال و کوپال من.ه ب      

.   : ]تاواتا[ توانایی، نیرو، توش و تاووتاواتا  

شیان.  پادافره،    » تاوان« :تاوان  

تاوان، بفرمان شاه  همان نیز "  
"  فردوسی   .رسانید خسرو بدان دادخواه     

دن، پیچانیدن. یغلتان : ) دَ( تاوانیدن  

پایداری، تاب ـ و، تاب[ )و ِ. َت( ]تا :تاوستن

، درایستادن ‖ توانستن. ایستادگی  آوردن،   

)تاوست، تاود، خواهد تاوست، بتاو، تاونده، 

   تاوسته(.

  پوست، پف کردگیو آماس    ( برآمدگی: )وَ تاول

. سوختگی و ساییدگی از  

کوتاه    دیواره  ]تابه[ آوندِ » تاپک«  : )ِو(تاوه

. ‖ خشت پختهبرای سرخ کردن گوشت و سبزی  

    ایستادگی کردن. تاب آوردن، ( : )ِو. دَ تاویدن

‖   پیچیدن ‖ درخشیدن[ ِو. دَ( ]تابیدن:) تاویدن

.   برافروختن  

  تاه کردن: ]تا[ شمار تک. » تاگ«  : ) ه̊ (تاه

واژه ی سنجش و شمارش. تاکردن.  

" که از ده و دو تاه سرو سهی   
"  فردوسی که ُرسته است شاداب با فرهی.       

، درنگ ‖ شکیبیدن همگون بودن ) دَ( :تاییدن

بگذار. بتا:  ‖ گذاردن. کردن  

  به هنایش گرمای تن   افزایش«  پـ  » ت  : )َت(تب

.برخی بیماری  

ز تیره شب " چو یک بهره بگذشت ا   
" فردوسی   چنان چون کسی کو بلرزد ز تب.      

: )َت. ِس. دَ( ]تبسیدن، تفسیدن[ بی خود  تباسیدن

  .گرما از فزونیِ بیهوشی  ،گشتن

 ، تپاه[ گندیده، پوسیده، ]تبه » تپاه « :)َت(تباه

، تیره و تار‖ پریشان، گرفته،  شدهلهیده ‖ نابود 

نابودی.  تباهی:  آشفته.  

آمد به کاوس شاه " چو آگاهی   
   " فردوسی  .که شد روزگار سیاوش تباه    

‖  دَ ( تباه کردن، ویران کردن : )َت.تباهانیدن  

واداشتن.    ردنبه ویران ک  

: )َت. ه̊. ُش. دَ ( پوسیدن، گندیدن ‖  تباه شدن

 ویران شدن، نابود گردیدن. 

ننده، نابود کننده،:)َت.ه̊ (]تبهکار[ تباه کتباهکار  

هرزگی.  تباهکاری: اهکار، هرزه.گن بدسگال،  

.  نابودی، نگون بختی » تباهیـ̊ه « : )َت(تباهی   

" نه از جنبش، آرام گیرد همی    
"   فردوسی نه چون ما تباهی پذیرد همی.       

، نیست و  تباه شدن  » تپاهیتن « دَ(: )َت. تباهیدن

. ‖ پوسیدن ‖ گمراهی نابود شدن  

ی با دسته ی  آهنابزار رگ« » تب   َت. َب(: )تبر 

.برای شکستن  چوب و درخت چوبی   

چو بشناخت آهنگری پیشه کرد  "   
"   فردوسی   گراز و تبر اره  و تیشه کرد.      

و  شکر آبگینه   « » تپرزت )َت.َب. ر̊. َز(: تبرزد

.  شیشه مانند و  نمک سخت   پاره ‖ مانند شیشه   

: )َت. َب.ر̊. ِز( گونه ای جنگ ابزار به تبرزین

زین  به پیش سپاهیان در گذشته  ر کهتبدیسه ی 

  می بستند و درویشان بدست می گرفتند.

" چو لشگر سراسر بر آشوفتند    
   " فردوسی   گرز و تبرزین همی کوفتند.ه ب    

: )َت.َب.دَ( شکافتن سم یا ناخن.تبرکیدن   

تفسیدن، تباسیدن[ گرم شدن  : )َت.ِس. دَ (]تبسیدن

بی تاب   تبسیده:  از گرما، و ناتوان شدنتاب ‖ بی 

 شده از گرما. 

‖  گرما، گرمی( نام ستاک از تبیدن): )َت.ِب( تبش

 فروغ، پرتو. 

" به نیروی یزدان نیکو دهش   
" فردوسی  از این کوه آتش، نیابم تبش.      

برای   ریخته گری آوند  []تپنگ(نَ  : )َت. بَ تبنک   

  .ی زرگریبوته   گداخته. *ریخت دادن به توپال

  آوند در دار]تپنگو[  » تبنُگــُگ« (: )َت.بَ تبنگو 

ارگوش، بزرگ یا  چ گرد و یا از توپال یا چوب، 

*خاشاکدان. خاشکدان،  کوچک.  

با   چوبی ، چنبر( ابزار خنیاگری: )تَ تبوراک 

   .رویه یی از پوست جانور

گرم شدن.  ‖  : ) َت.دَ( لرزیدنتبیدن  

  شند ف.کوس، [  ،تپیریر]تب ِر(   : )َت.تبیره

ه بر آمد ز درگاه شاهتبیر "   
ی"  فردوس     رده بر کشیدند بر بارگاه.     

   ناآرامی،: )َت( ]تب، تاب[ نام ستاک تپیدن. تپ

. نگرانی  بی آرامی،   
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نگرانی، پریشانی، بیتابی.   [: )َت( ]تاپاکتپاک   

.ِل( ]تپله، تاپاله[ سرگین گاو، پهن گاو. : )تَ تپاله  

لی، کوبه ‖  ] ته پنجه[ کشیده، سی)َت. َچ( : تپانچه 

زار کوچک دستی. جنگ اب  

نام ستاک از تپیدن.     نیه«ـ» تپیش̊ : )َت.ِپ(تپش

.ناتوانی از گرما آرامی، تپش دل،نا   

از تپش مانده باز  " دهانشان چو شیر   
" فردوسی  آسایش آمد نیاز. بهبه آب و       

( بی خرد، نادان. : )َت. پَ تپنکوز  

به بلندای  ، نه  : )َت.ِپ( برآمدگی روی زمینتپه 

شن و سنگ. و  از خاک کوه   

( زمین پست و بلند.: )َت. پِ تپه ماهور   

لرزیدن، نا    «ـ تپستن نـ  »تپیت: )َت. ِپ. دَ( تپیدن

دل ‖ بزور   تپش  ‖جنبیدن تابی کردن،، بیآرامیـ 

. چپیدن ، به جایی  ون شدندرو فشار  

نین ‖ جایگاه  چوبین یا آه : )َت( نشستنگاهتخت

‖ جای هموار‖ زیره کفش.  ویژه ی پادشاهان  

" چو از شاه شد تخت شاهی تهی    
" فردوسی نه خورشید بادا نه سرو سهی.       

برای : )َت.ِت.خا ( تخت چوبی یا آهنی تختخواب  

 بسترخواب.

دو  با  که  کجاوه، تخت : )َت. ِت.َر( تخت روان

جا بجا می شود. اسب یا استر   

ِک( تخت پادشاهی. : ) َت.ِت. تخت کیی   

تو از باستان یادگار منی "    
"  فردوسی  به تخت کیی بر، نگار منی.          
‖ هموارچوب پهن و  «ـ گ  » تخت : )َت. ِت(تخته   

.و پارچه *بوپ  شمردن  برای سنجه  

برچیدن و بستن  : )َت. ِت. َک. دَ( تخته کردن 

و داد و ستد. بازرگانی  فروشگاه،  

آرام و مردم آزار. نابچه ی  ( خ̊. ) ̛ت: تخس  

َت.خ̊ ( باالی مهستان و نشستگاه‖ گونه ـ : )تخش

 یی کمان با تیر کوچک ‖ تیرآتشبازی.

کوشنده، کوشا.  » توخشا«  (: )̛ت تخشا  

‖  سازی  ( کارخانه جنگ ابزار: )̛تتخشایی

  کوشایی، چاالکی.

کوشیدن.  دَ(  : )̛ت.تخشیدن  

ی مهستان باال » توخشیتـ ن« دَ(  . : )تَ تخشیدن

شستن.نشستن، باالن  

اندام  گیاه ‖  دانه، دانه  « » توهم ـ تم ( : )̛تتخم

و جانوران نر، خایه ‖ نژاد، تبار. انمرد در  

" یکی نیکمرد اندر آن روزگار   
" فردوسی  ز تخم فریدون آموزگار.       

: دانه، دانه گیاه تخم  

" چرا گاِه مردم بر آن بر فزود    
   " فردوسی   پراگند پس تخم و کشت و ِدرود.     

درجانوران   و ، انزن ( اندام در : )ت̛. م̊تخمدان

مانند    خاگدیس یک از دواندامهر ،مادهپستاندار

درآنها    تخمک ها  در دو سوی زهدان زن که 

‖ در گیاه شناسی، یکی از بخش های   *گوالند می 

گل که در آن یک یا چند تخمک می   میانی

تخم و دانه ی   رویاندن ویژه ی  ‖ زمین *انبوسد 

.جای دیگردر کاشتنپیش از  درختان  

تبار.  نژاد، دوده، خاندان، ِم( : )̛ت.تخمه   

" بخوردند سوگند یکسر سپاه   
"  فردوسی  کزین تخمه کس را نخواهیم شاه.      

هندوانه و خربزه. ( دانه های درون  ِم  : )̛ت.تخمه   

]تورنگ، » تـ تـ رـ تیتـ ر«  : )َت.ذ َ.ر̊. و̊ (تذرو 

پرهای    با خروسهمسان  یی پرنده  چورپور[

خروس دشتی.  .رنگین و زیبا  

به رخ چون بهار و به باال چو سرو "    
"  فردوسی  میانش چو غرو و به رفتن ، تذرو.      
≠   تازه، شاداب، آبدار، نمدار  » تر«  : )َت(تر

 خشک.

" لب موبدان خشک و رخساره تر    
    " فردوسی زبان پر ز گفتار با یکدگر.     
.  ، زیباترمانند سپیدتر ،برتر *اب ز  : )َت(تر  

*آب بند.  ،و خبوک  )َت( دیواربلند : ترا  

* واژه.کاهیده ی تو را.جاینام + فزون ُت() :ترا  

" ترا در دو گیتی بر آورده اند    
"  فردوسی چندین میانجی بپرورده اند. ه ب      

یا     وش آب، ترابیدن آب : )َت( چکه، تراتراب

.   دیگر آبگونه ها  

دَ( تراویدن، تراوش کردن،   )َت، ِب، :ن ترابید

.کوزهزهیدن، چکیدن آب ازچکیدن،پاالییدن،   

، فرانما، پشت نما.  : )َت( ترانماتراپید   

راه و  ،راه و نهاد  ،: )َت( راه و روش، آیینتراداد

 روش گذشتگان.

 ه، زیبا و نیکو کننده‖کاهیده ی ترازند  : )َت(تراز 

وزی جامه د پارچه، زرنگاره های روی   وزیور   

.خام  ‖ ابریشم زیب، آرایش ‖  

سنجش  ابزار در کارهای ساختمانی، : )َت(تراز 

یا پستی و بلندی زمین.  راستا و بلندا،همواری   

وسازمان   بنگاه  ی  سیاهه (مِ  .ز̊.: )تَ ترازنامه   

   و بستانکاری بدهی دارایی، *تنبرای آگاش

 در پایان سال.
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ابزار   » ترازوگ ـ ترازوک« : )َت. ُز(ترازو 

، ابزاراندازه گیری سنگینی هر  سختنسنجش، 

 دهاز دواز *هفتمین باره باره ی ترازو، نام ‖چیز

است. باره ی سپهری  

" چو روی از ترازو به کژدم نهاد    
" فردوسی جهان را دگرگونه گردد نهاد.       

وچوب.  پوالد  ( تراشنده آهن،)َت. ش̊  :تراشکار  

 رده ریزه هایخ تراشیده شده، : )َت. ِش(تراشه 

. تراشیدناز چوب یا توپال   

رندیدن،  » تاشیتـ ن «   : )َت. ِش. دَ(تراشیدن

ستردن  خراشیدن، ساییدن با رنده یا سوهان ‖

تراشیده: . تراش دهنده تراشنده:. موی از تن  

به تراشیدن، بتراش   )فرمان( تراش: .سترده، رندیده

 ـ، مانند: ریش با واژه یی دیگرو به چم تراشنده  

   سنگتراش.تراش، چوب تراش، 

کیدن[ آوای شکستن یا شکافتن  )َت( ]ازتر :تراک 

چاک، شکاف، ترک. ترکیدن ‖ چیزی، سدای  

" همانگه بفرمان یزدان پاک   
"  فردوسی   آمد تراک.از آن باره  دژ بر       

، شکافتن. : ) َت. دَ( شکافته شدنتراکیدن  

 ‖  هخوش چهرزیبا و ( آواز خوش ‖ نِ : )َت. ترانه 

 تر و تازه، شاداب.

کردن، برون شدن  )خـُی (: ) َت. دَ( خوی ترانیدن 

چکیدن.  از تن در گرما، تراکاستن ‖ آب   

، پاالییدن،  : )َت. ِو. دَ (]ترابیدن[ زهیدنتراویدن 

. های گلیکوزه و آوند  چکیدن، برون شدن آب از

آب از آن   آنچه که تراونده:چکه.  ،ترابش تراوش:

د، تراود، خواهد تراوید، تراوش کند. )تراوی

تراییدن.  بتراو، تراونده، تراویده، تراوش(.  

  پوست  ، یکسالهاست ر̊ ( گیاهی : )ت̛. ُر / ترب 

   .مزه ی تند و تیز با  سپید یا سیاه آن 

: ) َت( چرب زبانی ‖ فریب، نیرنگ‖ گزافه.ترب   

سرخ   ی ترب،  گونهاز (  ِ:)ت̛. ُر. ب̊. چتربچه

. و کوچکتر رنگ  

      : )ُت. َت.دَ( لرزیدن، تپیدن.نترتبید

هکار، آلوده، بدنام. گنا ]تردامن[  )َت( :تردامان  

زرنگ  چاالک، چابک،: )َت. دَ( چست وتردست   

، ترفندگر. ‖ نیرنگ باز، فریبکار  

  نوشتار یا گفتار از برگرداننده  ()َت. زَ : ترزبان

‖ شیواگوی، نیکوسخن.    زبان دیگره ب زبانی  

بیم، باک، پروا، هراس.  ترس«»   (.ر̊ : )تَ ترس  

   " از او پاک یزدان چو شد خشمناک 
" فردوسی    بدانست و شد شاه با ترس و باک.      

 بی ترس: پردل، دلیر. 

  " تویی آفریننده ی آب و خاک 
" فردوسی  برین نره دیوان بی ترس و باک.      

 ‖ ترسنده، بیم دارند «  » ترساک : )َت.ر̊ ( ترسا

پیامبر ترسایان.   ِپیرو  سا، هیرسا، پار پرهیزکار،  

" چو بر جامه ی ما چلیپا بود    
" فردوسی   نشست اندر آیین ترسا بود.      

در  بیم زده، هراسان، : )َت. ر̊ ( ترسنده، ترسان

کارترسیدن، بهنگام ترسیدن.ـ   

" شنیدم سخن های ناسودمند    
" فردوسی دلم نیست ترسان ز بیم گزند.       

[  ترسانیدن] » ترسانیتـ ن « .ن ̊.دَ (: )تَ ترساندن

بیمناک  بیم دادن، کسی را به بیم و هراس افکندن.

  بیم دهنده، ترس آور.ترساننده:  کردن.ـ 

" به لشگر بترسان بد اندیش را   
" فردوسی  به ژرفی نگه کن پس و پیش را.      

)َت. س̊ ( ] ترسگار[ ترسنده،  پارسا ،  : ترسکار

برای آیین   ایرانیان ی  ژهخداترس ‖ جامه ی وی

. جامه ی ترسکاران. های دینی  

" یکی جامه ی ترسکاران بخواست    
فردوسی" .  بیامد سوی داور دادخواست        

ترس آور، ناک« » ترسِ : )َت. س̊ ( ترسناک

 بیمناک، سیجناک، هراسناک.

: )َت.ر̊. ُس( کم دل، بزدل، ترسنده.ترسو   

ترس داشتن،   ن«ـ  » ترسیت : )َت. ِس. دَ(ترسیدن 

ترسیده:  . ترسوترسنده: بیم داشتن، بیمناک شدن. 

به ترسیدن،  (فرمان) ترس:. ، هراسیدهبیم زده

مانند:  سان پسوند، ، و به چم ترسنده ببترس

  خداترس.

" چو او را برزم اندرون دیدمی    
" فردوسی   همیشه ازین روز ترسیدمی.       

یا    مزه سرکه  » تروش« ُر( /: )ت̛. ر̊ ترش

مزه ها. یکی از ترش.لیمو  

  به  سوزش شکمبه بدی گوارش،  : )ت̛. ر̊ (ترشا

  .اسید   ِبسیاریهنایش 

: )ُت. ر̊ ( میوه های زمستانی، نارنج،  ترشاب

 لیمو، پرتغال و مانند آن. 

چیزی را ترش کردن. : )ُت(]ترشانیدن[ ترشاندن  

شروی[ بد خو، بد اخم،  ُر ( ]تر : )ت̛. ُر.ترشرو

تلخ چهره. ترش رخساره،   

سبزی  آمیخته ی. خوراک چاشنی (: )̛ت ترشی 

    .ها و میوه ها با سرکه

   بجوش آمدن شدن،  مزه .دَ( ترش: )̛ت ترشیدن 
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ترش شده. ترشیده: . گرما هنایش و ترش شدن به   

: )َت. ر̊. َف( ]تروند، ترکند[ سخن بیهوده، ترفند  

 دروغ، فریب، نیرنگ. 

  .، رخنه]تراک[ شکاف : )َت. َر(ترک

.اسب سوارنشستن پشت  )َت.ر̊ (: ترک  

کالهخود. «   » ترگ ر̊ ( : ) َت. ترک  

" برافکند پر مایه برگستوان    
" فردوسی  ابا جوشن و تیغ و ترک گوان.      

]ترکانیدن[ تراک دادن،  : )َت.َر. ن̊ . دَ(ترکاندن

.ترک دهندهترکاننده: . ، کافتیدنکافتن  ،شکافتن  

(]ترکاندن[ ترک دادن، : )َت. َر.ِن. دَ دن یترکان

 شکافتن، کافتیدن، کافتن. )ترکانید، ترکاند، خواهد 

  ترکانید، بترکان، ترکاننده، ترکانیده(. ـ 

  برای *گوالدان، تیرکش[ تیر: )َت. َک( ] ترکش

   .  شکا، کیش. شغا، تیر و کمانبرای گذاشتن  

دَ( تراک خوردن، کفتن، درز )َت.َر.: ترکیدن   

ترکیده:  ازهم پاشیدن،  فتن،پیدا کردن، شکا  

 شکافته شده. )ترکید، ترکد، خواهدترکید، بترک، 

 ترکنده، ترکیده(. 

" تو گفتی  همی آسمان بترکد    
   " فردوسی ز خورشید خون بر هوا بر چکد.     

. خاموشیدن، آرام شدن.دَ( : )َت.مَ ترمزدن  

افکندن. : )َت.دَ( تیرانداختن، تیرترمیدن  

ورش، هرچیز که با نان  نخ ِن( نا: )َت.ر̊ . ترنانه

≠ خشکنانه. ترنانه بخورند.   

م  فشرده ( تنخیدن، دره: )َت/ت ُ. َر.دَ ترنجیدن 

درهم کشیده، ترنجیده: شدن ‖ پرچین و شکن شدن. 

 ترنجید، ترنجد، خواهد ترنجید، ترجنده،فشرده. )

 ترجیده(.  

  ، چورپور، ـَذ َرو: )ُت. َر ( ]تورنگ[ ت ترنگ

و شمشیر. گرز   دشتی ‖ سدایخروس   

 کمان درآوردن زه به سدا: ) َت. َر. دَ( ترنگانیدن 

. ‖ برانگیزانیدن  

رانگبین[  : ) َت.َر.گَ ( ]ترانگبین، خاترنگبین

کاربرد دارویی دارد. شیرابه ی گیاه خارشتر،  

نگام  زه کمان ه  خوردن ی( سدا: )َت.رَ ترنگیدن 

و شمشیر به سپر.  گرز کردن تیر انداختن، سدا  

  *[ تبوک ، تریان َر. ن̊ ( ]ترینان َت.: )ترنیان 

   گرباک.تریان، ترینان،   ، پهن  ِچوبی

، باوهرس، نونونوبر،   ]ترونده[ .َو. ِد(:)تَ تروند  

میوه ها در بازار.  نخستین  میوه ی نو رس،  

ک«  : )َت. ِر(تره بی شاخه   سبزی خوردنی » ت ر 

دراز و باریک.  های برگ دارای  

کدو،  نی مانند ( سبزیهای خورد رِ  : )َت.تره بار 

   ≠ خشکبار. میوه ها گوجه فرنگی و *بادنگان،

، ترو تازه. نم  شادابی، : )َت( تازگی،تری  

" وزان پس ز آرام سردی نمود    
"  فردوسی ز سردی همان باز تری فزود.        

.   گریختن، رمیدن]توریدن[   . دَ() ت ُ :تریدن   

، کشیدن، بیرون آوردن : ) َت. دَ( ]تزیدن[تریدن   

وردن. برآ  

هر چیز خرده ریزه، ِت. ِش( ]تراشه[ : )تریشه

، ریزه  و اره کردن از تراشیدنچوب ی ها خرده

* .خنهرُ  های  

بیرون کشیدن، برآوردن.   ]تریدن[. دَ(: )ت َتزیدن   

شکافانیدن، ترک  تفسانیدن، : ) َت. دَ(تسبانیدن

  *ه کردن.خپ شکافتن لب ‖ ‖ دادن

ک برداشتن و  تر : ) َت. دَ( شکافته شدن ‖تسبیدن

کردن.ه ‖ خپ ه شدن خپ  ‖  کفیدن   

برای  ‖ اندازه   گاه سنج، گاهنماابزار : )َت(تسو

از بیست و   شبخیک تسو  یکسنجش زمان. 

شست   بهیک تسو  نه روز است. شبا بخِش  چهار

بخش شده  ،شست تسوکه بهتسوک و هر تسوک  

هشت و پانزده تسوک و تسو چند است؟ تسو)  .است 

و تسوکه را   متسوک را دَ   .(تسوکه استچهل 

ک نیز نامند.مَ دَ   

و لبه  پهن آوند بزرگ تشت«  » : )َت.ش̊ (تشت

.دیگر  *سردهاز توپال یا  دار  

  ایزداننام یکی از» تیشتـ ر«   : )َت.ش̊. َت(تشتر 

، فرشته ی باران در نبرد با دیو  در آیین زرتشتی 

های  در پیکره   پرفروغی  ستاره ی ‖ خشکسالی

 آسمانی. 

سدای درشت با  )َت.َش( پرخاش، گفتار: تشر

 بلند، تندی کردن، گفتار از روی خشم. 

: )ت̛. َش( توشک، نهالی، زیراندازخواب. تشک  

نیازمند نوشیدن  » تیشنک«  : )ِت. ش̊. ِن(تشنه 

: تشنگان. بیشال تشنه بودن.تشنگی:  آب‖ آرزومند.  

" بدان گونه شادم که تشنه به آب    
"  فردوسی   تاب.دگر سبزه از تابش آف       

گرما  : )َت( گرمی، گرمی آتش و مانند آن،تف  

روشنی، پرتو.  ‖   *دمه و  

" که از تف آن کوه آتش پرست    
   "فردوسی همه کامه ی دشمنان کرد پست.     

" دو چشم کبودش فروزان ز تاب     
   فردوسی"    چو دو آینه در تف آفتاب.     
( آب دهان، خدو، خیو.  )̛ت :تف  



 117 

تند، تیز، با شتاب ‖    » تـفت« )َت. ف̊ ( :تفت

خرام، ‖   ‖ سبد چوبی گرمی تابش،گرم، 

 خرامان. 

" دوان اورمزد از میانه برفت    
" فردوسی به پیش جهاندار چون باد تفت.       

گرم،  وآفتاب. آتش ازگرم شده  : )َت.ف̊ (تفتان

تافتون.ی نان: گونه ی داغ، سوزان.  

شدن، گداخته شدن   گرم ]تافتن[ َت(: )َت. تفتن

تافته، تفته:  ‖ خشمناک گردیدن. آتش، گداختندر

  گرمی، داغی. تفتگی: .، داغگداخته

" چو از روز رخشنده نیمی برفت    
"  فردوسی   بتفت.  دل هر دو جنگی  زکینه      

تفشدن از . ِت. دَ ( گرم شدن، داغ: )تَ تفتیدن   

  تفتید، )تفتیده: گداخته.   ، تفسیدن.آفتاب یا آتش

 تفتد، خواهد تفتید، بتفت، تفتنده، تفتیده(.

   جز از دیدنی چیز دیگر نرفت "  
   " فردوسی   میان من و او خود آتش بتفت.    

: )َت. ف̊ ( گرمی، داغی.تفس  

از  بسیار گرم، داغ، داغ شده  : )َت. ف̊ (تفسان

آفتاب یا آتش.  گرمای  

بسیارگرم کردن،  : )َت.ن ̊. دَ( ]تفسانیدن[ تفساندن

. سوزاندناغ کردن، د   

،  گرم شدنتبسیدن، ]تفتیدن[ )َت.ِس. دَ (: تفسیدن

 گرم شدن و سوختن، تفتیدن. 

" زبان بر گشادند بر یکدگر   
   "  فردوسی   که اکنون ز گرمی بتفسد جگر.    

. ِس. ِد( گرم شده، گداخته، تفته،  )تَ  :تفسیده

 افروخته، تافته. 

" به پادافره آنگه شتابیدمی    
"  فردوسی      فسیده آهن بتابیدمی.که ت      

‖   آفتاب زیر  گرم شدن شدن، دَ( داغ : )َت.تفیدن

‖   روی آتش گذاشتن در آفتاب یا گرم کردن،  

داغ شده. تفیده:  . گرمااز تنترکیدن و شکاف  

کم، اندک، تنها، یکه، یگانه ‖ » تک «   َت(: )تک

درتک زمان، در زمانی کوتاه. . یکی یکیتک تک:   

   *نواله. *)گ ُ(گراس، (: )ت َ تک

اخت، تیزی در ]تگ[ دو، ت» تک «   (: )ت َتک

دویدن.  رفتار،   

" یکی باره ی تیز تک برنشست    
   " فردوسی  به هامون خرامید نیزه بدست.    
 ،مانند هر چیزتیزی سر ان‖( نوک مرغ : )̛تتک

پاسخ سخت.تک چیدن:  سوزن، دشنه و نیزه.  

زمین ـاریک، ]تکاو[ نخ آب، آب ب: )َت( تکاب  

دریا‖ جنگ، نبرد.  بخش ژرف آبکند ‖ ته آب،  

تک و پو، دوندگی،  پویه، ]تکاپوی[   (: )تَ تکاپو

کوشش. جستجو، آمد و شد با شتاب،   

از جای.  ، برجهیدگیهبش، لرز: )َت( جنتکان  

: )َت. ن̊. دَ( ]تکانیدن[ تکان دادن، چیزی  تکاندن

جنباندن   لرزاندن، را در جای خود جنباندن،

تکان داده شده.  ، تکانیده:جنبانندهتکاننده: درخت.  

رفتار، تندرو ]تگاور[ دونده، تیز)َت. َو( :تکاور  

ورزیده و آموزش دیده درارتش. ‖اسپ تند رو‖  

" زبانش چو پردخته شد زآفرین    
"  فردوسی ز رخش تکاور جدا کرد زین.       

یکه تاز، خودسر، تک  ـ ( : )َت. ک̊. ر َتک رو 

.ا روندهرونده، تنه   

، دانه و تخم انگور. هسته ی انگور:)َت. َک( تکژ  

پاره یی   ‖ بهر، بخش، خرده: ) ِت. ِک( پاره،  هتک

‖ بـُِز نـَر. از گوشت یا چیزی  

( دویدن، تاختن، پوییدن، جنبیدن. : )َت. دَ تکیدن  

: )َت.ِک.ِد( باریک، باریک اندام، نزار، تکیده  

 الغر، رنجور. 

تگ و پوی:  ‖  گ و دو، ت : )َت( تاختن، دویدنتگ

کوشش ‖ ته، بن، پایین، ژرفا.تکاپو،   

" ز تندی بجوش آمدش خون ز رگ    
"  فردوسی   نشست از بر باره ی تیز تگ.      

بخشی درسوراخ  با  *آوند سرودیسه ()تَ :تگاب  

برای ریختن  به یک لوله کوتاه    چسبیدهکوچکتر

. درآوند های دهانه باریکآبگونه گونه هر  

افشاندن.  انیدن[ ]تگ.دَ( : ) تَ تگاندن  

  یخچه، دانه های  » تگرگ« (.گ̊ : )َت.گَتگرگ 

  که از آسمان می بارد.  یخ بسته مروارید مانند 

" همی گرز و پوالد همچون تگرگ    
" فردوسی  ببارید برجوشن و خود و ترگ.       

دوندگی، دویدن، تاختن، به این   َت. دَ() :تگیدن

 سوی و آنسوی رفتن. 

. د (  :تالبانیدن ، خنداندن. واداشتن  به خنده)ت   

  ‖: )َت. دَ( تراویدن ‖ به سدای بلند خندیدن تالبیدن

 بانگ غوک و مرغ خانگی پس از تخم نهادن. 

.مزه ی ناگوار ≠ شیرین » تـ خل«  : )َت(تلخ  

ترشرویی.  تلخی:  . سخن تلخ ‖بدخو خو، تند   

:  تلخ کامی اندوهگین، نا امید   (: )َت. خ̊تلخ کام  

ا امیدی، بد بختی. ن  

 َو( تلخ مانند، تلخ مزه، نمار  : )َت. خ̊ .تلخ وش

. تلخ گونه و باده به می  

خِ( زرداب.: )َت. تلخه  
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. برای پول یاجزآنکالهبرداری  :)َت.َل.ِک(تلکه  

، انبار شدهانباشته، ( ]تلنبار[ .م̊ : )َت. لَ تلمبار 

  ،برای پرورش کرم ابریشم ویژه ‖ سراچه توده

انبار. بنام پیله   

‖  ]تلنه[ خواهش، آرزو، نیاز (لَ  .تَ  /: )ت ُتلنگ  

  اندروا )ی(، اندربایست، دروا)ی(، وایا، وایه.

گدا، نیازمند. تلنگی:   

. چوبی پنجره چوب چارِل(  زهوار،  : )ِت.تلنگ  

ی بدام انداختن  برا ابزار » تـ لـ ک« ِل( : )َت.تله

. جانوران. دام.  تله ی موش  

برای ساختن  َب( چوب بست . : )َت. لِ تله بست 

 دیوار و کارهای ساختمانی. 

  *، پیروزاردانو دست اب بزار: )ت̛ ( دست اتلی

ابزار دوزندگی و آرایشگری.   برای   

تیرگی   تاریکی، تیرگی، سیاهی‖ م«» تـُ  : )َت(تم

چشم،  آب مروارید.ـ   

ـ  از تیره ی گل  : )َت. ِم( درختچه یی تمشک 

سرخ   کوچک، ی آن میوهخود رو،   سرخیان،

. می روید  ، در جنگلهاتیغ دار گ، شاخهرن تیره   

یک تن:   .، کالبد ، پیکراندام  ن«ـ  » ت  : )َن (تن

تنبل، تن آسا، سپوزگار.  تن پرور: یک کس.   

بدسرشت ≠ پاک تن.بد تن:   

" کرا گوهر تن بود با نژاد    
"  فردوسی   .نگوید سخن با کسی جز به داد       

آسوده تن،   [ـ تناسا آسای : ) َت. ن̊ ( ]تنساتن آ

تن آسایی ـ  تن پرور، خوشگذران، آسایش خواه.

آسودگی، تن پروری.تناسایی:   

‖   بهروز، )َت. ن̊ ( ]تناسان[ تندرست  :تن آسان

 .سودگی مالی، آ‖ آسوده بی گزند بی رنج،  

تندرستی، تن پروری. تناسانی:  

" برفتن دو هفته درنگ آمدش   
"  فردوسی  آمدش.  تن آسان خراسان بچنگ      

، بی ـ آسایش، بهروزی » ̊ » تا آسانیه  :تن آسانی

    آسودگی، بی نگرانی. رنج و گزند بودن،

" پرستیدن مهرگان دین اوست    
"    فردوسی  تن آسانی و خوردن آیین اوست.      

دَ(  دلشاد شدن، خوش شدن.  : ) َت.تناسیدن  

    با شستن. پاک کردنریختن ‖   : ) َت. دَ(تنالیدن

: )َت.دَ( به تنیدن و بافتن واداشتن.  تنانیدن  

: ) َت. دَ( تافتن ریسمان. تنبسیدن   

. ، افسون: )ت̛. ُب( فریب، نیرنگ، جادوتنبل   

" نداند جز از تنبل و جادویی   
"  فردوسی فریب و بد اندیشی و بد خویی.       

مانند سه خنیاگری،  ساز » تنبور«   (: )ت َتنبور

.کوچک  جامز و  ی درایدارای دسته تار   

به دادگستری برای  سپرده : )َت. َب(تن بها  

 آزاد شدن زندانی. 

دَ ( لرزیدن، تپیدن، فرو ریختن  : )َت. تنبیدن   

تنبنده:   ساختمان ‖ رشتن، پیچیدن ‖  دام نهادن.

   ، فرو ریخته لرزنده، جنبنده. تنبیده:

( خود نواز و خود پرور، : )َت. َپ. وَ تن پرور  

. شیفته  تن خود بودن ست.تن آسای، تن پر  

پوشاک. جامه، رخت، ( : )َت. ن̊ تن پوش  

  پیچیدن، درهم فشردن، تنگ (. دَ ُت جِ : )تنجیدن

، لهیده. . تنجیده: فشرده شدهترنجیدن. لهیدن  

*،پول پیشادست : )َت. ن̊. خا ( سرمایه، تنخواه  

.پول آماده  

 پول کنار گذارده: )َت. خا.ه̊. گَ( تنخواه گردان

.پیش بینی نشده  نه هایهزی برای  

چاالک،  چست و ‖تیز، بران » توند « : )̛ت (تند

  ‖ بدخو، خشمگین،*پلپل مانند  ،زبان گز چابک،‖

. با شتاب  ‖ برای سرازیری  پر شیب  ‖ جوستیزه   

گوشه ی تند.  : انگارش در دانش   

" بشد تند افراسیاب از میان    
"  فردوسی بر آویخت با لشگر تازیان.       

. در سراشیبی آب  روند تند  ̛ (]تند آب[: )ت تنداب

: آب بسیار و ویرانگر. تندابه  

گردباد،  بادسخت،  » تندوات«   : )ت̛. ̊د (تندباد

را تیره و   *که وایهمراه با تندر و آذرخش   باد 

توفان.  .تار کند   

" هم اندر زمان تند بادی ز کوه    
   " فردوسی   بر آمد که  شد نامور زان ستوه.     

   :مانند  درنده یا گزنده انت̛. ̊د ( جانور): تندبار 

ندبار که، مار ≠  زَ کژدم  یا  ببر و پلنگشیر و   

.، مانند: گاو و گوسپند بی آزاراست جانور  

.   باران پر تندبارنده، ابر (ابر *زابِ )  :تندبار  

" به بخشش چو ابری بود تندبار    
" فردوسی   بود پیش او گنج و دینار خوار.      

. . د̊ ( تند پای، تیزپو، تیزتک: )̛تتندپوی   

. ] تندخوی[ خشمگین، بدخو(ت̛. ̊د : ) تندخو   

" فلک  تند خویست با هرکسی   
"  فردوسی تو با او مکن تند خویی بسی.        
بهم خوردن ابرها.  آوای غرش،( )ت̛. دَ  :تندر   

تندر شیهه ی اسپ.  آسمان غرش ‖  

" ستد نیزه از دست آن نامدار   
    " فردوسی   ندر از کوهسار.بغرید چون ت    
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 ،دادن[ پذیرفتن] تن  : )َت. ن̊ .دَ(دادن در تن

   .برتابیدن، برتافتن، تاب آوردن

"  همه پیش تو تن بکشتن دهیم    
"      فردوسی    سپاهی بر آن کشتگان بر نهیم.       

تن آسان،   » تن ُدروست«  )َت. دُ. ُر(: تندرست 

،بیماری بی ی:تندرست .ی، ناخوش نبودنبیماربی   

گزندی.  بی  

" همی بود شادان دل و تندرست    
" فردوسی   .به دانش همی جان روشن بشست       

" همه تندرستی به فرمان اوست    
"  فردوسی همه نیکویی زیر پیمان اوست.      

راهوار،  رفتار،( تندرونده، تیز)ت̛. ̊د  :تندرو  

کند رو ‖ بی باک، بی پروا.    چاالک، تندرو  ≠

بشنید پند جهاندار نو  " چو   
" فردوسی پیاده شد از باره ی تند رو.           
: )ت̛. د̊. ُر( تندروی، ترشروی، بداخم،  تندرو

. زشت خوی  

" پس آنگه بدو گفت کای تندروی    
" فردوسی   نشاید که بنمایی این زشت خوی.      
‖   ِد ( سرازیری، سراشیب تند کوه .: )̛تتنده 

. ، غنچهدرخت جوانه ی   

: )ت̛. د̊ ( تند و تیز، تیزتک ‖ زودگذر.ندیاز ت  

" نشست از بر باره ی تند یاز    
" فردوسی   همی رفت با وی بسی رزمساز.     

تندی کردن، درخشم شدن،   . دَ() ت ُ :تندیدن

 درشتی کردن، ستهیدن، ژکاریدن، ستیزیدن. 

( تندیسه، تندسه، تن نما، پیکر، : )َت. دِ تندیس   

 پیکره، کالبد. 

، خموش ـ خاموشی گزیدن. دَ( َت. زَ : ) نتن زد

‖ خوداری کردن،  درنگیدن، بازایستادن  ‖بودن 

 زیر بار نرفتن، بروی خود نیاوردن. 

نازک   د پارچه ی سپی : )َت. ِز( تن زیب،تنزیب

. زخم نخی ‖ نوار برای پوشاندن  

: ) َت. دَ( آزرده و پریشان گردیدن. تنسیدن  

اندک،  ازک ‖نرم، ن  » تـ نوک«  : )ت̛. ُن(  تنک

    کم، کم مایه، کم پشت.

خنک  " همی رای زد تا جهان شد    
"  فردوسی   وزید از سر کوه بادی تنک.      

ناتوان، سست.: تنک  

ش گیرد سبک ــ" اگر کوه فرمان   
" فردوسی  دلش خیره خوانیم و مغزش تنک.      

زیرشلواری   ،( شلوارکوتاه. کِ : )ت̛. نُ تنکه 

. نزنا ی زیر جامه کوتاه.   

، چسبان. کفش  ( باریک، کم پهنا ت َ: )  تنگ

   ≠ گشاد، فراخ.تنگ، جامه ی تنگ. تنگ  

" زمانه سراسر پر از جنگ بود    
" فردوسی  به جویندگان بر، جهان تنگ بود.      

.به تنگ آمدن، دلگیر شدن( : )تَ تنگ   

" چو دستان سام اندر آمد به تنگ    
" فردوسی  پذیره شدندش همه بیدرنگ.       

بار و خروار از  لنگه ی بار. *گوال،( : )ت َتنگ 

باربار. تنگ تنگ: بار شکر. تنگ شکر:چیزی.   

سوفال ه ازکوزه، کوزه ی آب یا باد : )ت̛ (   تنگ

. یا جزآنبگینه  آ،   

  .، پایاب، کم ژرفاکم آب  : )َت(تنگاب

چسبیده، نزدیک  سخت .َت( فشرده،  : )تَ تنگاتنگ 

بی بازه.  بهم،  

، سینی بزرگ چوبی.( تبوک: )تَ تنگان  

  *پرویزن، گربال.)َت. ن̊. ِب( آردبیز،  :بیز  تنگ

تنگ چشم ، بین«  »کوتک : )َت.گ̊ ( تنگ بین

ردنگری. ـُ زی، خرشک ورتنگ بینی:  .رد نگرـُ خ  

، پست، فرومایه، آزمند  : )َت. گ̊. چ ِ(تنگ چشم

 تنگ نگر.

. ، مستمند : )َت.گ̊. دَ ( بی چیز، تهیدست تنگدست  

ین، خرم آن را که هست " مرا نیست ا   
   " فردوسی  ببخشای بر مردم تنگدست.    

. ، دل افگار( اندوهگین، افسرده)َت. گ̊ : تنگدل  

" همی خورد باید کسی را که هست    
   "  فردوسی منم تنگدل تا شدم تنگدست.      

   ، م بارانک سال ]سال تنگ[ :)َت. گ̊ (تنگسال

   ی.خشکسالی، کمیابی فرآورده های کشاورز 

سخت گرفتن، : )َت. گ̊. گِ. َت( تنگ گرفتن   

    در فشار گذاشتن. ‖ گرفتندشوار

" ترا آشتی بهتر آید که جنگ   
" فردوسی نباید گرفتن، چنین کار تنگ.       

و  درماندگی  وی را بهتنگ گرفتن کار بر کسی: 

تنگ در  گرفتن:تنگ اندر بر  انداختن.دشواری 

. آغوش گرفتن  

اندر برش " پدر تنگ بگرفت    
     " فردوسی   فراوان ببوسید روی و سرش.    

، فشارتنگی، سختی ] تنگنای[: )َت. گ̊ (تنگنا  

. ‖ جای تنگ ‖ کالبد ‖ گور. تنگنا ≠ فراخنا  

خشکی :)َت.گِ( شاخه یی ازدریا میان دوتنگه   

می پیوندد. باریکه.  بهم که دو دریا را  

   .  زر گِ( پاره ی کوچک از سیم و. : ) تَ تنگه 

: ) ِت. دَ( پریدن، جهیدن. تنگیدن  
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[ تارتن، ، تندو تننده ] تنند«  »( : )َت.َن. ن̊ تنندو 

  کوچک از*سترـَ تارتنه، کارتنک، خرف تارتنک،

ا ب برای بدام کشیدن فسترها  که پایان، بند گروه   

می تند. تارخود   دژپیه های زیرشکم مایه ی  

.، بافندهجواله ‖ تارتن : )َت. َن. ن̊. ِد(تننده   

نیرو، توان. توانایی، : )َت( زور، تنو   

.تنیدن، بافتن : )َت. دَ( تنودن  

. نانپزش  پخت و  جای» تنور« ( : )تَ تنور  

تناور، بلندباال،    » تـ نـُمند«   َم ( : )َت. تنومند

. توانا، سترگ، پیلتن پرزور،   

" چنان چون تن و جان که یارند جفت    
   "  سیفردو   تنومند پیدا و جان در نهفت.    

تنه  بخش بنیادین چیزی‖ ‖  تن، اندام ِن(: )َت. تنه 

یکه. ،  ییتنها به یک تنه: .تارتنتارِ  درخت ‖ یـ   

" بفرمود تا لشگرش با بنه    
" فردوسی براند، نماند کسی یک تنه.       

جامه ی کوتاه بی آستین ‖ تندیس  )َت.ِن( :نیم تنه  

کمر. تا تا زیر سینه یا   

، تک، یگانه، بی همنشین«  هاتنی  »: )َت(  تنها

‖ مگر، بس، نه دیگر.  همراه، بی همدمبی   

" چو نزدیک او رفت تنها ببود    
"  فردوسی  فراوان سخن گفت و خسرو شنود.       

]تنودن[ بافتن،  » تنوتـ ن«  : )َت. ِن. دَ (تنیدن

تارتن یا  ‖ تاربافتن   هم پیچیدن، آمیختندر ‖ تابیدن

بافته  تنیده: تارتن.  بافنده،تننده:    کرم ابریشم.

بسان  بتن و به چم تننده تنیدن: به  فرمان  شده. تن:

مانند تارتن.پسوند،   

‖  ، دامنهدامن کوه ،دشت  دامن ِز( : )َت. ِن.تنیزه

.کناره، پیرامون  

.  تکین دوم کِس ناپیوسته برای  جاینام» تو«   :تو  

تو  توبرتو: ، الی چیزی.درون، اندرون، میان :تو

تابرتا، پیچ درپیچ.  درتو، البال،  

، تابش آفتاب و آتش. : ) ت َ( تاب، تف، تابشتو  

: ) َت. دَ( توانیدن، توانستن. توالیدن  

زور، نیرو، توانمندی.  ان« وو » تـُ  (: )ت َتوان  

جهان   " چنین است آیین و رسم   
" فردوسی   پدر را به فرزند باشد توان.      

، مند نیرومند، زور«   واناکـُو» ت (: )ت َتوانا

توانا ≠  ناتوان.  .توانمند   

" نخست آفرین کرد بر کردگار   
   "فردوسی توانا و دارنده روزگار.     

" چنین است آیین چرخ روان   
" فردوسی   توانا بهر کار و ما ناتوان.      

توانایی  انیستن« » تـُوو : )َت. ِن. َت(توانستن 

)توانست، داشتن، توانا بودن، یارستن، تانستن. 

توانا،  ند، خواهدتوانست، بتوان، تواننده،توا

  توانسته، توانش(.

" اگر کس نیازاردیت از نخست    
   " فردوسی  به آب این گنه را توانست شست.    

: )َت( نیرومندی، زورمندی، پرتوانی. توانایی   

" که یزدان ز ناچیز چیز آفرید    
" فردوسی بدان تا توانایی آمد پدید.       

. گَ( توانا، زورمند‖ دارا، پولدار.. ن̊:)تَ توانگر   

" به ایوان او بود یک تا دو ماه   
"  فردوسی توانگر سپهبد توانگر سپاه.        

 ‖کیسه شکارچیان یا رهنودان   (: )ب̊. رِ توبره

برای انداختن به گردن چارپایان.  کاه و جو گوال  

مایه سخت، توپـُر، چگال،   ]سونش[: ل توپا

داختنی و دارای توان  درخشنده، چکش خوار، گ

و گرما، مانند: زر، سیم، مس،  *راهبردی کهربا

  آهن و جزآن ‖ ریزه های مس و آهن تفته.

از تیره ی گزنه   است  گیاهی بون« توت» :  توت

برگ آن  و شیرین، ی آن کوچک، آبدار میوه ها،

سپید،  آن:گونه های خوراک کرم ابریشم است. 

نخست   توت:  شاه و سیاه فام.  بنفش تیره سرخ، 

می شود.  سبز، سرخ و سرانجام سیاه سپید سپس  

باغ و کشتزار توت. ت̊ ( توتستان،  : )توتزار  

توت کمی   : )ت̛. ت̊. َف( از گونه یتوت فرنگی 

بوته  .  ترش و شیرین ی ، با مزه سرخدرشت تر و

د. ابمی خو روی زمینآن کوتاه  ی  

ی پول  تپنگو َت( مرغ سخن گو‖ گنجینه، :)توتک 

. نی لبک نه ای‖ گو  

از سیم درزمان سامانیان.  ( پول: )ت َتوتکی   

 شوند   به کوهدرهمیشگی و پایداریخچال   :توچال

.البرزکوه رشته ی   ‖ نام یکی ازبرف فراوانی   

  [ دوختن ‖]توزیدن » توختن«  خ̊. َت(: )  توختن

‖  ‖ اندوختن خواستن  ،ستنکشیدن، فروکردن ‖ جُ   

، گزاردن یدن، ، ورزانجام دادن کینه توختن ‖ 

فرو   توخته:اندوزنده، جوینده. توزنده:   پرداختن.

 به توختن، بتوز، فرمان  اندوخته. توز کرده شده،

بسان    ندوز و به چم توزندهابکش، بی 

مانند: وام توز، کینه توز، جنگ توز. پسوند،  

) توخت، توزد، خواهد توخت، بتوز، توزنده،  

است.   این واژه، توزیدن ستاک دوم توخته(.  

" یکایک همه نام و کین توختیم    
"  فردوسی   همه شهر آباد او سوختیم.      
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‖  خرمن  انبوه،  ، پشته،انباشته رویهم :) ِد(توده

 گروه مردم، انبوه مردم. 

شنبلید  " پدید آمد آن توده ی   
"  فردوسی دو زلف شب تیره شد ناپدید.       

فرهنگ،  ( دانش شناسایی: )ِد. ِش توده شناسی

ـ  رانه تو هم چنین،   ، تراداد زندگی روش یین ها،آ

. ی مردم یک کشورها و افسانه ها   ها، داستان  

ک  َر( : )تورک توره، شگال، شغال. «  » تـُر   

رمیدن، گریختن، به یک  [ تولیدن ](:)دَ توریدن

. سو رفتن ‖ شرمنده شدن  

  پوست سخت و نازک درختِ  چ«تـُـ »: توز 

 زین اسپ.و  کمانچوبه ی  برای پوشاندن خدنگ

برآن می نوشتند. *پیشینیان چون ُرخنه   

" دو ابرو به سان کمان تراز   
"  فردوسی  بر او توز پوشیده از مشک ناز.      

نافرمان،   سرکش، ه،رام نشد َس( )  :توسن

سرکشی، نافرمانی. توسنی: گردنکش.  

. توانایی، نیرو، تاب و توان  : توش  

چو بگسست زنجیر بی توش گشت "   
   " فردوسی . د و از درد بیهوش گشت بیفتا   

  .:  توشه، زاد، خوراک توش

( آتشدان گرمابه، گلخن، تون.  ش̊ : )توشگان  

   توش. خوراک اندک،  » توشک« ( ِش  : )توشه 

" به پیالن گردون کـَش و گاومیش    
"  فردوسی  سپه را همی توشه بردند پیش.        

ِش( آنچه مایه ی توش و توان است. : )توشه   

مرا دل سراسر پر از مهر توست  "   
"  فردوسی  همه توشه ی جانم از چهر توست.     

مهمانی رفتن با خوراک   ِش( ]توژه[ : )توشی 

. ، دانگانه، دانگیخود   

   زن پیر و شکسته. : توف 

باد   تندباد، جوش و خروش، توفیدن، از :توفان

باد و باران توفنده.ویرانگر، سخت و   

و داد و  بیدن، هنگامهدَ( غریدن، غرن : )توفیدن   

غرش  توفنده: .شوریدن ‖  ، خروشیدنکردن فریاد 

غران، غرش کنان. توفان: کننده.   

" بجنبید دشت و بتوفید کوه    
"  فردوسی  ز بانگ سواران هر دو گروه.      

‖ مرغ پر   ‖ چابک وشمند ه َل( زیرک، : )تولک

برای پرندگان   ریختنپر : تولک کردنریخته، 

دن.کـُریز کر ازه.روییدن پرهای ت  

ال، سگ کوچک. ِل( نوزاد سگ و شگ : )توله  

دَ( بانگ زدن، رمیدن، دورشدن .   تُو. : ) تولیدن  

ه ی گرمابه ‖ نخ ان :  ]اتون[ گلخن، آتشخ تون  

. شود، تارکه درپهنای پارچه یا بوپ بافته می   

  گلخنی. تش انداز، گلخن تاب،ن̊ ( آ : )تونتاب 

 آتش انداز گلخن گرمابه.

: )َت. دَ( بریان و برشته شدن، تافتن، گرم ـ یدنوت

برتویدن: تافته و   شدن، تفتن، گداختن، تابیدن. 

 برشته شدن.

  ، پایانانژرف  پایین، بن،  » تـ ه̊ « ( : )َت.ه̊ته

باال  سر،  ته ≠ رو،چیزی.   

: )َت.دُ ( راست ایستادن‖ درست شدن کار.تهادن  

  های نبیگرویه   بهم دوختن( : )َت.ه̊. بَ ته بندی 

ین پیش از رنگ نخست‖  اندک خوراک خوردن ‖

یا هرچیز.  دیوار، در،برای رنگ دلخواه   

ـ  نیرومند، بزرگ، بی ـم«  » ته̊ه̊ (  : )َت. َه /تهم

به بزرگ تنی، بی همتا به بزرگی، دلیری   همتا  

پرزور. وزورمندی،   

ورا هوش در زاولستان بود   "   
"  ردوسیف  به دست تهم پور دستان بود.        

تن. +: )َت. ه̊. م̊. َت (یا )َت.َه.َت( از تهمتهمتن  

 تنومند، تناور، نیرومند، دلیر. فرنام رستم پهلوان. 

" تهمتن چو بشنید گفتار دیو    
   " فردوسی   بر آورد چون شیر جنگی غریو.      

ماتکان   ،دُرد  ته نشین،   : )َت.ه̊. ِن. َش(ته نشست 

ته   هایالیه دریا ‖ و   ، دریاچهرود  ته نشسته  در

د.دریا و رو ته در کانتما ن شده ینشی   

   هیچ ‖ پوچ، «ک یهی ت» توهیک ـ : )ت̛.ِه ( تهی 

تهی ـ آمیزه ها: تهی ≠ پر. . ‖ زفر، سفر پردخته

 مغز، تهی شکم، تهیدست.

" بدو گفت اگر گنج باشد تهی   
" فردوسی  چه باید مرا تخت شاهنشهی.      

ت، بی چیز، مستمند.دَ( تنگـد س : )̛ت.تهیدست   

" سوی گنج ایران دراز است راه    
"  فردوسی تهیدست و بیکار ماند سپاه.        

چپ  ِه ( پهلو، بخش راست و : )ت̛ /تِ تهیگاه

.کمر . زیر دنده ها  شکم  

" وزان پس بکاوید موبد برش   
"    فردوسی  میان تهیگاه و مغز سرش.      

تهی شدن.  ‖ تهی کردندَ(  .: ) ت ُ/ ِت تهیدن  

دیگ  )ِت( دیگ بزرگ سر گشاد، پاتیل،: تیان  

وید. ـَ مسی بزرگ، ل  

    سرگشته، مدهوش. سیب( )هم آوای  (ی: )تتیب

 پشت پا،   ، اردنگی ک پا، اردنگ،ـُ )ِت( ت: تیپا

  ، لگد.کوب با نوک پنجه پا
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ـ  نو گیاه  جوانه ی درخت. « » تیج : )ِت(تیج

 رسته، تـِژ. 

پنبه.ریزه  ‖ :  )ِت( ابریشم خامتیج  

  چوب پیکان،  ناوک، خدنگ، » تیر«: )ِت( تیر 

   تپانچه   تفنگ یای ‖ گلوله نوک تیز و  آهنینبلند 

   و خانه. * ‖ چوب های چخت سراچه

" ز دیوارها خشت و از بام سنگ    
"  فردوسی  به کوی اندرون تیغ و تیر و خدنگ.      
بخش، بهره. » تیر«)تی( : تیر   

‖ ماه   ی ازهرباسپ هایک نام  »تیر« : )ت ِ(تیر 

چهارم از سال خورشیدی و نام روز سیزدهم از 

 هر ماه خورشیدی. 

ک.اژ ِ( رنگین کمان، آژفند  : )تیراژه   

تیرهای پیاپی ازهر سو،   ر̊ ( پرتاب  : )تیر باران

گناه. پادافراه   بهکشتن   گلوله باران ‖  

  " چنان تیرباران بد ازهر دو سوی 
   " فردوسی  .آمد به جویکه چون آب، خون اندر   

که تیر به آماج  یی بازه بُرد،  َر( ر̊. : )تیر رس

پرتاب شدن. به آماج پس ازگلوله رسیدن برسد،   

سه سد.سد، : ) َر. س̊ ( ]تیراست[ سیتیرست   

سد.سی هشمار  

" بر آورده یک سر ز سنگ رخام    
"  فردوسی  درازاش و پهناش، تیراست، گام.      

. کش[  تیردانر̊. َک(] تر: )تیرکش   

ر̊ ( روز سیزدهم تیرماه و جشنی که  : )تیرگان

 پارسیان در آنروز برپا می کرده اند. 

تاریکی، سیاهی اندک ‖  تاری، ِر(  : )ِت.تیرگی   

. تیرگی ≠ روشنی.  دلگیری، دلتنگی، کینه  

" بدان تیرگی رستم او را بدید    
"  فردوسی   سبک تیغ تیز از میان بر کشید.      

لتنگی: دلگیری، د  

" همان راه یزدان بباید سپرد    
"  فردوسی  ز دل تیرگی ها بباید سترد.      
از یک   گروهی ‖دودمان، خاندان ()ِت. ر: تیره  

گروه، دسته.  ‖، جانوران، گیاهان انمردمدر نژاد   

ـ  تاریک، سیه « ـ تاریک » تِر ک (: )ِت. رِ تیره 

  سرخ تیره.رنگ: ‖   دژم اندوهگین، ‖ ، تارفام

خرد تیره و مرد روشن روان  "    
"  فردوسی نباشد همی شادمان، یک زمان.       
دل ما همی تیره بود   " از ایرج   
"  فردوسی   بر اندیشه، اندیشه ها بر فزود.      

   .هاستون مهره   ِر( تیره ی پشت، ): تیره 

شوربخت،  سیاه بخت،  بدبخت، َب( :)ِر.تیره بخت   

 تیره روز، سیه روز. 

نین تیره بخت آفرید " یکی را چ   
" فردوسی یکی را سزاوار تخت آفرید.       

) ِر. َر( خشمناک، دلتنگ، اندوهگین   :تیره روان

    .‖ تیره دل، سیه اندرون

" چو بر خواند آن نامه را پهلوان    
"  فردوسی  بپژمرد و شد کند و تیره روان.      

بد روزگار، بدبخت، سیه   : )ِت. َر.ِر (تیره روز 

شوربخت ≠ خوشبخت. روزگار،  

" دل هر دو بیدادگرشان بسوز    
  "  فردوسی که هرگز نبیند بجز تیره روز.     
گوز‖  رنده، بران ‖بُ « خ ـ تِ چ ز ـ تِ » تـِ ( : )تیتیز   

و   پلپل هوشمند، زیرک ‖ مزه ی شتابان، چاالک ‖

.هر چیز تند   

" سپاه و دل و گنجم افزون تر است    
"  فردوسی   است. جهان زیر شمشیر تیز اندر      

تیز پرواز.   تیز پر، پرنده ی ز̊ (  : )تیزبال  

کنجکاو، ریزبین، باریک بین، ز̊. ِب (  : )تیزبین

 ژرفنگر، موشکاف.

تیزپا،   ز̊. َت ( سخت تندرو، تیز پوی،: )تیزتگ 

و تند دود.    تیزکه   

" ز تندی به جوش آمدش خون ز رگ    
  "  فردوسی  نشست از بر باره ی تیز تگ.    
‖ زبردست. چابک  ز̊. َچ( دالور،: )تیزچنگ   

" به پیش اندرون رستم تیز چنگ    
"  فردوسی  پس پشت شاه و سواران جنگ.      

هشیار، زرنگ.  ‖  ز̊. و ِ( تیزهوش : )تیزویر   

" چو بشنید بگزید شاه اردشیر    
" فردوسی جوانی گرانمایه و تیز ویر.        

هوشمند،  هش[ باهوش،ز̊. ُه (]تیز : )تیزهوش  

 هوشیار. 

" از آن نامداران بسیار توش   
  " فردوسیبینا دل و تیز هوش.  یکی بود      

هشیاری.  بودن،تیز تند وزیه̊ « » تـِ  :تیزی   

" نه تیزی نه سستی بکار اندرون    
" فردوسی  خرد باد جان تو را رهنمون.      

، تندی و برندگی ‖ تندخویی.  تیز و بران تیزی:  

بران کردن  تیزکردن، شتابیدن ‖  : ) دَ(تیزیدن

‖ گوزیدن.  و جزآن *، دوکارد کارد   

، از توپالبرنده  زاراب » تیشک« ِش( : )تیشه 

      .ابزار درودگران و آهنگران 

" چو بشناخت آهنگری پیشه کرد    
"  فردوسی  اره و تیشه کرد. کجا زو تبر      
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ابزار تیز و  ‖  شمشیر » تیک ـ تخ« (: )تی تیغ 

.یغ آفتاب ‖ ت  ‖ خاربرنده   

" بدانگه که خورشید بنمود تیغ    
    فردوسی"   بخواب اندر آمد سر تیره میغ.    

ی   بخش برنده،تیز لبه   غ ِ( ابزارباریک: )تیغه 

نازک به   و  یک الیی کارد و شمشیر‖ دیوار

* پهنای یک آگـُر.  

: بازار، تیمچه .کاروانسرای بزرگ)تی( : تیم

روانسرادار.کاتیم بان: کاروانسرای کوچک.   

، نگاهداری از  پرستاری  » تیمار«: )ِت( تیمار 

: پرستاری.داریتیماربیمار.    

" شهنشاه ایران از آن شاد گشت    
فردوسی "    ز تیمار آن لشگر آزاد گشت.      

‖ همدلی،   :)ِت( دلخستگی، رنج و اندوهتیمار   
پرستار.تیماردار: .  دلسوزی  

   " نسوزد دلت برچنین کارها 
"  فردوسی درد و تیمار و آزارها.  بدین      

بیماران    برای درمان  جایی ِر. س̊ (: )تیمارستان

. روانی  

، چهبازارکاروانسرای کوچک،  م̊. چِ (  : )تیمچه  

 بخشی از بازار. 

در ارتش برای افسران  فرنام : )ِت. م̊ ( تیمسار   

. و واالییارجمندی  از سرتیپ به باال. واژه ی  

وان، توانایی. ی̊ ( تاو، تاب و ت  : )تیو   

بی باکی، بی پروایی ‖ دلورزی،  ]تیوای[   :تیوا

 ناز و کرشمه 

مانند کبک  هپرنده ای   » تیهوک«  (: )تی/ تِ تیهو 

، رنگش ش خوشمزهگوشت ،کوچکتر کمی

. و کمی زرد فامخاکستری   

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 
 

                               

 
 

 

 
 

 



 124 

" ت"     ت  واژه های کم آشنا در وا   
........................................................ ..  

 
 آب بند: سد 

 آگاشتن: ثبت کردن 

   حرف اضافهفزونواژه،   واژه: افزون

 بادنگان: ناتنگان ـ بادنجان 

 باره: بارو، برج، برج آسمانی 

صفت تفضیلی  زاب برای برتری،برتر:   

 بوب: بوپ، فرش 

 پسادست: نسیه

 پوالد: فوالد 

ی پول  پیرو: بیرو، کیسه  

 پیشادست: نقد، پول نقد 

چه، جعبه تبنگو: تپنگو، صندوق   

طبق، سینی بزرگ سبد، تبوک:   

 ترابرنده: انتقال دهنده 

شفاف  تراپدید، لـ یان،  تراپیدا:  

 تسو: ساعت ) تسو چند است( 

 تسوک: دقیقه 

 تسوکه: ثانیه

 توپال: فلز 

 جاینام: ضمیر 

صندوق، جعبهخاشاکدان، خاشکدان:    

خستر، حشره  خرفستر:   

 دمه: بخار 

 دوکارد: قیچی 

 رایـ ن: دلیل 

 رخنه: کاغذ )ُر( 

 زاب: فروزه، صفت 

 سراچه: اتاق، اطاق 

 شوند: دلیل 

شفاف لـ یان، فرانما:   

 فرتور: عکس 

 کهربا: برق 

 گراس: لقمه

 گربال: غربال 

 گوال: جوال 

( بخار مه: )مِ   

 می انبوسند: بوجود می آیند، از انبوسیدن

 می گوالند: رشد می کنند. از گوالیدن 

 نواله: لقمه

 نیمروز: جنوب 

: فصل سال واره  

هواپناد، وای:   

 ........................................................ 
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  ستر‖ رختخواب، بجایگاه جای،  » جیاک« :  جا

.‖ آوند   

سبک بر سر آبگیر گالب  "   
"   فردوسیبفرمودشان ساختن جای خواب.        

دریافتن بجا آوردن:   

" اگر اینکه گفتی بجای آوری    
" فردوسی هنر با زبان رهنمای آوری.          

 از جا اندر آوردن: جنباندن 

" اگر من ز جا اندر ارم سپاه   
" دوسیفر  ببندند بر مور و بر پشه راه.       

سایی، تن پروری  تن آسست شدن،  : ) دَ (جابیدن

. خوردن ‖ ترسیدن ‖ پشیمان شدن، افسوس  

از   رشت بافت د زیرانداز  ]جاجم[( : )جیجاجیم

.  یا پنبه ای یپشم نخهای رنگین   

  ( داسگاله، داس، ابزارآهنین کژ: )خ̊ جاخسوک

. بریدن گیاهان  و *برای درویدن بنوها  

    .، نیرنگافسون » یاتوگ« :جادو

افسونگر.   جادوگر:  

همه نره دیوان و افسونگران "   
"  فردوسیبرفتند جادو سپاهی گران.         

در چامه ی فردوسی به چم دروغ است.جادو:   

" سخن رفت چندی ز افسون و بند    
" فردوسی   ز جادو و اهریمن پر گزند.      

جادو. بیشال* : ] جادویان[ جادوان  

یکی، بنده وارببستم میان را "    
"  فردوسی  اَبا جادوان ساختم کارزار.      

جادومانند. آلود،ِن( چون جادوگر، راز: ) جادوانه  

نما.  َف(]جادووش[ مانند جادو، جادو: )جادوفش  

 «   ـ یاتوک ت ـ کونداگـِ » ک  گَ( : )جادوگر

.هد نجادو کن  ،افسونگر، جادوپیشه، چشمبند   

" که آن دیو بسیار جادوگر است    
" فردوسی به دیوان مازندران او سر است.       
: )َر( چوب رختی، چوبی ویژه ی جارختی 

 آویختن جامه و پوشاک. 

  
جهان سر به سر گشته او را رهی      

    فردوسی    .نشسته جهاندار با فرهی          
 
  

 

 

 

 

دسته   یزارجاروب[ اب] »گیاک روپ«  :جارو

   .خاشاک  خاک وشده  از گیاه جارو، برای روفتن  

. پاک کرده  *نوهای[ انبار بـ راش  : ]چاشجاش  

،  اری بنوهاهد ا: )ش̊ ( جای انباشتن و نگ جاشدان

    نیز گویند. نبرای نان، جاشکدا  *تبنگوانبار‖  

.کارگر کشتی  ار،ناوی  :جاشو  

، از سیم، زر آوند گیالس، ساغر،  » یام «  :جام

آ شامیدن.  برای نوشیدن ویا آبگینه    برنجین  

   پیمای جامه بیارای خوان و ب "  
"  فردوسی  ز تیمار گیتی مبر هیچ  نام.      

رگ برش نخورده ـ یک از برگه های بزهر: جام

. ی شیشه یا آیینه  

: )م ِ. ج َ( جام جهان نما، جام گیتی نما،  جام جم

داشته  جامی که جمشید چهارمین پادشاه پیشدادی 

.  هان را در آن می توانست دید جچگونگی های  و    

  که ماهانه و یا ساالنه  بهمزدکار ( : )ِم جامگی

خانه بدهند. و کارگر  نوکر  

  آنکهی جامگی،ِم . خا( گیرنده   : )جامگی خوار

. بگیرد   نهماهانه یا ساالمزدکار   

ـ تن   پوشاک، «  ـ جامک » یام گ ِم(  : )جامه

. پارچه ی دوختهپوش ،   

" چه جامه بریده چه از نا برید    
"  فردوسی  جهان بیشتر زان ندید. که کس در       

کارگری   ، نگاهبان جامه خانه ِم (   : )جامه دار

   که درگرمابه جامه مردم را می پاید.

)َت.َب. ن̊ (   *: ) م ِ( چمدان، تـبنگویجامه دان

. برای جامه یا چیز دیگر   *چرمی یا توپالی  

نچه که تن به آن زنده روان، آ  « » گیان :جان

  او ناپدید با مردن  کهرهر جاندار د  است، نیرویی

. ی هر چیز گرانمایه و واال گردد. نماد گونه  

" از این راز جان تو آگاه نیست    
" فردوسی   بدین پرده  اندر تو را راه  نیست.      

(] جان آهنجنده[ برکشنده ی جان، : ) هَ جان آهنج  

برون کننده ی جان. آنچه روان از تن برآورد،   
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   .، یار،  دوست دلدا ر، دلبر : ] جان+ آن[جانان

   دلباخته اش برای دلبر  ِن( )جانان+ ه( ): جانانه

گونه  ه خود گذشتگی ‖ ب‖ از روی جانبازی و از  

فراوان،  کارا، سخت،   مردمی(  ) دلخواه، بی آک ‖

 یک جام جانانه باده، یک کشیده جانانه. 

ز جان گذشته، کسی  : ) ن̊ ( جان بازنده، ا جانباز

مرگ دیگران کند.  بی باک، ا پیشکه  خود ر  

از جان گذشتگی.جانبازی: دلیر.   

: )ن̊. َب ( ]جان بخشنده[ بخشنده ی  جان بخش

، جان دهنده، زنده کننده، فروزه ی خداوند.جان  

" بگفتند لشگر که ای پهلوان    
"  فردوسی   جان بخش و فرخ روان. یزدانه ب     

بدر بردن،  : )ن̊ ( جان بردن، جانجان برد

هایی از مرگ.ر  

دَ ( بیزاربودن، ناپسند دانستن.  : ) ِن.جانبیدن  

: )ن̊. َپ( سنگر، پناهگاه، پناه جان. جان پناه  

. دَ( جان سپردن، مردن.: )ن̊دادنجان  

نهاد  وی پسر بربه ر " دو رخ را   
   " فردوسی شکم بر درید و برش جان بداد.     

  ه: )ن̊. دَ( جان بخشیدن، زنده کردن، بدادنجان 

 کسی نیرو و زندگی دادن.

، هستی جان داشته باشد  که، زنده: )ن̊ ( جاندار

، باشنده های زنده. جاندار ≠ بی جان. داشتن  

   ]نوشدارو[ پادزهر، داروی )ن̊. ُر (: جاندارو

جان دارو.نوشدارو، ، جان بخش  

ِن( پیش سر، بخش پیشین سر : )ن̊. جاندانه  

. و کم کم سفت می شود  که درکودکی نرم   

جانباز،  سپآر« پ    » جان ا: )ن̊. ِس ( جان سپار

 جان سپارنده، آنکه برای دیگری از جان خود 

جان بازی.جان سپاری: ، بگذرد   

مردن،  : )ن̊. ِس. ُپ. دَ( ]سپاردن[ جان سپردن

.جان دادن  

" چنین بود رای جهان آفرین     
"  فردوسی  که او جان سپارد بتوران زمین.       

کشنده.( جان ستاننده، : ) ن̊. ِس جان ستان  

" بگفت این و بر کرد کوه گران   
" فردوسی بچنگ اندرون نیزه جان ستان.       

  ،هد نسوزانجان  ( سوزناک،   : ) ن̊.جانسوز

. و روان  آزارنده ی جان  

دلبر، ]جان شکرنده[  َک(: )ن̊. ِش. جان شکر

، گیرنده جان. کننده ی جان  شکار جانانه ‖  

کسی  جای  به ار، دستیار،همی (ن ِ.ِش  : )جانشین

انجام دادن. یرکا  

)ن̊. َف(]جان فرساینده[ جان فرسای،  :جان فرسا  

 فرساینده ی جان، خسته کننده، دردناک.

ـ  وزنده: )ن̊. َف. ُر (] جان افروز[ افرفروز جان 

روان. ی جان، رامش جان، شادی بخش   

جان   )ن̊. َف( ]جانفزای. جان فزاینده [  :جانفزا

.یآب زندگ  ‖ دلشاد کننده ،پرورروان نواز،   

دَ ( جان افشاندن، جان در ِف  )ن̊.: جان فشاندن

. دادن، جانبازی و از خود گذشتگی راه دیگری  

جان افشان، جان فشاننده. جان فشان:   

: ازخود گذ شتگی. جانفشانی  

  " همان مام رودابه ماهروی 
" فردوسی    که دستان همی جانفشاند بروی.       

آسیب  ازارنده و ن̊ ( ] جان کاهنده[ : )جانکاه

رنج آور ≠ جانفزا.  زننده به جان.  

گُ( ]جانگداز. جان گدازنده[ : )ن̊. جان گداز

   دردناک، ناتوان کننده.گدازنده ی جان و روان، 

ه  ]جانگزای[ گزند رساننده ب )ن̊. گَ ( :جانگزا

، کاهنده ی زندگی. آزارننده  روان جان،  

گسلنده ی جان، کشنده. : )ن̊. گُ. َس(جان گسل  

: ) ی ِ( سرشت، گوهر، نهاد.جانمایه   

،]جان+ ور[ جاندار  » جانـ̊ور«  َو( ن̊.  ) :جانور  

پرندگان ،  چارپایان، دربرگیرنده  باشندگان ‖ زنده

جانوران بیشال: و جزآن     خرفسترها  

" بدان دژ یکی جانور در نماند    
" فردوسی بدان بوم و بر خار و خاور نماند.        

اخه یی از دانش  ش(  . َو. ِش نِ  ): جانورشناسی 

باره ی جانوران و رده بندی زیست شناسی که در  

بررسی می کند. جانوران  چگونگی زندگی آنها  و   

بخش می شوند. جانوران تک یاخته و به دو رده   

مانند: کیسه تنان ـ اسپنج ها ـ  ،جانوران پر یاخته

یان ـ مهره  خارپوستان ـ کرمها ـ نرم تنان ـ بندپا

. تین ـ  مهره داران پسین داران نخس  

‖ تبهکار.  یارمهربانیار جانی:   .گرامی :  جانی  

ترس. از سدای پرندگانسر و: ) دَ( جاوانیدن  

پایدار،  ]جاویدان[  تان «» یاوِ  : )و ِ(جاودان

، جاوید.   انوشه پاینده،  

جاودان ≠  ناپایدارـ ناپاینده.  همیشگی.جاودانی:   

یکویی پیشه کن گر توان " همه ن    
" فردوسی  که بر کس نماند جهان جاودان.       

 ]جاویدانه[  « گنـ  » یاِوتـ   ( . نِ )و˚: جاودانه

. پایا  ،همیشگی  

" اگر مرد گنجی وگر مرد رنج    
" فردوسی نه رنجت بود جاودانه نه گنج.       
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   پایندگی.  همیشگی،  (و̊  : )جاودانی

اس" خرد زنده ی جاودانی شن    
   "فردوسی  خرد مایه ی زندگانی شناس.    

چونی آدمی  و آنچه آدمی برآنست.: )َو( جاور  

جویایی از تندرستی کسی،   برای :ورداریچه جا

امید که جاور شما خوب باشد ‖  ی؟چگونه ی  

جاوران. : بیشال .به چم خداوند نیز آمده است   

پاینده، همیشه، پایدار، انوشه. ا ِوت«  » ی: جاوید  
م ا نام جاوید ماند نه ک همی"    
"  فردوسی  نداز کام و بر افراز نام.ابی       

   پاینده، پایدار. جاوید،«  » جاویتان: جاویدان

یدن ‖ فریاد ـ جو  ]جاییدن[ » جوتن «: نجاوید

   .ستودن: خود پنبه جاویدن . مرغان برآوردن

جاوید، بجاو، جاونده، ) جاوید، جاود، خواهد 

   جاویده(.

  ‖ بستر.آوند  جا، خانه، سرا ‖» گیاگ«  :جای

خداوند نام و خداوند جای  "   
"  فردوسی . رهنمای  ده  روزیداوند خ      

    :  پایه، جایگاه.جای

" سیامک خجسته یکی پور داشت   
"  فردوسی که نزد نیا جای دستور داشت.       

 بجای: در باره. 

" بجای شما آن کنم در جهان    
"فردوسی  نکرد از مهان.که با کهتران کس       

  ]جایگه[ خانه، سرا، جای زندگیی̊ (  ):جایگاه

پایه، رده، پایگاه ‖  جایگه   

" بگرد اندرش باغ و میدان و کاخ    
"  فردوسی   بر آورده شد جایگاهی فراخ.      
" بدو گفت بهرام کاین بد هنر   
" فردوسی  بجوید همی جایگاه پدر.      

جانشین، بجای.  [ن( ]جاگزی : )ی̊. گُ جایگزین  

دو چیز و یا دو کس که با ویژگی های همگون   

جانشینی.  جایگزینی:بجای هم جای گیرند.   

ی گیرنده، جا گرفته  جا: )ی̊. گِ(] جاگیر[جایگیر

. ‖ استوار‖ پذیرفته  

" چو گشت این سخن بر دلش جایگیر    
   "فردوسی  بفرمود تا پیش او شد دبیر.    

بیکاره، هیچکاره، سست.)ی̊. َم ( تنبل،  :جایمند  

: آبشتنگاه، آبریز. جایی  

ـ : ) َج. دَ( چین دار شدن، درهم کشیده جخشیدن

‖  در   شدن پیچ درپیچو دن، تابیده شدن، پیچیده ش

کاری کوشیدن،  سخت رنج بردن ‖ چیزی را از 

 نشان آن شناختن ‖ ناگهان ترسیدن و جستن اسپ. 

: ) َج. دَ( ] چخیدن[ کوشیدن. جخیدن  

  ‖ ویژه. دورازهم، تنها» یوتاک «  )ج ُ(: جدا

پویه های  افکندن،  کردن با جدا  دوری.جدایی:  

بکار گرفته شود.داشتن.گردیدن   

" بدو گفت رویین دژ اکنون کجاست    
" فردوسی که آن مرز از مرز ایران جداست.       

گیاهی که کاسبرگهای   : )ُج. س̊. َب(کاسبرگجدا

.سرخ الله ند مان  آن از یکدیگر جدا باشد.  

ِن ( تنها، به تنهایی، جداجدا. : ) جداگانه  

: )ُج. گُ.َب( گیاهی که گلبرگهای آن  جدا گلبرگ

  .از یکدیگر جدا باشد، مانند گل سرخ

 دوری، تنهایی، «   » یوتاکیه̊  : )ُج. ی ِ(جدایی

بیگانگی. گسست، گسل،   
" مرا روزگاری جدایی بود    
" دوسیفر . مگر با سروش آشنایی بود       

: )َج( شکاف، چاک، شکاف زمین، رخنه. جر  

.با دست  پارچهشدن پاره   سدای: )ج ِ( جر  

انجمن، گروه، دسته. : )َج( جرگ   

 ‖  گردهم آییگِ( دسته، گروه،  : ) ج َ.جرگه 

وجزآن.   انچیشکار، سپاهیان و گردهمایی   چنبره

 گردآمدن جانوران.

و   سفت  ]چرندو[ بافت پیوندی (.دِ ج َ. رَ : ) جرنده

سر در ،هموند های تنازدر پاره ای  ،پذیر پیچ

درون   ها مانند گوش ودیگر بخش  استخوانها و 

و   بندی کودک فراوان است  استخواندر  بینی.

 هنگام بالش با استخوان جایگزین می شود. 

*.کرکرانک  کرکری،  

سدای زنگ، ز جرنگیدن[ : ) َج. َر( ]اجرنگ 

از ی یا چیز توپالی، چینسدای بهم خوردن دو

چرنگ نیز گویند.   شمشیر. آواز زدن، شیشه   

دَ( ] چرنگیدن[ آواز شمشیر : ) َج. َر. جرنگیدن  

یا  *هر چیز توپالیگرز، سدای بهم خوردن   و

.به چیزی. بهم یا خورد بر بای و آبگینه یچینی   

" جرنگیدن تیغ و گرز و تبر   
"  فردوسی کجا گوش گردون هی گشت کر.       

مانند  ه، جانوری ( جیرجیرک: )َج. سَ جرواسک 

 ملخ  کمی کوچکتر که پیوسته بانگ کند. 

، مگر اینکه، جز جدا از، مگر» یوت« : )ُج(  جز

. اینکه. گذشته از.  

" دل و گرز و بازو مرا یار بس    
   " فردوسی  نخواهم جز ایزد نگهدار کس.     

که  دنبه یا دنباله ی گوسپند . ز̊ ( : )ج ِجزغال

ده.د. دنبه ی برشته شتف بدهن  روی آتش  
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: ) َج. دَ ( دگرگون ساختن، دگرسازی. جزیدن  

   ، پرشنجست  و ( کنش جهیدن ج َ. س̊: )جست

. جهش ، و خیز  

" نگه کرد بیژن درفشش بدید    
" فردوسی  بدانست کو جست خواهد گزید.     

کوشیدن برای یافتن. جو،: )ُج. س̊ ( جست جست  

" ترا گر بدی فر و رای درست    
"  فردوسی  جست. لبرز شاهی نبایست ز ا      

. ̊ت (] جستجوی[ جست و جو، : )جُ جستجو

 کوشش، بررسی، پژوهش، وارسی. 

، چون  : )ُج. س̊ ( پژوهش، گفت و شنود جستار  

نوسیره. و چرا،   

پریدن، ردن، خیزک » جستن« ( : )ج َ. تَ جستن

‖   ، رستنرهایی یافتن خیزبرداشتن، جهیدن ‖ 

جهنده:  چمیدن، د نیدن. جست وخیز کردن:   گریختن.

ـ  رها جهیده، گریخته.جسته: جست و خیز کننده. 

 پراکنده، جسته گریخته: کم کم. جسته جسته: شده، 

جهیدن و جست وخیز: . از اینجا وآنجا سخن گفتن

) جست، جهید، خواهد  خیز برداشتن، پرش.

    جست، بجه، جهنده،جهان، جسته، جهش(.

" هزار و چهل نامور خسته بود    
" فردوسی   که از پای پیالن برون جسته بود.      

: )ُج. َت( جستجو کردن، جوییدن ‖ پیدا ـ جستن

ن.افتن ‖ پرسیدن، بازجستن، کاوید کردن، ی  

جوینده. جسته: یافته،    جویاـ جویان: .کاوندهجوینده: 

به جستن،   فرمان جوـ جوی:  .پرسیده ، شده پیدا

انند:  م به چم جوینده و بسان پسوند،بجوی، 

خواهد ـ  )جست، جوید، جنگجو، دلجو، نامجو.

. جست، بجو)ی(، جوینده، جسته(  

همه مردمی جستی و راستی "    
" فردوسی    .جهانی بدانش بیاراستی      

بزم، آیین بزم  مهمانی،  »جشن« : )َج. ش̊ (جشن

نوروز،   آیین شادی بخش *بیوگانی،وشادی 

. ، سورزاد روز  مهمانی  

بپرداختند " دل از داوریها    
"  فردوسی   نو ساختند.  یکی جشنآ یین  ه ب      

ایرانیان در   سن« شن ـ ی  ـ  » ی : )َج. ش̊ (جشن

مردمانی شادمان و زنده دل  *درازنای دیرینگاه

آیین های  و به هر انگیزه جشن ها و بوده اند 

شمار جشن   برپا می داشتند، ازاین رو شادمانی  

ست.  بسیار باال بوده ا ها در ایرانـ   

جشن ها: جشن سده، جشن مهرگان،   از اینگونه

گاهنبارها، جشن بهیزک،   ،جشن های زرتشتی

جشن چرُخشت که به گاه چیدن انگور برگزار  

.جشن های گاهشماری و اختر شناسی و می شده،  

" فریدون غم افکند و رامش گزید    
" فردوسی شبی کرد و جشنی چناچون سَزید.       

برای برگزاری بزم   ایگاهی : )َج. ن̊ ( ججشنگاه

.گاه جشن و شادمانی ‖  و جشن  

" یکی جشنگاهی بیاراست شاه   
" فردوسی چنانچون شب چارده چرخ ماه.       

برای نمایش مگانی جشن ه( : )َج. ن̊. رِ جشنواره

زمینه های  در هنرمندان   هنریکارهای دادن 

هنری. گوناگون   

  ها، بازی بچه  غ ِ( ابزارج ِ. غ̊.ج ِ.: ) جغجغه

با تکانیدن مهره  کهدسته دار کوچک *نگویتب 

 های درون آن به سدا در می آیند. 

ـ  ی دارای چهرهپرنده ی» بوف«  : )ُج. غ  ̊(جغد

درشت، پاهای بزرگ و نوک   ی پهن و چشمان

  مانند گوشردو سوی سرش دو دسته پَ  در خمیده،

می برد. ها بسر دارد، بیشتر درشکاف کوه گربه  

مد سوی مرز سغد " وز آنجا بیا   
"  فردوسی یکی نو جهان دید آرام  جغد.       

از یک  *دو شمار » یوخت« : )ُج. ف̊ (جفت

دوتایی، دولنگه.  دو تا، دوگان، دوگانه، چیز،   

≠ تک، یکه، تنها. جفت    

   " خداوند دارنده ی هست و نیست  
" فردوسی همه چیز جفت است و ایزد یکیست.      

  ،ارپاچ لگدی که جانور : )ُج. َت( ]جفته[جفتک

لگد.  ندازد.ا با هر دو پای خود بیاسپ، استر،   

: )ُج. ت̊ ( آمیزش، جفت شدن جانور جفت گیری

)گُ(.گشنی   بارور ساختن ماده. برای   نر و ماده  

   کج شدن.: ) ُج / َج ( خم شدن،  جفتن

ساختن داربست و : ) َج. دَ( خم کردن ‖ جفتیدن

.نو جزآ برای درخت مو چفته   

  درون یکی از اندامهای ر«ـ  گی  »   : )جِ. گَ(جگر

، رنگش سرخ تیره  تن مردمزاد و برخی جانوران

در سوخت و ساز تن   *بسیارمهند کرد است و کار

ـ انجام می و بسیار مهند   گوناگون  های)جگر کار  دارد.

را با جگر برابر   اینروهر چیزارزشمند از دهد(.

ر یاز، جگر ـ جگر پاره، جگآمیزه ها:  .می داریم

 تاب، جگر تشنه، جگر تفته، جگر خوار.

" که رستم به کینه بر او دست یافت    
"  فردوسی بد شنه  جگر گاه او برشکافت.        

: )ج ِ. ر̊ . گَ( خوراکی از روده ی آگندجگر

 گوسپند پر کرده با گوشت. 
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ـ ( پردل، دلیر، دالور، بی  . وَ : )جِ. گَجگرآور 

کی، دلیری. بی باجگر آوری:  باک.  

: )ج ِ. َب( گردآمده ی دل و جگر وشش بندجگر  

. ، جگرگوشهفرزند  که با هم بپزند ‖ نمار به  

: )ج ِ. گَ. َخ. ِت( اندوهگین، دردمند.جگرخسته   

" گشاد آن نگار جگر خسته راز   
"  فردوسی  نهاده بدو گوش گردن  فراز.      

: )ج ِ. گَ. َر( خوراکی با جگر گوسپند جگرک  

روغن که در تاوه تف دهند. و پیاز و  

: )ج ِ. گَ( جای جگر در شکم.جگرگاه  

فرزند.نمار به ِش(  : )جگرگوشه   

مـ ن  جگرگوشگان. :ر   

ی ها، ( گیاهی از رده ی تک لپه ی  َج. گَ: )جگن  

ها می روید ‖ پوشال.درمرداب   

بی ـ  زی،آب  ی  رستنیگونه ی  : )ُج. َب(جلبک  

به رنگ   ازمانند نواری در ،و شاخه و برگ رگه

یا   جاهای نمناک  سبز یا سرخ  روی آب ها،  

می روید. روی درختان   

  کهنهجامه آنکه  ژنده پوش،   . ُل. ُب(: )جُ جلنبر

در بر داشته باشد.  پاره  پاره و  

،  پادشاه بزرگ ‖ پاکیزه ‖ به چم جمشید  )َج( :جم  

سرشت هم هست، چنانکه  اگر گویند کسی خوش  

وش سرشت است.جم است  به چم اینست که خ  

جِم درخشان    *و به چمِ  ( ازجم+ شید )َج  :جمشید

بنا بر داستانهای شاهنامه چهارمین پادشاه   است، 

  «یشت  هوم»جمشید دربرنام  است.پیشدادی بوده.

دگان بیشترین آنکه در میان زاده ش » چنین است 

پادشاه بزرگ. جمجاه:   فره ایزدی را دارد.«  

ند به جمشید بر گوهر افراشت"    
   " فردوسی   مر آنروز را روز نو خواندند.   

به    ( استخوانی درپیش سینه مرغ  : )ج ِجناغ

. شمار»هفت« ریخت   

در   استخوان پیش سینه (نِ  غ ِ.: )ج ِ.جناغ سینه

از دنده ها به فت جفت هکه  *،تن مردمزاد   

  *َچنبَر استخواندو   باال بهآن پیوسته اند، در

ست.راست و چپ گردن پیوسته ا  

  : )ُج. ن̊ . دَ( ]جنبانیدن[ لرزاندن، جنباندن

)جنباند، جنبانَد، خواهد جنباند،   جابجا کردن.

تکان دادن. نده، جنبانده(.ن بجنبان، جنبا  

)ُج. ن̊ . دَ(  به جنبش درآوردن.  :جنبانیدن  

  «ـ یومبیشن  » جوم بیش̊ن : )ُج. ن̊. ِب(جنبش

یز، نام ستاک ازجنبیدن، لرزش، لرزه ‖ رستاخ  

‖ برخاستن مردم برای آزادی. شورش، آشوب   

لرزیدن،    « ن ـ» جومبیت. دَ( : )ُج. ن̊ جنبیدن

ـ ) جنبید، جنبد، خواهد  لولیدن، تکان خوردن

   (.جنبان، جنبیده، جنبشجنبید، بجنب، جنبنده، 

   فریاد، هیاهو، داد و بیداد،  )َج. ن ̊( :جنجال

.پرسرو سداآشوبگر، جنجالی: آشوب.   

زد )َج. ن ̊( نبرد، پیکار، کارزار، رزم، :جنگ  

. و یا مردمان ـ و خورد و کشتار میان سپاهیان  

   " زمانه سراسر پر از جنگ بود  
" فردوسی   بجویندگان بر جهان تنگ بود.      

. جنگاندن. : )َج. دَ( بجنگ واداشتنجنگانیدن  

جنگی. ستیزه جو. : )َج. َو( ]جنگ آور[ جنگاور  

جنگاوران.بیشال:  .جنگجوییجنگاوری: . جنگجو  

" همی رای زد با چنان مهتران    
" فردوسی  که بودند شیران و جنگاوران.      

ی پهناور پوشیده از درختان  : )َج. گَ( زمین جنگل

   .بی شماروگیاهان 

: )َج. گَ( نگاهبان جنگل، آنکه پیشه اش  جنگلبان

 نگهبانی از جنگل است.

، نبرد کردن،: )َج. گِ. دَ ( جنگ کردنجنگیدن  

ـ ن، رزمیدن. )جنگید، جنگد، خواهد پیکار کرد 

بجنگ، جنگنده، جنگیده(.جنگید،   

  ،از تیره ی گندمیان  *( یکی از بنوها: )ج ُجو

ازآرد آن نان می پزند. خوراک چارپایان.   

" تو نان جو و ارزن و پوستین    
"  فردوسی  فراوان بجستی زهر کس بچین.      

  کم چیزهر هر کس یا   برنا، » یوان« : )َج(جوان

    ≠ پیر.‖ تازه، نو.  جوان  سال

" زبان برگشاد اردشیر جوان   
"  فردوسی چنین گفت کای کارکرده گوان.       

بخت.: ) َج. ن̊. َب( خوشبخت، نیک بختجوان  

،  دست بخشنده ‖ : )َج. ن̊. َم( مرد جوانجوانمرد 

 و دلباز، بزرگوار، دهشکار، آزادمنش. 

آزاده و خوبروی " جوانمرد و    
"  فردوسی  جهانجوی و فرزانه و چربگوی.      

و  شاخه ی تازه   « یوانـ گ »ِن(  : )َج.جوانه

‖ جوانی، جوان. گیاهنورسته   

" خردمند و زیبا و چیره سخن    
" فردوسی   جوانه بسال و بدانش کهن.      

برنایی.  بهار زندگانی. «  » یوانیـه̊( : )جَ جوانی  

د یار بود " جوانیش را خوی ب   
"  فردوسی  همه ساله با بد به پیکار بود.      

: )ُج. ج ِ( نوزاد ماکیان، نوزاد هر پرنده   جوجه

 که تازه از تخم درآمده باشد، نوزاد مرغ خانگی.
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ج ِ. ِت ( خارپشت، خارانو. : )جوجه تیغی  

   ‖ گوناگون جوراجور: ]گور[ گونه، مانند. :جور

≠ ناجور.  ، سازگار. جورهم آهنگ  

+ جو: ازجوزیدن]اندوه، موژ، موژه. : جوزاک   

)پسوند( مانند: پوشاک، خوراک[.  آک   

   موژه خوردن. دَ( اندوهگین شدن. : ) جوزیدن 

جو. سنگینی ( همسنگ جو، همسَ  : )جوسنگ   

تن  و پوست که بر:  دانه های ریز چربی جوش

پدید آید.  * مردمزاد   

هر   یا آب  جوشش  )نام ستاک جوشیدن(  :جوش

به هم برآمدگی،  ‖ گرمی  ،گونه، جوششچیزآب

شورش، هنگامه.  پیوند )زخم ( ‖ آشوب دل‖   

.هر آبگونه آب یا ، جوشیدن جوشش :جوشاک  

آوردن  : )ُج. ن̊. دَ( ]جوشانیدن[ بجوشجوشاندن  

.  به یاری گرمایش بسیار  آبگونه هرآب یا 

جوش آورده  جوشانده: آورنده.  بجوشجوشاننده: 

وشاند، جوشانَد، خواهد )ج  .گیاه داروییشده. 

 جوشاند، بجوشان، جوشاننده، جوشانده(. 

بهم  ‖بهم پیوستن دو چیز  )ش̊. دَ( :جوش خوردن

با جوش  یا آوند آبگینه یی *توپال  دو پاره چسباندن

    .زخم  و بهبود  مدنبهم آ  ‖ و کفشیرکردن دادن

‖ پیوستن   ، چسباندنستنیو: )ش̊. دَ(  پجوش دادن

‖ آشتی دادن دو کس. یر کردن ، کفش دو پاره توپال  

دن،  بجوش و خروش آم)ش̊. َز. دَ(  : جوش زدن

بی  وفریاد شدن، شوریده دل شدن، داد وخشمگین 

   درخت، سبزه از دانه.‖ رستن جوانه از کردن  تابی

 یا آبگینه :جوش دادن پاره های توپالجوشکاری

جوش دادن و پیوستن   . کفشیرکردن:یکدیگره ب

به یکدیگر.  شکسته را  نجینمسین یا برپاره های   

به    ها دَ( بجوش آمدن آب وآبگونه : )جوشیدن

‖ جهش آب از زمین. یاری گرمایش بسیار

آنچه بجوشد.  جوشنده: دن. بجوش آم جوشش:

بجوش آمده، جوشیده: در کار جوشیدن.جوشان:  

) جوشید، جوشد، خواهد جوشید،  جوش داده شده.

جوشیده، جوشش(. جوشنده، جوشان،بجوش،  

: ) دَ( خشمگین شدن، برآشفتن. جوشیدن  

" تو گفتی که میدان بجوشد همی    
"  فردوسی زمین بآسمان بر خروشد همی.       

موی سیاه وسپید. ر به گَ. دُ ( نما : )جوگندمی   

‖  جوالهک[ بافندههه ـ ( ] جواله̊  : )جواله

بافندگی. جوالهگی:  را نیز گفته اند. * تارتنک  

ی پارچه ی پشمی زبر و یَل( گونه  َج.: )جولخ  

 درشتباف که از آن گوال و خرجین می بافند.

درویشان  و ناهموار جامه ی پشمی درشتباف

پشمینه پوش. جولخی:   

:) دَ( ژولیدن، پریشان شدن، ازهم رفتن. جولیدن  

ای بستن به  برکوبی   : )َج. َو( ابزارخرمنجون

داندن روی گندم و جو  گر گردن ورزا )گاونر( و

. تا ساگه ها از خوشه ها جدا شوند  شده درو   

   .تر از رود آب باریکگذرجو، راه    »جوی«:  جوی

راه کرد " به جوی و به رود آب را   
"  فردوسی  به فر کیی رنج کوتاه کرد.      

بدنام کردن.  او را  آب بزشتی در جوی کسی راندن:  

" یکی چاره جویم که بد نام من   
   " وسیفرد نراند بزشت آب در جوی من.      

. جوینده، جستجو کننده » جویاگ«: جویا  

" نه گویا زبان و نه جویا خرد    
" فردوسی ز خار و ز خاشاک تن پرورد.        

: ) دَ( بجستن واداشتن. جویانیدن  

ـ ی جو ‖ جایی با  جوی آب ی̊ ( کنار : )جویبار 

جوی بزرگ از چند جوی کوچک.  های بسیار.  

ی̊. َچ( جویک، جوی کوچک.   : )جویچه   

را زیر  جاویدن، خاییدن، چیزی دَ(  : )َج. جویدن

آنکه چیزی را می جود، جونده: دندان نرم کردن. 

 جویده:جوندگان. بیشال:  جونده مانند: موش.جانور

. خرد شده زیردندان. جاویده  

گر،  جستجو ،پژوهشگرپرسنده،  : ) َی. ِد(جوینده 

مـ ن: جویا. راهجوی.راه جوینده: . جویندگان ر   

تنده باشی و جوینده راه" پرس   
" فردوسی  به ژرفی به فرمانش کردن نگاه.      

پژوهیدن. دَ( جستن، پوییدن، : )جوییدن  

زن بدکاره، روسپی.  «  » جه  ( : )ج ِ. ه̊جه  

: )َج. ن̊. دَ( ]جهانیدن[ به جست و خیز  جهاندن

به سکیزیدن وا داشتن، پرش دادن،  واداشتن،

ه جست و خیز  ده: پرش دهنده، بجهانن .پراندن

جهانَد، خواهد جهاند، بجهان،  ) جهاند، ورنده.درآ

 جهاننده، جهانده(.

: جهان نورد، گردشگر.جهانگرد  

،  خیز. جست و جستناز » جهیش«: )َج.ه ِ(جهش

در که دگرگونی ناگهانی  زیست شناسی: ‖ پرش

   . رخ دهد  ویژگیهای جانور یا گیاه

ره،  زناکار، زن با » جه مرز« : )ج ِ. َم(جهمرز

.زناکاری، زنبارگی جهمرزی:  

جست و خیز کننده.: )َه. ِد( جهش کننده،  جهنده  

جستن، برجستن، » جهیتن«  : )َج. دَ( جهیدن

 جست زدن، پریدن ازجایی بجای دیگر، ازجای ـ
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خیز جست وجهنده: جست و خیز، جهش: . جهیدن

ه: ج   بهنگام جهیدن، درکار جهیدن.جهان: کننده. 

جه. ) جهید، جهد، خواهد ـ  هیدن، ببه ج فرمان

 جهید، بجه، جهنده، جهان، جهیده، جهش(.

" چگونه جهد شیر بی چنگ تیز    
" فردوسی   اگر چند باشد دلش پر ستیز.      

وفروـ   : )ج ِ. س̊. َت ( جستن، برجستنجیستن  

 جستن. 

اد زدن، فریاد بلند با آوای  فریاد، د   : ) ج ِ(جیغ

 نازک، دادو بیداد.

وای پرندگان، آواز گنجشگ، جیک : )ج ِ( آجیک

. جیک پرندگان  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ  
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ج "" ت واژه های کم آشنا در وا   
..................................................... ..  

 

 آگر: )گُ( آجر 

 بربستن: پیوند دادن، نسبت دادن

 بنو: غله، خرمن 

 بنوها : غالت 

مـ ن، جمع  بیشال: ر 

 بیوگان: اروس )پارسی است( 

 پناد: وای ـ هوا

 تارتنک: عنکبوت 

عبه تپنگو: تبنگو؛ صندوق، ج  

 تکین: مفرد 

 تنابه : لنف 

 توپال: فلز 

 توپالی: فلزی 

 جاشدان: جاشکدان، صندوق  

 جاشدان: صندوق نان 

 جاور: حال، هال، چه جاور داری؟ چگونه ای 

 چم:  آِرش، معنی 

 چنبر: ترقوه 

 خویشیک: شخصی 

 دیرینگاه: تاریخ 

یخت:  شکل ر  

تعداد )شماره: عدد(  شمار:  

 کرکرانک: غضروف 

تاریخ   کهنگاه: کارنامه،  

 مردمزاد: مردمزاده، انسان، بشر

 مهند: مهم

 نغزک: نکته

.............................................................. 

  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 



 133 

 چ
 

 

 

  فرز،چاالک،  ، چست  » چاپوک« )ُب(  :چابک

    پخمه.  تنبل،  ≠ ، زرنگزبردست 

سپاه  " چو آن مرد چابک به اندک   
" فردوسی شاه. درگاه ه ب بیاید ز جایی       

دَ( تندکار، زبردست، کارـ  ک̊. )ُب.: چابک دست

زموده، فرز. ، چیره دست، کارآدان  

چاالک در سواری.   (.سَ )ُب. ک̊ :چابک سوار  

چستی، چاالکی، » چاپوکیه̊ «  : ) ُب( چابکی

.فرزی  

دو  زبان،  خوشامد گو، چرب )پ̊. ُل( :چاپلوس

   رویی.چرب زبانی، دوچاپلوسی:  .رو

" بر مهتر آمد زمین داد بوس   
"  فردوسی  چنان چون بود مردم چاپلوس.      

نیرنگ باز.  چولباز:  چا)ُچ( نیرنگ، فریب.  :چاچول  

  پای ابزار، پاپوش.   ( کفش، : )َچ. لِ چاچله

پرده ی   سرا سایبان، » چاتور« (دِ   )دُ/ :چادر

. بزرگ  

" بخسبند و یک گوش بستر کنند    
"  فردوسی  تن خویش چادر کنند.دگر بر       

ر  )دُ. ِر. َت( چادر زرد و کبود، نما :ترساچادر  

سرخی و روشنایی آفتاب.به   

" چو پیدا شد آن چادر زرد رنگ    
"  فردوسی  از او گشت گیتی چو پشت پلنگ.      

   روپوش ‖ رختخواب پیچ )دُ. ر̊. َش( :شبچادر

.  و روانداز خواب   

کشید " بگفت این و چادربسر بر    
" فردوسی و خواب را برگزید.   سانیتن آ      

 کهمردمی  نشین،  بیابان   ر̊. ِن( ) :چادرنشین

.کنند دگی می زنزیر چادر  

. چهار ی کاهیده :چار  

" به گرد جهان چار ساالر من    
"فردوسی   که هستند بر جان نگهدار من.      
چاره، درمان، گزیر. کاهیده: چار  

را راه چیست و این کار است  چارچه  "   
"  فردوسی  رد و ناکرد باید گریست.که بر ک     

  
چو این چار گوهر بجای آمدند      

فردوسی  ز بهر سپنجی سرای آمدند.          
 
 

 

 

 

، پزاوه برای )گُ(*: آوه، آتشخانه ی آگرپزیچار  

.ه. داشکور  ،فالینوس خشت، آوند  پختن  

آب، خاک،  ([ )خ̊ ( ]چهاراَخشیج :گ چارآخشی

آخشیگان.  : نـَ مرَ  چارگوهر. آتش.باد،   

" چو این چار گوهربجای آمدند    
   " فردوسی   ز بهر سپنجی سرای آمدند.    

چارانه های   .چهار پاره)ِن( چهارتایی، : چارانه

 خیام. 

دام، ستور،  هارپای ـ چارپای« » چ   ( : )ر̊چارپای

چاروا. اسپ، استر.  

درختان شده خشک و ویران سرای  "   
" فردوسی . رز بی مردم و چارپایهمه م      

شکم بزرگ  )ر̊. َپ(]چهارپهلو[ نماربه  :چارپهلو

شکم انباشتن.  :کردن ~ و پر، تنومند، فربه.  

چارتاک باز  . دردو لنگه ی  بازبودن  : )ر̊ (چارتاک

   . کردن باز باز: کردن

چله ـ  چهار روز پایان )ر̊ ( چهارچهار،:چارچار

که   کوچک ی بزرگ و چهار روزنخست چله ی

    سردترین روزهای زمستان است.

   .دست و پاخمیده ی  )ر̊. َچ( انگشتان    :چارچنگول

.  یک چهارم چیزی)َر( چهاریک،   :چارک  

ِم( اسپ تندرو، اسپ راهوار.  )ر̊. :چارگامه  

خنیاگری در دستگاهینام   ،)ر̊ ( چهارگاه :چارگاه  

 ایرانی. 

با    رسیده آمیخته سارو، آهک »چاروک«  :چارو

آب انبار وآبگیر. بندی  آب  برای ی دیگرها چیز  

)ر̊ (]چهارپا، چارپا[ جانور بارکش، خر،   :چاروا

 اسپ، استر.

ش  آنکه ستوران بارک ،ستوربان )ر̊ ( :چاروادار

   دهد.  *راهمراهی کند یا به دیگران سالک

)ر̊. ُو( ناگزیر، خواه ناخواه.  :ناچارچارو  

‖  وداردرمان، «  کچارـ چار   »: ) ِر( چاره

. چاره جویی چاره اندیشی: .گزیر  

" پرستنده بر خواست از پیش اوی    
" فردوسی چاره بیچاره بنهاد روی. سوی       
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ـ  پژوهنده، چاره . َپ. ژ ُ ( چاره)رِ  :چاره پژوه   

جویای راه چاره.   جو،  

" سکندر بیامد دلی همچو کوه    
    " فردوسی  ز کرده پشیمان و چاره پژوه.    

( چاره سازنده، چاره دان، چاره ـ رِ ) :چاره ساز

 گر، چاره کننده ‖ یکی از فروزه های ایزد یکتا. 

چاره گری، چاره اندیشی. چاره سازی:   

ِس( چاره سگالنده، چاره جو،  .) رِ  :سگاله چار

 چاره اندیش. 

،*خورآیان چهارسو:   : )ر̊ ( چهارراه.چارسو  

 بازار  چهارسوک.‖ ، اپاختر، نیمروز *خوربران

‖ چهارپر.  راه دارد ارسو چه که به  

" نباشد سپاه تو هم  پایدار    
"  فردوسی  چوبرخیزد از چارسو کارزار.     

  *تسوی ،پگاه، بامداد   » چاشت« )ش̊ ( :چاشت

. انبامداد  خوراک ‖ چاشتگاه،نخست روز  

" تو گر چاشت را دست یازی بجام    
"  فردوسی  وگرنه خورند ای پسر بر تو شام.      

چشته  )ت̊. خا( چاشت خورنده،  :چاشت خوار

. رایگان خورنده خوراک چاشته خور، خور،  

]چاشکدان، چاشدان[ جای نان  : )ش̊ (چاشتدان  

. ویژه ی زنان  *تبنگویو خوردنی ‖   

[ هنگام  ، چاشتگاهان)ت̊ ( ]چاشتگه :چاشتگاه

زمان چاشت، چاشتگاهی، چاشتگاهان. چاشت،   

چاشتگاه شب  ه روز سیم نی به ب "   
" فردوسی  .ج و ده روز از آن شهر و ماهشده پن    

: )ِت( خوراک.چاشته  

 آبغوره، آب لیمو، » چاشنیک«  ()ش̊  :چاشنی

مزه ی  بهبود آن برای   جزبوی افزار و و آب انار

. ماتک پُکنده در فشنگ‖  خوراک  

جامه یا چیز  شکاف در  دریدگی، : شکاف،چاک

درز، پارگی. شکافتگی.   دیگر،  

باک نیست او  زا " چو رستم نباشد    
   فردوسی"  ز رهام و گرگین دلم چاک نیست.    

چاک چاک، پاره پاره، پرچاک، دارای   :چاکاچاک

‖ نام آوا، آوای بهم خوردن گرز و  شکاف بسیار

 شمشیر.

چکه چکه  : ) دَ( چکاندن، چکانیدن. چاکانیدن

. دیگر آبگونهریختن آب و   

  بنده، نوکر، پیشکار،ر« ـ  » چاک  : )ِک(چاکر

بندگی، نوکری. چاکری:  گماشته.. فرمانبردار  

گنج ه  ب " پذیرد ز چاکر فرستد    
"فردوسی رنج. ه ب نباشم بدان شاد باشم      

پاره کردن، دریدن، : ) ک̊. َک. دَ ( چاک کردن

 شکافتن، کافتن، چاک زدن، درانیدن.

" به آب اندرون تن درآورده پاک    
"  یفردوس   .چنان چون کند خورشب تیره چاک     

. جیبی کوچک : )ُک( کارد، کارد چاکو  

مغاک. ،گودال، گودال کم ژرفاگود، چاله،  :چال  

خاک کردن.زیرگود کردن، چیزی چال کردن:   

مرغابی.  یگونه ی :چال  

، زرنگ، فرز. تیزوچست و چابک، تند  :چاالک  

فتار از روی ناز  ، ر: ) ِل( خرامیدن با ناز چالش

. و خرام  

چالشگری:   ده ‖ خودنما. خرامن)ِل. گَ(  :چالشگر

خرامندگی.  ‖ خودنمایی  

گودال، چال کوچک، فروـ  » چاه«  () ل ِ :چاله

. ، چاهکدر زمین و گودی رفتگی  

ه  بو رفتار خرامیدن چم وخم،  پیچ و خم،   :چام

چام چام: پر پیچ و خم.  ناز.   

( ]چکامه[ سروده، سرواد.م ِ)  :چامه  

" یکی چامه گوی و دگر چنگ زن    
"  فردوسی پای کوبد شکن بر شکن.  یکی      

)ِم. َس( ]چامه سرای[ چامه گوی،   :چامه سرا

. با آهنگ  چامهخواننده ی سراینده ی چامه ‖   

) ِم. گُ( گوینده ی چامه، سرواد ساز.  :چامه گو  

ه ـ : ) م ِ. دَ ( ]چمیدن[ خرامیدن، رفتار ب چامیدن

ـ  چامد، خواهد ید، ) چام دمیدن، وزیدن. ناز ‖ 

، بچام، چامنده، چامیده(.چامید   

) دَ( شاشیدن، گمیزیدن، پیشاب کردن. :ندچامی  

شاش، گمیز، پیشاب.چامین:   

پرگو.پرچانه:  نخ، چنه.استخوان ز  ()نِ  :چانه  

برای پختن   آرد سرشتهگلوله یک ِن( )   :چانه

نواله.چونه،   ،نان  

. د  (چانه زدن   سخن گفتن بسیار و پافشاری : ) ز 

. ین آوردن بهای چیزیپایبرای  خریدار  

  یا چاوچاوان چاوچاوبانگ، زاری،  ،ناله :چاو

.  شیاه بچه هنگام در سیج بودن گنجشگ    

   . تیره ی گندمیاناز* : )و̊ ( یکی ازبنوهاچاودار

. رنگارنگو برگ گلسد   ِل ( گل )َو. :چاوله  

ِل ( ناهموار، کج و کوله، خمیده. .)و̊ :چاوله  

بانگ و خروش    ن،. دَ( بانگ کرد )وِ  :چاویدن

پرنده.  سر وسدایچاوچاو: هنگام سیج.  پرندگان  

چاویدن، بانگ کنان، ناله کنان. : درکارچاوان  

چاوید، چاود، خواهدچاوید، بچاو، چاونده،   )

 چاویده(.
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گودال گنداب.   ،آب  گودال » چاه«  :چاه  

مایه ماه ن" به رودابه گفت ای گرا   
  " دوسیفر چرا برگزیدی تو بر ماه  چاه.    

)ه̊. ُب( بن چاه، ته چاه. :چاه بن  

" که هستند با من پرستنده مرد    
" فردوسی  چاه بن بر کشند آب سرد.  کزین      

گک چاه کن ‖ چن ]چاهجوی[( و)ه̊. جُ  :چاهجو  

    .چاهته  چیزی از برای بیرون کشیدنویژه 

، پاک  کاریز الروبی کننده ی: )ه̊. ُخ(  چاهخو

.آبریزگاهگنداب و  چاهِ کننده ی   

ه̊ ( زمین پر چاه، دهانه ی چاه.  ) :چاهسار  

" چو آمد ز ره نزد آن چاهسار   
" فردوسی  آن چاه بنهاد بار. نزدیکه ب      

)ه̊ ( سرچاه، دهانه ی چاه، لب چاه. :چاهسر  

" منیژه بیامد بدان چاه سر    
    " فردوسی   دوان، خوردنیها گرفته ببر.    

چاه کم ژرفا.  چاهچه، چاهه،)َه (  :چاهک  

چاییدگی، سرماخوردگی، چایش.  )ی̊ ( :چایمان  

  بیمارماخوردن، )ی ِ. دَ( ]چاهیدن[ سر :چاییدن

چاییدگی، چایمان، سرما  چایش: . شدن ازسرما

چاید،   )چایید،سرماخورده.چاییده: خوردگی. 

 خواهد چایید، چاییده، چایش، چایمان(.

≠   چپ  ‖ ناراست ‖ لوچ، دو بین)َچ (  :چپ

دست چپ ≠ دست راست.  ست.را  

اندر، آوردگاهی  گرفت   باغه " ب   
" فردوسی چپ و راست هر گونه راهی گرفت.      

: )َچ. ن̊. دَ (] چپانیدن[  تپانیدن، تپاندن، چپاندن

 آگنده کردن، پرکردن. چپاننده: تپاننده. بچپان: 

ن اسب به چپاندن، بچپان، و به چم چپاننده  فرمان  

پان. مانند: زورچ ،پسوند   

  دن، آگندن، ی[ تپان )َچ. ن ِ. دَ ( ]چپاندن: چپانیدن

چیزی با زور و فشار در   فشردن، فرو کردن

. )چپانید، چپاند، خواهدچپانید، بچپان،  جایی

   چپاننده، چپانیده(.

  ـ [ سر ، چپالن)َچ. چِ ( ]چپداز، چپدان :چپدار

برای  در زمان های پیشین کفش ویژه   موزه. 

    .موزه پوشیدن روی

می ـ چپ  با دست  کسی که )َچ. پ̊ ( :چپ دست

.چپ بالنویسد.   

چوب و شاخه   از کوتاه دیوار ]کپر[ )َچ.َپ( :چپر

تارمی چوبی.نرده، پرچین،  ، های درخت   

وابستن خود   : )َچ. دَ( چسبیدن، چفسیدن،چپسیدن

   به دیگری. 

: )َچ. دَ ( ]چپاندن، چپانیدن[ درهم فروـ چپیدن  

‖ جاگرفتن ا زوردرآمدن، ب جاییدرزورا ب رفتن، 

و  بزور چپیده:  جا شدن چیزی با فشار درجایی.

چپید، بچپ، خواهد ) چپید، چپد، گرفته.  جافشار

 چپنده، چپیده(. 

 یا انمردم همایش، گردهم آیی (رِ )َچ.  :چپیره 

. آمدنگرد  چپیره شدن: .گانچپیر: یان. َرَمن سپاه   

" بفرمودشان تا چپیره شدند    
   " فردوسی  سپهبد پذیره شدند. ه وسپا    

 سایبان کوچک دسته دار )َچ. ت̊ ( سایبان،  :چتر

فتاب یا هنگام باریدن باران  آ ی ازگزند برای دور

پادشاهان ‖  سر  باالی سایبان  ،گذشتهدر ‖ و برف

گروهی    نماربه آفتاب ‖ چتر دریایی، ،پرتوچتر

ریخت  نه مانند که جانوران دریایی آبگی از 

. است چتر ا مانند بیرونی آنه
دوز" نامند(. "مِ )درجانورشناسی  

به   *پیماپناد  آنکه با چتر ویژه از ( )َچ. ر̊ :باز چتر

آید.   می زمین فرود   

] شترنگ[    « » چترنگ )َچ. ت̊. َر( :چترنگ

  "چتورنگا"واژه ی از برگرفته گونه ای بازی، 

اندام    خانه یاچهار م  به چِ  در زبان سانسکریت 

.  « و پیادهرخ پیل، اسپ،  » ه چهارگانه ی سپا 

    و خانه  شست و چهار رویه چترنگ دارای

و یا دو رنگ   سپید و سیاه ی مهره سی و دو

می باشد.  گوناگون   

" بیاورد شترنگ بوذرجمهر   
"  فردوسی  پر اندیشه بنشست و بگشاد چهر.      

  راندن سگ )َچ ( نیام کارد و شمشیر‖ آوای :چخ

. ‖ جنگ، ستیزه ‖ کوشش  

پوشش روی خانه   ،بام)َچ. خ̊ ( آسمانه،  :چخت  

آرزوی بیهوده،   ‖  جزآن یا تیرآهن از چوب،

، امیدخام. خواست بسیار  

ستیهیدن،  ‖  ]چغیدن[ کوشیدندَ(  )َچ. :چخیدن  

چخنده:   ‖ سخن گفتن. ستیزیدن، جنگیدن ‖ دم زدن 

چخیده:  . در کار چخیدن. چخان: ستیهنده کوشش کننده

)چخید، چخد،  .دم زده کوشیده، ستیزه کرده،

 خواهدچخید، بچخ، چخنده،چخیده(. 

" کنون تا یکی شهریاری پدید    
"  فردوسی نیاری، فزون زین نباید چخید.       

 ستیهیدن: 

" سپاه است یکسر همه کوه و شخ    
"  فردوسیتو با پیل و با پیلبانان مچخ.       

)َچ. دَ ( چاره، گزیر، چاره و چدر. :چدر  
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چدن   ،*وپالی است از آهن و زگال)ُچ. دَ( ت :چدن

   ونه است، چدن سپید و چدن خاکستریبر دو گ

 که در ریخته گری و پیکرسازی کاربرد دارد.  

: )ُچ. دَ( کاهیده ی چیدن، برچدن، برکندن. چدن  

" همی گل چدند بر لب رودبار   
    " فردوسی  رخان چون گلستان و گل در کنار.    

گ  )َچ ( :چرا چریدن، کنش  « ک ـ چـ ر   » چـ ر 

چراگاه. جانوران گیاهخوار در چرش ،ش چر  

" چو برگرددت روز یار توام    
   " فردوسی بگاه چرا مرغزار توام.     

برای چه،  پرسش،  ی  واژه« چرای» )چ ِ(   :چرا

گفت و گو. چون و چرا: .شوند  چهبه چه، بهرِ   

" بپرسید و گفتش چه مردی بگو    
"  فردوسی ی. چرا کرده ای سوی این مرز رو     

( چربی روی شیر، سرشیر.: )َچ. بِ چرابه   

چراگاه، جای چریدن،   )َچ (]چراخوار[ :چراخور 

. و گیاهخوار زار ‖ جانور چرنده چرا  

.)َچ. َز ( چرنده، چرا کننده :چرازن  

  .روشناییی برای ابزار راغ «ـی »چ ()چ ِ :چراغ

که با   *یپلیته ی~ بادی،  ~توری،  ~ چراغ نفتی،

. ، پیه سوزگردسوز سوزد. راغ میروغن چ

.روشن می شود   *که با نیروی کهرباچراغ   

" بجستند بسیار هر سوی باغ    
"  فردوسی چراغ.   ببردند زیر درختان      

چراغهای  افروختن )چ ِ( چراغانی،  :چراغان

.  هنگام جشن و شادمانیه ب  بسیار  

 برای گذاشتن   ]چراغپایه[ پایه)چ ِ.غ ̊( :چراغپا

بلند کردن   با  دو پاروی  بر ایستادن اسپ  چراغ ‖

   . شدستان

پیشگیری از باد. ی برای  چراغ جا :چراغدان  

.چراغک شب تاب،  کرم شب  )چ ِ.غ َ( :چراغک  

،  چراغدان *کندیل،( )چ ِ. غ ̊. رِ  :رهاچراغو

مردنگی. جاچراغی برای پیشگیری از باد.  

ک« » ()چ ِ :چراگاه ر  ، ]چراگه[ جای چریدن  چ 

چرامین.  َمرغزار،  

هست دریای گیالن ر" ز یکسوی    
" فردوسی    چراگاه اسبان و جای نشست.      

چرا کننده.)چِ. گَ( چرنده،  :چراگر  

چرا واگذاشتن چارپایان. ه ب  : ) ن̊. دَ(چراماندن  

چارپا،  گذاشتنچرا ه ب (]چرانیدن[  )َچ. دَ  :چراندن

  چراننده:اگاه، شبانی کردن. چربه  دامبردن  

به چرا برده شده، چرانیده.  چرانده:  .انشبان، چوپ   

سان پسوند  چراندن، بچران، و ببه   فرمانچران: 

گاو چران. :به چم چراننده، مانند   

" جهاندار گیتی چنان آفرید    
"  فردوسی   چنانچون چراند بباید چرید.     

شبانی و چوپانی  : )چ َ. د َ( ]چراندن[ چرانیدن

نید، چراند،  )چرا کردن، بچرا بردن چارپایان.

چرانید، بچران، چرانیده، چراننده(. خواهد   

   رایـَن، انگیزه، آَوند، َشَوند.( ) چ ِ :چرایی

، چراکردن.: ) چ ِ.دَ( چریدنچراییدن  

، پرـ  روغن آلود روغنی،  رپ «ـ  » چ)َچ(  :چرب

چرب ≠ خشک،  . فزونیبیشی و  ‖روغن، پیه دار

چرب خونی، چرب پهلو، آمیزه ها:  کم روغن.

 چرب دست، چرب آخور.

" به پیشش همه خوان زرین نهید    
"  فردوسی خورشها همه چرب و شیرین نهید.      

اندازه    ]چربانیدن[ افزودن( )َچ. ن̊. دَ  :چرباندن

افزودن.افزودن بها. چیزی به هنگام کشیدن ‖   

‖ دست : )ب̊. َپ( فربه، پروار، تنومند چرب پهلو 

.رسان،  نیکخواهبهره و دلباز،   

.  خوندرچربی  )َچ. ب̊ ( فزونی :رب خونی چ  

دست، چیره دست،  زبر )َچ. ب̊ ( دست:چرب  

‖ هنرمند. چابک، چابکدست، تردست ‖ شیرینکار  

" بدانگه که شد کودک از خواب مست    
    " فردوسی خموشان بشد دایه ی چربدست.     

)َچ. َز ( شیرین زبان، خوش سخن،   :چرب زبان

   پلوس، فریبکار.‖ چاگفتار  خوش زبان،  چرب 

‖ چربی ‖ چربی   )َچ. ِب(  پیه سوختنی :چربش

فزونی.  روی گوشت ‖ برتری، بیشتری،  

ی    روغنی ‖ چربه  چربه، نان  (َچ. بَ ) :چربک 

 )گ (*نازک و چرب برای گرده  نفجنگارگران، 

.  رداشتن از نگارهب  

. ‖ چیستان: )َچ.  َب( دروغ بستن، بدگوییچربک   

ـ   شیرین سخن، چرب  ( )َچ. ب̊. گُ :چرب گفتار 

 زبان، خوش سخن. 

" کنون شاد گشتم به آواز تو    
"  فردوسی  .بدین چرب̊ گفتار با ناِز تو      

بخش سپید  چربه، پیه،  »چرپیه̊ «  ()َچ  :چربی 

به   شیر‖ نمار‖ سر گوسپند  در گوشت گاو و  

 نرمی در رفتار ≠  درشتی و تند خویی.

به هر کار چربی بباید نخست  "   
   " فردوسی باید از آغاز پیکار جست. ن    

، بودن. ر̊. دَ ( چیره شدن، سرچَ )  :چربیدن   
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چیزی بر چیز   سنگینیفزونی ‖  داشتن برتری

فزونی   چربنده: فزونی، برتری.  چربش: . دیگر.

)چربید، چربد،  .میان دو چیز سنگینیدر یبرترو

بچرب، چربنده، چربیده(. چربید، خواهد   

پینکی.  کوتاه و سبک،)ُچ. ر̊ ( خواب  :چرت  

مانند که  *ابزار پرهون ـ̊ر«خ» چ   : )َچ. ر̊ (چرخ 

ان، گردون،  آسم خود بچرخد‖ *آسه ی گردِ 

. سرنوشت چرخ زمانه: ، روزگارسپهر،   

" که چرخ و زمین و زمان آفرید    
" فردوسی  سمان و جهان آفرید.بلند آ      

  آبگون.چرخ چرخ گردان، چرخ روان، 

چرخ روان" چنین است آیین    
   " فردوسی  توانا بهر کار و ما ناتوان.    

آسه ی  که گرد  )َچ. ر̊ ( هرچیزچنبره مانند  :چرخ 

دوزندگی،  خود رو. ~   گردد. ~ درشکه،ب خود 

، ~ چاه و جزآن. پنبه ریسی و نختابی  

 چرـ )َچ. ر̊ ( چرخنده، گردان ‖ درکار :چرخان

آتش گردان.آتش چرخان:  خیدن ‖  

نیروی آب بچرخد. ا که ب ( چرخ :)َچ. ر̊چرخاب  

 آسیاب آبی ‖ گرداب.

]چرخانیدن[   » گرتانیتن« َچ. ن̊. دَ() :چرخاندن

‖ سامان  اشآسه  چرخ دادن، گرداندن چرخ گردِ   

.  یک بنگاه، سازمان و جزآن گرداندن دادن،

گرداننده، سامان دهنده. چرخاننده:   

دَ ( چرخ دادن، گرداندن. : )َچ. ر̊. چرخانیدن  

انید، بچرخان،انید، چرخاند، خواهد چرخ)چرخ  

به چرخش در آوردن.چرخاننده، چرخانیده(.  

)َچ. خ ِ. َب ( چرخ بزرگ، آسمان.  :چرخ برین   

از  َس( پرنده ی کوچکی  )َچ. خ̊.  :چرخ ریسک 

سیاه   رنگهای زرد، آبی، ه تیره ی گنجشگان ب 

دوک نخریسی   همسان، آوازش و خاکستری 

ریسک.، چرخ ریسو، دوک است   

گرد آسه ه بچیزی   جنبش چرخشی: )خِ( چرخش

‖ گردش کسی به گرد خود. ی خود ـ   

گرفتن وپاالیش  جای  یا  آوند  )َچ. ر̊. ̛خ( :چرخشت

   . بادهساختن  انگور برای گرفتن افشره و 

   *هرباسپ  که *ییآسه  : )َچ. ر ̊. خ ِ(چرخشگاه

  در آنزمانی که  ‖ د پیمایپیرامون خورشید می 

زمان   گون شود ‖دگروی یک فرایند شتاب یا س 

. بیاد ماندنی  

* نده ی توپال.تراش ،)َچ. خ̊ ( تراشکار  :چرخکار  

ـ  )َچ. خ ِ. َک ( آسمان نیلی، آسمان :چرخ کبود  

جوردی، سپهر نیلگون، چرخ آبنوسی. ال  

زنجیره ی  ‖ زنجیره » چخرک«  خ ِ( )َچ. :چرخه 

هنگام  ه که ب یزمان  ‖ بازه یفرایندهای پیوسته 

. چرخه ی زمان سامان رخ دهد.ی بی پدیده آن  

گرد  چرخ زدن،  ن«ـ  » گرتیت دَ ( )َچ. :چرخیدن

سامان  ‖ پرسه زدن ‖ ب یا چیزی گردیدن  خویش

  چرخنده:  .بازرگانی،  بنگاه یا سازمانکار  بودن

بچرخ، خید، خواهدچرخید، چر)چرخد،  گردنده.

خیده، چرخاندن، چرخانیدن(. چر چرخنده،   

خانه، آستانه، درگاه.( آستان درِ  : )َچ. ر̊چرد  

و تن   چهرهپوست  رنگ  )چ َ. ِد (]چرته[ :چرده

سبزه، گندمگون. : سیه چرده، آدمی  

" به باال دراز و به بینی بزرگ   
" فردوسی  سیه چرده گردی دلیر و سترگ.      

چکاوک.  «» چـ رزَچ. ر̊ ( ) :چرز   

زهرآگین،  اتک م ‖  زندان )َچ. َر( بند، :چرس

بـَنگ.   سست کننده از گیاه شاهدانه،آور وخواب   

بهم  .دَ( بهم فشردن دندان، : )َچ/چ ِ. رَ چرستیدن 

 ساییدن دندان، دندان کروچه.

گونه ی بازها،  شکاری از َچ. ر̊ ( پرنده ی) :چرغ

  *رنگ با پنده های کالغ، خاکستری به اندازه ی

 سیاه و سپید.  

یوز و باز " بیاورد باید یکی    
"  فردوسی  غ و شاهین گردنفراز.همان چر      

سپید آمیخته به خون   ، مایه ی )چ ِ.ر̊ ( ریم :چرک   

. در زخم ‖ پلیدی و ناپاکی در جامه و تن آدمی  

. ، ریمناک: چرکین، شوخگینچرک آلود  

که   )چ ِ. ک̊ ( ]چرک تابنده[ رنگی  :چرکتاب

. توسی. مانند سیاه و تر می نمایاند چرک را کم  

ین، ریمگین، ریمناک،  چرک  )چ ِ.ِک( :چرکن

  ناپاک، شوخگن، آلوده به ریم.

چرک  ]چرگین[ »چیرکـِن«: )چ ِ. ر̊. ک ِ( چرکین  

   چرکی.ریم آلود، زخم ‖  ناپاک آلود،ـ 

ی آشگری شده  پوست  » چرم « )چ َ. ر̊ ( :چرم

.گاو، شتر، گوساله  و جزآن   

بیافکند گوری چو شیر ژیان  "   
"  فردوسی    .جدا کرد ش از چرم تن تا میان     

پوست پیرا.: آشگر، چرم پیرا   

.،  اسپ سپید م ِ( اسپ  َچ. ر̊.) :چرمه  

" بر آن چرمه ی تیز رو زین نهاد    
" فردوسی  چو زین از برش خشک بالین نهاد.     

هر  ی، چرم ]چرمینه[» چرمن«  )َچ.م ِ(  :چرمین 

مانند: کفش چرمین.  چیز چرمی.  

. پال  بیهوده، سخن پوچ، پرت و )َچ. َر( :چرند  
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  پوشش رویه ی بندگاهکرکرانک،  )َچ. َر(  :چرندو 

نوزادان   تندر  دربافت گوش، ،استخوان های  

 فراوان است که کم کم استخوانی می شوند.  

چرندگان.  *:بیشال گیاهخوار.جانور َر. ِد() :چرنده  

وشمشیر  گرز آوای برآمدن : )َچ.َر.دَ(چرنگیدن  

به هنگام جنگ.    

انگ سران" ز آواز اسبان و ب   
" فردوسی رنگیدن گرزهای گران. چ     

  لولهنگ.( لوله ی آفتابه و نِ )ُچ. ر̊.  :ه چرن

  و چهره در  پوست تن( چین و شکن )ُچ :چروک

   .و پارچه جامهدر چینِ  و شکنج.ترنج  آدمی، 

  پر چین ، )ُچ.  ِک. دَ( چین دارشدن :چروکیدن 

.  چروک برداشتن، چین و چروک یافتنگردیدن، 

چروک برداشته، پر چین و شکن شده. ده: چروکی  

 ،( چاره جستن، چاره اندیشیدندَ   ر̊.: )َچ.چرویدن 

. دویدن‖ چاره جویی کردن   

گیاه خوردن ستوران.   کردن، چرادَ(  )َچ. :چریدن

چارپا در چراگاه. ن خورد * واش و کردن گردش

  چرا شده،چریده: چرا کننده. چرنده:   .چرا: چرش

رنده بسان  چ چم ، و به، بچرچریدنبه  فرمانچر: 

چر.)چرید،  چرد،  خواهد ــ   *پسوند، مانند: واش

  چراندن، چرانیدن(.چرید، بچر، چرنده، چریده، 

" گرفتار در دست آز و نیاز   
" فردوسی   تن از ناچریدن به رنج و گداز.      

خارپشت، چزغ.: )َچ. َژ( ]چژ[ چژک   

. ]چ+ سان[ چگونه، چه جور ()چ ِ :چسان  

 برای  مایه [چسپ ]  » د ُس« )َچ. س̊ ( :بچس

چسبناک،  چسبنده: . به یکدیگر چیز دو *دنیدوسان 

زخم.  پوشاندن برای :نوارچسب .چسبان دوسنده،  

جامه ـ   ‖ ، چسبناک، دوسندهچسبنده ( )چَ  :چسبان

   چسبد.ب  ی تنگ که برتن

  [، چسپاندن : )َچ. ن̊. دَ ( ]چسبانیدنچسباندن

. ، چسپاندن، چفساندنیگر یکد ه  دو چیز ب دوساندن

 ـ پیوند چسبانیده: . دوساننده ،پیوند دهندهچسباننده: 

داده شده، دوسانیده.) چسباند، چسبانَد، خواهدـ  

  بچسبان، چسباننده، چسبانده(.چسباند، 

سربار شدن،  ‖  به دیگری : دروغ بستنچسباندن

.  وابستنخود را به کسی   

دو   دانیدن]چسباندن[ پیون. دَ()َچ. ن ِ:چسبانیدن

 ، بهم آوردن، پیوند دادن.یکدیگره  بچیز 

بچسبان،   چسبانید،  )چسبانید، چسباند،  خواهد 

چسبیدن(.  چسباننده، چسبانیده،  

 

چیز  به  درآویختن، ]چسپیدن[)َچ. ب ِ. دَ(:چسبیدن

دیگر   سخت پیوستن به  دوسیدن، ،بشلیدن یا کسی

ده،  چسبن چسبان: دوسنده.  چسبنده: .یدنسف، چـ ی

: چسبندگی. . چسبیده: پیوند شده، دوسیده انندهبچس

  ـچسبد، خواهد  چسبید، .)چسبنده بودن ،یچسبناک

 چسبید، بچسب، چسبنده، چسبیده(. 

با چسب  : )ن̊. دَ( دوساندن، دوسانیدن، چسپاندن

.دو چیزرا بهم آوردن. چسباندن  

: )َچ. دَ( چفسیدن، چپسیدن، بشلیدن،  چسپیدن

به چیز دیگر.    چیزی دوسیدن، پیوند یافتن  

نشستن و باور داشتن آن. دل ه بچسپیدن سخن:   

،  چابک، چاالک » گوبراک« )ُچ. س̊ ( :چست

چابکی، چستی:   تیز و فرز ‖ زبر و زرنگ.

   چاالکی ≠ سستی، ناتوانی، لختی.

" فرستاده ای چست و گرد و سوار    
    " فردوسی    خردمند و بینا دل و هوشیار.    

ش سر پایی، کفش سبک و  )ُچ. َت( کف :چستک

زیره ی یک ال، دمپایی. ساده با   

هرچش:  چه او را،  چه اش(کاهیده ی )چ ِ( ):چش

نرا.آهرچه او را، هر آنچه که او را. هرچه   

" چو هرچش ببایست شد ساخته    
"  فردوسی  وزآن  ساخته  گشت پرداخته.      

به   خوراندن، ]چشانیدن[  )چِ. ن̊. دَ( :چشاندن

به  دیگری    اندکی چیزیتن،  ازچشیدن واداش

بچشاند. آنکه چشاننده:  .خوراندن یا نوشاندن  

یا نوشاندن  ]چشاندن[ خوراندن  : )چ ِ.دَ( چشانیدن

)چشانید،  به کسی، به چشاندن واداشتنچیزی  

خواهدچشانید، بچشان، چشاننده،  چشاند،

 چشانیده(.

   ( یکی از سهش های پنجگانه که )چِ  :چشایی

اندام آن زبان است. ، یابد را در می  مزه  

که به جانوران دهند. خوراک: )چ ِ.ِت( چشته  

درنده یا   دست پرورده، خوگیر.   :چشته خوار

ی که با چشته خوردن رام شود. پرنده ی  

کنش چشیدن،   )نامپویه از چشیدن( )َچ. ِش( :چشش

  مزه کردن.   مزه.ن د آزمو

  دیده، اندام بینایی  » چـ شم«  ( ش̊ )چ ِ. :چشم

*.جانور و مردمزاد در  

" سه پاس تو چشم است و گوش و زبان    
" فردوسی   کزین سه رسد نیک و بد بی گمان.     

ازکوه،   یی گسترهنما، ( دور. م̊.)چ ِ :چشم انداز

گسترده و دلگشا. چشم افکن، دیدگاه .گل و گیاه  
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نگر و نگاه بد، چشمی که َب( .  مِ : )چشم بد

آسیب رسان   دارد وروی دیگری بد   *هنایش

.یبد خواه ، یاست. شورچشم  

ازآسیب زینهار بودن. از چشم بد دور بودن:   

" ندانم چه چشم بد آمد بر اوی    
" فردوسی  چرا پژمرید آن چو گلبرگ روی.      

.نگران ‖، امیدواربیوسانِب(  ) :براهچشم   

     دلواپس بودن.، بودن بیم و امید  بودن در ~

گری، جادوگری. َب( افسون  .)چ ِ :چشم بندی  

)چ ِ. ِپ( پزشک  بیماری های   :چشم پزشک 

  .چشم

را گناه  ( نادیده انگاشتن،. م̊ )چ ِ :چشم پوشیدن

گذشتن، رها کردن.نادیده گرفتن،   

  فرومایه، ]تنگ چشم[م̊. َت()چ ِ. :چشم تنگ

اندک بین ‖ رشکوند. پست   

گودی که چشم درآن جای  : ) م̊. ِن(چشمخانه 

 دارد، چشمدان.

خرد.  ی : )ِم. خِ .َر( چشم دانش، دیدهخردچشم   

" خرد چشم جان است چون بنگری    
" فردوسی  تو بی چشم جانان جهان نسپری.      

زخم، آماج  چشم م̊ ( نماربه  )چ ِ. :چشم خوردن  

دیگران شدن. بد چشمی   

امیدواری،چشم   ،آرزو، امید )چ ِ. م̊ (  :چشمداشت

د داشتن.امیچشم آن داشتن:  .امید به یاری دیگری  

ـ  دل، چشم  ی چشم درون، دیده ِم .ِد(: )چشم دل

 خرد.

نگریستن   ،نداشتنچشم بر( )چ ِ. م̊ :چشم دوختن

. زل زدن ،با پافشاری  

رویدادهای   )چ ِ. م̊( پیشکش برای  :چشم روشنی 

 فرخنده، زادروز، زناشویی و جزآن. 

بی شرم، گستاخ. )چ ِ. م̊ ( کبود چشم ‖ :چشم زاغ  

شیر ژیان پر زخشم  " دمان همچو   
" فردوسی بلند و سیه خایه و زاغ چشم.       

چشم شور،  *وهنایش  َز ( آسیب  م̊.)  :چشم زخم

. بد چشم زیان، گزند   

به  زمان بسیار اندک.   . م̊ ( نمار به)چ ِ :چشم زد

.در یک دم: یک چشم زد  

) م̊. َز. دَ( بدخواهی کردن.   :چشم زدن  

پررو، بی شرم، ]چشم سپید[ م̊. ِس( ) :یدچشم سف

گستاخ ‖ کور، نابینا. بی آزرم،   

نگاه  با  ، چشمی که  چشمبد  ()چ ِ. م ِ :چشم شور

. و آسیب رسان آسیب رساند، چشم رشکوند بد   

) م̊. غ ُ( نگاه خشم آلود و ترسناک.  :غرهچشم   

چشم، چشم کوچک، کاهیده ی ) چ ِ م َ(  :چشمک   

: چشمکان. بیشال  

  ‖ گوشه ی چشم با زدن  پلک(  َ)چ ِ. م :چشمک 

دو شیشه  از دو پرهون و برای دید بهترابزار  

و دو دسته باریک برای روی  )برای دور یا نزدیک(

   گوش. چشمک دور، نزدیک، آفتابی. 

) م̊ . گَ( دو بین، چپ چشم، لوچ.  :چشم گشته  

آب خود  جایی که »چشمگ« م ِ(  چ ِ. ) :چشمه 

سرچشمه :  ‖ بن، بنیاد ‖ از زمین بجوشد  بخود 

. نمونه  ‖ خاستگاه، بن  

" ز شادی جوان شد دل مرد پیر   
"فردوسی   .به چشمه درون آبها گشت شیر      

روزنه.  ِم( سوراخ ریز،  چشمه: ) چِ.  

خورشید،   به  ) چ ِ م ِ( نمار : ی آفتاب چشمه

.چشمه ی خور  

" شود روز چون چشمه رخشان شود    
" فردوسی  جهان چون نگین بدخشان شود.      

ِم( زمینی که در آن چشمه  )چ ِ. :ه سار چشم

.زار، سرچشمه بسیارباشد، چشمه  

مزه کردن   ،مزیدن» چـ شیتـ ن«  دَ( .)چ  :چشیدن

کنش  چشش: آزمودن، سهیدن.  ‖اندکی از چیزی 

  مزه شده. چشیده: آنکه بچشد. چشنده: . چشیدن

به چشیدن،  فرمانچش: چشیدن.   درخورچشیدنی: 

، )چشید . نمک چش انند:م، بچش، و به چم چشنده

. (چشید، بچش، چشنده، چشیده چشد، خواهد   

" ز گیتی گر آباد گردی به گنج     
   " فردوسی بباید چشیدن به فرجام رنج.      
بی شرم. : )َچ( بد زبان، دشنام ده وچغاز  

کال، نارسیده.، )َچ .ل ِ( میوه ی نارس :چغاله  

   . سبز و نارس  بادام ،مانند 

غ ̊( پشم و پنبه برای پر کردن میان  : )َچ. چغبوت

 چغبت. وبالش. * نهالینستر جامه، و آ *ابره

کردن ‖ ترسیدن،  : )َچ. دَ( مهربانیچغریدن

شدن. چغر، چغرنده، چغریده.  بیمناک   

)َچ .غ ̊ ( وزغ، غوک.    :چغز  

که غوک  روی آب های گیاه سبز: ) ِب( چغزابه   

روی آن می زیید.    

ساندن، به ناله واداشتن. : )چِ. دَ( ترچغزانیدن  

نالیدن و زاریدن ‖ ترسیدن. )َچ. دَ(  :چغزیدن  

. غ ُ( گنجشگ، چغوک، چغو. )چُ  :چغک  

. سخن چینیچغلی: )ُچ. غ ُ( سخن چین،   :چغل  

از   گیاهی  ]چگندر، چندر[ )ُچ. غ ُ. دَ ( :چغندر

آن درشت  *اسپناجیان با برگهای پهن، بن تیره ی
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بر سه گونه    در زمین می روید. و خوراکی

و شکرمی گیرند. )َک( ند ک *،کند چغندراز است،  

‖ د میدن ‖    : ) َچ. دَ( ] چخیدن[ کوشیدنچغیدن

 ستیزیدن. 

، شاخه های تاک  برای)َچ ( چوب بست  :چفت  

و بوته ها.  *بیاره ها  

.  سرا و خانهدرِ برای : )چ ِ( زنجیر چفت  

: بستن با زنجیر و چنبره. چفت کردن  

‖ خمیدن. دریافتن تیدن[: )چ َ. َت( ]چف چفتن  

، دوتا، کوژ، خمیده، خمیدگی )چ َ. َت( :چفته 

خمیده پشت، کوژ پشت. چفته پشت: کمانی.   

دَ ( ]چفتن[ چفته شدن، خمیدن. )َچ. :چفتیدن  

" چو شد سال آن پادشا بر دو هفت    
   " فردوسی   بنالید و آن سرو نازان بچفت.    

کچک چ سدای چکیدن آب.] چکه[ )چ ِ( :چک  

. و چکه چکه هرآبگونهآب   

.)َچ( سیلی، تو گوشی :چک  

: )َچ( چانه، زنخدان، چک و چانه. چک  

ک نچنبشته، دستک، بـُ  ) چ ِ( چک:  

" به قیصر سپارم همه یک به یک    
"  فردوسی  از این پس نوشته فرستیم و چک.      

، میان سر، تارک سر » چکات« )َچ( :چکاد

ستیغ.  ،کوه، باالی کوه‖ سرِ باالی پیشانی   

" بیامد دوان دیده بان از چکاد    
" فردوسی   که آمد  ز ایران سپاهی چو باد.      

  جوجه تیغی، ِس( خارپشت، )َچ. :چکاسه

خارهای نوک تیز   از تنش سیخول. جانوری که

تنش را  ، هنگام سیجپوشیده شده سیاه و سپید 

د.به بیرون پرتاب می شو درهم می فشارد و خار  

گامه، چغامه[ چ] « » چیکام ک  ِم( )َچ. :چکامه

.*سروده، چامه، سرواد ≠ اسرواد )اَ.َس(  

  چکامه سرای، سراینده  ِم. َس(  )َچ. :چکامه سرا

. سرواد  چامه، سراینده  

بسان پسوند  چکیدن، چکنده ‖ : )َچ( درکارچکان

   *چکه چکان. :مانند چکاننده، به چم 

" تذروان به چنگال باز اندرون     
"  فردوسی ر سمن برگ خون.چکان از هوا ب      

. / جاینام( فروزه  + )پیوند واژه : ) چِ(چکان  

چرا که آن«، = »که چه آنمانند:  ، پرسشواژه  

و    چه »کاهیده ی  + نام(» زیرا که آن« ‖ )فروزه 

کدام کان؟ چه کان؟ کان چه؟  مانند: ان«. ک  

چکه  کانیدن، چاکانیدن[ ن̊. دَ( ]چ )چ ِ. :چکاندن

کشیدن   ‖ ‖ پالودن ن، پاشاندن، افشاند چکه ریختن

یا آنچه   آنکهچکاننده:  ماشه ی تفنگ و تیرانداختن.

)چکاند،  به چکاندن، بچکان. فرمان چکان: .بچکاند 

چکاند، بچکان، چکاننده، چکانده(.  چکانَد، خواهد   

پرنده ای است کوچک »چکا«  )َچ. َو( :چکاوک

باالی   راز گنجشگ، خوش آواز، کمی بزرگت

.  از پر دارد. هوژه سرش تاج کوچکی  

باشه، ی باز و   نشینه  ]چکسه[ (: )َچ. کِ چکس

ـ دست  شکاری مرغان چوب ویژه برای نشاندن

برای پیچیدن   *ُرخنه‖  مانند، باز و شاهین  آموز

شرمندگی، سرافکندگی ‖ زمان کم.دارو‖   

شرمیدن، سرافکنده شدن،آزرم  )َچ. دَ(: چکسیدن

. داشتن، شرمساربودن، کم روبودن  

آهنی با دسته ی  ابزار »چکش« )َچ. ُک(: کشچ

ابزارکارآهنگران، زرگران و مسگران.  .چوبی  

   بیماری  (+میزیدن چکهَز( از) )َچ. :چکمیزک

   کردن.  *گمیزچکه چکه  بیماری *.گمیزدان

   چکه چکه میزیدن.

واگذاری زمین‖ پهرستی    ( بنچکمِ  َچ.)  :هامچکن

در آن   ن زمی و کرانمندی  اندازه  *،ریزگانکه 

شته شده باشد.نگا  

داراک   رمه که  زمین یا  آب، ِن(  : )َچ. چکنه

کاریزکه هر  چند کشاورز و خرده ساالر باشد. 

داشته باشد، چنانکه گویند: گله   بخشی  روستایی

 چکنه، آب چکنه. 

)ُچ. ُک ( گنجشک، چکاوک.  :چکوک  

بخش بسیار   .آب  تراوش و زهش چ ِ. ِک() :چکه

از که آب یا به ریخت گالبی مانند گویال کوچک 

    فرو افتد. یا باشد آویخته  شیرآب 

ا، داد و خرید و فروش یکج )مردمی()َچ (  :چکی

    برآوردی.. ستد بی سنجیدن و بی شمردن

‖   کوتاه سخن ه، کوتاه، چ ِ. ِد( گزید : )چکیده

. : ~ آبگرفتهتراویده، افشره. ماست چکیده  

فرو ریختن  تراویدن،  دَ( ] چکانیدن[ ) :چکیدن

آنچه می  چکنده: . زهیدن، های پی درپی آب  چکه

)چکید، چکد،   چکه چکه شده‖ افشرهچکیده: .  چکد

تراویدن.خواهدچکید، بچکان، چکنده، چکیده(.  

" همی می چکد گویی از موی او    
" فردوسی همی بوی مشک آید از روی او.       

و  بهم پیوستگی   سنگین،، فشرده َچ(چ ِ/ ) :چگال

درهای آن که ریزه  هرچیز  و *هر ِدج،سختی   

باشد، سنگین ودرهم نشسته. هم فشرده ـ   

    فشردگی.چگونگی چگال، . ِل( : )چَ چگالی

: )چ َ. گَ( گل و الی، لژن، لجن. چگل  
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چند و   چونی،  « » چگونیه̊ ِن(:)چ ِ.چگونگی

سان، نهاد.  راه و روش،چونی،   

دام از چه گونه، ک  «ـُنگ»چی : )چ ِ. ن ِ(چگونه 

  به چه سان.به چگونه:  چند.هرهرچگونه: سان. 

" به بهرام گفت ای سرافراز مرد   
" فردوسی   دشت نبرد.ه چگونه ست کارت ب      

از چوب و سنگ و گل و خاک : )َچ( بند چل  

.جوی و رود  گذر و  راهبرای بستن   

، نابخرد ‖ شمارچهل.: )چ ِ( دیوانه، نادانچل  

دست  " همی برد بد خواه را بسته   
" فردوسی   زخویشان او نیز چل بت پرست.      
: )ُچ( اندام زادآوری مرد، نره.چل  

، [ فشردن، فشاردادنَچ. ن̊. دَ(]چالنیدن ) :چالندن  

   فشرده شده. :چالنیدهبچالند.  آنکه چالننده: لهیدن. 

ی  : )َچ. ن ِ. دَ( ]چالندن[ شیره و چکیدهچالنیدن  

چالند، . )چالنید، لهاندنچیزی را گرفتن، 

نید، بچالن، چالننده، چالنیده(.خواهدچال  

  نیاگری، دو پرهونابزارخ )َچ. َل( ]چلپ[ :لبچ

برهم زنند ‖ که از توپال برنج کوژ پهن میان   

   . سر و سدا، شور و جنجال

" چو یک پاس بگذشت از تیره شب    
   " فردوسی ز پیش اندر آمد خروش چلپ.     

مارـ [ ماتورنگ، کرپاسو ]ِس( )َچ. ل̊.  :چلپاسه

 مولک، سوسمار کوچک. 

زیبا، رنگارنگ  و شاخه  تاج : )چ ِ(چل تاج  

    مرغ و خروس.مانند 

، شلتوک. نگرفته پوست  برنج )َچ. ت̛ ( :چلتوک   

برنج زار، شالی زار. چلتوک زار:   

   بزرگ )چ ِ.چ ِ( ]چهل چراغ[ چراغ :چلچراغ

یا سیمین با   ، زرین، چوبین، برنجینیی آبگینه

برای آویختن از چخت و  های بسیار شاخه

یا با کهربا.   *.شمالهافروختن   

پرستو.  » پرستوک«  ِل( چ ِ.)چ ِ.  :چلچله  

   پرندگان.پس مانده و سرگین   )َچ. غ ُ( :چلغوز

بی رنج و بی هزینه.    ( رایگان،)َچ.َم. لِ  :چلمله  

]چلینگر،   » چیالنکار« : )چ ِ. ِل .گَ(چلنگر

مانند  ،خرد زار آهنی سازنده ی اب چیالنگر[

   .زرفینچنبره و  چفت، زنجیر، *کوپله *،چیالن

برای   ل̊ ( پارچه ی پنبه ای سپید  . ِ)چ :چلوار

بالش    تشک، نهالین، *، رویهجامه، پیراهنرزی  

آن.  جزو   

بار ده.  چهار چهل،شمار ( ِ)چ ِ. ه: چهل  

چهل  پیوند با چهل، در [: )چ ِ. ه ِ. ل ِ( ]چلهچهله

روز.مرگ یا زاد ز ا روز پس   

را به آن ترسایان  که پیامبر ی)َچ. ل ِ( دار :چلیپا  

سیم و   از راآن   .  پیروانش ریخت کوچکبستند 

آویزند.می گردن زر بر  

" چو بر جامه ی ما چلیپا بود    
"  فردوسی  نشست اندر آیین ترسا بود.      

 تیره ای از گیاهان  ( گیاه شناسی: : )چَ چلیپاییان

  ،یی با چهارگلبرگ به ریخت چلیپاگل هادارای 

شب بو.  مانند گل  

ل ِ. دَ( فشرده شدن ‖ روان شدن.    )َچ. :چلیدن

  .بچلبه چلیدن،  فرمانچل: فشرده شده.   چلیده:

 )چلید، چلد، خواهدچلید، بچل، چلنده، چلیده(.

روش  و شیوه ‖ خرام ناز،   ) از چمیدن( ) َچ( :چم  

آراسته  دن: چم بوه ب . ‖ ساخته، آراسته خرامیدن

.پیچ و خم ‖  : به سامان شدنبه چم گشتن بودن.  

ـ جان فرانمون، ک، آرش، مانَ » چیم«  )َچ( :چم

 سخن ‖ چه مرا: 
فرمان تو نسپرم ه " زمین جز ب   
"  فردوسی  آن چم تو فرمان دهی نگذرم. وز      

راه رفتن   )َچ( چمنده، خرامنده، خرامان، :چمان

یدن.، به هنگام خرامناز و خرام به  

" همی خورد و اسپش چمان و چران    
"  فردوسی  پالشان فکنده به بازو کمان.      

تهی، رنگ   یکدو نیم  ‖  می ِن( جام : )َچ. چمانه 

   . ، ساغرجام بادهبرای نوشیدن باده ، شدهنگارو

ـ دهنده ی می، باده باده دهنده، : )َچ. ن ِ( چمانی

‖ خرامان، چمان. ، می گسار پیما  

خرامانیدن، به  َچ. ن ِ. دَ (]چماندن[ )  :چمانیدن

خراماندن. ‖  راه بردن خرامنازو   

" کجا من چمانیدمی بادپای    
"  فردوسی  بپرداختی شیر درنده جای.      

‖ گل یاس.   ی برنج)َچ( گونه ی :چمپا  

. کوژپشت کج ‖ )َچ( خمیده، تا شده،  :چمچاچ  

: )ُچ.ُچ( گیوه ‖ سم اسپ، استر، خرو گاو. چمچم  

.  ، چم وخمو خرام  با نازرفتار ()َچ.چَ  :چمچم  

. خرام ناز با رفتار   » چمیشـ̊ن«ِم(   : )َچ.چمش  

با برگهای  بی شاخه  پایا،گیاه   )َچ. َم( :چمن

ـ  و گردشگاه  بازی زمین ک و دراز که در باری

چمن پیرا،   آمیزه ها:  می کارند. های همگانی  

چمن زار، چمن افروز.چمن آرا،   

سرکش.و استر ( اسپ )َچ  :چموش   
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، ان راه رفتننازنرم و» چمیتن« َچ. دَ( )  :چمیدن

چمش:  .  راه رفتن با چم و خم نازیدن، خرامیدن،

.  خمیدهچمیده: خرامنده. چمنده:  رفتاراز روی ناز.

چمنده، خرامان، درکار چمیدن. چمان:   

چو ایدر نخواهی همی آرمید  "   
" فردوسی  بباید چرید و بباید چمید.      
ندار گیتی چنین آفرید " جها   
" فردوسی  چنان کو چماند بباید چمید.      

: )َچ( ]چامین[ گمیز، پیشاب، چامیز.چمین  

درختی بی میوه که بلندایش   »چینار«  )چ ِ( :چنار

می رسد، بسیار تناور و سترگ است. متربه سی   

ونه، . ُچ (]چون آن، چونان[ همان گ  ِ)چ :چنان

انند آن. همان سان، آن سان، آنگونه، م  

"  ز شادی چنان شد دل اردشیر   
"  فردوسی  که گردد جوان مردم گشته پیر.       

چون آن چون[  همانگونه،   ])ُچ. ن̊ ( :چنانچون

، بمانند‖ آنگونه، آنسان. همانسان، چنانکه  

همی تاخت بهرام خشتی بدست "    
"  فردوسی  چنانچون بود مردم نیم مست.      

آنگونه، آنچه، آن سان، )ُچ. ن̊. چ ِ( چون:چنانچه  

هرگاه. و ه جای اگرب * سامهواژه ی  ه ‖بنابرآنچ   

ی که، . ِک( چون آنکه، بگونه ی )ُچ. ن :چنانکه  

مانند آنکه، بدانسان که، بدانگونه، به آنسان که، 

 مانند ‖ به اندازه یی که. 

‖  پرهون پیرامونِ  *پرهون، گردی، )َچ. َب( :چنبر 

سینه و شانه.  میان جناغ *ترازی  دو استخوان  

" به کشتی همی بند و افسون کنی    
   " فردوسی  که تا چنبر از یال بیرون کنی.    

ریخت چنبر، مانند چنبر. ه )َچ. َب. ِر( ب :چنبره   

. زناشوییپرهون چنبرزرین:   

نزد برخی   ‖ سترگبدستی ِب( چو  )ُچ. :چنبه 

نمار به مردم درشت و ‖  رختشوییچوب مردم 

خوردن.  کتک زدن یایا خوردن:  چنبه زدن ناهموار‖   

دان، توشه دان  بار *،ِت( توبره، گوال )چ َ.  :چنته 

   . شکارچیان و روستا ییان

شمارناشناسا از سه تا نه،  » چند«  : )َچ. ن̊ (چند

هر  . کمترازده است  که آنهم شماری  اند« مانند »

    یا چیزی. برای کس ناشناساشمار

" سواران تنی چند گرد آمدند    
"  فردوسی نزد سر افراز خسرو شدند. ب      

  پرسش برایواژه ی  چه اندازه؟ (ن ̊ : )َچ.چند

چند و چون:  .و یا بهای چیزی ، چندتا ، شمار  

 چندی و چونی. بی چند و چون: بی گفتگو. 

" نبشته چنین بود و بود آنچه بود    
ی " فردوس   .سخن برسخن چند خواهی فزود       

ه.: چگونه و چه اندازچون و چند  

وزان پس یکی کوه بینی بلند  "   
"فردوسی  که باالی آن برتر از چون و چند.      

چه چیز، چگونه، چه اندازه.چه و چون و چند:   

" ازو شادمانی و زو دردمند    
    "فردوسی  بباید گسست از چه و چون و چند.    
، چند زمانی.زمانی :یک چند   

(  : چندان :  دوچندانآن همه،  آن اندازه،)چ 

 چندی:. آن اندازه که، همین که :که چندانبرابر. دو

. یک چند چندی: شمار ≠ چونی. کمی، ، اندازه

. ناشناساشمار  ، بسیار اندازه ی چندین:  

چندان چراغ ه " به چندان فروغ و ب   
   فردوسی"    بیاراسته چون به نوروز باغ.     

  ،سویه چند  رویه ی ]چند پهلو[ )َچ. د̊. َب(:چندبر 

  راست مرز آن را  *سمیره  ی که  چند یرویه  

برابر یا نا برابر.  چند برِ  دربرگیرند.   

سهش بیزاری  ن «ـ̊» چندیش)چ ِ. ِد(  :چندش  

.یزی ناخوشایند و ناپسند از دیدن چ  

چگونگی. ≠ چونی:  کمی  » چندیه̊ «  َچ(: )چندی  

انگشتان سازسیمی که با «  » چنگ : )َچ(چنگ  

.نواخته می شود   

گوی و یکی چنگ زن " یکی چامه    
"   فردوسی  یکی پای کوبد شکن بر شکن.      

: )َچ( پنج انگشت دست مردمزاده، پنجه و  چنگ

 چنگال درندگان و پرندگان. 

فرو گذاشتن چیزی. از چنگ رها کردن:   

رها کن ز چنگ این سپنجی سرای  "    
" فردوسی  که پر مایه تر زین ترا هست جای.       

ی گریختن. از واز چنگ کسی جستن:    

" سپهدار توران ز چنگش بجست    
" فردوسی    یکی باره ی تیز تک بر نشست.      

آزاد شدن.ازچنگ رهایی یافتن:   

گمان  " بد و نیک ما بگذرد بی   
   " فردوسی رهایی نیابد ز چنگ زمان.     

سخن،  گفتار.  . چنگیدننام از : )ُچ(چنگ  

ها  پنجه بیماری که مانند   )َچ( خرچنگ ‖ :چنگار

پنج پایک.  . فرا می گیرد اندامی را  خرچنگـ ی   

پنجه ی   *)َچ( پنجه ی دست مردمزاد، :چنگال

. درندگان و پرندگان  

" به کوهم درانداز تا ببر و شیر   
فردوسی"      ببینند چنگال مرد دلیر.       
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)کارد و  خوراک، برای خوردن  ابزار: چنگال

خه.  ر شاادو، سه  و چه  گونه است: سه  چنگال(  

کوژپشت. :)َچ. گ̊. ُپ( خمیده پشت، چنگ پشت   

)َچ. گَ( میله ی توپالی سرکج بلند یا   :چنگک

ای آویختن چیزی یا بیرون کشیدن برکوتاه،  

‖ ابزار ماهی گیران.    چیزی از جایی  

)َچ.گِ. َم. َی( گیاهی است خوشبو  :چنگ مریم  

گل مریم. .گلهای زیبا دارای  

چنگید، چنگیده.: سخن گفتن.   چنگد، چنگیدن  

، بمانند او. [ همچو اوچون او )ُچ. ُن ( ] :چنو  

" نخواهم که باشد چنو شهریار    
" فردوسی اگر چند بی شاه شد روزگار.      

چیدن، چیدن گل   ن«ـ  » چینیت )چ ِ. ِن. دَ( :چنیدن

.اندانه برچیدن مرغ ‖ یا میوه  

" گلستان که امروز باشد به بار    
" فردوسی ید به کار. تو فردا چنی گل نیا       

این گونه، این سان،   )ُچ. ِن( ]چون این[ :چنین

مانند این، بدین دیسه. بدین سان،   

" پلنگی به از شهریاری چنین    
" فردوسی که نه شرم دارد نه آیین و دین.       

: )ُچ. ن ِ( ایدون باد، این چنین باد.چنین باد  

د.بسان، همانگونه که، مانن چون، کاهیده ی  :چو  

" دو زن دید با آن نبرده سوار   
" فردوسی چو تابنده ماه دو پنج و چهار.      

بنیادین تنه و شاخه های   بخش » چـُپ«  :چوب

 درخت که کاربرد های بی شمار و فراوان دارد.

" یکی نغز گردون چوبی بساخت    
"  فردوسی چوبها در نشاخت. به گرد اندرش       

هم پیوسته،  ب ب̊. َب( چوب های ) :چوب بست

   ‖ی ساختمان کارهای برای  *ترازی  ستونی و

   .مو شاخه های گستردنداربست برای 

چوب نرم و سبک ازپوست  ب̊. َپ( ) :چوب پنبه

و جزآن.     برخی درختان  برای بستن در شیشه  

.موریانهچوبخوار، ( )ُچ. ب̊. خارَ  :چوبخوارک  

  خریدار )ُچ. ب̊ ( گوسپند دار، گله دار،   :چوبدار

   و میش. ، بز، گاو گوسپند و فروشنده 

تیر راست و بلند ‖ تیر  » ُچپـ گ«   : )ُچ. ِب(چوبه 

. تیربرای پرتاب با کمانچوبی باریک نانوایان ‖   
چیز از  هر )ُچ. ِب( ]چوبینه[ چوبی،  :چوبین

   .چوب از ، ساخته چوب 

شبان، گله دار،  » شوپان ـ ش پان« )ُچ ( :چوپان

.  میارامه یار، ررمه بان، ر ،رمهنگهبان   

]چوشدن[ مکیدن، مزیدن.  : )ُچ. دَ(چوشیدن  

  ویژه چوب  پـیگان«ـُ » چـُپ کان ـ چ ُچ() :چوگان

دسته ی آن   .«بازی چوگان » گوی زنی در

خمیده پهن و آن اندکیراست و باریک و سر

. چویگان است   

خمیده، کج.  ‖ مگاه مرد شر نره،چل،  : چول  

کج و کوله.  :وله چپ و چ ِل( خمیده، کج، ) :چوله  

کاهیده از چگون و   «ـ چیگون نگـُ » چِ  :چون

هنگامی که، زیرا که، ازاین  هنگامی، ‖   چگونه

 چون آن، ،چونان ‖ ‖ چگونه، چرا، برای چه رو

همچوآن، همچنان.   چوناه: مانند آن، چنان، بسان. 

مانند این، چون این، چونین:  چگونکی.: چونی  

باره ی پرسش در وگفتگو چون و چرا: این چنین. 

چیزی. و شوند  چرایی   

" همه موبدان سر فکنده نگون    
"  فردوسی  چرا کس نیارست گفتن، نه چون.      

یا  جو سرشته ی آرد  از  گلولهیک ِن( )ُچ.  :چونه 

نان، یک چونه برای یک   پختن یک  گندم برای

چونه برای یک سنگک. لواش، یک   

  اغچه،آلوچه، ب: مانند  ،: )چ ِ( پسوند کوچکیچه

.دریاچه، پیازچه، تیانچه، بازارچه  

چه این  مانند:  ،به چم برابری پیوند واژه)چ ِ(   :چه

واژه اندازه؟ چه می گویی؟  چه پرسش: و چه آن. 

برای    *سانواژه  چه خوب! چه بد، : ی شگفتی

آنچه، هرچه.: اندازه  

" چه هامون چه کوه و چه دریای آب    
" فردوسی   ب.تاه ز و ز شمشیر او شد بز گر       

  میان سه و پنج. شمار« ارهـ  چ »:  چهار

بر پایه ی جهان بینی  (  ر̊ )َچ. :چهارآخشیگان

جهان از آمیختگی و پیوند چهار  باستانی،

آخشیگ پدید آمده است؛ هر کدام از این چهار 

 دارای دو ویژگی از چهار ویژگی بنیادین اند:  

، » سرد و خشک«، آب » سرد و تر« خاک  

. گرم و تر« و آتش » گرم و خشک« باد »  

 " یکی آتشی بر شده تابناک 
.باد و آب از بر تیره خاک  میان̊ ـ     
نخستین که آتش ز جنبش دمید  ـ     
؛میش بس خشکی آمد پدید ز گر ـ     
    وز آن پس، ز آرام، سردی نمو ـ   
ز سردی همان باز تری فزود. ـ     
چو این چار گوهر به جای آمدند   ـ    
ز  بهر سپنجی  سرای  آمدند؛   ـ    
گهرها یک اندر دگر ساختند   ـ    

    فردوسی" .ز هر گونه گردن بر افراختند   ـ   
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   *و انگارش *در دانش اندازه (ر̊. بَ  ) :بر چهار

را دربرـ  آن  چهارسوی *سمیره چهاررویه که 

. چهار پهلو، چهارگوش. گرفته باشد   

برابر.  نابرابر، چهاربر دوگونه است:    

 آرنجدر  ]چاربند[ دو بند دست َب(  ر̊. ):بند چهار

و چهار آخشیگ.   گیتی ‖  وزان در دو بند  و   

]چارپا، چاروا[    هارپای«» چ   (ر̊  ):چهارپا

خر، گاو و  بیشتر برای  اسپ،  ارپا،جانور چ

ارپایان، چارپایان.: چهبیشال.شتر  

بی پشتی. پایه کوتاه و سندلیر̊ ( : )   چهارپایه  

: ( ]چارتخمه[ چهار گیاه ر̊. ̛ت ) :چهارتخم  

ری، بارهنگ، سپستان و بهدانه سودمند برای  تودَ 

سینه و سرما خوردگی.درد   

( نمار به کسی که بر یک   ر̊. زَ  : )چهارزبان

    سخن پایدار نباشد.

اپاختر،   ]چهارسوی[ چهارراه. (ر̊ ) :چهارسو

 نیمروز، باختر، خاور. 

ه بلند  و  شاخ[ ابزار دستر̊ (]چار : )چهارشاخ

 برای باد دادن بنوها چهارشاخه چوبی یا از توپال

آن. ی گندم، جو و جزاز دانه ها کاه و جدا کردن   

پهن و سینه فراخ تنومند، شانه ر̊ (  ) :چهارشانه 

درسینه و شانه.  گشادگی  دارای   

( فرجامین  چ ِ. ر̊. َش. بِ  : )چهارشنبه سوری 

  بربا که   جشن ،چهارشنبه ی هرسال خورشیدی

برپا می شود  بوته های خشک آتش ازافروختن 

  برای  پرند ومی آن  از رویبزرگ و کوچک 

زردی من بر تو،  » خوانند  میُشگون در سال نو 

. «سرخی تو برمن   

بخش    یک  چارک، ]چاریک[ ِی(ر̊. ) :چهاریک 

یک چهارم.  بخش چیزی.از چهار  

پرندگان.   خوش (  آواز  )َچ. ه̊. َچ.ه ̊ :چهچه  

خ، رخسار، [ رچهره]  » چیهـ̊ر« ه̊ ()چِ.  :چهر

 رو، روی. 

" نداند کسی راز گردان سپهر   
" فردوسی  دگرگونه گشته است با ما به چهر.      

گوهر. تخمه، : )چ ِ. ه̊ ( سرشت، نژاد، چهر  

" بدین چهر و این مهر و این رای و خوی    
   " فردوسی همین تخت و تاج آید ت آرزوی.     

   رخساره، روی. «ک  هر  » چی ِر( )چ ِ.: چهره

دمی بود کآن چهره داشت" همان آ   
"  فردوسی  ز خوبی ز هر اختری بهره داشت.       

آرا،   پردازنده[ چهر ~ ])چ ِ.ِر. َپ( :چهره پرداز

.آفتاب نماربه  چهره ‖ نگارگررخ پرداز،   

* .بومزیست  ]چهرگ[ (: )چ ِ. ه̊ چهریگ  

  (پسوند همانندی   سان + )چ ِ( )چه: چه سان

*  به چه چونی، به چه دهناد و سامان.چگونه،    

: )َچ. ه̊. َچ. دَ( چهچه زدن پرندگان. چهچهیدن  

. : ) َچ. دَ( چکیدنچهیدن  

   .، گردآوردن: )دَ( فراهم آوردن، اندوختنچیانیدن

میوه و  کندن دن[ـِ ]چ » چیتـ ن« دَ ( : )چِ .چیدن

گستردن،  شاخه های درخت‖ زدن‖ بریدن و  گل

  برگزیدن ‖ راستن، سز و سامان دادن، آپیراستن 

با سامان و  چیزی از چیزهای دیگر‖ چیزهایی را 

‖ دانه  برداشتن   باالی هم گذاشتن  دهناد درکناریا

  چیده: می چیند.آنکه چیننده:  پرندگان از زمین.  

چیدن، بچین و به  به فرمانچین:  .بریده، پیراسته

  مانند: گلچین، خوشهچم چیننده بسان پسوند، 

چیننده،  چید، بچین، خواهد )چید، چیند، چین. 

 چیده(.

" همی گل چدند از بر رودبار    
" فردوسی  رخان چون گلستان و گل در کنار.      

فراهم آوردن، گردآوردن.: ) دَ( چیناییدن  

. کردن : ) ن̊. دَ( خوشه چینی چیندن  

. ، دست یافتهچیره، پیروزمند » چـِر« )چ ِ(  :چیر  

تو در جنگ چیر   " اگر چند هستی   
"  فردوسی  نه من روبهم نیز تو شرزه شیر.      

پیروزی،  چگونگی چیره بودن،  (رِ  : )چیرگی 

. برتری  

" همه چیرگی با منوچهر بود    
"  فردوسی کز او مغز گیتی پر از مهر بود.        

پیروزمند، برتر.  ،پیروز  گ«ر  ـِ » چ  ِر() :چیره  

" ز مهمان چنان شاد گشتم که شاه   
"  فردوسی  به جنگ اندرون چیره بیند سپاه.      

)ِر. دَ( زبردست، هنرمند، توانا،  :چیره دست  

 کاردان، استاد کار.

" بیامد یکی موبد چیره دست    
" فردوسی  کرد مست.   می هب مر آن ماهرخ را      

بان آور، سخندان، سخنور، ز( : )ِر. زَ چیره زبان   

 شیوا سخن، گشاده سخن. 

نجمن هر دُوان " بجستند ز آن ا   
" فردوسی یکی پاکدل مرد چیره  زبان.       

  ،ابزارمانند: ، باشد  بی جان هرچه «» چیش : چیز

  ‖ مایه، سرمایه، دارایی. ، توپالسنگچوب، 

پولدار، توانگر. :چیزدار  

" بسی گوهر از گنج بگزید نیز    
"   فردوسی ز دیبا و دینار و هر گونه چیز.       
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یز آفرید " که یزدان ز ناچیز چ   
"  فردوسی بدان تا  توانایی  آمد  پدید.       

پَردک،  چیست؟ چیست آن، آن س̊ (  ) :چیستان  

با دادن ویژگی  که  داستان کوتاه با بخشی پوشیده 

سخن سربسته. ی باید آنرا یافت. ی ها  

مانند زنجیر،   ،توپالدیگر   یاآهن  ازابزار :چیالن

.زنجیر در* ،چنبره، زرفین *،کوپله  

وشکن    خوردگیشکن، شکنج، تا چروک، :چین

در چهره  و تن. ‖ ترنجیدگی پارچه و جامه  در  

‖ کشور چین.  : آژنگ، تاب چین و شکن  

" به دل پر ز کین و به رخ پر زچین    
    " فردوسی فرسته فرستاد زی شاه چین.     

   چنود پل[] ل«ـ̊پوه چینوت»ن̊. َو(   : )چینود 

وی دوزخ که به باور زرتشتیان پلی است  بر ر  

آن گذشت.روی از مرگ باید ازوز چهارم پس ر  

گلی ‖  دیوار  های  الیه، یگلِن( دیوار : )چینه   

که سراسر  یا خاکی   یسنگ یالیه : زمین شناسی

با الیه های   ودرسنجشآن کم وبیش یکسان 

چینه از   زیرین و زبرین آن نمایان باشد. هر

از زمان را می نمایاند. یی  زمین چرخه  

دانه ی مرغان. «  » چینک ) َن. ن ِ(  : چینه   

تن  اندام  )چ ِ. َن. ِن( ]ژاغر، کژار[ :چینه دان

آن   مرغان میان گلو و شکمبه که چینه ها در

سنگ و شن   از با جدا شدنانباشته می شوند تا  

دربخشی  .شدن به شکمبه راه یابند ه د یگوار برای 

از چینه دان مرغانی که روی تخم می خوابند  

به جوجه ها ر فرآوری می شود که شی یگونه ی  

.شکانک .روزهای نخستین خورانده می شود  در  

زمین دانش  شاخه یی ازِن(  ی.)چ :چینه شناسی 

  *ویچاردنِ  ،های زمینچینه   بررسیشناسی برای 

، سنگواره ها و چینه  چینه ها ساختمان  *دیرینگیِ 

 های پوسته ی زمین. 

ـ  آوند نام مردم چین ‖   » چینیگ«  )چی( :چینی

. می سازند  چینی که از خاک ویژه یی درهای 

.  چین ساخته شود که درچیزهر  

»چینیگان«.  :چینیان، بیشال  

پرنیان بافته شده در چین. پرند چینی:    

پریزادگان رزم را دلپسند  "   
"  فردوسی   پوالد پوشیده چینی پرند .ه ب      

 سپرچینی: 

" همی خود و شمشیر برگستوان    
"  فردوسی   تیر و کمان. سپرهای چینی و      

  یک با   یکی از کهن ترین زبان هازبان چینی: 

پر ـ  ، میلیارد و سیسد و نود هزار سخن گو

می رود.شمارترین در جهان بشمار    

و   *ترادادیبردو گونه است: چینی  دبیره ی چینی:

ینی ساده ر چچینی ساده شده. شمار نویسه ها د 

است! هزار   تا هفتسد شده کم و بیش   

 " نبشتن یکی نه که نزدیک سی
"  فردوسی   ی، چه چینی و چه پهلوی.چه سغد     

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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"چ " شنا در وات  واژه های کم آ  

........................................... ..........  
خمیر  آرد سرشته:   

 آسه: محور

 آگرپزی: آجرپزی 

 آماج: هدف

 آوند: ظرف 

 ابره: آستر 

 اسرواد: نثر 

قید سانواژه،  بستانه:   

 بن : ریشه

 بنو: غله  

 بنوها: غالت 

سست گیاه که  روی زمین پخش شوند  بیاره: شاخه های  

 بیشال: جمع 

 بیوگ: اروس ) اروس پارسی است(

   پرهون: دایره، هر چیز گرد 

 پلپل: فلفل 

ه: فتیلهپلیت  

 پنادپیما: هواپیما 

 پیوندواژه: حرف ربط 

 تارتنک: عنکبوت 

 ترادادی: سنتی 

 ترازی: افقی 

 تسو: ساعت 

 توپال: فلز 

 چاکو:  کارد ، چاقو 

 چخت: سقف 

 چکه : قطره،  

 چکه چکان: قطره چکان 

 چنبره: حلقه

 چیالن: ابزار آهنین زرفین، رنجیر

 چیالن: قفل 

 خازه: خمیر 

 خانه: سرا 

ختر  خورآیان: با   

 خوربران: خاور، خاوران ـ مغرب

 داراک: دارایی

 دج: جامد )ِد( 

 دلورزی: عشقبازی 

 دوال: تسمه

 دوسانیدن: چسباندن 

 دوکارد: قیچی 

 دهناد و سامان: نظم و ترتیب 

 دیرینگی: قدمت

 دیسه: شکل

 رایـ ن: شوند، دلیل 

 رج: سطر 

کاغذ نفج، رخنه:   

   شوندریزاندامگان: باشندگانی که با چشم دیده نمی 

 زگال: زغال 

باشندگان آدمی و جانوران   جای زندگیزیستبوم:   

 سامه: شرط

 سانواژه : قید 

 ستانی: افقی 

 ستونی عمودی 

 سرا: خانه 

 سراچه: اتاق

 سالک: اجاره، کرایه

 سمیره: خط )کشیدنی( ) دبیره خط نوشتنی( 

 سیج: خطر 

 شماله دان: شمعدان

  شمعسپندار، شماله: 

دلیل رایـ ن، شوند:   

ز: جمله فرا  

 کند: قند 

 کندیل: قندیل 

 کوپله: قفل  

 کیه دان: شماله دان، شمعدان 

   : متعدی  گذرا

( کپی کردن  گرده برداشتن: )گ  ـ  گرده: کپی   

 گمیز: پیشاب، شاش 

 گمیزدان: مثانه

 گوال: جوال، کیسه

 مردمزاده: انسان، آدمی 

 موزه: چکمه

 نشستنی: سندلی، نشستنی دسته دار

ر نواله: خازه، خمی  

 نویسه: وات، واک 

 نهالین: لحاف 

آوام، فصل سال   واره:  

 واش: علف

مسافر گشتار، وشتار:   

کردن، نشان دادن ویچاردن: مشخص  

 هرباسپ: سیاره 

 هنایش: اثر 

لذت تنی، کامجویی ربوخه ، یوخه:   

.. ..……………………………………  
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]خات[ زغن، غلیواژ، چنگالهی، کلیواژ ،  :خاد

 مرغ  گوشتخوار. 

  دسته بلند  جاروب  ‖ وبلند  راست  چوب ِد(  ) :خاده

پاروی کرجی رانی. ‖   

برخی  برجستگی های نوک تیزدر » خار«  :خار

تیغ.  و بوته ها. گلها هان ،درختان، گیا  

" ز شاپور از آن گونه شد روزگار    
"  فردوسی   که در باغ با گل ندیدند خار.      

سنگ سخت، سنگ ی یگونه  ]خاره[  :خارا

، ساییدن یا سوراخ  شکستنخارا سفتن:  آذرین.

پارچه ی ابریشمی با    را‖گونه ییکردن سنگ خا

.های رنگارنگ چین و شکن    

آهن آبگون  " سِر مایه کرد    
" فردوسی    کز آن سنگ خارا کشیدش برون.      

( ]خارانیدن[ با ناخن روی پوست  )ن̊. دَ  :خاراندن

  دنخراشانتن کشیدن، بسودن پوست با ناخن، 

آنکه  خاراننده:  برای آرام کردن خارش.  پوست 

د، خواهد خاراند،  ـد، خارانَـ) خاران̊بخاراند.

 بخاران، خاراننده، خارانیده(.

دیواره کوتاه   .پرچینخاربند، )ر̊. َب(  :بستخار

   گرد باغ و کناره ی کشتزار.  از شاخ برگ

بیشال: )ر̊. ُب( بوته ی خار، گیاه پرخار،  :خاربن  

 خاربنان. 

جوجه تیغی،   » خارپوشت«  .ُپ()ر̊ :خارپشت

ر،  اخو*خستر ،پستانداراناز رده ی  جانوری

  ست و پای کوتاه ود  دراز، دارای پوزه ی

است. پوشیده از تیغ  تنش انهای تیز،دند   

جانوران دریا یی که تنشان از ( )ر̊  :خارپوستان  

. پوشیده است  پوسته ی آهکی و خارهای فراوان

ستاره ـبه پنج رده بخش می شوند: الله سانان،   

خیارسانان، مارسانان، خارداران.سانان،   

: )ر̊ ( خارش تن‖ آرزو، خواست بسیار، خارخار

زش و خارخار هنگام دلباختگی ‖  خواهش، انگی

 دلواپسی، نگرانی، بیم. خارخاراندوه.  

 

خوش و خرم و خوب و آراسته      
   فردوسی از خواسته.بهر جای گنجی پر         
 

 

 

 

 

 

بیابانی از تیره ی  : )ر̊. َخ. َس( گیاهی خارخسک

روی تیغ های سه پهلو با  گواچ ها،  شاخه هایش   

دارد ‖  کاربرد ازی زمین می خوابد، در دارو س 

به مردم آزار. نمار  
خار، خارستان. جای پر )خار+سان( ر̊ (: )خارسان  

" بسا شارسان گشت بیمارسان    
"  فردوسی  بسا گلستان نیز شد خارسان.      

پرخس و   ِر. س̊ ( خارزار، زمین: )خارستان

 خار، خارسان، خلنگزار‖ نماربه این جهان. 

خارخار.  خاریدن.)ِر( نام ازستاک  :خارش  

گیاهی  خاراشتر[  ]اشترخار. .ُش ()ر̊ :خارشتر 

سرخ یا سپید رنگ،  با گلهای خوشه یی  خاردار

.است  نوک تیزو یش کرکدار  برگها  

. و فروشنده ی خار خارکن ()ر̊. کِ  :خارکش  

" تبردار مردی همی کند خار   
   "  فردوسی ز لشگر بشد نزد او شهریار.     

کفش   *موزه،سر ]خارکشنده[()ر̊. کُ  :خارکش  

  ای پیشگیری از خراش خارهاگذشته بر که در

. می پوشیده اند  روی موزه  

با ابزار سنگ خارا، سنگ سخت ‖  )ِر( :خاره  

 موهای زبر برای پاک کردن گرد و خاک. 

د افروختن " از آن کوهسار آتش   
" فردوسی بر آن خاره بر خار می سوختند.       

ساییدن،  ،اخنبا ن پوست تنبسودن ( ) دَ  :خاریدن  

تن برای آرام کردن   خاراندن، پوست  خراشیدن

. )خارید، خارد، کنش خاریدن خارش: .خارش

  خارید، بخار، خارنده، خاریده، خارش(. خواهد 
. درنگ کردنخاریدن:   

" چنان گفت پیران به لشگر که هین    
"  فردوسی   پشت زین. سرها اَبر مخارید       

با آب  آماده برای  سرشته، آرد آمیخته : )ز̊ ( خاز

  پختن نان.   

و چخت.  گـِل سرشته برای دیوار: )ِز( خازه  

مایه.  ، بنسرچشمه( : ) ̊ت خاستگاه  
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شدن،  بلند [ خیزیدن] »خزیستن«: )س̊. َت(خاستن  

  رستن،‖ پدید آمدن ‖  برپاشدن برخاستن، ایستادن، 

)خاست،    بلند شده، برخاسته.خاسته: روییدن. 

خیزان، خیزنده،  ز، بخی خیزد، خواهدخاست،

 خاسته(. 

یکی شیر شرزه بچنگال تیز "               
" فردوسی    ز جنگش کجا خاستی رستخیز.        

برآمدن سدا.  :آوا برخاستن    

" ز درگاه برخاست آوای کوس    
" فردوسی  زمین آهنین شد هوا آبنوس.      

ریزه های چوب   [، خاش، خاشک]خاشه :خاشاک

خس، خاشه.  خاشاک،  ر وخاو گیاهان خشک،   

" ز خاشاک ناچیز تا پهنه هاست    
" فردوسی سراسر به هستی یزدان گواست.       

  رفتگر، سپور، جاروکش. : )ِش ( خاشه روب 
رویه ی   بخشی از پوشاننده ی « » خاک   :خاک

آخشیگ. یکی از چهار کشور‖زمین‖ سرزمین،   

 آب، باد، آتش و خاک. 

" یکی آتشی بر شده تابناک    
"  فردوسی  یان باد و آب از بر تیره خاک.م     

)ک ̊.ا َ( بیلچه ی کوچک پهن با دسته   :خاک انداز

برای برداشتن خاکروبه.   ـ ی کوتاه  

و خاکروبه ‖  *)ک̊ ( جای ریختن آشخال:خاکدان  

دنیا. به نمار  

سده جشن  بیفتد همه شور"    
   " فردوسی   شود خاکدان جمله آتشکده.    

آشخال. خاشاک، خاک و  (بِ )ک̊.  :خاکروبه   

) ک̊ ( خاکی، زمینی، این جهانی.  :خاکزاد  

‖ تیره روز.  فروتن، افتاده ‖( خاکی )ک̊ :خاکسار  

" خروشان بر شهریار آمدند    
"  فردوسی  دریده بر و خاکسار آمدند.      

آنچه از   » خاکیستر« : ) ِک. س̊. َت(خاکستر

ـ  یا چیز دیگر بجا می  *سوختن چوب و زگال

، دودی.برنگ خاکستر خاکستری: ماند.   

ی خاک   نده، شویشوی  ( خاک)ک̊  :خاکشور

.زرریزه های برای یافتن   

ی در دامنه  ( گیاهی است خود رو)ک̊  :خاکشی 

باریک می روید، شاخه های   ها باغدر و  کوه  

دانه هایش   و گل های کوچک زرد رنگ دارد.  

در پوشش   *مانند دانه ی کوکنارسرخ رنگ و 

‖   ریزه ریزه: و خاکشی خرد  .ای دارند ج کوچکی

 جانوری همانند دانه های خاکشی گیاهی. 

. ، فروتن، خاکسار)ک̊. ِن( افتاده :خاک نهاد  

نرم و و نرم، هر چیز   )ِک( خرده های ریز: خاکه

)َک(، خاکه زگال.   *ساییده شده مانند خاکه کند   

ریخت تخم مرغ. ه تخم مرغی، ب :گیخا  

  *انگبین ،تخم مرغ با  . ِن( خوراک)گی :خاگینه

*.و زفران  

  ـنا آزموده، بی  ‖  نارس ‖ ناپخته » خام « :خام

پوست آشگری  ‖  خامکار، خامدست  *،آروین

  نشده، ابریشم نتابیده.

ز بهرام  نام   " بدو گفت کز چه   
"  فردوسی نبردی و بگذاشتی کار خام.       

آروین، خرد  بیخام اندیشنده، ( م̊. ا َ: )خام اندیش

مغز، نا آزموده، کم خرد، ساده انگار.خام، سبک   

آزموده. ناتازه کار،  : )م̊. دَ( خامدست  

، بی سدا.آرام. خاموشکاهیده ی : )ُم( خامش  

" بدو گفت پور سیاوش تویی   
"  فردوسی  خردمند و بیدار و خامش تویی.      

، گول خوردن. )م̊. ُش ( فریب خوردن :خام شدن  

. ورزیدهبی آروین، نا ده،نا ازمو)م̊ (   :خامکار  

بی  ]خامش،خمش،خموش[   » خامـُش«  :خاموش

، سرد‖ آرام، بی اخگربی  ا آتشی  چراغ ،پرتو

دم فرو بستن. خاموش شدن: آوا، بی سخن.   

" بفرمود تا پس سیاوش را   
"  فردوسی چنین شاه بیدار و خاموش را.       

‖ از میان  بی سخنی آرامی، ماندگی، : خاموشی

کهربا.  و روشنایی و، گرمی ،رفتن پرت  

، آرام شدن. : )دَ( مانده و خسته شدنخاموشیدن  

ابریشم خام، ابریشم نتابیده ک« » خام   ( )مِ  :خامه

‖چربی شیر، سرشیر.   برای نوشتننی یا چیزی  ‖  

ِم ( توده ، تل ریگ، توده ی چیزی.   ) :خامه  

: )م ِ. َز( نویسنده، نگارگر، پیکرنگار. خامه زن   

 ـ ‖ النه ی ، زیستگاهخانه، سرا«  ن» ها :خان

*کلیز.  

" چنان دان که زابلستان خان تست    
    " فردوسی جهان سر بسر زیر فرمان تست.     

( دودمان، خانواده، دوده، نژاد، تیره.)ن̊  :خاندان  

نسان سخن زا " تو با بندگان گوی   
"  فردوسی  که زیبد از آن خاندان کهن.      

مانند:  شود، خانه درست ( آنچه در: ) نِ خانگی  

. خانگی مرغ ‖ نان خانگی، شیرینی خانگی   

خان و مان، زن و  » خانمان« (  : )ن̊ / نُ خانمان

ساز و برگ زندگی.  فرزند،  

" که در ارگ باشد مرا خانمان    
"  فردوسی   به آسودگی امشب آنجا بمان.      
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خاندان، دودمان، خویشاوندان،  ِد(  ِن.: )خانواده

تیره ، رسته، دسته. :شناسی زیستبستگان ‖   

یگان   خانواده.کسان یک  ( خانه وار،)نِ  :خانوار

 شمارش خانواده در آمارگیری.

زیستگاه، جای  « ـ هانگ  » خانک ِن ()   :خانه

‖ بوم، میهن.  سرا، سرپناهزندگی،   

" یکی خانه فرمودش اندر سرای   
    " فردوسی بلند و خوش و روشن و دلگشای.     

واره.)بی. دُ ( بی خانمان، آ :خانه بدوش   

خداوند خانه،  ]خانه خدای[ ( )ِن. خ ُ :خانه خدا  

 بزرگ خانه، کدخدا.

زن خانه،  کیوانو. کدبانو، ( نِ )  :خانه دار  

   زاده شده در خانه ی سرور و )ِن(  :خانه زاد

  بنده زاده ‖ بومی.ساالر خود. 

)ِن. ِن ( گوشه نشین، بیکار. :خانه نشین  

برخی پارچه.  و کـُرکرز ـُ خواب ‖ پ )و̊ ( :خاو  

بر آمدن آفتاب ≠ باختر‖ خاور  )َو( سوی :خاور

 دور، خاور میانه، خاور نزدیک.

" که هر بامدادی چو زرین سپر   
    " فردوسی  سر.  فروزنده ز خاور برآرد     

 سوی برآمدن خورشید،  )َو ( خاور،  :خاوران

≠ باختران.  خاوران  

در باختر" هم از خاوران تا    
  " فردوسی  .ز کوه و بیابان و از خشک و تر    

آشنا و دانا  .رشناسـتـَ اوَشس̊)َو. ر̊ (  :خاورشناس  

 به فرهنگ و آیین مردم خاور. 

‖ سرور، ساالر. خداوند  )َو (  :خاوند  

)ِی. س̊ ( پتک، چکش، پتک آهنگران.  :خایسک  

تخم، بخشی از دستگاه   ک«ی » خایِی()  :خایه

نر. وجانور  مرد زادوری در   

" که زین خایه گر مایه بیرون کنم    
" فردوسی  ز پشت پدر خایه بیرون کنم.      

]خایه +   » خای ک ِدس« ِد ( ) ِی. :خایه دیس

[ تخم مرغ مانند، خاگی. پسوند همانندی  دیس،  

  خسیدن[ ] خاویدن، خسانیدن،  دَ ( : )خاییدن

،  خاییدنکنِش خایش: دندان نرم کردن. با  جویدن،

: درکارخاییدن، خایانجونده. خاینده:جویدن.

: خای، نرم و خرد شده. شده خاینده. خاییده: جویده

سان  به خاییدن، بخای، و به چم خاینده ب فرمان

شکرخای، ژاژخای.   مانند، آهن خای،  پسوند،

)خایید، خاید،  افسوس خوردن  پشت دست خاییدن:

خایید، بخا)ی(، خاینده، خاییده( ـ خواهد   

ستاک دیگر از خاییدن، جویدن.  : )َخ. دَ(ییدنخبا  

سرگین گردانک،  ]خبزدوک[  ( : )َخ.بَ خبزدو 

دیگر   گین سرکه   سوسک، همسان   *خستری

،  به النه ی خود می برد  جانوران را با گرداندن 

  بسیار سرگینشناسان گرداندن به نگرش خستر

زیرا کشیدن سرگین های   ،است  هوشیارانه

. . گوگال نیزگفته شدهبزرگ را آسان می کند   

: ) َخ. دَ( خاییدن، جویدن ‖ پایمال نمودن، خبیدن  

‖ ربودن. شدن، پیرفرسودن با پا ‖ کوژگردیدن  

سرگشاده برای گاو و گوسپند.   : )َخ ( جاییخپاک  

خفگی، فشردگی گلو‖ نان بزرگ. َخ. َپ( )  :خپک  

فربه، گوشتالو، بد اندام. )مردمی( )خ ِ.ِپ.ِل(  :خپله  

‖  خپه شدن، خاموش شدن . دَ (َخ. پی ) :خپیدن  

خپیده: خفه شده. بخپ:  کج گشتن، خمیده شدن.

  موش باش. به خپیدن؛ خپه شو، خا  فرمان

تهیدستی که الف   ]ختمبر[َب( ن̊.) َخ. َت. :ختنبر 

ی که خود را تنگدست نگر اتوانگری زند ویا تو

 بنمایاند، الفزن. 

فتن.  گر: ) َخ. دَ( دربرگرفتن، در کنارخجالیدن  

نیک ، ، بخت نیکِت( فرخنده،  ج َ. .)خ ُ: خجسته

، پاکنهاد. خوش شگون ، همایون،کامروا   

" خجسته شهنشاه  پیروز گر   
"  فردوسی جهاندار با دانش و پر گهر.       

خوش آمدی.خجسته نشستی:   

" خجسته نشستی و شاد آمدی    
"  فردوسی همه داستان ها بنیکی زدی.       

فرخنده ـ   َج. ِت( خوش رو، .: )خ ُخجسته روی 

ـَری چهره.فچهره،   

*دیل. *تیل،   *،پنده  َج( )َخ. :خجک  

   آوردن.راهم آوردن، گرد ف  : )َخ. دَ(خجیدن

تای« ()خ ُ :خدا ایزد، ]خدای[ پروردگار، » خـ̊ـو 

دادار، بغ   مزدا،ااهور اورمزد،  یزدان،آفریننده، 

هرچه هست،  ی آفریننده کردگار،  خداوند،)ُب(،   

 جهان آفرین.

" بنام خدای جهان آفرین    
    " فردوسی  بر زمین.   نمانم  ز گردان یکی    
توران خدا، شاه توران.  شاهنامه:شاه درخدا:    

   مگر شاه ارجاسب توران خدا"  
"  فردوسی   که دیوان بدندی به پیشش بپا.      

پادشاه. کشور خدا:  

" ز کشور خدایان و شهزادگان    
   فردوسی  ردی به افتادگان.نگر بیش ک    

آنکه به آگفت آسمانی گرفتار شود،  :خداگیر 

 گرفتارخشم خداوند و دربدبختی ناگهانی افتادن. 
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، ایزد، آفریننده، . َو( خدای یکتا )خ ُ :خداوند

 ‖ پادشاه، یزدان، اورمزد، دادار، اهورامزدا

 فرنشین.   

" سر نامه گفت از خداوند پاک    
" فردوسی  ا ترس و باک.بباید که باشیم ب     

ساالر،  ‖ َو.ن̊ ( خدای یگانه. : )خ ُخداوندگار

بزرگی، پادشاهی.  خداوندگاری:  پادشاه.  

های گنجی بر آن کشتزار " درم   
  " فردوسی   بریزند پیش خداوندگار.    

پادشاه بزرگ.    . ی̊ ( سرور،)خ ُ :خدایگان

پادشاهی، بزرگی. خدایگانی:   

است  *خدای نامک[ نام نبیگی: ) ِم( ] خدای نامه

درسرگذشت شاهان ایران که درفرجامین سالهای  

زدگرد سوم گردآوری شده بود ساسانیان، زمان ی

.نمایه ی شاهنامه ی فردوسی گردید ــُ تر ب  و سپس  

.( خیو، آب دهان، تف )خُ  :خدو  

: )َخ( آشفته، پریشان‖ آزرده ‖ رشکوند.خدوک   

بانوی خانه.   کدبانو، ( خَ ) :خدیش  

: کیهان خدیو. ، چنانکه خداوند  ‖ پادشاه ()خَ  :خدیو  

هر جای کوته کنم دست دیو " ز   
"  فردوسی  که من بود خواهم جهان را خدیو.      
از تیره ی تک سمان  پستاندار جانور )َخ( :خر

گوش های دراز و یال  دارای کوچکتراز اسپ، 

سربرخی واژه ها، مانند:   بسان پیشوند بر. کوتاه

اکی، خرمگس. پا، خرچنگ، خرخخرپشته، خر  

گلو، نای.خرخره،  )خ ِ(  :خر  

روی پوست .   وبریدگی  سایش ،)َخ( زخم :خراش

آسمان خراش. به چم خراشنده: بسان پسوند    

)َخ. ن̊. دَ( ]خراشانیدن[ خراش دادن. :خراشاندن  

)َخ.دَ( خراش برداشتن،خراش گرفتن،   :خراشیدن

. شخودنخراش خوردن،   

 روی ناز، رفتارازرفتار ام « » خر ()َخ  :خرام

‖  مژده ‖ نوید، از روی خودپسندی نرمزیبا و

پایداری در پیمان.  ‖   و شادمانیجشن   

" بدو باشد ایرانیان را امید    
" فردوسی  از او پهلوان را خرام و نوید.      

  مهمانی و جشن.خرام: 

" تو ایدر به جشن و خرام آمدی   
       " فردوسی  ز شاهان درود و پیام آمدی.    

و   رونده با نازچمان، خرامنده، ( )َخ  :خرامان

خرامیدن. خودپسندی، درکار  

   من" که آیی خرامان سوی خان  
"  فردوسی بدیدار روشن کنی جان من.      

کنش خرامیدن، رفتار به ناز.  ()َخ  :خرامش  

راه رفتن به   » ا خرامیتـ ن « دَ(. )خَ  :خرامیدن 

 رام، نرم و نازان رفتن.زیبا و خرفتار  ناز، 

آنکه می خرامد.   خرامنده:رفتار به ناز، خرامش: 

به  فرمانخرام: خرامیدن. در کارخرامنده، خرامان: 

پسوند،  سان ب خرامیدن، بخرام و به چم خرامنده 

خواهد  ـ   )خرامید، خرامد، خرام. خوش   :مانند 

 خرامید، بخرام، خرامنده، خرامان، خرامیده(. 

ش را به بهمن سپرد " همه لشگر   
" فردوسی  گرد. چند   وز آنجا خرامید با        

  : ) خ َ. دَ( به خریدن واداشتن.خرانیدن

گیاهی ازتیره « » خربوزک : )َخ. ُب. ِز( خربزه   

.درشت، شیرین و آبدار میوه یی با  ـ ی کدوییان  

چاروادار، خرکچی، ِد(  )َخ. ر̊. َب.  :خربنده 

دهنده ی خر.  *َسالک خر، خربان، نگاهبان  

  .چخت  زیر پل یاداربست برای ) َخ. ر̊ (  :خرپا

بند برای چوب ‖  از چوب یا توپالچوب بست 

   پرده ی نگارگری یا جز آن.آویختن  

یوان. ا)َخ. ر̊. ُپ( پشته ی بزرگ، تپه ‖ :خرپشته  

( جانوری است پستاندار با  پی: )َخ. ر̊. خرپیواز

دست و  پوزه ی باریک، دندان های بسیار تیز،

ازکی بهم پیوسته و به گونه ی  پایش با پرده ی ن

.بال در آمده است. شبکور  

.)َخ. ر̊ ( مرغابی بزرگ :خرچال  

 جانوری است  » کرچنگ « )َخ. ر̊. َچ( :خرچنگ 

ـ و رده ی سخت   از شاخه ی بند پاییانآبزی 

به خشکی در  بزرگ اند، شچنگالهای پوستان،

چنگار. بیماری  پنجپایک ‖ یک پهلو راه می رود.  

آسمانی،  یکی ازپیکره های)َخ. ر̊. َچ(  :خرچنگ   

 چهارمین باره از باره های دوازدهگانه. 

" چو بر زد ز خرچنگ تیغ آفتاب    
" فردوسی  بفرسود زنگ و بپالود خواب.       

جانوری از تیره ی بندپایان و  (  )َخ. ر̊ :خرخاکی

رده ی سخت پوستان، کوچک و خاکی رنگ با    

تاریک و نمناک می   در جاهایپای کوتاه،   چندین

. رپاـُ پ ـ زیید.   

ازبینی  )خ̛. ر̊. خ̛ ( ]خراک[  ناِم آوا، آوا :خرخر

خرناس، خرناسه.  .خواب  و دهان در  

گلو، نای، خشکنای.  )خ ِ.خ ِ. ِر(  :خرخره  

دانش، دریافت، هوش،  ت«» خر   )خ ِ. َر ( :خرد

، دانایی.  زیرکی اندریافت،  

تی  را  بیاراسته " زبان  راس   
"  فردوسی  خرد چیره کرده ابر خواسته.      
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رت )خ̛. ر̊ ( :خرد ریز،   «ـ خـُرت ـ خورت  » خـ̊ـو 

اندک، خرده، ناچیز.  کوچک،  

" چنین کار یکسر مدارید خرد    
"  فردوسی   که این کینه را خرد نتوان شمرد.      

ماه سوم از سال  «  » خوردات )خ̛. ر̊ ( :خرداد

ازهر  ر و نام روز ششم ماه پایان بهاخورشیدی، 

نام یکی از امشاسپندان و ایزد  ماه خورشیدی ‖

 نگاهبان آب در آیین زرتشتی.

" چو زرتشت از آنجای برگا شت روی    
   " فردوسی همانگاه خرداد شد پیش اوی.     

باستان در  ایراندر( جشنی  . ̊د)̛خ :خردادگان

مان ز ،ین روز از ماه خرداد ششم روزخرداد،

ند. ه ابر پا می کرد  روز و ماه  یکی شدن   

  ـ خرده رداندیش،ـُ )خ̛ . د ̊.اِ. ِر( خ :خردانگارش

. تنگ چشم، خردانگاشت، خردنگربین،   

ِش( خردمند، دانا.  خ ِ. د̊. )  :خردپیشه  

( کم سال، کودک، اندک سال ،  )خ̛. ̊د :خردسال

سال.خرد ساالن. خردسال ≠ کهن *بیشال،  

 خردکخرد، اندک، کم. کاهیده ی  )خ̛. دَ( :خردک 

اندک اندک . خردک:   

. دَ. ِن. گَ.ِر( خرد نگرش، کم )̛خ :خردک نگرش

 بین، نگرتنگ. 

رتـ کیه̊ «  (: )خ̛. دِ خردگی کوچکی. خردی، » خو   

" یکی پهلوان بچه ی شیر دل   
"   فردوسی نماید بدین خردگی چیر دل.      

نده. ترسو، بزدل، ترس ِد( نمار به )خ َ.  :خردل  

، دانشور «ند ـ  مـُ تر  ـ̊ » خ)خ ِ. َر. د̊. َم( :خردمند 

. فرزانه خردومند، جهان دیده، آزموده،دانا، 

وابسته به  ، هوشمندانه، از روی خرد خردمندانه: 

 خردمندی.

" کنون ای خردمند ارج  خرد    
" فردوسی   بدین جایگه گفتن اندر خورد.      

.ار، آگاهشی وهخردمند، )خ ِ. َر. د̊. َو(  :خردور   

: )َو( سنجیده، زیرکانه، هوشمندانه.خردورانه   

ریزه، خرد، ریز، » خـُرتـ ک«  (ر̊. دِ )خ̛.  :خرده

*نغزک. اَخگر ‖‖  هر چیز از ، ریزه اندک ،کم  

ریزبین.  ،باریک بین: )خ̛. ر̊. ِد ( خرده کار  

: )خ̛. ر̊. ِد( ]خرده گیرنده[ خرده سنج،  خرده گیر 

   ، بهانه گیر.هد ننکوهش کن 

: )̛خ. ر̊ ( کودکی، بچگی ‖ ناچیزی، کمی ‖ خردی  

پستی، خواری، زبونی. کوچکی،   

ورد بهرام باز" چنین پاسخ آ   
"  فردوسی  که از من تو بیکار خردی مساز.     

   نره، ُسختوِز(  : ) َخ.خرزه 

( گیاهی است با شاخه های  )َخ. َز. رِ  :هرهزخر

خ  بلند و باریک، گلهای سرخ و سپید، برگهایش تل   

 و زهرآگین است.

پستانداراز تیره ـ  ر̊ ( جانوری است  .خ ِ ) :خرس

تنش پرپشم برنگ زرد  تنومند،گوشتخواران، ی 

می تواند روی دو  تیره، خرمایی، سیاه و یا سپید. 

پا بایستد، از درخت باال رود، ماهی و انگبین را 

    دوست دارد.

‖   )خ ِ. َس( خرس کوچک، بچه خرس :خرسک   

یر انداز که پرزهای بلند دارد.گونه ای ز  

شادمان، خشنود،   » هونسند« )خ̛. َس( :خرسند

. ˚« شادکامی   » هونسندیه سندی:خرکام.  خوش، شاد   

خدایداد ه ب " چو خرسند گشتی   
"   فردوسی  توانگر شدی یکدل و پاکرای.      

پوسیدن، گندیدن.(  : ) خ ُ. دَ خرسیدن  

  تــ ر«ـفس̊ر  ـ̊» خ   س̊. َت ( .)َخ. فَ  :خرفستر

بی بال، مانند: مگس، جانور کوچک، بالدار یا 

شپش، ملخ.  ،* سوسک، ساس،کلیز،* تارتنک

ر نیز گفته شده است.ـَ ستخَ   

.آتش . َف( پرتو اخگر، پرتو: )خَ خرفک   

‖   پرش ورزشبرای پایه  ار )َخ. َر ( چه :خرک 

آوند کوچک  سه پایه ‖ساختمان ‖  بست، داربند دار

.   ی تارسیم ها  رای گذراندنب یا چوبیاستخوانی   

)َخ. ر̊ ( خرگه، سراپرده، خرمگاه.  :خرگاه  

" وزان پس بیامد یل رهنمای    
" فردوسی  .خرگاه و پرده سراینزدیک ه ب     

جانوری  »خـ رگـُـش«  ( )َخ. ر̊. گُ :خرگوش

، دارای سته ی جوندگاناز را است گیاهخوار

ا  ، دستهایش از پاه گوشهای دراز و لب شکافدار

است. یچاالک کوتاهتر، دونده ی  

م «  )ُخ. َر( :خرم    شاد، شادمان، خوش،  » هور 

‖ سرسبز،  زندهشاداب، خندان، دلخوش، سر

شادابی، سرزندگی. خرمی:  تازه،   

راسته " خوش و خرم و خوب و آ    
  " فردوسی  بهر جای گنجی پر از خواسته.    

ی  میوه ی » خورم ک ـ خـُرمک« ) ُخ. ر̊ ( :خرما

گرمسیری، شیرین، گوشتدار با هسته ی سخت و  

درخت خرما.  :خرمابن. پوست نازک  

" هر آنکس که دارد ز گیتی امید    
سی"   فردو  چو جوینده خرماست از شاخ بید.      

  رنگ*ی زرد و نارنگی: )خ ُ.ر̊ ( میوه یخرمالو

   سپس شیرین می شود. نخست گس ومزه اش 
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، خرگاه، تاژ . َر. م̊ ( ]خرمگه[)خ ُ :خرمگاه  

.  در دشت و کوهسار سراپرده برای آسودن  

توده ی گندم و  ‖ توده ی چیزی. َم( )َخ  :خرمن

بازده کشت. .و بنوهای پاک نشده از کاه جو  

زد   تیغش همی چاک  پیل  " دل   
   " فردوسی  ز خون خرمن الله بر خاک زد.    

 ماه،پیرامون  پر فروغ . َم ( پرهون )َخ  :خرمن

دورد، شاه ورد.ه، شایورد، شاچنبرما   

: )خ ُ.َر( تازگی، شادابی ‖ شادمانی. خرمی   

ـُر، آوا ازرخـُ . ر̊ ( ]خرناسه[ خ)خ ُ :خرناس  

   .خواب  بینی و گلو در

   جنگی ساز  ‖ ، شیپورکرنا . ر̊ (خَ ):خرنای

" برفتند نزدیک پرده سرای    
"  فردوسی  بر آمد خروشیدن کرنای.       

( گیاهی مانند اشنان برای رخت  . َر. ن̊ )خَ  :خرند

رج هایی  ‖  و رنگرزان گازران در کارگاه شستن

یا باغچه. کنارجوی، تجن  برای *آگر از  

خرنه  ، ببر.جانوران مانند غرش ِن(  : )خ ُ.خرنه 

غریدن شیر و ببر و پلنگ.  کشیدن:  

یکان   بسیار، فراوان ‖ )َخ. ر̊ ( ]خربار[ :خروار 

  سنگینی، سیسد خروار= سد من

تا خوان خویش  خرواره ب " که بردی   
" فردوسی بر خرد فرزند و مهمان خویش.       

.  )َخ. ر̊ ( مانند خر، خرمانند  :خروار   

]خروچ[   «ـ خـ̊ـُره سـ̊ـرُ » خ )خ̛. ُر(: خروس

*رنگین تاج.. ی ماکیانمرغ نرخانگی ازتیره   

" سپیده دمان گاه بانگ خروس    
   "  وسیفرد  ببستند بر کوهه ی پیل کوس.    

)خ ُ( بانگ و فریاد، هیاهو، آوای بلند.  :خروش  

" برآمد یکی گرد و بر شد خروش    
"  فردوسی  همه کر شدی مردم تیز گوش.      

خروشیدن، فریاد کنان،  درکار (: )خ ُخروشان  

   خروشنده، پرخروش. 

کیان  " ببست آن در و بارگاه   
"  فردوسی  خروشان بیامد گشاده میان.      

ِش. ُم( نام نوا و آهنگی در  : )خ ُ.انخروش مغ

ی ایرانی. گر خنیا  

" زن چنگزن چنگ در بر گرفت    
   " فردوسی   نخستین خروشان مغان در گرفت.   

خواندن اوستا که مغان با آواز   :خروش مغانی

 می خواندند.   

به هیاهو    ن«ـ  » خروشانیت : ) ُخ. دَ(خروشانیدن 

تن. ‖ به گریستن انداخ اداشتن و هنگامه و  

بانگیدن، ن« ـ  » خروشیت ِش. دَ()خ ُ.  :خروشیدن 

فریاد کردن، هنگامه بر پاکردن، سر و ـ   غریدن،

خروش  خروشنده:  .اریدننالیدن و ز سدا کردن ‖

جوش کاردرخروشان: کننده، پرجوش و خروش. 

) خروشید، خروشد، خواهدخروشید،  .وخروش

 بخروش، خروشنده، خروشان، خروشیده(.

ش خجسته سروش درود آورید  "   
"   فردوسی   کزین بیش مخروش وباز آرهوش.      

زاریدن، گریستن. خروشیدن:   

" جهاندار دست سکندر گرفت    
"  فردوسی   خروشیدن اندر گرفت.زاری ه ب      

تاج خروس. ‖ خروچ » خروه« ( ̊ه)خ ُ. :خروه  

  ، ِب.َس(ُب/ ) *بسد » خروهک« َه()خ ُ.  :خروهک

بیرون از آب سخت   یی،بی مهره ی دریاجانور

. در گوهرسازی کاربرد دارد  شود.می   

    )َخ. ر̊.  ِل( بانگ و فریاد بلند و رسا. :خرویله 

ه « (  رَ /رِ  .: )خ ُخره ر  فره، پرتو، فروغ، » خـُو   

روشنی که از سوی خداوند بر برخی از مردم  

 برگزیده برسد و آنانرا سرآمد سازد. 

. ، خواهندهخرنده» خریتار«   ()خ َ:خریدار   

" دو دیگر که گنجم  وفادار نیست    
"  فردوسی همین رنج را کس خریدار نیست.      

خریداری کردن،  » خریتـ ن«  دَ ( )َخ. :خریدن

‖ رهانیدن.   بهای آن با پرداخت  دریافت چیزی

  خرنده:کنش خریدن. خرید:  ≠ فروختن.خریدن 

به  فرمان خر:خریداری شده. خریده: . خریدار

چم خرنده بسان پسوند مانند:  ، بخر، و به خریدن

خواهدخرید،  ) خرید، خرد، خانه خر، کهنه خر.

  ـآمیزه ها: نازخریدن، باز بخر، خرنده، خریده(.

  ، واخریدن، پس خریدن.خریدن

" یکی داد جامه یکی زر و سیم    
" فردوسی  خریدند و بردند بی ترس و بیم.      

خرخرکردن درخواب، خرناسه. خ ُ. دَ( )  :خریدن  

. زهرخند  ( ریشخند، خنده ریش،)َخ  :ریشخ  

، تراشیدن،)َخ.  ِش. دَ( خراشیدن :خریشیدن   

خراشیده، خراش برداشته. خریشیده: برکندن.  

از تیره ی پستاندار جانور » خـ ز«)َخ. ز̊ ( : خز  

با    دارای دم دراز و پرمو گوشتخوار، سموریان،

 پوست خاکستری و خرمایی رنگ.

تابستان که برگ  اه پس از)َخ( پاییز، سه م :خزان

ان رنگانگ می شود، برگریزان. برخی درخت  

" پراکند از یکدگرشان چنان    
" فردوسی که باد خزان برگهای رزان.       
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خزیدن. ) َخ( خیزان، درکار :خزان  

خزنده، جانورانی  *بیشالِ ِد(  )خ َ. َز. :خزندگان  

مانند مار دست و  یا و پای کوتاه دارند و ت که دس

و در  خشکی، درروی زمین می خزند  ند،پا ندار

  گذارند، رسته های آنهامی تخم می زییند و   آب 

   ان.گونه اند:  سوسماران، ماران، الک پشت بدین

و  بی آوند  ی رستنی نهانزا،َخ. ِز( گونه ی: )خزه

  شکشبرای هایی کـُرک وساختار بجای آن رگه 

کنار   دارد. در آبهای ایستا،  مایه های خوراکی

  .روید  تخته سنگهای نمدار میو ها   جوی

سینه ـ   و مالسینه   » خزیتـ ن« دَ ( )َخ.  :خزیدن

به   کشاندن، آهستهزمین ه ب خود را، رفتن خیز

نشسته رفتن و آهسته به جایی   ن،جایی در شد 

خزان:  .و واپس خزیدن پس خزیدن درشدن. 

آنکه بخزد. )خزید، خزنده: خزیدن.  درکارخزنده،  

خزید، بخز، خزنده، خزیده(. خواهد  خزد،   

کاه، گیاه خشک،  ریزه )َخ( خار، خاشاک، :خس

پست، فرومایه، بی ارزش. آدم  ‖ خاشه  

ساییدن. سودن، سودن، : )َخ. دَ( بخساندن  

: )َخ. دَ( شخودن،  ریش کردن، خستن.خسانیدن  

خوابیدن، خفتن،  » خوسپیتـ ن«  دَ( ُخ.: )خسبیدن  

وابیده، خفته. بخواب رفته، خخسبیده: . غنودن  

" بدو گفت بیژن مرا خواب نیست    
" فردوسی  مخسب ای برادر زمانی بایست.      

یدن  به خوابخوابانیدن، : ) خ ُ. دَ( خسپانیدن

)آ تش( واداشتن. به خاموش کردن واداشتن ‖    

خوابیدن، خفتن، » خوسپیتـ ن«  دَ(. : )خ ُخسپیدن

. ، خفتیدنخسبیدن، غنودن  

گد زدن، پایمال کردن، پاسپر  ل: )خ َ. دَ( خسپیدن

   نمودن.

َخ. ِت ( فرسودگی، ماندگی، ناتوانی،  : )خستگی

    ، کوفتگی ‖ ریش، زخم.بی نیرویی، سستی

پرتوان، نستوه، ستیهنده، سرسخت. خستگی ناپذیر:   

" بدان خستگی باز جنگ آمدند    
   " فردوسی گرازان بسان پلنگ آمدند.     

ستـ ن . َت( َخ) :خستن آزردن،   ]خستیدن[« »خـ̊ـو 

‖   خراشیدن، خلیدنکردن،  یزخمآزاریدن، 

   ، آسیب دیدن.زخمی شدن ،آزرده شدن

  ،آزرده، دردمند، رنجدیده، کوفته، کم توانخسته:  

 مانده، از پا افتاده، افگار.

  ترسیدن، هراسیدن.: خستن

نگ اسب هومان بخست " ز تیر خد    
   " فردوسی   با خاک پست.تن بارگی گشت     

س̊(  : )َخ خستو لغزش   ی پذیرنده «  کتو ـ» خـ̊ـو 

* خستوان.بیشال: . و آشکار کردن آن نادرستیو  

گناه.  پذیرفتنخستو آمدن:   

" نشد هیچ خستو بدان داستان    
   " فردوسی  همداستان. پر مایه   نبد شاه       

  فرسوده، درمانده، »خستگ«  : )َخ. ت ِ(خسته

آزرده.  دل‖ رنجور  توان،نا  

" سپهبد چو گفتار ایشان شنید    
   " فردوسی  دل لشگر از تاجور خسته  دید.    

دلتنگ، اندوهگین.خسته روان:   

" همه نامداران ایرانیان    
" فردوسی  ن رزم گشتند خسته روان.از آ      

و« )خ̛. س̊. َر(: خسرو از برنام برخی   » ه ـسر 

بیشال، پادشاه، پادشاه بزرگ،  پادشاهان ساسانی، 

 خسروان. 
فریبرز نزدیک خسرو رسید  "   

" فردوسیزمین را ببوسید کو را بدید.        
مانند  ِن( وابسته به خسرو،  )خ̛. َر. :خسروانه 

همچون خسروان.  شاهانه،خسروان،   

( خارکوچک، خارتوپالی سه )َخ. سَ  :خسک  

تراشه ها ی ریز، خار و خاشاک. ‖ پهلو   

" خسک بر پراگند بر گرد دشت   
"  فردوسی   دشمن نیارد بر آنجا گذشت.که       

کوچک برروی چیزی. )َخ( خراش، شیار :خش  

 ل گِ خام، )گُ( *آگر » خیشت«  : )خ ِ.ش̊ (خشت

* .گوشهراستچهارگوش و یا  ریخت ه ب  

" نه سیم است با من نه زر و گوهر    
   " فردوسی  نه خشت و نه آب و نه دیوارگر.    

میان دو   وشچهارگ  پارچه ی: )خ ِ. َت( خشتک

یا زیر بغل برای گشاد کردن. پاچه ی شلوار  

خشت ساز، خشت زن. ( )خ ِ. ̊ت :خشتمال  

 آنکه پیشه اش درست کردن خشت.

، تهیدست.( بینوا، مستمند . تِ : )خَ خشته  

بی آب، »هوشک ـ خوشک«    )خ ُ.ش̊( :خشک

، ≠  تر . خشک بی نم ، گیاه پژمردهمرده، پژ

‖ نرمش ناپذیر. شاداب، آبدار  

کوته اندیشه. خشک مغز:   س.نِ کِ دست: شکخ  

" یکی کوه دارند خارا و خشک   
" فردوسی    همی خار بویند اسپان چو مشک.      

.: )ُخ( ]خشگار[ آرد سپوس دارخشکار  

کاوی.  پی  : )ُخ( پی جویی، خشکامار  

خشکانیدن[  »خوسا نیتـ ن«]: )ُخ. ن̊. دَ( خشکاندن

. پژمرده کردن ‖ آب یا نم چیزی را گرفتن  
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پسته،  )ُخ. ک̊ ( میوه های خشک مانند:  :خشکبار

زردآلو.  هلو،بادام، گردو، انجیر، برگه ی   

بی هنر و بی دانش  )ُخ. ک̊ ( نماربه  :خشک جان

دلباختگی.  نا آگاه از کام گیری و‖   

، پژمرده  )ُخ. ک̊ ( زمین بی آب و گیاه :خشکسار

.‖ سرگردان، بدبخت   

، بی بارانُخ. ک̊ ( سال خشک، سال  :)خشکسال  

. کشاورزیسال بی بازده در  

تنگسالی،   » خوشـ̊کیه̊ «: )ُخ. ک̊ ( خشکسالی

 بی بارانی. 

کوته نگر، ، خشک مغز: )ُخ. ک̊. َس( خشک سر  

گرا، کوردل. کوته اندیشه، تهی مغز، واپس  

هرچیزخشک، نان خشک ‖   ِک()ُخ.  :خشکه  

پرداخت دستادست. پوالد بی آب ‖   

زمین،  «ه̊  وشکیهخوشکیه̊ ـ  »( : )خ ُ خشکی

خشکی دستگاه گوارش. بارانی ‖ بی سر زمین ‖   

" نخستین که آتش ز جنبش دمید    
"  فردوسی   ز گرمیش بس خشکی آمد پدید.      

 بی ـ   «ـ خـُشیتـ ن نـ  » خوشیتدَ(  )̛خ. :خشکیدن

 *پژمردن. ) به پارسیگ: خشک شدن، آب شدن، 

)خشکید،  . پژمردهخشکیده:  .هوشیدن، بهوشیدن(

 خشکد، خواهدخشکید، خشکاننده، خشکیده(. 

: )به پهلوی( هوشیدن، بهوشیدن. خشکیدن  

تندخویی.  ، برآشفتگی» ِخشم «   ش̊ () :خشم  

" سر بخت بد خواه با خشم اوی    
"  فردوسی  چو دینار خوار است برچشم اوی.     

خشمناک، خشم  »خیشم̊ـگـِن«  ()َخ. م̊  :خشمگین

    .ر، خشمنخشمگن، خشمگیآشفته، ـ آلود، بر

" جهاندار یزدان جهان آفرین    
" فردوسی  سام شد خشمگین. بر کار از آن      

خو،  خشم آلود، خشمگین، تند )َخ. م̊ (  :خشمناک 

 برآشفته، ژیان. 

" از او پاک یزدان چو شد خشمناک    
"  فردوسی  بدانست و شد شاه با ترس و باک.      

   سر( : )َخ. ِش. ن̊ ( ]خشن + سار=خشنسار

  ،از دیگر گونه هانه ای مرغابی بزرگترگو

.تیره گون شسپید  و تن شسر  

" پیاده همی شد ز بهر شکار   
   "  فردوسی  بار.رود خشنسار دید اندر آن     

ش̊ـ)ُخ. ُن(  :خشنود شادمان، خرسند، نوت« » ِخو 

≠ ناخشنود، ناخرسند. د خشنو شاد.دل  

" جهان آفرین از تو خشنود باد    
  " فردوسی پر از دود باد. دل بد سگالت     

خه وبرگ  : )َخ. دَ( پیراستن، بریدن شاخشودن

زدودن برای پیراستن.  .درخت برای پیراستن  

که از پیوند زناشویی   خ ُ( فرزند   /: )خَ خشوک   

   *سنداره. *نغاک، *نباشد، مول،

رنگ ‖  نیلی کبود رنگ، ]خشینه[(  )خَ  :خشین  

   گونه یی باز. 

سوزن در   الندن، خالنیدنخَخ. دَ( : )خفانیدن

 چیزی. 

)خ̛. دَ( خوابانیدن، غلتانیدن، گردانیدن. :خفتانیدن  

)خ̛. َت( خفتو، بختک. :خفتک  

خسپیدن، خوابیدن،  » خوفـتـ ن«  )خ̛. َت( :خفتن

خوابیده، خسبیده. خفته: . ، غنودنخسبیدن، خفتیدن

، کامجویی، نزدیکی،  وبرخاستن  خفتنخفت و خیز: 

 خفتگان.)خفت،بیشال:  ‖  ‖ آهستگی هماغوشی

 خوابد، خواهد خفت، بخواب، خوابنده، خفته(. 

" ز خفتن سراسیمه برخاستند    
"  فردوسی هر جای جنگی بیاراستند. ب      

: )خ̛. دَ( خفتن، خسبیدن، خسپیدن‖ پیچیدن  خفتیدن

 و گردیدن، غلتیدن. )خفتید، خفتد، خواهد خفتید، 

 )بخواب(، خفتنده، خفتیده(.  

، سهشِف(]خپه، خپک[ فشردگی گلو )َخ. :خفه  

     *به رایـَن خفگی، سهش دم و باز دمدشواری 

دلگیر.  جای تاریک و  ‖ یا فشردگی نایدود   

بهنگام دویدن‖   )َخ. دَ ( دم زدن، دم تند  :خفیدن

خفه شده.   خفیده: ‖ خفه شدن.   *شنوسه، اشنوسه  

.: ) خ ُ.دَ( سرفیدن، سرفه کردنخفیدن  

پایمال کردن، لـِه کردن. (: ) خ َ. دَ خکیدن  

)َخ. ِش( خار و خاشاک ‖ چوب کوچک   :خالشه

 برای پاک کردن میان دندان ها.

نشاندن، فروکردن،  )َخ. ن̊. دَ (]خالنیدن[:خالندن  

 سوزن در چیزی خالندن، برنشانیدن. 

و جزآن. *بالگرد  ی راننده )َخ. َل( :خلبان  

   .‖ خشم، برافروختگی بینی. ل̊ ( آب  ِ)خ :خلم

: ) خ ِ. دَ( بینی گرفتن ‖ خشمناک شدن. خلمیدن  

سیاه و سپید، دو رنگ.  ]ابلک[ ( لَ  : )خ َخلنگ  

دن. خ َ. ن̊. دَ( تن را با ناخن خراشان: )خلنجیدن  

آتشمانند[ ]خل: خاکستر+ واره:ِر( :)خ̛. ل̊.خلواره  

، خاکسترگرم با خرده های آتش. نماخاکسترـ   

کرجی و بلم.   راندن پارو برای ل ِ( )َخ. :خله  

تیز،  هرچیزنوکن( دخالن ) از ستاک : )َخ. ل ِ( خله

‖ هنگامه، جنجال.  *دوز گوال مانند سوزن و  

زلزله  با  باد  یکی   " بر آید    
   " فردوسی  ز گیتی برآید خروش و خله.    
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شدن  سپوختن، سپوزیدن، فرو  )َخ. دَ ( :خلیدن

 چیزی، خستن، خراشیدن.نوک تیزدرچیزی  

: فرو خلیده فرو رونده.خلنده:   .یدگیخلخلش: 

خلید، بخل، خلد، خواهد  )خلید، رفته، ریش شده.

 خلنده، خلیده، خلش(.

.  تاب، چین وشکن پیچ و خمیده، )َخ ( کج،  :خم

درشکن ‖ گره ابرو   شکن پیچ در پیچ،خم اندرخم: 

نکوهیدن از روی کینه. خم به ابرو آوردن: .  

" از آنجای برخاست بهمن دژم   
"  فردوسی به ابرو بر آورده از کینه خم.       

یا    یفالوآوند بزرگ س «  بـ̊» خوم( )خ ُ :خم

. و جزآن باده ،سرکه  آبگونه ها، برای گلین  

ن̊. دَ( ]خمانیدن[ کج کردن چیزی،  )خ َ. :خماندن  

والوچانیدن.  تا کردن ‖ دن، پیچانیدن،  دوپیچان

کج شده.خمانیده: کج کننده. خماننده:   

شما را همان روزگار " خماند    
  " فردوسی  نماند خمانیده هم پایدار.    

هماورد، همرزم.  ]خماندن[  . ن ِ(: )خَ خمانه   

    خم کوچک.  » خومـ̊بـ ک«)خ ُ. چ ِ(  :خمچه 

‖ خم های باده ن ِ( سرداب برای)خ ُ. م̊.  :خمخانه   

خمستان. میخانه، میکده،   

. خم کوچک، خمچه » خومـ̊بـ ک«ِر() خ̛.  :خمره   

  از توپال ی. چنبر ) خ ُ. َم( ابزار خنیاگری :خمک 

. گوسپند یا بزپوست رویه یی از  با یا چوب   

  آرامیدن، سخن نگفتن. : )َخ.دَ(خموشیدن 

دهان فاژه،  ستو، ِز( پاسک، بیا : )َخ. م̊.خمیازه 

. هنگام خستگی و بیخوابیدره ب  

، . دَ( کوژ شدن، کج شدن، دوالشدن)خ َ :خمیدن

کجی.خمیدگی: کوژ شده.  خمیده:چفتن.   

درگاه یزدان. ه زانو زدن بخمیدن:    

" چو بهری ز تیره، شب اندر دمید   
"  فردوسی  نامور پیش یزدان خمید. یِ کِ       

برای انبار ویژه  ‖ ِب( خم بزرگ : )خ̛.   خنبه

انباردانه.  مانند گندم و جو. نگهداری بنوه ها  

خم   ‖، جستنبرجستن *: ) َخ. دَ( وشتیدن،خنبیدن

 شدن، کج شدن ‖ تنبک زدن،  دست برهم زدن.

آوایی که هنگام  دلربایی ‖  ،کرشمهناز و)َخ(  :  خنج  

خنجه. از گلو برآید. دلورزی  

( خندان خندان، در کار  )َخ. ن̊. َخ. ن̊ :خنداخند

 خندیدن، خنده کنان، خنده ی بلند و پیاپی. 

واداشتن، )َخ. ن̊. دَ( ]خندانیدن[ بخنده   :خنداندن  

. )خنداند، خندانَد، خواهد اند آنکه بخند ننده: خندا

 خنداند، بخندان، خنداننده، خندانده(.

: )َخ. ن̊. دَ( ]خنداندن[ بخنده در آوردن، خندانیدن  

 بخنده واداشتن.)خندانید، خنداند، خواهد خندانید،

 بخندان، خنداننده، خندانیده(.

اکنده و  )َخ. دُ. َت. ن̊ ( زیر و زبر، پر :تند خند و

. ریشان، تارو مارپ  

شدن چهره و   شکفته   ک «   » خند ِد( )َخ.  :خنده

، روی خشنودی و شادی از آوایی باز شدن لبها با

دست دهد.چگونگی که هنگام شادی و خشنودی   

" جهانبخش را لب پر از خنده شد    
" فردوسی   تو گفتی مگر ایرجش زنده شد.      

د، خنده نبخند   که مردم باو)َخ. ِد ( آن:خنده خریش 

ریشخند. ـ ریش ‖  

ـ  خنده زدن، لب  » خندیدتـ ن«  دَ( . )خَ  :خندیدن

که بخندد. خنده کننده، آنخندنده:  بخنده گشودن.

 ،به چم شکفتهدرکارخندیدن، و  رو، خندهخندان: 

)خندید، خندد، خندان.  ی پسته : گل خندان،مانند 

 خواهدخندید، بخند،خندنده، خندان، خندیده، خنده(. 

بخندبد خسرو ز گفتار زن "    
"  فردوسی   بدو گفت کای شوخ لشگر شکن.      

و   خوب  نه سرد و نه گرم ‖ *پنادِ ( )خ ُ. نَ  :خنک

 خوش، خجسته، نیک ‖ تر، تازه. 

: ) خ ُ. ُن( واژه ی ستایش، خوشا، نیکا،   خنک

 خنکا، آفرین، نیک و خرم باد.

" خنک آنکه آباد دارد جهان    
"  فردوسی ون نهان. بود آشکارای او چ      

اسپ سپید. هر چیز سپید. خ ِ.ن ̊(   ):خنگ  

پویان براه  شتند ذ گبر  " دو تن   
"  فردوسی  یکی باره خنگ و دیگر سیاه.      

نادان، کم هوش، گیج.  )خ ِ. ن̊ (  :خنگ  

آوند ،، و خانه خانهَخ( ابزارآشپز / )̛خ:خنور   

. و جزآن ، خمکوزه   

  " همه جام باده سراسر بلور 
"  فردوسی  تبوک های زرین و زرین خنور.      

ترانه، آهنگ.  آواز، » هونـیاک «  خ ُ() :خنیا  

ساز  نوازنده، ر«» هونیاگـ   )خ̛. ن̊. گَ( :خنیاگر  

:  بیشال سرود خوان، ،  خواننده،رامشگر ـ زن، 

رامشگری، نوازندگی.خنیاگری:  .خنیاگران  

،  دَ ( پیچیدن آوا در گرمابه و کوه : )ُخ. خنیدن

   .پژواک

" همه دشت از آوازشان می خنید    
   " فردوسی همی رفت تا شهر پیران رسید.    

‖ بلند  پسندیده، ستوده، گزیده) خ ُ. دَ(  :خنیده

 آوازه ، سرشناس، نیکنام.   
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دیوخوی:  . ، منش̛( ]خوی[ سرشت، نهاد  و)خ  :خو

 بد سرشت، دیو نهاد.

" از آن پس به گرسیوز دیو خوی    
   "   فردوسی آن شاه آزرم جوی.  چنین گفت     
گیاه انگل.  ،ندهپیچگیاه هرز و  (. و̊ )خ َ :خو  

" زمانی بدین داس گندم درو    
"  فردوسی  بکن پاک پالیزم از خار و خــَو.      
در شاهنامه نماد گونه ی هر آنچه زیانبار است و  ،وـخ

آزار.)پالیز از خار و خو خواهم پیراست(. رنج و مایه ی  

اب  خا() :خواب چگونگی   «ـ خـ̊واپ  » خـ̊ـو 

  وآسایشسهش های پنجگانه آرامیدن  آرامش و

آنچه   ‖ با بستن چشم  مردمزاد و جانوران در

*تیناب. :درخواب دیده می شود  

از آن خاک برخاست شد سوی آب  "   
"  فردوسی  چو مستی که بیدار گردد ز خواب.     

 ، نیمه خواب  :)خا. ̊ب ( ]~  آلوده[آلودخواب 

‖ بسیارخواب.نیمه بیدار  

]خوابانیدن[ خسبانیدن،  )خا، ن̊. دَ(  :خواباندن

فرو نشاندن ‖ بستری   ‖ خوابنیدن، به خواب بردن  

خواباننده:   کردن ‖ از کار انداختن ‖ اندوختن.

  ـ خوابانده: خوابانیدهخواب کننده، به خواب برنده. 

ـ )خواباند، خوابند، خواهد  به خواب برده شده.

ند، بخوابان، خواباننده، خوابانده(. خوابا   

" جوان را بر آن جامه ی زر نگار   
   " فردوسی بخواباند و آمد بر شهریار.     

ندیده گرفتن.چشم خوابانیدن:   

" به ایشان یکی بانگ بر زد به خشم    
" فردوسی  بتابید روی و بخوابید چشم.      

درخواب.رخشاره  چ ِ()خا. :خوابچهر   

 خواب، *چه ی ب̊ ( بستر، سرا )خا. :خوابگاه

. خوابستان، تختخواب   

" چه بد بود کین دشت راه تو بود    
"  فردوسی   نه آرام را خوابگاه تو بود.      

   راه رفتن اسی:روانشن ()خا. ب̊. گَ :خوابگردی

 بیمار کهکارهای نیمه خودکارانجام در خواب و 

بیماری با دارو  .بیاد نخواهد داشت پس از بیداری  

 درمان پذیر است.

خواب گزارنده، کسی (  ) خا. ب̊. گ̛ :خوابگزار

می گشاید و راز آنرا برمی نمایاند. را  *که تیناب   
  . فرویداست درونیوسویه ی بیرونی تیناب دارای دو»

بیشترین بخش هسته ای  اتریشی ناس پرآوازه ی روانش

 و دانسته است  با نیروی » لیبیدو« در پیوند تیناب ها را

همسان با  و بسیار پیچیدهرا  راز تیناب  گشاییباز 

.   «است « دانسته هیروگلیف» الفبایبازشناسی   

خفتن، خفتیدن،  » خ̊ـواپیتـ ن« )خا، دَ ( :خوابیدن

خفته. خوابیده: ، آرام گرفتن، غنودن خسبیدن، 

)خوابید،خوابد، خواهدخوابید، بخواب، خوابنده،  

 خوابیده(.

سرور،   ، خدایچه[ج ِ(] درپارسی : )خا.خواجه

. مرد بی خایه بزرگ، مالدار، سوداگر‖   

َ " بدو گفت کای خواجه ی سالخ  ورد ـ  
َ چنین جای آباد ویران که ک     "  فردوسی   رد.ـ  

دیدن. دشواری در  : ) خا. دَ(خواجیدن  

خاکسار، ناچیز،  پست، ار« و  ـ» خـ̊)خا(  :خوار

پستی. خواری:. درمانده، زار و زبون، بدبخت   

دشمن اگر چه بود خوار و خرد " که    
"  فردوسی مر او را بنادان نباید شمرد.      

  دیگر  و  برنججو، گندم،  )خا. ر̊ ( :خواربار 

‖ خوراک اندک. ، بنشن هابنوها  

" دهمتان ازین بیشتر خواربار    
" فردوسی  گل سرختان بشکفانم ز خار.      

)خا. ر̊ ( بی بند و بار، آسانگیر.  :خوارکار  

پستی، زبونی، اریه̊ « و  ـ» خـ̊(  )خا :خواری

. فرومایگی  

" که این راز بر ما بباید گشاد    
" فردوسی وگر سر بخواری بباید نهاد.       

آهنگ، خواهش،واست« ـ» خـ̊: )خا.س̊ ( خواست  
   آرزو، گرایش.، کشش.   *یازش،

خواهش دل.دل:  خواست  

" بر این نیز اگر خواست یزدان بود    
" فردوسی خت خندان بود. دلم روشن و س      

خواهنده، خواهان،  استـ ر« » خ̊ـو (: )خا خواستار

فراخواندن.  : خواستارکردنخواستگار.    

" شدند انجمن بر در شهریار   
" فردوسی    بدان تا چرا کردشان خواستار.      

آرزوـ  )خا. ̊ت ( خواهان، خواهنده،: خواستگار  

زناشویی.  درخواست خواستگاری:مند.   

آن پس نشستند بر مرغزار " از   
" فردوسی   سخن گفته آمد ز هر خواستگار.       

]خواهیدن[   واستن «ـ̊ » خ)خا. س̊. َت( :خواستن

، کردن، دوست داشتندرخواست  آرزو کردن،

خواهش:  ‖*یازیدن ‖  فراخواندن، خواهش کردن

خواهش کننده، درخواست خواهنده: درخواست. 

خواستار،  واهان: خ خواستاری، خواهندگی:  کننده.

 *.به داومند  خواهش کرده شده،خواسته: خواهنده. 

بسان پسوند،  به خواستن، بخواه، و فرمانخواه: 

 مانند: آزادیخواه، خودخواه.
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  د، خواهدخواست، بخواه،ـَ خواه )خواست،

خواهش(.  خواهنده، خواهان، خواها، خواسته،  

" همی گفت کز کردگار جهان    
"  فردوسی   و نهان.بخواهیم همی آشکار       

آنچه   ‖ دارایی » خـ̊واس̊ـتـ ک «خا. ِت()  :خواسته

.آرمان یازش ‖دلخواه باشد ‖   

 *َزکاب. برای : )خا. ل ِ( آوند کوچکخوالستان

. الستانوخزکاِب  برای ابریشم یی پاره خالسته:  

  افشاندن ‖ چشیدن.  ‖ : )خا.دَ( گستردنخوالیدن

خوانساالر.  خوالگر، آشپز، گَ ( .)خا:خوالیگر  

بفرمود رستم به خالیگران "    
    " فردوسی که اندر زمان آوریدند خوان.     

خواِن  ‖  چوبی *تبوک » خـ̊وان«  )خا( :خوان

نشستن پیرامون آن برای  *یا خوانپایه *ه دارپای  

خوراک. ‖  روی سندلی  

" نهادند خوان گرد باغ اندرون    
" یفردوس   خورش ساختند از گمانها فزون.     

( خوان کوچک، تبوک  )خا. ن̊. چ ِ :خوانچه

:  خوانچه ی زرین‖  میوه و شیرینی کوچک برای

زر.  یخوانچه  نمار به آفتاب ،   

مهمان کردن ‖    ‖ : ) خا. دَ( خواناندنخوانانیدن

آموختن.  خواندن  

  *فراخواندن ن« » خـ̊ـوانتـ   ) خا. ن̊ .دَ( :خواندن

‖ نیایش  ندن آوازخوا ‖  خواندن*نبیگ  به مهمانی‖

می ـ  که آنخواننده: ونام خدای را بر زبان راندن. 

شده. پذیرفتهخوانده شده،  فراخوانده:  خواند.  

  و روشن. خواننده، نبشته ی خوش دبیرهخوانا: 

ـ   آوازخوانندگی: . شایسته ی خواندن  خواندنی:  

به  فرمانخوان: خوان.  آوازخوانی، پیشه ی 

 ده بسان پسوند،به چم خوانن و خواندن، بخوان،

)خواند، خوان.   آوازروزنامه خوان،  مانند:

خوانَد، خواهد خواند، بخوان، خواننده، خوانا، 

 خوانده(. 

" سوی ژرف دریا همی راندند     
"  فردوسی   آفرین را همی خواندند. جهان       

شپزخانه،  )خا. ن̊ ( سرپرست آ :خوان ساالر

 خوالیگر، خوانسار، سرور خالیگران. 

]خوراک ~[ دانش آموخته  : )خا.ِش( ناسخوانش

،  ها خوراکبررسی و پژوهش ی  رشتهدر

 :خوانشناسی. خوردنی ها و سود و زیان آن ها

ها.  ا و خوراکهدانش شناختن خوردنی    

. ترانه خوان ،خوانِد( آواز  ن̊.: )خا. َن.خواننده  

خوانندگان.  رمن:  

ه̊ « )خا. َه (  :خواهر هرـ خـُو  همشیره، » خـُو 

 پدر و مادر یک با دختریا پسر دیگراز هکردخت

. نباز باشد مادر ه  پدر و یا  یا تنها با، باشد   

" سه خواهر ز یک مادر و یک پدر   
  " فردوسی  پریچهره و پاک و خسرو گهر.    

ازـ نام ستاک  )»خـ̊واهیشـ̊ن« : )خا. ِه ( خواهش  

خواهه. درخواست، خواست، آرزو،  ( خواستن  

واهش نمود جمشید از مهر خه ب "   
"  فردوسی  نهادش کمان پیش و پوزش نمود.       

، میانجی)خا. ِه .گَ ( خواهش کننده،  :خواهشگر  

 پایمرد، پایندان. َرمـَن: خواهشگران. 

" بیارد کنون پیش خواهشگران   
   " فردوسی ز کابل فراوان گزیده سران.     

درخواست کننده‖ خواستار،   : ) خا.ن̊. ِد(خواهنده

‖ گدا.، خواهان رخواستگا  

" مکن خوار خواهنده درویش را   
"  فردوسی  بر تخت منشان بد اندیش را.      

خواستن، درخواستن، آرزو  دَ(  : ) خا.خواهیدن

‖ میانجی شدن.  ، درخواست کردنداشتن  

، خوشایند،  پسندیده» هوپ ـ خوپ«  ̛خ ( ) :خوب

خوبان   بیشال: نکو روی، زیبا.خوبرو: ‖  ، نغزنیکو

خوب ≠ بد.   .دیگری ژه ی پذیرفتن سخنوا ‖  

" سرش راست بر شد چو سرو بلند    
"  فردوسی به گفتار  خوب و خرد کاربند.       

زیبا روی، خوش چهره. )خ̛. ب̊ . ُر(  :خوبرخ  

 خوشگل، خوبروی، خوب رخسار.

" شوم ناپدید از میان  گروه    
" فردوسی بََرم خوبرخ را به  البرز کوه.       

نیکویی،  مهربانی، »  ̊ » هـُوپیه  ( و̊: )خخوبی 

≠ بدی، زشتی.  . خوبی‖ زیبایی ، بخششنیکی  

" به ایران همه نیکی از داد اوست    
" فردوسی  مردم همه یاد اوست. کجا هست       

پخمه. گول، نادان،   ل ِ(پ̊. ـُ خ ) :خوپله  

: آزردن، رنجیدن. خوچاریدن  

ید. نارسایی در د به شوند  بد دیدن: ) دَ( خوچیدن  

  *جاینامخویش، خویشتن. » خـ̊ـِوش«  (̛خ ) :خود

چنانکه  گوینده، شنونده و سوم کس. برای   *هنباز

به گونه  خودمن، خود شما، خود او. همیشه  : گویند

در پافشاری به   .شما خود آمدید  مانند: آید، *تکین

بیهوده. بیخود:  کار می رود، مانند: تو خود گفتی.  

شدن. بیهوش ازخود بیخود شدن:   

   " سر تخت و بختش بر آمد به کوه 
" فردوسی   پلنگینه پوشید خود با گروه.      
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ـ آرایش  خود ]خود آراینده[  ) خ̛. ̊د ( :خودآرا

. خوش پوش کننده،  

ـ  شناسی، خویشتن خود  ̛. ̊د (: )خ خودآگاهی

و بی   بی آموزش اخت خود بخود،شناسی ‖ شن

   . ی به چیزیمیانج 

.ِت ( خودناباوری، شناسه و : )خ̛. ̊د خودباختگی  

خودفراموشی. بیگانگی از خود. داشتن، کیستی ن  

خود استوار  : )خ̛. د̊ ( خویشتن یابی، بخودباوری 

 بودن، بی گمانی به توانایی و نیروی خویشتن.  

توـ: )خ̛. ̊د ( بردبار، شکیبا، خونسرد، خوددار  

.دار، خویشتن دار  

ـ  ودروخخودکار، رونده ی (  . رُ ̛. ̊د)خ  :خودرو 

  براییا خودروهای بزرگ  *های خویشیک 

کاال.  ابجایی مردم یاجو  ترابری  

گیاهی که تخم  : )خ̛. د̊ ( گیاه خود رسته، خودرو  

 آن را نکاشته باشند و خود بخود بروید. 

. بزرگ شدن و پرورش بی آموزش: خودرو   

کوشنده و ورزنده خته[  )̛خ (]خودسا :خودساز  

اموزد و به جایی  آنکه خود بیبی یاری دیگری. 

 برسد و پیروزگر شود. 

خود ستاینده، نا  ـ  )س ِ( ]خودستای[  :خودستا

 فروتن، خودپرست، شیفته بخود، خودبین. 

بد کاره.  روسپی، (: )د ̊. ُف خود فروش  

: گزاف گویی از خود، خودنما،  خودفروش  

و نیاز   خ̛ ( آنچه بخودی خود کار کند ) :خودکار

‖ ابزار  ارگر ورزیده‖ کبه یاری نداشته باشد 

.که نیاز به خوالستان نباشد  خودنویسنوشتن،   

، پند )د̊ ( ]خودکامه[ خودسر، یک دنده :خودکام

خودسری، خیرگی.  خودکامگی ـ خودکامی:  .ناپذیر  

 " همان خواهرش نیز بهرام را
"    فردوسی چنین گفت آن مرد خودکام را.      

ر«  (خ̊. وَ / ر̊:)خـُ خور ، رشید خوهور،» خـ̊ـو 

   خورشیدی. ماهیازدهم هرروز آفتاب‖
ِ " چو اندر ب  ه خور نهادی چراغرَ ـ  
" فردوسی  پسش دشت بودی و در پیش باغ.     

خور، شایسته، سزاوار. : ) خ̛ ( درخورا  

خواربار،نان روزینه،  خوردنی،  ()̛خ  :خوراک 

‖ آنکه همه چیزنمی  مزه بد   خوراک :بد  خورش.

‖ آنکه خوب می   خوشمزهخوش خوراک: خورد. 

.خورد و به هر خوراکی می سازد   

به خوردن  رانیتن« » خـو  : )خ ُ. ن˚. د ( خوراندن

آنکه خوراننده: بخورد کسی دادن. واداشتن، 

 چیزی را به دیگری بخوراند. 

خرجینه، بارجامه،  :) ̛خ ( ]خرجین[ خورجین 

.دو سوی تن چارپا باردان.* توبره، گوالباردان،   

شایسته، درخور، خورا، سزاوار.  (  .ر̊  خ ُ: )خورد  

( خوراک، خورد و خوراک. ر̊  : ) خ ُ.خورد  

" همی داد مر خورد شان باربار    
" فردوسی  نکویی همی کرد بیش از شمار.      

  .: ) خ̊. َو. ر̊ ( درآمد و هزینهخورد

چیزی،    یدناوبار رتـ ن«» خـ̊ـو   . د َ()̛خ :خوردن

اییدن و جاویدن، خگلو.  بردن خوردنی درفرو

  ‖ باالکشیدن، واپس ندادن‖  سپس اوباریدن

اوباریده  خورده: بخورد. آنکهخورنده:   ن.سایید 

به  فرمان خور:خوراکی.  هرچیزخوردنی: . شده

، بسان پسوند به چم خورنده   و خوردن، بخور

مانند :   ، خورنده: نیز گویند خوارمانند: باده خور. 

واهد ـ  خخورد، خوَرد، )باده خوار، گوشتخوار.

را، خوران، خورده، خورد، بخور،  خورنده،  خو

آمیزه ها: سوگند خوردن،   خورش، خورشت(.

 دود چراغ خوردن، خشم خوردن. 

ریش̊ )خ̛. ِر(  :خورش   )نام ستاک از خوردن(. ن«» خ̊ـو 

با گوشت و سبزی ها.  ، خوراکخوردنی  

سپید  ر̊و ِ  ذَ ـَ ت " خورشها ز کبک و   
   " فردوسی امید. بسازید و آمد دلی پر     

: )خ̛. ِر.ش̊. گَ( آشپز، خالیگر. خورشگر   

" ز هر گوشت از مرغ و از چارپای    
" فردوسی  خورشگر بیاورد یک یک بجای.      

رِشت« ( ر̊.)خ ُ:خورشید    [ + شید خور] » خـ̊ـو 

هرباسپ  ستاره یی که زمین وهور. مهر،  آفتاب،

گردشند.  دوری آن پیرامون آن در  دیگر  *های

پرتو  و   سد و چهل و نه میلیون کیلومترزمین از 

. هرستاره  زمین می رسد ه درهشت تسوک* ب آن

است. سامانه های خورشیدیهسته یکی از ایستا  

خورشید دل.خورشید سان، خورشید فر،آمیزه ها:   

" برون آمد از گرد فرخنده زال   
"  فردوسی  ید رخشان بر آورده یال.خورشه ب      

   .رخ  ~، خوبروی: خورشید چهر

" کشیدند با لشگر چون سپهر   
" فردوسی   همه نامداران خورشید چهر.      

‖  گردآوردن، اندوختن، فراهم آوردن :خورشیدن 

، سزاوار شدن. شایستن  

. وابسته به خورشید تیک« رشِ و  ـ» خ̊: خورشیدی   

 سال خورشیدی.

درخورد، شایسته،  خور،در)خ̛. َر(  :خورند 

.ند اندرخور  فراخور، سزاوار،  
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ران«  : ) َو(  خوروران رو  خاور، سوی بر  »خ̊ـو 

خوربران. آمدن آفتاب.   

رزرین سپ" که هر بامدادی چو    
   "فردوسی   ز خاور بر آرد فروزنده سر.    

فراخواندن به جشن بیوگانی  و  : ) دَ(خوزیدن 

ستن، درخواستن. ـُ جبازمهمانی ‖    

‖ خیسانیدن.: )دَ( خواستن، آرزوداشتن خوسانیدن  

ــ̊ خوست ، آبخوست، َو. س̊ / خـُس̊ت( آداک: )خ

، خشکی در میان دریا که گرد آنرا آب  آبخو

خسته، آزرده، فرسوده.  مانده،  ‖فراگرفته باشد   

ستـ ن«  َت( س̊./ ُخس.  خـَ̊و.) :خوستن » خـُو 

‖ پرسیدن، خواستن،    کوفتن، کوبیدن، ما لیدن

کوفته، مالیده.خوسته:  خواهیدن.  

پرچین شدن ‖ فراهم   : ) دَ( خشکیدن،خوسیدن

 آوردن، گردآوردن ‖ درهم کشیدن. 

ش «» خـ̊  (شـخـُ  /وَ ـ̊ )خ :خوش خوب، نیک   و   

ای خوش، چه خوشا: . شاداب، شادمان ،خرم‖ 

آهسته خوش خوش:  ما.رَ ـُ خوب، نیکا، خنکا،خ

خوش خوشک.  اهسته، از روی خوشی،  

" خوش آنروز کاندر گلستان بدیم    
   " فردوسی   بدیم.  بزم  سر افراز دستانه ب    

‖  )خ̛. ب̊ ( میوه ی پخته شده با شکر :خوشاب  

خوش آب و رنگ، گونه یی مروارید  ‖ تازهتر و

  مروارید شاهوار. ،  روشن وسپید 

" یکی دسته را سیم و زر اندر است    
"  فردوسی است. ه خوشاب پرگوهردو دسته ب       

)خ̛. َم( ]خوش آمد[ سخن خوش آیند،  :خوشامد  

  بهنگام پذیرفتن مهمان، درود گرم و  گرمسخن 

‖ چاپلوسی.  خوشایند   

دَ ( خشکانیدن، خشکاندن. )خ̛.  :خوشانیدن  

" پر از خون مکن دیده و تاج و تخت    
"  فردوسی   مخوشان بمن خسروانی درخت.      

خ̛. َی( ]خوش آیند[ دلپسند، پسندیده، ) :دخوشاین  

 دلنواز، شایسته ‖ گفتار و رفتار خوشایند.

  آنکه )خ̛. َو( ساده دل، زود باور، :باور  خوش

: خوشباوری .بپذیرد و به سادگی همه چیز را د زو  

 ساده دلی، زودباوری. 

بهروز، نیک بخت، نیک ـ  : )خ̛. َب( خوشبخت

 اختر، کامیاب، نیکروز≠ بدبخت، شوربخت. 

دار، مهربان.)خ̛. ش̊. َب( مردم :خوش برخورد  

برای   دیدهبرش پسن( .ِر  : )خ̛. ش̊. بُ برش خوش 

خوش  جامه ینیکو،  و دوخت  ، برشجامه

بودن.  خوش اندام  ‖ نمار به دوخت   

خوش  : )خ̛. َت(]خوش تراشیده[خوش تراش

  ، نیکوتراشیده، زیبا.تندیس خوش تراش دیسه، 

 اندام خوش تراش، پاهای خوش تراش. 

خوشخور.، خوب خور  :خوشخوراک  

خوشخو، نیک ـ  » هوِخم «  ش̊ (.)خُ :خوش خیم

ـ چنگاری بی  *دشپل های به پزشکی:در ‖  د نها

خوش خیم ≠ بدخیم.  گویند. آزار و بی سیج   

نیکو کردار، ،  خو. َر(  خوش˚ش.: )خُ رفتارخوش

خوشخرام.‖ مهرباننیک رفتار،   

سخنور، خوش گفتار، ُس.َخ(  ُخش.: )خوش سخن  

‖ بزم آرای.شیرین سخن،  شیواسخن   

" بیامد فرستاده ی خوش سخن    
   " فردوسی  بـُد به سال و به دانش کهن.که نو     

ـ زود  ه، گوارا ‖خوشمز)ش˚. گُ (  :خوشگوار  

، سبک.ندهزود گوار زودگذر، گوار،   

" همه آبها روشن و خوشگوار   
"  فردوسی همیشه بر و بوم او چون بهار.       

، نیک نهاد، )خ̛. َم. ِن( نیکورفتار :خوش منش   

ند. دان، خرس‖ شادان، خن، سازگارخوشخو  

" برفتند شادان دل و خوش منش    
   " فردوسی  پر از آفرین لب ز نیکی دهش.    

)خ̛. َن( خوش آواز، خوش آهنگ.  :خوشنوا  

و   رامشگر، خنیاگر )خ̛. َن( نوازنده،:خوشنواز 

. و چیره دست  زبردست  نوازنده ی   

" چنین گفت کز شهر مازندران   
" فردوسی   یکی خوش نوازم ز رامشگران.      
چگونگی    کسی که : )خ̛. ش̊ . ن ِ(شنویس خو

نیکو و پسندیده باشد، آنکه دبیره را  نویسش اش 

،  آرایش ارش زیبا، نگ نویسی:خوش زیبا بنویسد. 

  .نوشتار و دبیرهدرو پیرایه  زیور

دانه،   چندین )َش. گ َ.ِل( ]شنگله[: )ش ِ( خوشه

:  مانند خوشه. یا گل بهم پیوسته روی یک   میوه

  خرما. جو، ور، گندم، خوشه ی انگ

" به خروار از آن پس ده و دو هزار   
     " فردوسی بار.   رند خوشه درون گندم آبه     

  ‖ پژمریدن خشکیدن،»خوشیتـ ن« دَ(  ) :خوشیدن

الغر شدن.   ‖ ترکیدن لب ازخشکی  

از راسته ی ی است پستاندار « » هوک   :خوک 

  پوزه ی کشیده، دست و پا ی کوتاه،سم داران، 

، ی و پوست کلفت چربچشم های کوچک، تن پر  

.  پوست آن درساختن توپ بازی کاربرد دارد   

" بکشتند چندان ز خوکان که راه   
" فردوسی یکبارگی راه تنگ شد بر سپاه. ه ب      
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خوکچه، جانوری است از  (هِ .کِ  ) :خوک هندی 

برای    آزمایشگاه هارد ، جوندگان گیاهخواررده 

!می بردند « را بکارهبی گنا   این» پزشکی زمونآ  

آمخته،   دمساز، گَ( خو گیرنده، خوگیر، ) :خوگر

ا ُخت گیر.  دست پرورده،  

 در  سرخ رنگ  آبگونهن« ـُ » هون ـ خ :خون

بوی   واست  مزهکمی شور ،جاندارانرگهای 

از گویچه های سرخ و   آن ساختار دارد، ویژه 

  و مایه های اکسیژن  خون است،  *خونابه سپید و

  ـ مییاخته ها به همه پس از گوارش  اسودمند ر

گویچه های  سرخی خون از فراونی   رساند.  

به شوند کارکرد دو سویه ی آهن که است سرخ   

.  می باشد  اکسیژن در خون و   

چه های  ی که گویب ِ( ]خوناب[ مایه ی ) :خونابه 

.سرخ و سپید درآن شناورند   

( ]خونخواره[ خونخور، خون  . خان̊ ) :خونخوار   

. آدمکشو  سنگدل، ستمکار بهنمار  ‖ مـ آشا

ستمکاری.  خونخواری، خون آشامی، :خونخوارگی  

خون تاک، باده  . َر( ]خون رزان[ )نِ :خون رز   

.نیز: خون دختر رز،  ـ ی انگوری  

گرمای تنش   که ی ) ن̊. َس( جانور :خونسرد 

ـ  رامونی است که در آن می مای پیهمگون با د 

  . خزندگانرخی مارها و ب، مانند: ماهیان، زیید 

: ) ن̊. َس( بردبار، شکیبا، آرام. خونسرد   

جانوری که گرمای تنش  هرن̊. گَ (  ): خونگرم

بستگی  به گرمای پیرامونش  دمای خونشایستا و 

نمار  ‖ : پرندگان و پستاندارانمانند ، نداشته باشد   

مردم مهربان و خوشخو. به   

کژ،  ( پیچ خورده، کج،  / خـُه̊ ه̊)خـَو. :خوهل 

کژی ≠ راستی. خوهلگی ـ خوهلی: . است نار  

( سرشت، نهاد، منش. : )خـُوخوی  

" جوانیش را خوی بد یار بود    
"  فردوسی   همه ساله با بد به پیکار بود.      

  مزه شور آبگونه خِی̊ / ُخی̊ (  /  )خـَوی̊ :خوی

زیر پوست به هنایش گرما و های *که از دشبل  

  د.تراو می یا تب بیرون

را شاه از ایران بخواند  " یکی مرد    
"  فردوسی  که از ننگ ما را بخوی در نشاند.      

‖  و تازه]خید[ گیاه سبز ت« ـِو ـ» خ̊  ) َخ ( :خوید

. نبسته  خوشهو   نارس گندم و جو   

: )َخ. دَ( نشخوار کردن.خویدن  

نزدیک،  خویشاوند،ش« ـوِ » خـ̊)خیش(   :خویش

وندی، خویشاخویشی: : خویشاوندان. بیشال. وابسته  

خود، خود او، خویشتن.  با دیگری ‖  بستگی  

خویش بین، خویش کار.آمیزه ها:   

یکم کس، برای  *: )خیش( جاینام هنبازخویش  

و بیشال.  *دوم کس و سوم کس تکال  

" تهمتن فرامرز را پیش خواند    
"  فردوسی  به نزدیکی خویش او را نشاند.      

ند«» خـ̊وِ   )خی. َو( :خویشاوند  ازسوی  پیوند  شاو 

وابستگی با خانواده، پیوند خانوادگی  یا مادر پدر،

خویشاوندان. بیشال: ریشه، هم نژاد.‖ هم  

خویش، » خـ̊و ِشتـ ن « )خی. َت(  :خویشتن

دوم کس و *کس، برای یکم *جاینام هنبازخود، 

، نهاد. وبیشال. ‖ سرشت، منش *سوم کس تکال  

جان و تن خویشتن دار گوش ه " ب   
   " فردوسی   مردان هوش.شیر  ننگهدار ازی    

خود بین، خودپسند، خویش بین.  :خویشتن بین   

. ، پارساکارشکیبا، بردبار، پرهیز :خویشتن دار   

خود را خودکار، شکار« »خـ̊وِ )خی(  :خویشکار

   *کشاورز، دهگان. ‖ پاسخده دانستن، کوشا 

ز دینار سیسد هزار سالیه ب "   
"  دوسیفر   ببخشید بر مردم خویشکار.      

  در پی کام خودکام، خودکامه،  )خی( :خویشکام

.و آرزوی خویش بودن، خودپسند، خودسر  

" برین است رایم که دادم پیام    
" فردوسی   اگر بشنود مهتر خویشکام.      

ی  گونخوی کردن، خیسیدن تن، آب : )دَ(خوییدن

ـ  تب یا ازترس از تن برون می  در گرما، که

 تراود.

واژه ی ستایش، وه، ِزه، خوب، )َخ. ه̊ (  :خه

خوشا، آفرین، خه خه، به به، وه وه. خهی:  خوش.  

ـ یک خیک، مشک، خیک آب، خده ی کاهی :خی

انبان. .برای آب  ینچرمباده، آوند   

اه گشاد و هموار برای گذر و ( ر)خی  :خیابان

ترابرها. مردم و رفت و آمد   

دراز و   تابستانی  سبز، میوه یویار« ـ» خ  :خیار

  آمادنبرای  کوچک تر، خیارهای رشت د 

    کاربرد دارد. و خیار ترشی شورخیار

دراز خیارباریک،ر̊. َچ. َب(  ) :چنبرخیار  

.،  ناهمواروشیاردارو کژ  

در بیخ  آماس دژپیه های تنابه یی َر( )  :خیارک 

. زیر بغل ران یا  

، جاویدن. خاییدن، جویدن ( دَ  : )خیاییدن  

ستیزگی، خود ـ   ر ِ( گستاخی، : )خی. خیرگی 

بی شرمی، بی آزرمی.  یهندگی ‖ ستسری،   
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بی پروا، گستاخ، سرکش،  ( رِ   )خی. :خیره  

    لجباز، بد اندیش، نابکار.

" فرستاده را گفت رو باز گرد    
"  فردوسی   بگویش که ای خیره ناپاک مرد.     

شگفت زده، سرگشته.خیره:   
بگفت ای سخن مرد بسیارهوش  "    

" فردوسی  ه، بدو داد گوش.سپهدار، خیر      
. به چم  بیهودهخیره:   

" از این پس، به خیره، مریزید خون    
    " فردوسی که بخت جفا پیشگان شد نگون.     

ر ِ(]خیره روی[ بی آزرم،   خی. : )خیره رو 

بی شرمی، گستاخی. خیره رویی: گستاخ.  

. ر ِ. َس( خود سر، یک دنده، )خیِ  :خیره سر   

یباک، آشفته، پریشان. گستاخ، بی پروا، ب  

" بدو گفت شاه ای بد خیره سر   
" فردوسی   آمدستی بدین بوم و بر. چرا      
‖  جست، جهش، برخاستن، برجستن)خی(  :خیز

به  ‖  ایوان  بلندی *، بلندی چخت ی آب ‖   کوهه  

و برخاستن  نشستن  افت و خیز: مانند، ده،چم خیزن

.و مرد  زنآمیزش  نماربهخفت و خیز: ‖   

و گفت کز خفت و خیز زنان " بد    
"  فردوسی   جوان پیر گردد بتن بی گمان.     

خیزآب، کوهه ی آب. خیزابه، )خی( :خیزاب  

ـ  هنگام آنکه خیزد ‖  )خی( جهنده، :خیزان

   خیزیدن، در کار خیزیدن.

به  جهاندن، ن̊. د َ( ] خیزانیدن[ خی.) :خیزاندن

  بر خیزاندن، بلند کردن.  خیزیدن واداشتن،

. جهاننده ننده:خیزا  

لغزیدن، آهسته  » خـ̊زیستـ ن« )خی. دَ(  :خیزیدن 

جستن،  جهیدن، ‖ ، سر خوردن بجایی در شدن  

خیزنده:   .، برخاستنبرپا ایستادن خیز برداشتن،

 فرمانخیز: خیزیدن. کار درخیزنده، خیزان:  جهنده.

بسان  و به چم خیزنده  ،ستن، برخیزبه برخا 

زید، خیزد، مانند: سبک خیز. )خیپسوند،   

   خواهد خیزید، بخیز، خیزنده، خیزان، خیزیده(.

    ، تر، نمناک.نمدار   » تـ ر« ()خی  :خیس

ن̊. د َ( ]خیسانیدن[ خوسانیدن،  خی.  ) :خیساندن

  ، آغاریدن، فرغاردن،گذاشتنچیزی را درآب 

)خیسانید، خیساند، خواهد خیسانید،  آغوندن.

 بخیسان، خیساننده، خیسانیده(.

خیس شدن،  » خـ̊ویستـ ن« )خی.دَ( :خیسیدن

‖  ، فرغاریدن، آغاریدن خیساندن  ‖ ترشدن

آبدیده، تر شده.  خیسیده: آمیختن.سرشتن،   

.  گاوبا  بزارشخم زدنخیچ[ گاوآهن، ا]: خیش  

و   از نی )خی. ِن ( خانه ی تابستانی :خیشخانه  

   .نخی پارچه ی

  نشک، آوند چرمی مَ   ]خیگ، خی[ (: )خیخیک

. وغن و دوغ  و مانند آنر ،آب برای    

" یکی خیک می داشتند آن زمان    
" فردوسی گرفتند یک ماده گور گران.       
سرشت، منش، خوی.   « ـ ِهم ـمخِ  »  )خی( :خیم  

ُ " دگر خوی ب  د آنکه خوانیش خیم ـ  
" فردوسی که با او ندارد دل از دیو بیم.       
. هراشیدن‖ زخم، چرک  )خی( :خیم  

آراستن، زیبیدن. : ) خی.دَ( خینیدن  

آب دهان، تف، خدو. یوک« ـ  » خ  یو(ـَ )َخ. خ :خیو  

" ز دیدار پیران فرو ماندند    
   "فردوسی خیو زیر لبها بر افشاندند.     

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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"خ" واژه های کم آشنا در وا ت    

  ....................................................... 
   

 

آجر آگور، اگر: ) گ ُ(   

 آروین: تجربه

 انگبین: عسل 

هلیکوتر بالگرد:   

 بسد: مرجان 

 بناور: دمل، دنبل 

 بیشال: جمع 

 پارسیگ: پهلوی 

 پنده: نقطه، خال، لکه

ان » تاگه«. تاج: پارسی است، در پارسی باست  

 تبوک: طبق 

 تسو: ساعت 

 تسوک: دقیقه 

 تسوکه: ثانیه

 تکال: مفرد 

 توپالی: فلزی 

خال، نقطهدیل ،  تیل:   

 تیناب: رویا 

 جاینام: ضمیر 

 چخت: سقف 

 خاکه کند: خاکه قند 
 خستر: خرفستر، حشره 

 خستو: اقرار کننده، معترف 

 خستوان: اقرار کنندگان 

 خوانپایه: خوان پایه دار، میز

: پالسما  خونابه  

 خویشکاره: وظیفه شناس 

 خویشیک: شخصیت 

 دهگان: دهقان 

خال، نقطهتیل،  دیل:   

 راستگوشه: مستطیل

 رایـ ن: دلیل 

، سطر رج: خط  

 زفران: سفران، زعفران 

 زفران: گویش مازندرانی برای زعفران 

ب کــ   زکاب: مـُر 

 سراچه: اتاق

 ِسنداره: حرامزاده 

 سهش: احساس

 فراخواندن: دعوت کردن 

جاد: وجدان، وژدان فر  

( قند   کند: )ک 

 کوکنار: خشخاش 

  

 

 

 

 

 

 

 گوال: جوال 

 گوالدوز: جوالدوز 

 موزه: چکمه )پهلوی( 

 مول: حرامزاده

 مول: معشوق  

 نارنگی: نارنجی 

 نبیگ: کتاب 

 نغاک: حرامزاده 

هواپناد، وای :   

 وشتیدن: رقصیدن 

 وشینه: زره، جوشن 

 ویر: ذهن 

 هرباسپ: سیاره 

ریک   انباز، ش هنباز:   

 یازش: اراده 

 یازیدن: اراده کردن
 یکم کس: اول شخص 

..……………………………………...   
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دانستن.  : ) خ̊. َت(داختن  

دن‖ دیده ور  دَ( ازهم جدا کردن، پراکن : )داخیدن

. شدن، نگریستن  

روش.  واس،فرسار، کـُ  آیین،  «» دات: داد

دادگری:  . داد گیرنده  دادستان:  . کواسدان داتکدان:

سازمان رسیدگی به  دادگستری: کنش دادگر. 

  کارهای دادگری ‖ بخشش، بهره‖ داد و ستد‖ داد 

 *پویه زا گذشتهزمان و فریاد، بانگ بلند‖ داد، 

 دادن.

" بکوشیم ما  نیکی آریم و داد   
     فردوسی"   خنک آنکه پند پدر کرد یاد.    

یکی از  دادگر،  ،ی داد  آفریننده)د̊. َف( :دادآفرین 

های خداوند.  فروزه ها و نام  

" جهان شد ز دادش پر از آفرین    
" فردوسی   بفرمان دادار داد آفرین.      

‖ بخشاینده،   دادگرداد دهنده،  » داتار« :دادار

 آفریننده، آفریدگار، خداوند، ایزد.

" جهان را همه سوی داد آوریم    
"  فردوسی   چو از نام دادار یاد آوریم.      

ی در دادـ  ( واژاک کاربرد : )خ̊. تِ داد باخته

زیان او  ه ب دادگاه  رایکسی که  برای گستری

 باشد.

ر  بزهکا *هوده ی( آنکه در دادگاه از : ) ̊ددادبان

    * دادگزار. می کند.  بی گناه پدافند  و هم چنین

. َب( ]دادبخشنده[ دادگر، دادور: )دادبخش  

" ببخشای بر من تو ای داد بخش    
   "  فردوسی    که ازخون دل گشت رخساره رخش.    

ربردی در دادگستری کا  : )ُب. ِد( واژاکدادبرده

باشد. به سود او  دادگاهرای   برای کسی که  

  دادـ برای دادخواه شته ی( نو. خا: )̊ددادخواست

برگه درخواست  دادخواهی. .دادگاهه خواهی ب  

دادـ  :)خا. َت( درخواست دادخواهی، دادخواستن

آنکه دادخواست به  دادخواه: خواهی کردن. 

 دادگاه بدهد و خواهان دادرسی باشد. 

" همی راه جویند نزدیک شاه   
     فردوسی" ز راه دراز آمده دادخواه.       

  
داد دو بیجاده بگشاد و آواز         
   فردوسی .که شاد آمدی ای جوانمرد شاد        

 

 

 
 

ـ و در  دادخواه ‖ گالیه پیشه  )خا(:دادخواهی

گرزش.)گ َ.ِز(.خواست دادرسی از دادگاه.    

.  برادر، دوست  ‖دادگر دادور،(   : )دَ دادر  

خداوند. :دادرآسمان  

 داد، دادران. ی سنده: )د̊. َر( دادرسنده،  ردادرس

دادخواه.  ِدادخواهی رسیدگی به دادرسی:   

ـ  )̊د. س ِ( ستاننده داد، گیرنده داد، داد  :دادستان

برای رسیدگی  ، نماینده ستاد کشوری  گیر، دادرس

 پرونده بزهکاران و رای کیفرخواست در دادگاه.  

از   ]» داتـ ستان ـ داتیستان«  . س̊ (دِ ) :دادستان

جای داد دادن و پسوند جا[ جای داد، ، داد + ستان

وری کردن، جای داوری.دا  

بخشی از سازمان دادگستری،   )د̊. َس( :دادسرا

 جایگاه دادستان، دادیاران و باز پرسان. 

دادرسی،    جایدادسرا، ]دادگه[   )̊د ( :دادگاه

شاخه یی از دادگستری. سازمانی برای رسیدگی  

تبهکاران.  و  کاران بزه به پرونده   

داد  ، ، دادگسترداد دهنده» داتـ̊گـ ر« ( )گَ :ادگرد

فروزه های خداوند.  از ‖ داد گیرندهداور، رس؛   

هر شهر کاندر شدی دادوره " ب   
"  فردوسی  دادی بسی سیم و زر.درویش ه ب      

  ‖ دادور، خداوند دادگسترنده[ )گُ. َت(]: دادگستر

،  دادگسترنده، آنکه دادگری را روا گرداند. دادگر  

پای ه ب  دویست کیهان خرم به  "   
" فردوسی هر دو سرای. ه همو دادگستر ب      

ارـ )گُ. َت( سازمان رسیدگی به  ک :دادگستری

ی کیفری ودادیکی ‖ کنش دادگستر، دادگری.ها  

،  ، پرداختنسپردن  بخشیدن، » داتـ ن« ()دَ  :دادن

. ، واگذاردن، ارزانی کردنآوردن‖ بر رساندن

چیزی به   آنکه دهنده:  .، رادیبخشش دهش:

ده:  . داده شدهبه کسی   : آنچهدادهبدهد.  دیگری

، ده  بسان پسوند به دادن، بده، وبه چم دهن فرمان

)داد، دهد، خواهد داد،   ه، روزی ده.دِ  مانند: داد 

 بده، دهنده، داده، دهش(.

" به یزدان چنین گفت کای دا    
   " فردوسی   تو دادی مرا دانش و زور و زر.    
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و  *ِم( برگه ی داوری دادگاه. رخنه: ) دادنامه

  .نبشته ی رای دادگاه 

ر: )د̊. َو(  دادور ر » داتـ̊ـو    خداوند ‖«  ـ داتـُو و 

 دادگر، دادگستر، دادرس، دادگزار. 

ریه̊ « : )د̊. َو(دادوری  و کار کنش » داتـ̊ـو 

دادورزی، دادگری. دادور،  

بخشش  ،، سپرده شدهبخشیده » داتـ ک«: )ِد(داده  

   سرنوشت.‖ پرداخت شده ‖ 
" تو مخروش وز داده خرسند باش    
   "فردوسی   به گیتی درخت برومند باش.    

، دانسته ها. : )ِد ( آگاهی هاداده ها  

.)د̊ ( دستیار دادستان  :دادیار  

هم ‖  ت، درخت میوه یا بی بردرخ » دار« :دار  

آبدار،  ، مانند:ـ چنین به چم دارنده بسان پسوند 

زی. به گونه ی پیشوند: دارزی، درخت  ولدار.پ  

: گنجینه دار، راه دار.  به چم نگاهدارنده  

" بهار آرد و تیر ماه و خزان    
    " فردوسی   رزان. پر از میوه دارِ رد بر آ   

: گیر و دار.دار و گیر  

و باران تیر  ل همان زخم کوپا"    
   "فردوسی   خروش یالن و ده و دار و گیر.   

برای دار  ‖ چوبه دار چوب راست و بلند  :دار

 زدن بزهکاران. 

" بزد بر در دژ دو دار بلند   
   " فردوسی   فرو هشت از دار پیچان کمند.    
پول دار، دارنده، چیزخداوند‖  ک« ا» دار :دارا  

   ≠ ندار.  ، سرمایه دارمالدار، توانگرـ دار، 

درختی است از گونه ی نارنج سانان،  :دارابی

 و    زردرنگ نارنج، پوستش بزرگترازاش  میوه

آن درونش سبز رنگ و مزه کلفت و ناهنجار، 

 ترش و شیرین است.

‖   ، توانگری، توانمندی، داراکسرمایه :دارایی

    .رنگارنگی پارچه ی ابریشمی گونه ی

باژ و ساوها را دریافت سازمانی که  :دارایی  

    ها هزینه و سرانه  به کارهای درآمد می کند و 

 رسیدگی می کند. 

  ،بازیگر روی بند و ریسمان  )ر̊ ( بندباز، :دارباز

.کنندهبازی بند   

  ( چوب بند، چوب بست، برای) ر̊. بَ  :داربست

. آنو جز گوران شاخه های و  کارهای ساختمانی  

ی[ درختی است از رده ـ  : )ر̊ ( ]دارچیندارچین

روید،   می ی ها، درهندوستان و چینی دو لپه ی   

. ودمند برای تندرستیخوشبو و س   

پرهای   با  کوچک )ر̊. ُک( پرنده یی :دارکوب

را  درخت  نوکش کوبه های سخت با رنگارنگ، 

سوراخ می   *کرم و خرفستربرای بیرون کشیدن 

.دارتوک  دارشکنک، کند.ـ   

سرـنگهداری،   «» داشتاریه̊ : )َر.ِد( دارندگی  

‖ بی نیازی.   پرستی  

پزشک از   آنچه «ـ دارو  » داروگ)ُر (   :دارو

درمان   برایردنی، نوشیدنی و یا مالیدنی خو

خوشبو   دانه ها و گرده های‖ بیماری روا دارد 

و هل.  ره زی *زردچوبه، دارچین، پلپل،مانند،   

" همان درزگاهش فرو دوختند    
" فردوسی   .به دارو همه درد بسپوختند       

( گیرودار، های وهوی، کـَروفـَر. : )ُر.بَ داروبرد   

اگر شاه با شاه جوید نبرد  "   
َ چرا باید این لشگر و دار و ب     "فردوسی  رد.ـ  
   . ، پیرواننزدیکان، یاران)ُر. دَ.ِت(  :ودستهدار

  یاران و پیروان برانگیزاندنراه انداختن:  دارو دسته 

  و جزآن ‖ دسته، گروه.

سازنده دارو.  داروگر، :داروساز  

سازی ‖   دارو هایدستور  نوشتار و  :دارونامه

ها. پزشک  برای نوشتن نام داروی برگه   

: )ِر( خویشکاری، داره   

کمان دیسه  داسه[ ابزار آهنی ] « » داس: داس  

یدن   برای دروکوتاه  دسته چوبی و سر کج با 

.گیاهان دیگر و  بنوها  

" بیاید یکی مرد با داس تیز   
" فردوسی   .تو گویی که دارد به دل در ستیز      

  ]دستان[ » داتستان ـ داستان« ( س̊) :داستان

‖ سخن،  ه، فسانه، زندگینامهسرگذشت، افسان

همرای.داستان:  همگفتگو، گفتار.   

کردار خوابیست این داستان ه " ب   
    " فردوسی   که یاد آید از گفته ی باستان.    

: )س̊. ِن. س̊ ( کارنامه سرزمین داستان باستان  

   تان.سرگذشت ایران باس   ایران. باستانی

 " ز دانا تو نشنیدی این داستان 
"  فردوسی   که برگوید از گفته ی باستان.     

)ن̊. َس ( ]داستانسرای[ داستان گو،  :داستانسرا  

داستان نویس،    افسانه سرای، افسانه پرداز،

. نویسنده داستان  

گشتن، بلند آوازه  : )س̊. ن̊. ُش. دَ (داستان شدن  

 نامدار شدن، سرشناس شدن.

ه ایران و توران بر راستان " ب   
" فردوسی  شد آن شهر خرم یکی داستان.      
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دهره، داس ]داستگاله، دستگاله[  ِل( ) :داسگاله

. )ُب(گیاه بر  گیاه، درودنکوچک برای   

پختن و  پزی*آگر آتشخانه، کوره، کوره ی :داش

داش نانوایی.   ‖ آوندهای گلیم وخشت خا  

پاداش.  ‖ ]داشند، داشن[  بخشش، دهش :داشاد  

‖ نگاهداری، داشتن  ستاک از )ش̊ ( :داشت

  پاسبانی ‖ دارایی ‖ پرورش ‖ بخشش.پرنگری،  

یادداشت،  واژه یی دیگر: اب  دارایی ها.داشته ها:   

.بزرگداشت، نیکوداشت   

" کس اندازه ی بخشش او نداشت    
"  فردوسی   جهان تاو با کوشش او نداشت.     

دارای  بودن،دارا »داشتن«  )ش̊. َت(  :داشتن

 ‖ به  ، زیرپرگرفتننگاه داشتن‖   چیزی بودن

اندازه   .پروردن، نگهداری کردن ‖ آوردنشمار

دار،   چیز دارنده:شمارآن داشتن. چیزی داشتن: 

و   داشتن، بداربه  فرماندار: دارا. داشته: . ادار  

لدار، ، مانند، آبدار، پوبسان پسوند  دارندهبه چم 

هد داشت، بدار،  )داشت، دارد، خوا راهدار.

(.داشته، داشن، داشاد، دهشن دارنده، دارا،  

آباد کردن. آباد داشتن:   

" بدو گفت رستم که جان شاد دار     
" فردوسی   دانش روان و تن آباد دار.ه ب      

پنهان کردن. پنهان داشتن:   

" بخندید ازو نامور شهریار   
" فردوسی   بدو گفت فرزند پنهان مدار.      

تیره کردن.ن: تیره داشت  
" رخ مرد را تیره دارد دروغ    
"  فردوسی  بلندیش هرگز نگیرد فروغ.      

: دور کردن.دورداشتن  

دل و مغز را دور دار از شتاب "    
" فردوسی  خرد با شتاب اندر آید بخواب.     

دارنده ی  )ش̊. گَ ( کوره پز، کوره گر، :داشگر

. پزی سوفالو  ی آگر کوره  

. داشاد، مزد، پاداش، دهشبخشش، : )َش( داشن  

، ‖ اندوه بسیارگرم، سوزان » داغ ـ داک « : داغ

آتش و داغ و دود: . جانورتفته بر  آهنِ  نشان‖   رنج

 دود.

" جهان تا جهان بود کوچی نبود    
   " فردوسی   مگر شهر از ایشان پر داغ و دود.    

ـ  م پاشیده، فروریخته، فرو هپراکنده، از :داغان

ه. پاشیده، گسیخت  

  ،( خشکی و ترنجیدگی لب از تب  )غ̊. مِ  :داغمه

‖ روغن بسته شده.  یا تشنگی ‖ سختی روی زخم  

پرنده ی الشخور،  «ـ تالمـ ن » دالمـ ن :دال

شاهین. کرکس،شکاری گوشتخوار،   

کوچه ی دهلیز،پوشیده، راهروسر  ]داالنه[ :داالن

  .هشتی پوشیده،باریک سر 

ا پرده به ریخت  در جامه یبرش  ) ل̊. ُب( :دالبر

.دندانه ، پیوسته بهم کمان های کوچک  

   (]دالبز، دالپوز[ پرستو، پرستوک.)ل̊  :دالبوز

برای نژنگ ، کمند. ابزار بند، تله، » دام «   :دام

 گرفتارساختن جانور. تور ماهیگیری. 

نـ" همه کارها را سرانجام بی    
   " فردوسی   ن.ـ چو بد خواه چینه نهد دام بی    

رام و بی  جانوران چاروا، پا، ارچ دام «  »: دام

رام و آمخته، مانند   وگوزن ‖  آهو ،مانند آزار 

شتر.  و اسپ  گوسپند، گاو،  

نزدیک کوهی رسید ه " چنین تا ب   
"فردوسی که جای دد و دام و مردم ندید.      

زناشویی کرده. مرد تازه »دامات«  :داماد  

" کنون مرزبانم براین جایگاه   
   فردوسی"  اران و داماد شاه. گزین سو     

دنباله ی   ‖ زنان پایین جامه  بخش دامن، :دامان

. دامان دشت، دامان کوهکناره:  ــ دامنههر چیز ‖   

رش پنج بود ه " دو دامان که باال ب   
   " فردوسی که آنرا ببر داشتن رنج  بود.    

پرورش  ی دام، پرورنده )م̊. َپ. َو(  :دامپرور 

خانگی. ام ودهنده ی جانوران ر  

پروراندن و نگهداری  پیشه دامپرور، دامپروری: 

 جانوران رام و خانگی.

پزشک، ور )ِپ. ِز( ]دام+پزشک[ ست :دامپزشک  

. جانوران درمان کننده ی . ) واژه کهنه(  

دام و   ندهو فروشار، خرید پرور دام )م̊ ( :دامدار

 جانوران رام مانند: گاو، گوسپند، اسپ و شتر. 

به پایین، مان[ بخش جامه از کمر)َم( ]دا :دامن

‖ آغوش، بغل‖  گستره، پهنه  پایین پیراهن ‖بخش 

گلزار، دمن نیز دامن کوه، دامن  کناره چیزی:

   دامن افشاندن:  بدکار، بد نام.دامن آلوده:  گویند.

آشوبیدن.    دامن زدن: ترک میهن کردن، رفتن.   

" چو از دیده خورشید شد ناپدید    
" فردوسی   کوه دامن کشید.شب تیره بر        

: آمد و شد داشتن.بر دامن بودن  

" مرا دشمن و دوست بر دامن است    
" فردوسی   .بزرگ آنکه او را بسی دشمن است       

کوه  پایین ی  ، گستره( کناره، گسترهِن )َم.   :دامنه 

. ، پهناورگستردهدامنه دار:  ‖ دنباله، پیرامون.   
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دار  دسته بزرگ د سب: )م̊. َو( زنبه، زنبر،  ز مودا

سبد  برای جابجا کردن سرگین یا خاک و خشت ‖ 

برف روبی.  ‖ پاروی  

دام نخجیرگر، شکارگر، شکارگیر،  )م̊ ( :دامیار

دامیار.  پیشه و کاردامیاری: . ، شکارچیگستر  

برباد  باال رفتن ‖ تخم افشاندن ‖  بر : ) دَ(دامیدن

 دادن )خرمن(. 

و    جا م چ به   پسوند گونه ی  ه ب» دان «   :دان

ـ چینه روغندان، ایدان، مانند: آتشدان، چ آوند،

دانستن، بدان. با     به فرمان دان:زهدان‖  دان، 

بسیاردان.واژه ی دیگر: سخندان،   

" بدو گفت ای مرد بسیار دان   
  " فردوسی   تو بهرام را نزد ما خوار خوان.    

نیک داننده بهدان:   

" نه با آن مهر و نه با اینت کین    
"  فردوسی  که بهدان تویی ای جهان آفرین.      

  سته، تخم گیاه، تخم میوه، دانه، ه» دان«  :دان

گندم و ارزن.  ،مانند  خوراک پرندگان  

نام های خداوند، دانای دادار‖   از «  داناک »:دانا  

: بیشال دیش، دانشور، زیرک، فرزانه.دورانآگاه، 

آگاهی، خردمندی.  دانایی:دانایان.   

بود هر که  دانا بود " توانا    
"  فردوسی   پیر برنا بود.   ز دانش دل      
" سپاس خداوند دانا کنم    
"  فردوسی   روان و خرد را توانا کنم.      

فرزانه.  دانشمند،  خردمند،دل آگاه،  : ) ِد(دانادل  

گردانیدن،  داناکردن، هشیاروآگاه  : ) دَ(دانانیدن

. دانایی آموزاندن  

دانشمندانه. ندانه، خردم : )ِن(دانایانه  

آگاهی، دانش.    «» داناگیه ـ فرازانگیه̊ :دانایی  

  گیاهی یکساله  *مرجمک، )ن̊. چ ِ( دانژه،  :دانچه

ی آن گرد و کمی از تیره ی پروانه واران، دانه 

خاکستری  خاکستری روشن،   رنگب، و کوژ  پهن

   .است  نارنجی تیره، سیاه و

داشتن،  انایید  انیستـ ن« » ز )ن ِ. َت( :دانستن  

 شناختن ‖ پنداشتن‖ ‖شدن دانا پی بردن ‖  آگاهیدن،

اندرـ  ، دانندگی، داناییدانش:  دریافتن. ،توانستن

چگونگی دانایی، دانندگی: آگاه، دانا. داننده: . یافت 

ـ چگونگی دانستگی:   .شناخته شده دانسته: . داننده

درخور دانستن، دانستنی: دانسته، بینش و شناخت. 

به با به دانستن، بدان،  فرمان دان:دانستن. سزاوار

بسیارـ  سخندان،  مانند:  بسان پسوند، چم داننده،

) دانست، داند، خواهد دانست، بدان، داننده، . دان

 دانا، دانسته، دانش(.

" ندانست مرد جوان زال را   
   "  فردوسی   بر افراخت آن خسروی یال را.    

 به چم توانستن:  

ن را که داند ستود " خرد را و جا   
" فردوسی  وگر من ستایم که یارد شنود.      

  )نام ستاک از دانستن(دانیشـ̊ن«  »: )ن ِ(  دانش

.کنش دانستن، دانایی،  دانندگی  

" سخن هر چه گویم همه گفته اند    
"   فردوسی بر باغ دانش همه رفته اند.       

آنکه  دانش اندوخته،ِت( )ِن. ش̊.  :دانش آموخته

  آنو جز یا هنری یگته ی آموزشی دانش یک رش 

.  به پایان رساند  برین آموزشگاه دردانشگاه یارا   

آموزنده،  [ دانش آموزنده ])ِن. ش̊ ( :موزدانش آ

)نوآموز: ، آموزنده ی دانش.هد نفراگیر، شاگرد   

موز: شاگرد دبیرستان. دبستان. دانش آ شاگرد  

دانشکده و دانشگاه(.   دانشجو: شاگرد  

)ِن. ش̊. َپ( پژوهنده ی دانش،  :دانش پژوه 

.ویای دانش، خواهان دانش ج  

" از ایران همی مرد  بیگانه ام   
  " فردوسی نه دانش پژوهم نه  فرزانه ام.     

( ]دانشجوی[ جوینده ی دانش، )ِن. ش̊  :دانشجو  

، دانش پژوه. جویای دانش، خواهان آموختن  

َس( ]دانش سرا[ سرای دانش، )ِن. :دانشسرا  

   ویژه برای آموختن و آموزاندن.   هگاجای

   گاه)ِن.ش̊. َک. د ِ( خانه ی دانش، جای :دانشکده

کده  شدان دانشگاه، هر یک از شاخه های ‖ ـ دانش

*مهرازی. ~هنرهای زیبا،    ~پزشکی،   

و   دانشیگ : )ِن. ش̊ ( جایگاه دانش، نهاد دانشگاه  

ـ در رشته  دانش جایگاه ویژه آموختن و آموزاندن

کده های  ستاهای پیشرفته، دارای دانشها و را

از گذراندن  گون و دریافت دانشنامه پسگونه 

های وابسته. آزمون   

، گَ( دانشور، دانشمند، دانا)ِن. ش̊.  :دانشگر  

بسیاردان.  خردمند،   

دانا، بسیار   » دانیشـ̊ـنـُمـ ند«  ()ِن. ش̊. مَ  :دانشمند 

دانشی.دانشور، دانشگر،   

  سال فرجامینی نامه اهی( گو مِ  ِن. ) :دانشنامه 

    .دانشگاه، کارنامهدانش آموختگی در 

، دانشی، گردانشمند، دانش )ِن. ش̊. َو( :دانشور 

سخن .، دارای دانش دانا، خردمند، دانشومند 

. اندیشیده و سنجیده گفتار دانشورانه:  
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  کهن ریخت »دانیش̊ـنـُمـ ند«  َم( )ِن. :دانشومند 

دانا، بسیار دان  دانشمند،  

د دانشومند نزدیک شاه" بش   
"  فردوسی   سخن گفت از پهلوان سپاه.      

شور، دانشگر، دان » دانیشـ̊ـنیگ« : )ِن (دانشی

نادانی. بی دانشی: دانا، خردمند.    

" ره دانشی گیر و پس راستی    
"  فردوسی  کزین دو نگیرد کسی کاستی.      

جانشین  استادیار، )ِن ( دستیاراستاد،  :دانشیار  

.  دانشجویانیاری به  ایاستاد بر  

دانه، دانه ی ی  کاهیده » دانـ گ« )َن ( :دانک

.دان  *.، گندم، جو، دانژههرگونه دانه رد،ـُ خ  

آش با گوشت و بنشن. آش هفت دانه.  دانکو:  

یک ششم  بخش، بهره،  » دانگ« )ن̊ ( :دانگ  

.یک ششم  زمینیک دانگ زمین:  چیزی. از   

یا درگردش س ِن( پولی که هرک ن̊.)  :دانگانه

دانگی. مهمانی .می پردازد  گروهی *وشتارش  

کاهیده ی دانه،  دانه ی ریز. . گَ ()ن̊ :دانگک  

‖  میوه هسته، هسته ی]دان[ « گ ـ  » دان ن ِ()  :دانه

یک  ‖  هاهریک از بنو ‖، مغزتخم گیاه، تخم میوه

دانه  یکی یکی. دانه دانه: شمارازچیزی.  یکدانه: 

پراکندن.کردن:   

موری که دانه کش است  " میازار   
"  فردوسی جان شیرین خوش است.که جان دارد و    

. دانستن: ) دَ( دانیدن  

  چه کسیبه چم،: داو کیست بار.* .پـَستا   )و ̊(: داو

   باید بازی کند؟

ر« » )َو ( :داور نام خداوند  ‖   [دادور ] داتـ̊ـو 

مرد داد، دادگر،   کاهیده ی دادور، دارای داد، 

داوران. بیشال ـ َرمـَن(: ). داوری کننده  

" پرستیدن داور افزون کنید    
"   فردوسی   دیو بیرون کنید.  کاوش دل ز      

داوری خانه، داوریگاه، دادگاه،  )َو. ِر(:داورستان

 دیوانخانه، دادگستری.  

ریه : )َو(داوری فرمان داور، یکسو    ˚« » داو 

، درگیری.کشمکش ‖نمودن میان نیک و بد   

بترسد گِه  داوری ز یزدان "    
    " فردوسی  کین و به گند آوری.ه نیازد ب    

.: پایان کشمکشداوری کوتاه شدن  

" بدو گفت کوتاه شد داوری    
   فردوسی"  که گیتی سه روز است چون بنگری.   

َت( به آرمان و آرزو رسیدن.  و̊.: ) داویافتن  

  .لیدیوارگِ  در و رده چینه  هر :دای

، دایه کار  ،ی، پرورشگریدایگ ی ِ() :دایگانی

    تایه. کودک.  دادن و پروردنشیر

و   شیردادن ـ دایگیه  ̊» » دایگانیه ̊  ِی() :دایگی

کاِر دایه. .فرزند دیگری پرستاری از  

 ه ب دهنده شیرده، شیر « گ» دای   ی ِ() : دایه

: دایگان. بیشال پازاج. ،پازاچ ،دیگریفرزند   

به رستم همی داد ده دایه شیر  "   
" فردوسی   .کجا می شد آن شیر پرمایه سیر      

   .، کاکوآبو : برادرمادر، مربرار،دایی

آموزاندن به نو جوانان  جایگاه  دَ. ِب() :دبستان

جایگاه آموختن.برای یک چرخه ی شش ساله.   

ـ    بی *)دَ.َب( نادان، گول، گیج، کند ویر، :دبنگ 

.ردنگلگردنگ  و گ، مغز  

  رویه،  جامهسترآبرای   : )دَ ( پارچه ی نخیدبیت

.و جزآن و روانداز  ، بالشتشک  

آنکه  در  ‖ نویسنده   د  پیر ـ دیبیر«»  : )دَ (دبیر 

آموزاننده دردبیرستان. دبیرستان می آموزاند.    

ستاینده بد شهریار اردشیر "   
" فردوسی   .مردی دبیردرگاه ه ب چو دیدی      

   سازمان برایهردَ. ن ِ( بخشی از ) :دبیرخانه

 نوشتن نامه و بخشنامه های وابسته به سازمان. 

شش سال آموزشی پیش   جایگاه )دَ. ِر( :دبیرستان

       از دانشگاه.

 یو نشانه های  * تگروهواکوده ی  ِر( : ) دَ.دبیره 

 که واژه های یک زبان با آن نوشته می شود. 
.   (دبیره هیروگلیف، دبیره میخی درسنگ نبشته ها ) 

     .اوستایی دبیرهدین دبیره: 

کار و   دبیربودن،» دیبیریه̊ «  : ) دَ. بی(دبیری 

    .، نویسار بودننویسندگیپیشه دبیر، 

نخواهی دبیری تو آموختن  "    
" فردوسی   ز دشمن نخواهی تو کین توختن.       
ده یشان پو  چوبی هچنبر، ( ابزارنوازندگی : )دَ دپ  

. اکباتره ، تبورپوست نازک گوسپند یا بـُز. با      

: )ِد( هر چیز سخت و بی جان، مانند سنگ، دج  

 چوب، توپال . جزآن.  

با    ناگهانی درگیر ‖ برخورد )دُ ( گرفتار،  :دچار

. کسی یا جانور درنده و یا چیزی  

،  فرزند مادینه خت« » دوخ̊ـتـ ر ـ دُ )دُ.َت( :دختر

: سپیده دم. دختر بامداد دخت، دوشیزه.  

" مر او را دهم دختر خویش را   
" فردوسی   .سپارم بدو لشگر خویش را      

  دخترنا دختری،  ]دختندر[: )دُ.َت. اَ. دَ(دختراندر 

 از همسر پیشین )زن یا مرد(. دختندر.
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باده، دُ. َت. ِر. َر( دخترتاک، نماربه ) :رزدختر  

‖ انگور، خوشه انگور.  باده ی گلرنگ  

،  با کسی )دَ. خ̊ ( نخستین داد و ستد  :دخش

  .دشت کردن دخش کردن: .تد داد و سآغازکار

تیره و تاریک.: )دَ. خ̊ ( دخش  
" بکن آنچه خواهی و دیگر ببخش    
   فردوسی"   بر دل ما چنین روز دخش. مکن   

برای   سرداب، سردابه » دخم ک« ِم()دَ.  :دخمه 

  ، گونه ای گورگاه.زمین زیر در، جایی مردگان

 استودان، گورستان 

" یکی دخمه کردش ز سم ستور    
" فردوسی  همی گشت کور.زاری  ه ب جهانی      
مردن. در دخمه شدن:    

چو در دخمه شد شهریار جهان  "     
   " فردوسی  وز ایران برفتند گریان مهان.     

پلنگ   درنده مانند شیر،جانور» د ت«  .̊د ()دَ  :دد

. ≠ دام دد  .و جزآن و گرگ  

  " پذیرنده ی هوش و رای و خرد  
" فردوسی   رمان برد.مر او را دد و دام ف      

  گاهی درآغاز  درون، اندرون در« ان »)دَ(  :در

مانند: می گرداند، برخی ستاک چم واژه را   

  درآمدن، درآوردن، درآویختن. 

تو را دانش و دین رهاند درست"    
    " فردوسی در رستگاری ببای̊دت جست.     

   باره، بخشدر: 

" از این در سخن چند رانم همی    
   " فردوسی نا کرانش ندانم همی. هما    

ر« )دَ ( :در که  *از چوب یا توپال ابزار  » درـ د̊ و 

در دیوار، اشکاف،  تبنگو و جزآن کار گذارند و  

  باغ،خانه، درِ درِ  باز و بسته شود. مانند:

دیگ و   ‖ سرپوش *، در تبنگوهگنجدرِ سراچه درِ 

.جزآن  

زینه  ≠ هَم(] درامد[ سود و بهره ازکار )دَ. :درآمد 

  :پیش درآمد در خنیاگری، آغاز، سرآغاز، نخست ‖‖ 

در   پیش در آمد .پیش از آغاز برنامهبخشی  نواختن  

      ین.آغاز پاره ی نبیگ.  ینآغازنوشتار  :نبیگ

یرون ـ ( درون شدن، اندرآمدن‖ ب)دَ. َم. دَ  :درآمدن

‖ رسیدن.  یک شدنفروشدن ‖ نزد  ‖ آمدن  

رآیپوزش د  " به یزدان کنون سوی   
   " فردوسی   ه اویست  نیکی ده و رهنمای.ک    

" به خانه در ای ار جهان تنگ شد    
" فردوسی  همه کار بی برگ و بی رنگ شد.     

‖  فشردندرهم تنیدن، درهم  : )دَ. َت(درآمیختن  

. و هماغوشی ی شدن ‖ دمساز شدن ‖ آمیزشیک  

ناسازگاری  ، : )دَ. َت( گالویزشدندرآویختن

‖ آویختن،   ستیزیدن، ستیهیدنن، جنگید کردن، 

آویزان کردن. ‖ آویزان شدن  

جای دیبا در آویختند ر ه به "   
   " فردوسی همه کوی و برزن درم ریختند.    

)دَ ( ]درای[ زنگ بزرگ، زنگله، ژنگله. :درا  

. زنگ گردن چارپایان  

" چو بانگ درا آمد از بارگاه   
"  سیفردو    .شاهه ب  بشد مرد بینا بگفت این      

‖ دور   بلند، کشیده «ـ دیراز  راز» د ̊  )ِد ( :دراز

‖ داستان یا  درازدیرپای، زمان  ‖ راهبازه برای   

≠ کوتاه. دراز   سخن گسترده و پردامنه.  

" سواران و گرسیوز جنگساز   
" فردوسی   برفتند با نیزه های دراز.      
. دراز: دوری راه راه  

" فرود آمد از تخت و شد پیشباز    
"  فردوسی   بپرسیدش از رنج راه دراز.      

دیرباز، دیر درازدامن، )ِد. ز̊. َه( : درازآهنگ  

  دور، دیرنده.، به درازا کشیده، درازبسیار ـ پا،

.)د ِ( درازی، کشیدگی :درازا  

‖ آزمند. گر، پیروزچیره( .دَ )ِد. ز̊  :درازدست   

)ِد. ز̊ ( ] درازنای[ درازا، دراز، کشیده،  :درازنا  

درازنا ≠ پهنا.    ی، درازشدگی.دراز  

درـ انداختن، : )دَ. اَ. َت( اندرانداختن، درانداختن

ـ  آوازه  .، انداختنپرتاب کردن ‖ افکندن افکندن،

     آشکار کردن، پراکندن. درانداختن: 

درانیدن[  پاره کردن، چاک ) دَ. ن̊. دَ (]  :دراندن

   .نندهبردرا: پاره کننده، دراننده.  ـ دادن، بردراندن

، گفتن ‖  گفتن سخن »دراییتـ ن«  (دَ. دَ ) :دراییدن

گوینده. دراینده:   .آواز دادن، بانگ برآوردن

درای:  دراییدن. درکار اینده، گوینده، دردرایان:  

به چم دراینده، مانند:    به دراییدن، بگو، و فرمان

.  ژاژخاییدن، بیهوده گفتن ژاژدراییدن: یاوه درای.  

دروا[ دربایست، دروایست، ]دربای، : )دَ( دربا  

نیازمندی، ناگزیر،  چیزی که به آن نیاز باشد. 

  بایسته. ناگذران. 

پرده  ، هبان] دروان[ نگ» درپان « دَ(  ) :دربان  

بارساالر. ـ دار، سرایدار،   

" ز سرکش چو بشنید دربان شاه    
   " فردوسی ز رامشگر تازه بر بست راه.     

ربا[ نیازمندی ‖ ی، د )دَ. ر̊. ِی(] دربا  :دربایست 

   .بایا، وایا  ‖ سزاواری، شایستگی
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: )دَ.ر̊. ِب( بی خانمان، آواره، سرگردان.  دربدر   

،  بخانهازاین دربه آن در، خانه ( ر˚.بِ : )دَ.دربدر 

، نزدیک بهم. پیوسته ‖  دری سپس در دیگر  

( موبه مو، بخش به بخش  بِ  ر˚. : )دَ.دربدر   

" یکی نامه بنوشت نزد پدر    
   " فردوسی   .همه یاد کرد نزد او در بدر      
به وارون، وارونه،   ‖ )دَ. َب( بجای :برابر در

روبرو. ‖باژگون   

، یک ـ یک پارچه )دَ. ر̊. َب( دربسته، :دربست 

بی هنباز، بی همال. همه و هماد یک چیز.  ‖ جا  

زندانی، گرفتار.  ِگریفتار« ـ» دربندَب( دَ.: )دربند   

پی راه برگ  " وز آنجا بساز از   
   " فردوسی  ببر هر دو را تا به دربند ارگ.    

پادگانه.   چ ِ( درکوچک، دریچه،ر̊.  )دَ. :درچه   

هررستنی بزرگ   رخت« » د̊ ِد. َر. خ̊ ( ) :درخت

درختان،  بیشال:  .دارای تنه، شاخه و برگ و ستبر

و نو رسته.  هدرخت نو نشاند   نهال: درخت ها.  

آیدتکار ه " برآنم که روزی ب   
"  فردوسی   بار آیدت.ه  درختی که کاری ب      
ستم کردن. به بیداد درخت کاشتن:     

" چو خسرو به بیداد کارد درخت    
"  فردوسی   بگردد از او پادشاهی و بخت.      

ِد. َر( آذرخش، روشنایی، تابش، پرتو،  ) :درخش

  ، تابندگی، ابرنجک.، فروغکهربا

  " نهاده به آهو سیه گوش چشم 
" فردوسی  کمینگه به خشم.جهان چون درخش از   

   روشنی  َر( تابان، تابنده، درخشنده،  .)دِ   :درخشان

روشنی.درخشندگی:  ـ دهنده، رخشنده، فروزنده.  

" چو این نامه آرند نزدیک تو    
" فردوسی  درخشان شود رای تاریک تو.      

، پرتوـ : )ِد. دَ( به درخشیدن داشتندرخشانیدن

رخشاندن،  درخشانیدن چیزی.انداختن، د   

]کنش درخشیدن[ روشنی، ِد. َر(: ) درخشش  

تابداری، درخشندگی.  پرتوافکنی،  

" میان بزرگان درخشش مراست    
"  فردوسی  چو بخشایش و داد و بخشش مراست.     

ـ پرتورخشیدن،   »درفشیتـ ن« .َر( )دِ  :درخشیدن

 فروغ.درخشش: درفشیدن.  تافتن،تابیدن، افکندن،

تابندگی.)درخشید،  درخشندگی:. تابندهنده: درخش

درخشد، خواهد درخشید، بدرخش، درخشنده، 

 درخشان، درخشیده، درخشش(.

" درخشیدن ماه چندان بود    
     " فردوسی  پنهان بود.که خورشید تابنده     

درخواستن،   )دَ. ر̊. خا ( خواستن، :درخواست

البه.  خواستگاری،  خواستاری، خواهش،  

دَ. ر̊ ( ]درخورنده[ سزاوار، شایسته،) :درخور   

  زنده، زیبا.شایان، فرزام، ازدر، براسازوار، 

درخورهم، درخورتن. آمیزه ها:  درخورد.  

ابا تاج و با تخت و با گوشوار "   
" فردوسی  .چنان چون بود در خور شهریار      

رنج، آزار، رنج تن، رنج ـ   ت«» در̊ )دَ. ر̊ ( :درد

ـ همراه با واژه اندوه. ی‖ ، بیمار‖ ناخوشیروان 

دندان درد، استخوان درد. دیگر، مانند:  یی  

" چو بگسست زنجیر بی توش گشت    
"  فردوسی و زان درد بیهوش گشت.  د فتاابی      

 رنج روان:  

" که ما را چه پیش آمد از اردوان    
" فردوسی  که درد تنش بود و رنج روان.      

ه به  درد و : )دَ. د̊ ( دردمند، خوگرفتدردآشنا

آگاه به درد و رنج دیگری. ‖ رنج  

: )دَ. د̊ ( ]دردآلوده[ دردناک، دردمند، دردآلود  

.درآگین، درد آمیغ، دلگیر  

ایواژه ی افسوس، دریغا، آه، )دَ. ر̊ (  :دردا  

  ـ داد، آوخ.

  یندهازد  چیننده،درد برچین[ ~ )دَ. د̊ ( ] :دردچین

ار. درد ‖ دلسوز، تیمارد  ، درمان کنندهدرد   

در زمان،  اندرزمان،  ( بی درنگ،. دَ : )دَ دردم

  بـَردم.دم،   همان

بیمار، ناخوش،  مند« » درتـُ ( )دَ. د̊. مَ  :دردمند 

. دردمند ≠ تندرست. گین، دردگندرد  ‖ درمانده  

" ازو شادمانی و زو دردمند    
" فردوسی  بباید گسست از چه و چون و چند.      

.ردآور، دردانگیز) دَ. د̊ ( درد آگین، د  :دردناک   

" کز آنگونه دیدی مرا دردناک    
"  فردوسی  .به درد خفته شادی ز دل رفته پاک      

    تــََرک، شکاف باریک،  چاک،  )دَ. ر̊ ( :درز 

. ترتیدگی گی، شکافتگی،  کافتید رخنه، روزن،   

" به میخ و به مس درزها دوخته    
  " فردوسی   ه افروخته.و تن بارسوار     

زودی ، یکباره، بی ـ ب  بناگاه، : ) دَ. َز(درزمان

 درنگ، اندرزمان. 

زمان پیش شاهببردند هم در"    
" فردوسی  گفتی نگاه.شاه از شبدو کرد       

.گیدوزند  سوزندَ. ر̊. َز(  ) :درزن   

  دوزنده، جامه دوز،  رزیگ« » د   ) دَ ( :درزی

 درزن گر.
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. دوزندگیدرزیگری:  )دَ. ر̊. گَ( درزی، :درزیگر  

از  راست، » د̊ روست« . ُر. س̊ ()دُ  :درست

  استوار تندرست ‖  آک، بسزا ‖روی راستی ‖ بی 

.سیم و زر پالیده درستکار‖‖   

" درست است گفتار فرزانگان    
"  فردوسی    جهاندیده و پاک دانندگان.     
" مگر باز بینم تن تو درست    

    " فردوسی که روشن روانم به دیداِر تست.      
دروغ نگفتن.   گفتن: درست  

" هر آنکس که با تو نگوید درست   
" فردوسی  چنان دان که او دشمن جان تست.      

   درست، دُ. ُر. ت̊ ( درست کردار،   ) :درستکار

 پای بند به پیمان، زنهاردار. 

ناهموار، زبر، » د̊ روشت«   ( : ) دُ. ُر. ش̊درشت

 نا هنجار، پست و بلند. 

پیش  " تو را کارهای درشت است    
"  فردوسی  گهی گرگ باید بُدن، گاه میش.      

دُ. ُر. ت̊ ( ]درشت خوی[ تندخو،   ) :درشتخو 

چگونگی درشتخو، تندخویی. درشتخویی:  .بدخو  

گوی[ ناسزاگو،   ( ]درشت )دُ. ُر. ت ̊ :درشتگو 

پرخاش.درشتگویی: گستاخ.   

‖  یترشرویی، تند  » ̊» د̊ روشتیه : )دُ. ُر(درشتی 

ستم، آزار. ناهمواری ‖زبری،   

" بدان کو به آغاز شیری نمود    
   " فردوسی   به گاه درشتی دلیری فزود.    

فش« َر.ف̊ (: )ِد. درفش  در پهلوی با همین »  » د ̊ر 

ریخت کاربرد داشته است. چنان می نماید که ریختی از  

آن درخش باشد: درفشیدن نیز برابر با درخشیدن به کار  

می تواند بود که اختر  برده شده است. براین پایه، 

انده در  های در نشان، از آن روی که به پاس  گوهرکاوی

)نامۀ  خوانده شده باشد.آن می درخشیده است، درفش 

    .«کزازی (باستان

" تهمتن بیامد به درگاه  شاه    
" فردوسی  .چنان چون سزد با درفش و سپاه     

، درفش شاهنشاهی که  کاویاناختردرفش کاویان: 

ن آنرا در جنگها پیشاپیش سپاه می بردند. ایرانیا   

" ا َبا گرز و با کاویانی درفش   
"  فردوسی  زمین کرده از سِم اسبان بنفش.      

ازدرفشیدن[ تابان، درخشان،  (] دَ  ): درفشان  

 روشن، رخشان. 

ز بند زره موی او  " رها شد    
" فردوسی درفشان چو خورشید شد روی او.      

به   داشتن.به درخشیدن  . دَ(: ) ِد. رَ درفشانیدن 

 درفشیدن داشتن، درفشانیدن شمشیر.

  پرآوازه.  ‖ : )ِد. َر( هویدا، پیدا، آشکاردرفشی 

" نگه کن که این نامه تا جاودان    
" فردوسی  درفشی شود بر سر بخردان.      

  تافتن،َر.دَ( درخشیدن، تابیدن،  )دِ  :درفشیدن 

   درخشنده. درفشنده:  ‖ ‖ درفشانیدن افکندنپرتو 

" درفشیدن تیغ های بنفش    
" فردوسی بینید با کاویانی درفش. چو       

اوباریدن،  دن، )دَ. م̊.ِک. دَ( اوبار :درکام کشیدن

 ناجویده فرو بردن. 

: )دَ. ِک. ِد( ترنجیدگی، کوتاهی. درکشیدگی   

: )دَ. دَ( کشیدن، ساختن، برآوردن‖ به  درکشیدن

  ، سرکشیدن.درون کشاندن، پیش کشیدن‖ نوشیدن

کردن. کناره گرفتن، گوشه گیری پا درکشیدن:   

دور شدن، ناپدید شدن.   خویشتن درکشیدن:  

و خویشتن درکشید ا " بپیچید از   
" فردوسی  به دریا دورن جست و شد ناپدید.      

] درگه[ استانه ی در، » درگاه« )دَ. ر̊(  :درگاه

بارگاه.پیشگاه ‖ در، آستان،  پیِش   

د نامور شهریار " چو بر تخت ش   
   " فردوسی   بیامد ز درگاه ساالر بار.     

 )نام ازستاک درگذشتن( ( )دَ. ر̊. گُ. ذ َ :درگذشت

، مردن.مرگ  

" به ترکان خبر شد که زو در گذشت   
"  فردوسی  که بد تخت بی شاه گشت. سان بدان       

َت( گذشتن، رفتن، پیشی ـ )دَ.گُ.ذ َ. :درگذشتن

‖  بخشیدن ،کردن پوشی چشموگرفتن ‖ گذشت   

درگذشته:رونده، بخشاینده. درگذرنده:  مردن.  

از سر چیزی درگذشتن: فرو گذاشتن آن . رفته، مرده.   

" هرآنکس کز اندرزمن درگذشت   
"  فردوسی  همه رنج او پیش من باد گشت.      

‖   ، گرفتن)دَ. ر̊ ( هناییدن ‖ پذیرفتن :درگرفتن

، شدنکارآمد ، ، سرگرفتن، پرداختن بهآغازیدن

افروختن، روشن شدن ‖   سوختن، ‖ کارا شدن

 روشن کردن. 

" یکی جام زرین به کف بر گرفت   
"  فردوسی  .ز گشتاسب آنگه سخن در گرفت       

. ر̊ ( گرفتار، گیرافتاده، دچار.)دَ  :درگیر   

آنچه درد  چاره، دارو،   » درمان« )دَ. ر̊ ( :درمان

   . کند  بیماری را بزداید و چاره ی 

همه نیک و بد زیر فرمان اوست "    
   " فردوسی همه دردها زیر درمان اوست.     

، بیچاره شدن، ( ناتوان گشتن.دَ ) دَ. ر̊  :درماندن 

ن، نتوانستن، نیارستن، برنتابیدن، برـ  فروماند 
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بیچاره، ناتوان.  درمانده: . نیامدن، برنیافتن

بیچارگی، ناتوانی. درماندگی:  

   خواندند  " همان نامه  بنمود و بر 
"  فردوسی  بزرگان به اندیشه در ماندند.      

رستان کوچک،   ( بیما)دَ. ر̊ .ن̊ :درمانگاه  

    .یمارانب سرپایی دردم و   برای درمان  جایی

دمیدن، وزیدن.  : )دَ. ر̊. دَ (درمیدن   

ددمنشی. درنده خویی،  (َر.دِ  : )دَ.درندگی   

 نده.پاره کن   ژیان.  ، ِدهد   د، َد   ِد(. : )دَ. رَ درنده

.  ، شیر، پلنگدرنده جانور درندگان. بیشال:  

" ز گوینده پرسید کاین پوست چیست    
   " فردوسی ددان را بدینگونه درنده کیست.     

بهم  آوای ‖ سدای زنگ » نام آوا«(.ن̊: )ِد.رَ درنگ   

*.آبگینه ییتوپالی، شیشه یی و   چیزدوخوردن ـ   

نگ« » د ̊ ِد. َر.ن̊ ( ) :درنگ  ،  تیدیرکرد، سس ر 

≠ شتاب.   یکندی، آرام آهستگی،  

" به ایرانیان گفت تا کی درنگ    
  "  فردوسی فراز آمد آن روز پیکار و جنگ.     

بردباری، شکیبایی، تاب. درنگ:  

کار بهتر درنگ از شتاب هر ه ب "   
" فردوسی   بمان تا بتابد براین آفتاب.      
ماندگاری، زیست، زیستن. درنگ:    

تی فراوان درنگ " نمانده به گی    
" فردوسی    مکن روز برخویشتن تار و تنگ.      

.آسودگی روزآرامش. روزروزدرنگ:   

‖ به سدا : )ِد. َر. دَ( به درنگ داشتندرنگانیدن

واداشتن.  انداختن، به بانگ دادن  

: ) ِد.َر. دَ( درنگ کردن، بازایستادن ‖  درنگیدن

‖ دیرکردن ‖ ماندن.   ، مولیدن، شکیبیدنآرامیدن  

ـ  ،  تادرهم پیچیدن َو. ر̊. دَ( )دَ. َن. :درنوردیدن 

له کردن، برچیدن ‖ سپری کردن ‖ راه  کردن، لو

   سپردن، پیمودن

" فرستاده را گفت ره درنورد    
   " فردوسی نباید که یابد تو را باد و گرد.     

    پیچیدن،  ِن. ِو. َت( درنوردیدن، : )دَ.درنوشتن

 کردن،  لوله، درهم پیچیدن، تا زدن، تاکردن

    .برگرداندن لبه چیزی

 آنبریدن گندم، جو و جزچیدن و  ()ِد. َر/ رُ  :درو

بریدن کشت و    *چیدن و بریدن چاش.با داس. 

چیننده، دروکننده.  :دروندهبنوها.    

نی درونده، نی چین.: درو نی   

" به ره بر یکی نیستان بود نو    
"  فردوسی  بسی  اندر او مردم نی درو.     

ست، دربایست، دروای: )دَ.ر̊ ( ]دروای[ دروا  

   ، وایا.بایا، دربا، بایسته

اندروا، آویخته، سرنگون   ]دروای[ )دَ. ر̊ ( :دروا

.، آشفته، سراسیمه‖ سرگردان، سرگشته  

برخاستن از  چگونگی   واخ[دَ. ر̊ ( ]دژ) :درواخ 

زمان میان پایان بایسته، بهبودی  پیش از بیماری

   .بیماری و تندرستی

درفراخ،   در، « » درپاس گ (زِ : )دَ. ر̊. روازه د

نگهبان دروازه. دروازه بان:  درکاخ، درشهر.  

" برفت و بیامد به دروازه پیش    
ُ ب چنان چون سزا      "  فردوسی   به آیین خویش. د ـ  

: )دَ. دَ( به درویدن واداشتن. دروانیدن   

تندرستی،   گزندی، بی   ت«» د̊ رُ ) دُ. ُر(  :درود

ستایش، واژه ی خوشامد بهروزی.  رستگاری،

≠ بدورد.  ~  ) ~ فرستادن، ~ رساندن(هنگام دیدار.  

" انوشه که کردید گوهر پدید    
" فردوسی  زید.درود از شما خود بدین سان سَ       

ر« )دُ. د̊. گَ( :درودگر  تراش،   چوب   »د ُ̊رتگــ 

   .  های چوبیابزار، سازنده ی درودکار

  خسودن، [درویدن ] «  ن» د ̊روتـ   دَ()دُ.  :درودن

 *.چیدن و بریدن بنوها *،چاش بریدندروکردن و

رود، دََرَود،   دُ  ) شده، درویده،شته، دروکِ  :دروده 

درونده، دروده(. بدرو، خواهد   

   بشنوید  " یکی داستان گویم، ار 
  "  فردوسی   همان بر که کارید خود بدروید.   

. ند یبدرو  دروکردن، : )دَ. دَ( درودن،درویدن   

در بهشت آسمان " روان تو شد به    
"  فردوسی  بد اندیش تو بدرود هر چه کشت.      

ازدرویدن،  درودن. نام ستاک  : )ِد. َر. و̊ ( دروش   

،  کفشدوزاندوختن  َر. و̊ ( ابزار : )ِد.دروش 

.و جزآن سوزن بزرگ برای دوختن چرم  

سخن ناراست،   «روگ    روج، د̊ د̊  »(  ) دُ  : دروغ  

،  سخنی که راستینه و  بیهودهسخن نادرست، 

 آشکار نباشد ≠ راست.

" اگر جفت گردد زبان با دروغ    
   " فردوسی  نگیرد ز بخت سپهری فروغ.    

دروغگو، ترفند باف،  (  . پَ غ̊: )دُ.دروغ پرداز

 دروغ زن، دروغ باف ≠ راستگو. 

، دروغ  دروغگو » د ُ̊رزن« (غ. زَ )دُ. :دروغزن   

از، دروغ بند. باف، دروغ پرداز، دروغ سـ   

دروکننده. گَ( )ِد. َر. :دروگر   

" دروگر زمانست و ما چون گیاه    
" فردوسی همانش نبیره همانش نیا.        
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  .، تو، تویمیان، در( اندرون، میان)دَ  :درون

آوای درون.≠ بیرون ‖ دل، نهاد. درون  

" همانا به کان اندرون زر نماند    
   " فردوسی   ر و گوهر نماند.دریا درون د به     

دل، دل نهان، نهاد. درون:   

" فرستاد باید فرستاده ای    
" فردوسی  .درون پر ز مکر و برون ساده ای     

: )دَ. ر̊. َو( چنگگ. دروند   

سوی درونی  ]درونسوی[ دَ. ن̊. ُس( ) :درون سو 

چیزی  ≠ برونسو.ـ   

 ینده به درون ِگرا روانشناسی : ()دَ. گَ  :گرادرون

درون، درون نگر.  به ، روی آورندهخود   

بدرونروانپزشکی: (  گَ )دَ. ُر. :درون گرایی   

گشت ، بازخویش گرایش به نهانخود فرو رفتن، 

≠ برون گرایی.بسوی درون   

هسته. ‖  ِن( درون، اندرون، شکم. )دَ  :درونه  

ریخت کمان باشد،  ه ِن ( آنچه ب : )دَ.درونه

.ی، خمیده، کمان پنبه زنکمان  

بریدن   ]درودن[ دروکردن، (ِد. َر. دَ ) :درویدن 

دروکننده، دروگر. درونده: با داس،   *بنو و واش

دروشده، درو کرده شده.درویده:   

همان بدروی  ،" نگر تا چه کاری   
" فردوسی  همان بشنوی. ،سخن هر چه گویی      

تهیدست، بینوا، «  ریوش ̊د»  )دَ. ر̊ ( :درویش 

. دریوز گوشه نشین.گدا،   

کرد نیز " تهمتن برو آفرین   
" فردوسی  به درویش بخشید بسیار چیز.      

ک «  ِر(  )دَ. :دره میان دو کوه،   گشادگی» د  ر 

    کوه.سراشیبی و کوه، میان د  *بازه

، آشفته، پریشان ‖ . ر̊. َه ( بهم آمیخته)دَ  :درهم

، درهم شدن.  درهم کشیدن شوریده، ژولیده.  

که  یدانش و دربار زبان  » دریگ « ) دَ ( :دری  

و  ه است گسترش یافتپس از ساسانیان تا امروز   

آمده ارسی کنونی درفبا اندک دگرگونی به زبان 

و بومی  بـُندار زبانارسی دری . زبان فاست 

.خراسانیان بوده است   

بفرمود تا پارسی و دری "    
   " فردوسیبگفتند و کوتاه شد داوری.      

  در بسیار آب  یا « ر   ̊ یاپ ـ در   ̊د» )دَ. ر̊ (  :دریا

راه داشته  *دریاباربه   از زمین کهبخش پهناوری 

 باشد. دریای مدیترانه، دریای سیاه. 

   د بدی  " خردمند کز دور دریا 
" فردوسی  کرانه نه پیدا و بن نا پدید.      

دریافتنی، دریابیدنی. : )دَ. ر̊ ( دریاب  

)دریا+ بار،پسوند   یابار«» د ̊ر   )دَ. ر̊ ( :یابار رد

جهان:    پنج دریابار بزرگ.   بسیار  جا( دریای  

  یخبستهـ دریابار 2 . اپاخترییخبسته   دریابارـ 1

   .ـ دریابارهند  4 .  ـ دریابار آرام3 .نیمروزی

اتلس.ـ دریابار 5  

و  ، پایه ور دریاساالر، دریادار  : )دَ. ر̊ (دریابان

    درنیروی دریایی.بلند پایه 

امان دادن.س‖ سرو ( دریافتن.دَ )دَ. ر̊  :دریابیدن   

   و)دَ. ر ̊.چ ِ ( ]دریاژه[ دریای کوچک  :دریاچه 

دریاژه، دریاهک. .که به دریابار راه ندارد  بسته  

‖  دریابیدن )نام ستاک از دریافتن( )دَ. ر̊ ( :دریافت 

پی بردن، دانستن. ‖ بدست آوردن، گرفتن چیزی   

)دَ. ر̊. َت ( پی بردن به سخن دیگری،   :دریافتن 

، سخن و آماج  گرفتن ،می یابم()سخن شما را در 

 ‖ یاری دادن. *هیدنس ، دانستن،یافتن، شناختن

. ، زیرکهوشمند دریابد،   آنکهدریابنده:   

داد بر تافتی " سبک دامن ِ   
"فردوسی   گذشته بجستی و دریافتی.      

بدست آوردن،  بچنگ ـ   » گیریفتـ ن« : دریافتن 

 آوردن، گرفتن 

ند " بخوردند چیزی که دریافت    
" فردوسی  سوی راه و بیراهه بشتافتند.       

. ر̊ .ِک( کناردریا، کرانه دریا، لب )دَ  :دریا کنار

 دریا‖ گوشه یی از دریا، بخشی از دریا.

" چو شد سلم تا پیش دریا کنار    
"  فردوسی  ندید ایچ کشتی و راه گذار.      

دریانوردنده، ناخدا، کشتی ـ  َن. َو( )دَ. :دریانورد

کشتی بان، ناوبان.ران،   

شعر فردوسی فریاد  )مانند دریا  : )دَ. َو(دریاوش   

 ناخودآگاه است؛ ازاین روی، خواه ناخواه، در گوش  

جان جای می گیرد؛ و در دل، هنگامه می آفریند. سرواد  

، می  دریاوش  سرشت است؛ از آن روی، هر سرشت را

.  (کزازی« 22» بیان.  . شوبدـ توفاند و بر می آ  

چ ِ( ]درچه[ درکوچک، پنجره، دَ.  ) :دریچه 

 روزنه، پادگانه. 

پاره کردن، شکافتن،   » دریتـ ن«  دَ( )دَ. :دریدن

پاره ـ ‖ فتالیدن، ازهم گسستن ،، فتردنچاک دادن

پاره دریده: پاره کننده.درنده: شکافته شدن. شدن،   

در:   .، چاکپارگیدریدگی:  شده، چاک خورده. 

سان پسوند، بچم درنده  به و، یدن، بدرربه د  فرمان

.مانند: پرده در  

جنگ ه ب " که این مادیان چون درآید    
" فردوسی  دل شیر و چرم پلنگ. درد ه ب      
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دریغ : بی . )دَ / ِد( افسوس، اندوه، پشیمانی :دریغ   

خوداری دریغ داشتن:  از روی جوانمردی و گذشت.   

   از یاری یا انجام کاری.

ماه " دریغ آن رخ ارغوانی چو    
" فردوسی    دریغ آن بر و برز و باالی شاه.      

)دَ / ِد( ای افسوس، ای دریغ.  :دریغا  

" دریغا تهی از تو ایران زمین    
" فردوسی  ر و بیمار و اندوهگین.همه زا     

  برای  چوب  ‖در   : )دَ. ری( چارچوب دریواس 

  . ، فدرنگآن بستن انداختن در پس در و

،بینوا درویزه، درویژه[ )دَ. ر̊. ِز( ] :دریوزه  

دریوزگی:  . دریوز، دریوش .، درویش، گداتهیدست 

 گدایی، تهیدستی.

کوشک، باالخانه،  کاشانه.  (: ) دَ دز  

چو ببرید رستم بن شاخ گز"    
"  فردوسیبیامد ز دریا به ایوان و دز.        

   دژ، بارو، ارگ، کالت.: )ِد( دز

" دزی بود و از مردم آباد بود    
" فردوسی  نام آن شهر بیداد بود. کجا      
 *داراک رباینده » دوزت ـ دوزد« دُ. ز̊ ( ):دزد

   راهزن.دزد سر گردنه : .دست  کج ،دیگران

" بدان تا نباشد ز دزدان گزند    
" فردوسی   بمانید شادان دل و سودمند.      

: )دُ. دَ( به دزدیدن واداشتن. دزدانیدن  

ربودن،   دوزتیتـ ن«» دوزیتـ ن ـ  دَ( )دُ. :دزدیدن

.  پنهانی چیزی  برداشتن دستبرد زدن، بردن، 

زدی شده. )دزدید، دزدد،  ربوده شده، د  دزدیده:

   دزدید، بدزد، دزدنده، دزدیده(.خواهد 

)ِد. َز ( ]دژک[ کاهیده دز، دزکوچک.   :دزک   

. ارگ، بارو«  ـ دیزز ِدِدژ ـ » ) ِد (  :دژ  

یاور بسیتو اندیشه در دل م"    
" فردوسی  نگرفتی این دژ نگیرد کسی. تو      
 به چم بد و زشت، پیشوند  » دوش« : )دُ (دژ

، دژخیم. دژآگاه، دژآلود  : دژآباد، مانند   

)دُ. ژ̊ ( خشم آلود، بدخو، خشمگین.  :دژآباد  

خوی،  بد اندیش، بد  س«  » دوشآکا )دُ.ژ̊ ( :دژآگاه

 بددل، تندخو، دژآگه.

" سوی مرز توران بنهاد روی    
  " فردوسی  شیر دژآگاه نخجیر جوی. چو   

  سهمگین‖ )دُ. ژ̊ ( خشم آلود، خشمگین، :دژآلود

. تندخو بدخو،  

: ) دُ. ژ̊ ( بدخواه، بدخوی، بدکردار.دژآهنگ  

. . ژ̊ ( نگهبان دژ، دژدار)دِ  :دژبان  

  ‖دژ نگاهبانی ،و پیشه دژبان. ژ̊ ( کار)دِ  :دژبانی 

برای وارسی رفتار و  سازمان ارتش بخشی از 

   .کردار سربازان و افسران

( ]دژپراز[ بدنما، نازیبا ‖ خرده ژ̊.بَ :)دُ. دژبراز  

 ـ گیر‖ بد خو، درشت خوی، زشت خوی ‖ خشم 

 ـ آلود، سهمگین.

،  پسند  دشوار ]بدپسندنده[)دُ. ژ̊. َپ.َس(  :دژپسند 

.پسند بد  ، پسند دیر  

زیر پوست،   برآمدگی[ ]دژپه ( : )دُ. ژ̊ دژپیه

بدخیم و یا خوش خیم.  *.گره، دشپل، دشپیل  

]دشخیم، دژخی[ » دوش̊ ِخم«  )دُ. ژ̊ ( :دژخیم

شکنجه گر. و، بدخو،  بدنهاد، بدروی ‖ زشتخ  

د بکارمنیارستم  ه ب " چو تیغش   
" فردوسی  بر آشفت دژخیم با روزگار.       
  دست و پا: )دُ. َژ( دژپیه کوچک، تاول دردژک 

. ابریشم ریسمان ودر ‖ گره  آبله  

تلخ کام،  ]دژکامه[  « » دوش کام . ژ̊ (: )دُ دژکام

‖ خشمگین، خشمناک.  نومید   بدکام،اندوهناک،    

اندوهناک،  ، . َژ( افسرده، اندوهگین: )دُ/ دِ دژم

  ‖ نزار، بیمار.  آشفته پژمان، ، دلتنگ

همی رفت با او تهمتن بهم "   
" فردوسی بدان تا سپهبد نباشد دژم.       

‖   لتنگدوهگین، د دُ. ژ̊ ( ]دژوان[ ان) :دژمان

. افسوس و دریغ داشتن  

( آندوهناک، اندوهگین ‖ رنجور  ژَ  .: )دُ دژمناک  

‖ خشمگین، خشمناک. دردمند  و  

   .و ترش تیز مزه ی تند،َژ( بد مزه،  )دُ . :دژن

از   اندام تن مردمزاد  » دست « )دَ. س̊ ( :دست

‖   پای پیشین جانوراندو ‖  شتانانگسر شانه تا

برای برخی  شماراز چیزی، یک دست = شش تا 

 دست  یک دست پیشدستی، یک  :، مانند چیزها

‖ یک دست  و چنگال  *کیک دست گودَ  *پنگان،

کناردست، درکنار، نزد.بردست:   جامه.  

" خجسته منوچهر بر دست شاه   
" فردوسی  نشسته بسر بر نهاده کاله.      

] دست آموخته[   » دستاُمک«   : )دَ(دست آموز

جانور  آمخته.  ،فتهگرام شده، خو رپرورش یافته، 

دست آموز. ـ   

. بهانه، چاره، گزیر ]دستاویز[ : )دَ (ویز دستا  

: )دَ. س̊. اَ ( ابزار برای کارهای  زاردست اب

    *دستی. ابزارکار پیشه وران و دستـَورزان.

: )دَ. دَ ( ]پیشادست[ پرداختن بهای  دستادست 

 کاال هم زمان با دریافت آن ≠ پسادست.
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   .سربند  ، آبچین ‖)دَ ( دستمال :دستار

" کنیزک ببرد آب و دستار و تشت    
فردوسی" ز دیدار مهمان همی خیره گشت.      

( کاهیده دستار، دستار )دَ. ر̊ .چ ِ :دستارچه 

دستمال.  *،کوچک، آبچین  

  *خوان ] دسترخوان[ )دَ. ر̊. خا( :دستارخوان

پیش انداز،  پیش گیر، پیش بند.  بزرگ، تاتلی ‖  

آسیای   دستی، آسدست، آِس  )دَ. س̊ ( :اسدست

گرد و پهن و سوراخی  دو سنگ با دستی  کوچک 

. نند برای گرداچوبی  یک دسته ی  درمیان و  

میوه ی  ]دست افشارده[)دَ. س̊. اَ ( :دست افشار  

‖ زرناب. ، آب میوهفشرده شده  

برزمین  تخم گیاه افشاندن )دَ. س̊. اَ ( :دست افشان

* وشتیدن.: دست افشاندن *.نوشتا ‖   

   .سرگذشت  ( کاهیده داستان،دَ  ) :دستان

زال که سیمرغ به  ، نامی داستانهای شاهنامهدر

است. پدر رستم داده   

. فریب، نیرنگ سرود، آهنگ ‖  )دَ ( :دستان  

" پس اکنون به دستان و مکر و فریب    
     " فردوسی   کجا یابم آرام و خواب و شکیب.   

ه، داستان گو. : )دُ. س̊. َز( سرایند دستانزن  

ه، ]دستان سرای[ سرایند )دَ. ن̊ (  :دستان سرا

. آوازه خوان، سرود خوان، داستان گو  

برآمد.مد، برآیند، : )دَ. َو( پیادستاورد  

   .با دست   ]دست بافت[ بافته شده)دَ. ت̊ (  :بافدست

‖ نیرو،   تاراج)دَ. ت̊. ُب( دزدی،  :دستبرد 

ربودن، دزدیدندستبرد زدن:  دلیری.  

ه یاران چنین گفت بهرام گرد " ب   
"  فردوسی  که تیر و کمان دارم و دستبرد.     

، النگو، زنجیر )دَ. ت̊ .َب( دستینه  :دستبند   

ـ دست آورنجن، دست   ،زرین یا سمین و چنبر

تباهکار‖   برای بستن دست  چنبرتوپالیبرنجن ‖ 

    دردست. دست  *گونه ای وشتیدن

" بر شاه رفتند با دستبند    
"  فردوسی  بهار و به باال بلند.رخ چون  ه ب      

)دَ.ت̊. ُب( دست بوسنده، بوسنده ی  :دست بوس  

   .کسی رفتنبه دیداردست بوسی: . دست دیگری

ـ  پرورش  ]دست پرورده[)دَ. ت̊ (  :دست پرور

  وبالیده ، پروردهپروریده یافته به دست دیگری، 

چشته خور، خوگیر. پرورنده ‖  ‖ بدست پرورنده   

: )دَ. ت̊ ( دست گزین، چیده شده با یندست چ  

  چین کردن:. دست گزینش میوه یا چیزدیگر دست. 

  گزیدن.  برگزیدن،

دستار خوان،  تاتلی، : ) دَ. ت̊ . خا( دست خوان

‖ پیش انداز،  برای چیدن نان و خوراکپارچه 

. ، پیش بند پیشگیر  

   ،دیگران بازیچه یبازیچه،  )دَ. ت̊ ( :دستخوش

‖ گرفتار، دچار.زبون، زیردست   

برای تردستی   )دَ. ت̊ ( واژه آفرین :دست خوش

 دادن  *در منگیا ‖ کسی در یک بازی یا جزآن 

.دیگریه  ببخشی از بُرد   

به آن   دست یافتن که چیزی)دَ. ت̊. َر(  :دسترس 

    دست یافتن. دسترسی:  آسان باشد.

" امیدم به بخشایش توست و بس    
"فردوسی  .به چیزی دگر نیستم دسترس      

، مزد ارمزد ک » دست رنج« )دَ.ت̊. َر( :دسترنج 

 تالش و رنج، پاداش کار‖ کاردست، ساخته دست.

" چنان دان که اندر سرای سپنج    
   " فردوسی  کسی کو نهد گنج با دسترنج.    

ِر ( داس کوچک دندانه دار. )دَ. َت. :دستره  

: )دَ. ت̊ ( پساویدن، پسودن، دست ـ دست سودن

دن،  برمچیدن. مالی  

رها  ـ    ،نا امیدی )دَ. ت̊ ( نماربه :دست شستن

. ازانجام کاری ، دست کشیدنا آرمانی کردن کار  

" وگر نشنود بودنیها درست    
" فردوسی  . بباید هم ایدون ز جان دست شست       

یاد داشت  نوشتن برایدفترچه   )دَ. َت( :دستک

    .های روزانه

، رزوَ ، دست با دست  ه ند کن کار: )دَ. ت̊ ( اردستک  

دوزنده   ، گر، تندیسگرنگاره   مانند: )دستورز(

 آهنگر، مسگر، درودگر. 

دستکاران بدیم  " بدو گفت ما    
"  فردوسی   نه از تخمه ی نامداران بدیم.      

ـ  ساخته ی  «» دستکرت: )دَ. ت̊.َک(دستکرد

دست رنج، برآیند کار دست. دست،   

 ت، دستپوش،پوشنده دس ِک()دَ. ت̊.  :دستکش

به ریخت و اندازه  پشم از چرم، نخ یا پوشش

. دست   

کارگاه   ‖ ابزار‖ ، سامانسامانه)دَ. ت̊ (  :دستگاه  

ـ کارهای هم ‖  برای ساختن چیزی کارخانه یا

مانند دستگاه  در تن، اندام آهنگ و ویژه ی چند 

شکوه، گرانمایگی، واالیی.  توانایی، گوارش‖  

گاه" همی خواست پیروزی و دست   
   " فردوسی   از بخش خورشید و ماه. نبود آگه    

   شککو‖  زمین کشاورزی : )دَ. ت̊. گَ(دستگرد

دستگره. با خانه هایی برگرد آن.  
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دست به دست   کنش  )دَ. ت̊ .گَ( :دست گردان

، چیزی که به وام گیرند.پول یا چیزی گرداندن  

به فریاد رسیدن، یاری    : )دَ.گِ.ِر َت(دست گرفتن  

گرفتن ندن ‖ پیمان بستن ‖ ریشخند گرفتن ‖ رسا

بازداشتن کسی از انجام کاری  :دست  

" خرد رهنمای و خرد دلگشای    
    " فردوسی   خرد دست گیرد بهر دو سرای.       

ـ  ، یاری فریادرس » دستگیر« )دَ. ت̊ ( :دستگیر 

دستگیری:  دربند، گرفتار. ‖ گیرنده، دست دهنده  

فریادرسی.  رهانیدن، یاری، مهربانی،  

" جهان تیره شد بر دل اردشیر    
   " فردوسی  از آن شاه روشن دل دستگیر.     

دردسته ی در‖  » دستک«: )دَ.ت̊.ِر( دستگیره   

پارچه برای برداشتن آوند داغ. ،زخانهپآش  

. روز آغاز ، دشت داد و ستد در (̊ت : )دَ.دستالف  

د.برای داد و ستسرمایه )دَ. ت̊ (  :مایه دست  

کیفر، پادافره. ‖)دَ.ت̊. ُم ( مزد کار :زد دستم  

: )دَ. ِز( پیشکش ‖ دستکش، موزه ـ دست موزه

بهانه ‖ ابزار کار.ویز، دست ‖ دستا  

ِد( فرمانبردار، گماشته. : )دَ. ِن. دست نشانده  

زرد  میوه ی‖ هر چیز خوشبو(: )دَ. َت.ن̊دستنبو 

 رنگ و خوشبو مانند گرمک.

‖ ، رهنمون فرمان روش ‖ آیین،( .ت ُ: )دَ دستور 

آیین و   دستور زبان:  ‖ *پروانه *رگ،ـَ پ ‖برنامه  

زبان.  یادگیری  روش  

ر«  » (. ت˚.َدَ  ):دستور  همنشین ویژه ی دستـ̊ـو 

، راهنما رهنمون‖  ، نخست دستَورپادشاه  

" بخواند آن جهاندیده جاماسپ را    
  " فردوسی ر بود شاه گشتاسب را. وَ ـکه دست    

کاِر دستی کننده، کسی   . َو. ر̊ (: ) دَ. ̊تدستورز

ند، مانند: درودگر، مسگر،که با دست کار می ک  

. دستورزانبیشال:  سوفالگر، کفشگر.  

" چهارم که خوانند اهنوخوشی   
"فردوسی   همان دستورزان با سرکشی.      

ریه̊ «  : )دَ(دستوری  ،   بودندستور  » دستـ̊ـو 

‖  گونه  فرمان نخست دستور و هم نشین شاه ‖

دستوری باز گشتن:  ه ب‖  ، با فرهنگدستوردان

* .با پـَرگ نگشت باز  

" جهان پهلوان پیش او شد بپای    
   "  فردوسی   باز گشتن بجای.دستوری  ه ب    

 دستوری: همداستانی. 

یکدگردستوری ه ب  آنجازو "   
" فردوسی برفتند پویان سوی آبخور.       

   ‖ گروه، گونه، رسته  »دستک«( )دَ. تِ : دسته 

ابزار برای گرفتن با دست.  برخی بخش ازآنن 

دسته ی شمشیر، دسته ی  کارد، دسته ی  مانند:

شمار بسیار از   ‖ ، دسته ی در و جزآن  کوزه

   ‖*دسته نفج یک یک دسته گل، مانند:  چیزی، 

  گروهی.هم آهنگی  دسته بندی:

" چو بشنید مهراب بر پای جست    
"  وسیفرد  نهاد از بر دستۀ تیغ دست.      

دست آورنده، ه ه[ ب]دست یابند  ̊ت ( )دَ. :دستیاب

، بدست  کوششکامیاب ‖ برآیند کار ودست یابنده، 

براو دست یافتن.  دستیاب بودن بر کسی یا چیزی: .آمده  

" گر او را بدی بر تو بر دستیاب    
    " فردوسی   کشیدی رد افراسیاب. ایرانه ب    

یاور،ست، ت̊ ( یاری دهنده، همد : )دَ. دستیار  

زیردست. ‖ یار، کارورز در پزشکیاستاد   

" بدین مرز با ارز یار توام    
" فردوسی    به هر نیک و بد دستیار توام.       

  ‖آهنگ کردن  )دَ. ت̊ ( یازیدن، :دست یازیدن

‖ چیره شدن. دست درازی کردن  

  کیانی بیازید دست  زوره ب " 
  "  فردوسی  از جهانجوی جست. مارزجهانسو    

نوشتن ‖ فرمان پادشاه ‖  دستبند  ِن( )دَ. :دستینه  

و تزده و جزآن   نام در پایین نامه  

]دژ[ پیشوند که درآغاز  « » دوش )دُ (  :دش

و به چم بد و زشت می باشد،  برخی واژه درآید 

  .سخن زشت : دشنام بدخواه،   :دشمن مانند:

بد نهاد.دش نهاد:   

هموار،  زمین پهناور و   شت« » د   )دَ. ش̊ ( :دشت

 بیابان، جلگه، هامون. 

" در و دشت بر سان دیبا شدی   
   " فردوسی   یکی تخت پیروزه پیدا شدی.    

  در زمان چگونگی زن » دشتان« )دَ ( :دشتان

انه . خونروی ماهدشتانی:  .انهی ماهخونرو  

پالیزبان، ]دشتیبان، دشتوان[   )دَ. ت̊ ( :دشتبان

. شتزارکچراگاه و دشت، پاکار  دشت، هبان نگ  

" چو در سبزه دید اسب را دشتبان    
   " فردوسی   گشاده زبان شد دمان و دنان.  

ـ  دشت  وابسته به دشت،  » دشتیک«)دَ (  :دشتی

 نشین. 

" که دو پهلوان ایدرآید به جنگ    
   " فردوسی  ز ترکان سپاهی چو دشتی پلنگ.      

. آنچه خوار : )دُ. ش̊. خا( دشوار، سخت ردشخوا

)خوار: آسان(. . نیست   بی رنج و ساده و  
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ـ بدخواه، بد  «ـ دوژِمن  ن» دوشمِ  )دُ. َم ( :دشمن

. توز، کینه  سگال، بد اندیش  

" چو نامه سوی مرزداران رسید    
"  فردوسی که آمد جهانجوی دشمن پدید.       

. بد خواهی دشمنی،ی ِ(  )دُ. َم. :دشمنایگی   

  سخن نام زشت‖]دژنام[   » دوشنام « ( )دُ  :دشنام

.، گفتار زشت ناسزا زشت،ـ   

" شکسته دگر باره خنجر بود    
" فردوسی   ز زخم و ز دشنام برتر بود.      

پر دردسر،  دژوار[ ]   » دوشوار« )دُ ( :دشوار

≠ آسان.  . دشواردشخوارسخت،   

" مر این بنده را چاره اکنون یکی است    
"  فردوسی  بسازیم و این کار دشوار نیست.       

‖ کچل.  ، ویرانه مین خشک و بی گیاهز)دَ (  :دغ  

‖ سیم و زر ناسره.  )دَ ( ناراست، نادرست  :دغا  

)دَ. َس ( کچل، سر بی مو.  :دغسر  

بهم   *خنه یرُ  یی دسته  پتر«» د   (. تَ )دَ  :دفتر 

  پیوسته بهم *نفج  رویه های، از یکسو شده دوخته

درپارسیگ به چم   ‖ برای نوشتن  شیرازه شده و

دبیران و  جا و سراچه ی کار دفترکار:. است  نبیگ

   *.و نویساران داراندفتر

" که این نامه را دست پیش آورم    
"  فردوسی  ز دفتر بگفتار خویش آورم.      
* نبیگ. : دفتر  

به یک دفتر نغز ماند جهان  "  
"  فردوسی  نبشته بسی اندر آن داستان.     

اد و د  *یتَزِده ( جایی که .نِ )دَ.َت. ر̊  :دفترخانه

زناشویی و جز آن  * زرگانی و نََورده یستد، با  

 در آنجا آگاشته* شوند.

دستیارسردفتر. )دَ. َت. ر̊ (  :دفتریار   

مانند بافندگان  شانه  * ِت( ابزار توپالی)دَ.  :دفته 

تا پودها ی بافته   هاتار   پارچه برای کوبیدن الی

 شده بهم پیوسته گردد.

)دَ. َز( هرچیزگنده و ستبر‖ سفت.  : دفزک  

سفت و بسته شدن، مانند شیر.شدن: دفزک   

ـ برای بر  بلند و ستبر)دَ. َک ( ]دگل[ تیر :لدک  

میان کشتی  ستون    ،سراپرده و خرگاه پا کردن

بادبانها ‖ ستبر، گنده.  برای بستن  

نیز، بار دیگر‖  هم، باز، : )ِد. گَ ( ]دیگر[دگر  

، مگر.آنگاهپس، سپس،  دگر باره ‖ دوباره،   

گنگ آمده " سپهدار توران به   
   فردوسی  دگر باره توران بچنک آمده.    

  : )ِد. گَ. ر̊ ( هر چیز که به ریخت دگردیس

دیگری درآید. جانداری که به ریخت زیستاری  

   *به خستر.درآید. مانند: پروانه ازکرمینه   ردیگ

دگردیس  کرد کنش و کاردگرگونی،  : دگردیسی

در آمدن به ریختی دیگر، دگرگونی   کنش شدن.

 ریخت برونی و درونی جانور. 

، دیگرگون، ی دیگرگونه ی )ِد. گَ. ر̊ ( :دگرسان  

. ریختی دیگر، دیسه دیگر، نمای دیگر  

تن جانداران.  بسیارمهند  اندام «  » د یل )ِد ( :دل  

  یی ماهیچه اندام زیست و زنده بودن هر جاندار.

  سامانبتپش های   بامردمزاد  سینه  چپ  بخشدر 

ها می های خونی به همه انداماز راه رگ خون را

‖ دل در زبان پارسی    ، درون، میانکمرساند ‖ ش

ه دلباختگی دارد، آنرا بی واال جای و سروادها

،  مانند: دلدار، دلبند، دلبر، دل آرا  ،داده اند  پیوند 

و هم چنین آنرا وابسته به   باختن‖آرام دل، دل 

ه  ناخودآگاه می دانند، مانند: از ت  و  سهش درونی

 می دهد،  دلمزند، دلم آگاهی  می، دلم شوردل

 دل داشتن : در پیوند با دلیری  ‖ خواست، دلم گرفته

آهنین  ترسو، بزدل.آهو:  دلرنجاندن ‖ دل آزردن :  ‖

آزاد دل. آسوده دل: سنگدل. دل:  

 " همی باد تا جاودان شاد دل
  " فردوسی  ز رنج و زغم  گشته آزاد دل.    

بسیجیده. آماده دل:   

یکی بد سگال و یکی ساده دل  "   
"  فردوسی   سپهبد به هر کار آماده دل.      

ارج دادن. از دل نگریستن:   

بنگری من ه ب " دهم جان گر از دل   
"  فردوسی   خاک تن تا تو پی بسپری.کنم       

آزرده  چگونگی دل آزرده،   ِد( : )ِد. ُز.دل آزردگی

. ، نا آسودگیبی آرامیرنجیدگی،  بودن،دل   

ـ  آسایش آساینده دل،  ] دل آسای[ : )ِد (آسادل 

سا شدن: آدل  آسایاند. دل، آنچه دل را می به دهنده  

.دلیری دادن دل آسا نمودن: آرامش یافتن.   

، دلکننده ی  آشوب : )ِد( دل آشوبنده، دل آشوب 

، برهم زننده ـ ن دلبرآورد بهم خوردگی، بهم دل 

آرامش دل.  ی   

نگرانی.  : چگونگی دل آشوب.شوبی آدل   

ـ : )ِد.ل̊ ( هشیار، دانا، دوراندیش، بیدار دل آگاه

.دل، بیدار، خردمند، آگاه دل   

آغنده، آگنده دل، دل آکنده، دل ِد ( : )ِد. دل آگنده

. ، آکنده از کینپرکینه دل ، پردل   

" دلیران ایران پس و پشت اوی    
" فردوسی   به کینه دل آگنده و جنگجوی.      
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گرفتن، دَ( دل آویختن، دوست  : )ِد.دل آویزیدن  

   . دلبستگی یافتن

دل شکسته، دل فگار، دل ریش، )ِد. اَ( :دل افگار  

 دل گرفته، آزرده، دلتنگ.

" نخستین به گل شاد خوارت کنم    
"  فردوسی   پس آنگه دل افگار خارت کنم.         

دلشاد کننده ‖ ] دل آرای[ دل آراینده،  : )ِد(دالرا

بر زیبا. دل نگار،  دلداده.   

دلبر. ‖ دل بخش ]دل آرام[ آرامش )ِد ( :دالرام  

" دالرام او بود و هم کام اوی    
   " فردوسی   همیشه به لب داشتی نام اوی.    

ستمگر. آزارنده دل، )ِد( ]دل آزار[  :دالزار   

" دل آزار بهرام از آن شاد گشت    
"  فردوسی  وز آن بند بی مایه آزاد گشت.      

( باوریدن، باورداشتن، بی  ِد. ل̊ : )دل استوار

  بی دودلی  پذیرفتن ‖ ،بودن گمان

)ِد. ل̊ ( ]دل اندروای، دل دروای[ دل  :دل اندروا

 ـ نگران، دلواپس. 

)ِد ( دل آویز، گیرا، دلپذیر، گوارا.  :دل انگیز  

دلیر، بی باک. پردل، ]دل آور[)ِد. َو (  :دالور   

" بگویم که اینک دل و دیده را    
  " فردوسی   .ور جوان پسندیده رادال   

دلپذیر، دل ـ  ، )ِد ( دلچسب، گیرا، دلپسند  :دالویز 

  بهشت دالویز:  . خوشبو‖ ، دوست داشتنی انگیز

" جهان چون بهشت دالویز بود    
  " فردوسی   پر از گلشن و باغ و پالیز بود.    

: )ِد. َت( دل دادن، شیفته شدن، فریفته  دل باختن

شیفته. دلباخته: ‖ سخت ترسیدن‖  شدن،شیدا شدن  

: )ِد. خ˚. ِت( شوریدگی، شیفتگی، دلباختگی  

شیدایی. فریفتگی،   

 چشم اندازلگشا،]دلواز[ جای د  )ِد. ل̊ ( :دلباز

. یند و زیباخوشا   

.، دلبند، یار)ِد. َب ( دلربا، رباینده دل :دلبر  

‖ گیرا، دلپذیر.    گرامی‖  دلبر، دلدار: )ِد. َب(  دلبند  

    )ِد . َب( چگونگی دلبند، دلبستگی.: دلبندی
]دل پذیرفته[ دلپسند، دلخواه، َپ( . )ِد. ل̊ :دلپذیر

 پسندیده، دلنشین، دلچسب.

" چنین داد پاسخ به پیران پیر   
" فردوسی   که هست این سخنها همه دلپذیر.      

: )ِد.ل̊. ُپ ( اندوهگین، خشمگین، دل آکنده دل پر 

.یدهسخت کینه ور، رنجاز اندوه،   

خوشایند، دلچسب، : )ِد. َپ.َس(]دلپسندیده[ دلپسند

. ، دلخواهدالویز، دلپذیر  

و پیچش در  درد  ل̊ ( ]دل پیچا[ دل)ِد.  :دل پیچه 

شکم روش.  ‖ روده ها   

دلنواز، دلچسب،  دل ـ  )ِد. ل̊ (]دلجوی[  :دلجو

، نرمخوی،  ‖ آرامش دهنده، مهربانپرور 

  نوازشگر ≠ دالزار.

، هد ن( ]دل خراشنده[ آزار ده )ِد. ل̊ :دلخراش  

جانگزا، سخت، ناگوار، سوز، جگرجانکاه، 

 جانگداز، دلگداز. 

دل ـ   ) ِد. ل̊. َخ( اندوهگین، دل آزرده،  :دلخسته

لخون، دل شکسته.  د ریش، دل افگار،  رنجور،  

" هرآنکس که با شاه پیوسته بود    
      " فردوسی   بر آن پادشاهیش دلخسته بود.     

دیده، نیکو، پسن دل خواسته، )ِد. ل̊. خا( :دلخواه

.دوست داشتنی، دلپذیر  

" سیاوش چو خورشید و او ماه بود    
"  فردوسی  .خور و ماه با هم چه دلخواه بود       

آزرده، رنجیده، افسرده، گله مند.   ل̊ (   )ِد.  :دلخور  

آزردگی، رنجیدگی. دلخور≠ دلشاد. دلخوری:   

. ، شاد، خشنود . ل̊ ( خوشدل، شادمان: )دِ دلخوش  

. دل افگار، آزرده دل  اندوهگین،)ِد. ل̊ (  :دلخون  

)ِد. ل̊ ( دلباخته شدن، فریفته شدن،   :دل دادن

یکدل ـ   ‖ دلداری دادن دلیرساختن،دلداده گشتن ‖ 

ن به دل داد شدن، هم داستان شدن، سازگار شدن.

دلباخته، دلبسته.  ،فریفتهدلداده:  .نهادن گوش سخن:  

گی، دلباختگی. شیفتدلدادگی:   

" چنین دل بدادی به گفتار اوی    
" فردوسی  بگشتی همه گرد تیمار اوی.      
اندرون مرد را دل دهند جنگ ه ب"    

" فردوسی  نهند.  نه بر آتش تیز بر گل       
، دل ستان، یار. دلربا  )ِد. ل̊ ( دلبر، دلبند، :دلدار  

دلجویی.  دلنوازی،دلداری:   

نترس، پرـ   دالور، بی باک،)ِد. ل̊ ( دلیر،  :دلدار

   دلیری، بی باکی، دالوری.دلداری:  دل. 

، ناتوانی و   سستی)مردمی( ِس (  : )ِد. ل̊.دل ریسه

 بی توشی از گرسنگی.

( بیزار، دلخسته، دلسرد. َز.دِ )ِد. ل̊.  :دلزده  

زیبا ـ  دل ستاننده، ]دلستان[ )ِد. ل ̊. ِس( :دل ستان

   رباینده دل. دلکش، دلربا،روی، 

" از آن دلستانان یکی چنگ زن    
   " فردوسی   الله رخ چون سهیل یمن. دگر    

خواه. ( مهربان، نیک اندیش، نیک ل̊ )ِد. :دلسوز  

" کجا نا او جندل راهبر    
   فردوسی"به هر کار دلسوز بر شاه بر.     
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سوختن   .( دلسوزی، دل سوختگی)ِد. ل̊ :دلسوزه

رشک.  از دل ازمهربانی، اندوه برای کسی یا  

" سه دیگر سراسر ز پیروزه بود    
    فردوسی "   بدو هر که دیدیش دلسوزه بود.    

، خرم،  : )ِد. ل̊ ( شادمان، شادکام، خرسند دلشاد

. دل زنده  

" به جامه بپوشید و آمد دوان    
" فردوسی  پر امید دلشاد و روشن روان.      

چگونگی دلشده، شیفتگی ‖  )ِد. ُش. ِد(  :دلشدگی

ی ‖ دیوانگی. پریشان  

شیفته.  ِد( دلداده، دل باخته، . ُش.)ِد.ل̊ :دلشده  

" به یزدان گرفتند هر دو پناه   
" فردوسی  هم آن دلشده ماه و هم پیشگاه.      

: )ِد.ل̊. ِش. َک.َت( آزردن، رنجاندن. دل شکستن  

آزرده، رنجیده، نا امید.دل شکسته:   

" سگالید هر کار و زان پس کنید    
"  فردوسی  کم سخن مشکنید.دل مردم       

دل افروز،  دلپذیر، شادی بخش.  () فُ  :دلفروز   

" چو چندی بدین سان گذر کرد روز   
"  فردوسی   به شادی و رامش همه  دلفروز.      

)د. ل̊ .َف( دل افگار،  دلخسته، دلریش، :دل فگار  

دلشاد.ه ناک ≠ ، پریشان، اندیشاندوهگین  

" چنین است آیین این روزگار   
" فردوسی  .گهی شاد دارد گهی دل فگار      

گیرا، )ِد. ل̊. َک( دلربا، دلپذیر، دلفریب، :دلکش  

دل آویز، پسندیده. خوش آیند،   

( دل برداشتن، دل بر ـ  : )ِد. ل̊. َک. دَ دل کندن

   ترک گفتن. یا کسی را  یچیز ، کندن

)ِد. ل ̊. گُ( جانخراش، اندوه آور.  :دلگداز  

استوار،امیدوار، خشنود. دل ( : )ِد. ل̊. گَدلگرم  

دادن.   دلیری ،امید دادندلگرم کردن: دلپـُر. 

امیدواری، دلیری، دل استواری. دلگرمی:    

 ، اندوهکننده تنگتاریک، تیره ‖ دل ِد. ل̊ (: )دلگیر

  . دلگیر ≠ دلباز.، اندوهناکـ آور، اندوه آ گین

  دلگیر کردن: : دل آزرده شدن، رنجیدن.دلگیر شدن

. کردن، رنجاندنده دل آزر  

" چو این کار دلگیرت آمد به بن    
" فردوسیرانم سخن. ز شترنگ باید که        

ِد( افسرده، نا خشنود، بی ـ  . ُم.)ِد. ل̊ :دلمرده

 انگیزه، دلتنگ ≠ دل زنده. 

. َم ( گونه ای تارتنک که زهرش  )د ُ :دلمک

 کشنده است.

تازه.  پنیر شیربسته شده، ]دلمه[ : )دَ.َل.َم (دلمک  

گندم، جو،  .نارس *(]د رمل[ بنوی . مَ : )دُ دلمل

     *.پوششهنوز درنخود و بنوهای نرسیده و 

یند، دلپذیر، پسندیده.: )ِد. ل̊. ِن( خوشا دلنشین  

آویخته.  آونگان،)ِد. َل.ن ̊( آویزان،  :دلنگان  

ل̊. ِن. گَ ( دلواپس، چشم براه،  )ِد. :دل نگران

 آشفته، پریشان.

از تیره سموریان و   ( پستانداری است لِ  )دَ. :دله

راسته ی گوشتخواران، به اندازه گربه، دارای 

و زرد   نرم پوست دست و پای کوتاه، دم دراز و

  .ید یدرجنگلهای مازندران می ز تیره،

  بی باک،  دالور، پردل،  » دیلیر« : ) ِد (دلیر

 گستاخ، نیو، شیردل، بی پروا.

" بدو گفت شاه ای دلیر جوان   
"  فردوسی  .که پاکیزه تخمی و روشن روان      

پر ـ ، دالوری، گستاخی » دلیریه̊ « (: )دِ دلیری

دانگی، سپاهیگری، گندآوری.)گ ُ(. دلی، مر  

" دلیری ز هشیار بودن بود    
"  فردوسی   دالور سزای ستودن بود.      
  ،با دم، در شش ها *پناد بدرون بردن  ) دَ( :دم

و   ،ون شش ها می رسد از بینی و دهان بدر پناد 

دم زنان:  بیرون می رود. ها ششاز  م،د درباز  

فرخنده  خجسته دم،  آمیزه ها: هن هن کنان، َرخیدن.

 ــ دم، سپیده دم. دم بخت، دم برزدن. دم براوردن. 

تو گر نام من بگذردگوش  ه ب "   
   " فردوسی  دم و جان و خون و دلت بفسرد.    
یک آن. دم: یک  گاه، زمان. )دَ( هنگام، :دم  

" همان دم دمان گرد کاکوی شیر    

"  فردوسی   به پیش سپاه  اندرآمد  دلیر.      
. شمشیر، لبه ی تیز ( لب و کنار چیزی ) دَ  :دم  

: )دَ (  باد و دم. نمار به خود ستایی. دم  

" کجا خواهران جهاندار جم    
فردوسی"   کجا تاجداران با باد و دم.       
برای دمیدن مانند انبان ی هابزار: )دَ( دمه، دم

  افروختن آتش.و یا زرگری  و  آهنگری درکوره 

پشت  در آویزان یمو  دسته   ب «ـ̊» دوم )دُ( :دم

پرندگان به   در. جانورانبرخی باالی نشستنگاه  و

 دم. تر از پرهای تن آنهاگونه ی پرهای دراز

زیبا  بسیار اند،نامیده شده   پرندگانی که » بهشتی«

  است و کوتاه در گیاهاندم ‖  است و شگفت انگیز

  .د انشاخه می پیوند دانه را به و    میوهبرگ ، 

  *زینه ی‖ ‖ گرما، گرمی دم » دماک« )دَ(  :دما

  پایه یبر  چیزی یا سردی گرمی اندازه ی گرما،

  *.استانده یهاسنجه 
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( ]دمبدم[ هردم، پیوسته، پی درپی، )دَ. دَ  :دمادم  

.دمی از پی دمی، دمی بر دمی  

دمادم به ده شب پس یکدگر"    
"  فردوسی   همی خواب دید این شگفتی نگر.     

لب از باده.جام لبا دمادم:  

" بدین گونه تا شاد و خرم شدند    
" فردوسی   ز خوردن به جام دمادم شدند.      

پی یکدیگر، دنبال یکدیگر.  ( )دُ. دُ  :دمادم  

" دمادم برون رفت لشگر ز شهر   
"  فردوسی   ه هیچ  بهر.وزآن شهر نا یافت      

َس ( گرما سنج، گرما نما، ابزار  )دَ. : دماسنج

لوله باریک شیشه ای که   ازه گیری دما.برای اند 

به     یک سوی آن بسته است و سوی دیگر آن

    . پیوند دارد  )سیماب(یا   * ژیوه اندوختگاه 

یی که در میان چهره  : )دَ ( بینی، اندام بویادماک 

   بودن.خوش  سرشاد و بودن: دماک سر جای دارد.

 ، دمندهزننده ، دماننز دم ( از دمیدن) )دَ( :دمان

دمنده و فریاد خروشان، جوشنده،  ‖ خروشنده، 

غرنده.، از خشم یا شادی کننده  

" که آمد سپهدار افراسیاب   
"  فردوسی   آب.سپاهی دمان همچو کشتی بر      

. رویاندن، رویانیدندمانیدن ‖  : ) دَ.دَ(دماندن  

دگرگونی  *:) دَ. ِن( دماسنج برای آگاشتندمانگار

  .و خودکار نگاره یی  بگونه گرما ی   زینههای 

دماندن ‖ رویانیدن، رویاندن.  دَ( : )دَ.دمانیدن  

دم، هردم، هر )دَ.م̊ . ِب. دَ(] دم به دم[ دما :دمبدم  

پیاپی، پشت سرهم، پیوسته.  ـ زمان  

" به هر کار بد اخترش رهنمون    
"  فردوسی   گی بدش دمبدم بر فزون.بزر      

. )دَ. َب. َز.دَ( آسودن ‖ سخن گفتن :دم برزدن   
  " کنون گاه رزم من آمد فراز 
     "  فردوسی  تو دم بر زن، ای گرد گردنفراز.    

  به اربرگ که  یدنباله باریک )دُ. م̊. َب( :دمبرگ 

   .د انمی پیوند  شاخه

از   کوچکی م̊. ُج .َن( پرنده )دُ. : دم جنبانک

اندازه ه براسته ی سبکباالن، خاکستری رنگ، 

پشه و    های ایستاآب جوی و در کنار شگ،گنج

می  ـ  مگس شکار می کند  و پیاپی دم خود را

.م بشکنک، دمسیچهد  جنباند.   

)دَ.م̊ ( دمساز، همدم، همراز، هم سخن.  :دمخور   

در   *وای )دَ. م̊ ( فرو بردن و برآوردن :دم زدن

‖ سخن گفتن، لب به سخن ، دمیدن شدم شش ها،

خودستایی. از خود دم زدن:  گشودن.  

: برآسودن. دم زدن  

" بدان جای خرم فرود آمدند    
" فردوسی ببودند یک روز و دم برزدند.       

: ) دَ. َز( دهان زدن، لب زدن، پوز زدن.دم زدن  

)دَ. م̊ ( همدم، همراز، همنشین، دمخور،  :دمساز  

آشنا، هم آهنگ. سازگار، سازوار، درد   

" گشاده بر ایشان بود راز من    
"  فردوسی   به هر نیک و بد بوده دمسازمن.      

  ‖ دمیدگیدم،   ،)دَ. م ِ( کنش دمیدن :دمش

فشارخون. دمش خون: ‖ و شورش دل جوشش  

]دمغزه[ بیخ دم، استخوان   ِز ()دُ. م̊.  :دمغازه

پستانداران و پرندگان. دنبالچه .   در  میان دم  

،  کورهتابدان، آتشگاه،  ]دمگه[)دَ. م̊ (  :مگاهد

کوره   ‖  کوره ی زرگری، آهنگری و مسگری  

   .و گلخن گرمابه

، جای روییدن دم. ان. م̊ ( در گیاه)د ُ :دمگاه  

جنباندن  چاپلوسی،  دم  ربهنماِب(  . م̊.)̛د :دم البه 

، غلتیدن و دم گردانیدن سگ.سگ  

ستگاهی که جنبش  )دَ. م̊. ِن ( دم سنج، د  :دم نگار

*.ش ها را بهنگام دم کشیدن می آگاشد ش  

 از دَم̊، بن اکنون از ستاک ) » د مـ ک« ( )دَ. مِ  :دمه 

ه، نـَِژم. م ‖ کوالک باد تند همراه با برف، دمیدن(   

" چنان شد که از بی شبانی رمه   
   " فردوسی   پراکنده گردد به روز دمه.    

، ابزار چرمی مانند : )دَ. ِم( ]دم[ ابزار دمیدندمه 

. آتش و روشن نگهداشتنانبان برای دمیدن   
دم، لب و کنار چیزی ‖ لبه ی تیز  ِم(  )دَ. :دمه 

 کارد و شمشیر. 

، فوت ـ پفیدن «ـ دفـتـ ن » دمیتـ ن (: )دَ. دَ دندمی

  ن‖ برآمد ‖ روییدن، رستن  ‖ وزیدن باد  کردن

   خشمگین شدن ‖روشیدن، ‖ خ آفتاب  برخاستنو

وزنده،  دمنده:دمیدگی، وزیدگی. : دمش زدن. دم 

 دمیده: .خروشان، درکار دمیدن دمان: خروشنده. 

در  فوت کردن : در دمیدنمیدن ـ د  وزیده، روییده.

)دمید، دمد، خواهد دمید، بدم، دمنده، دمان، چیزی 

 دمیده، دمش(. 

" نخستین که آتش ز جنبش دمید    
   " فردوسی ز گرمیش بس خشکی آمد پدید.     

فریاد شادی.  (نام ستاک از دنیدن ): )دَ ( دن  

مانند:   (، نشان ستاک در پارسی) پسوند: )دَ( دن

بوده  ن«ـ  » تدر پارسیگ  کردن، آوردن، بردن.

  مانند: نوشتن، گرفتن.،  است 

: )دَ ( درکاردنیدن، پویان، رفتاربا شادی و دنان  
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خرامان  رفتار دند و دنان:خرامان، شادان. ، رامش

 و شادمان. 

" پس اندر، سپاه منوچهر شاه   
"   فردوسی  دمان و دنان بر گرفتند راه.      

‖   ، پسپی، پشت، واپس  ] دُمبال[ ()دُ. ن̊  :دنبال

.درکارپیگیری دنبال کردن:   

" برآشفت گردافکن تاج بخش   
   "فردوسی  ز دنبال هامون برانگیخت رخش.    

  .جانوران دم  دنبال: 

ت و نشس" به بازی و خنده گرفت    
   " فردوسی   شخ گاو و دنبال گرگی بدست.    

مغازه، استخوان میان دم چ ِ( دُ  .)دُ. ل̊ :دنبالچه

های   جانوران. در مردمزاد فرجامین استخوان

که چهار تا پنج مهره است.  ستون مهره ها  

‖   ل ِ( دم، دم مانند ‖ پس، پی، پیرو ]دُ. ن̊. :دنباله

در رویه   نوشتار شدن  رپیگی دنباله داشتن،‖  میوه دم

پیگیری. گرفتن: کاری دنباله  پسین.  

تن   چربی و پیه درک « ـ  دومب » ِب( )دُ. ن̊. :دنبه 

در پشت  بجای دمکه  گوسپند جانوران، اندام تن 

ن و بزرگ میش که آن اویزان است،  و دم  په

ت. یکسره از چربی س  

" شتر وار ارزن بدین هم شمار   
   " فردوسی   .غن هزارهمان دنبه و مشک و رو    

دندانه ـ   ن̊ ( دنده، استخوان پهلو‖ ابزار : )دَ.دند

. نادان، دبنگ برای بافتن پارچه ‖  جوالهدار   

  ساختارسپید هر یک از  » دندان« . ن̊ ()دَ  :دندان

 . درون دهان  آرواره ی باال و پایین و سخت در

سختی   *ازاستخوان نیستند و زینه ی دندان ها

سخن در  *، در مردمزاد یکسان نیست بافت آنها  

   *ند مهند   واژه هاو روشن  ت درسگفتارو گفتن

" تو باشی بر آن انجمن سر فراز    
      " فردوسی  به انگشت و دندان نیاید نیاز.    

سیخ   دندان فـ ریز« »)دَ. ن̊ . اَ(  :دندان افریز 

دندان  . الی دندان هابرای پاک کردن باریک  

  اپریش،  ز، دندان پریش، آفریز، آپریز، اپری

  .دندان کاو ،پریز

ش آموخته در  دان )دَ.ن̊. ِپ. ِز(  :پزشکدندان

  .ی دندان  هابیماری   ، پزشکپزشکیرشته دندان

گرفتن، گاز  دندانیدن،: )دَ. ن̊. َز.دَ( دندان زدن  

‖   آزار و گزند رساندن زدن ‖ کینه خواستن ‖ گاز

چسبیدن.  نمار به  

ی نره شیر" نباید که آن بچه    
"  فردوسی شود تیز دندان و گرد و دلیر.        

دستی  های سازنده ی دندان )دَ. ن̊.(  :دندانساز  

 و ساختگی. 

و ساییده شدن  چ ِ( فشرده)دَ.ن̊.  :دندان کروچه   

از فزونی خشم یا درد.  ،یکدیگره دندانها ب  

ـ  دندانه  ،مانند  ن ِ( هر چیز دندان)دَ. ن̊.  :دندانه 

، گره های باالی ساختمان و دیوارکن اره، های 

سین و شین.  های دندانه  

زیردندان نرم کردن، جویدن.  : )دَ. دَ(دندانیدن  

کمان  های استخوانهر یک از(  )دَ.ن̊. دِ  :دنده  

و جناغ    پیش  بسوی که از ستون مهره ها مانند 

سینه را ساخته اند.و گنجه ی  سینه کشیده شده اند   

جفت است، ده  ده شمار آنها در مردمزاده دواز

.و دو جفت آزاد   به جناغ سینه پیوسته جفت   

غریدن،از خشم جوشیدن، دَ( دی. : )دَ.دندیدن  

 با خود سخن گفتن، لندیدن. 

هوش، نادان، گیج، دیوانه. )دَ. ن̊ ( کم  :دنگ  

برای    کوبی، دستگاه شلتوک. ن̊ ( ابزار: )دَ دنگ

ـ  شالی دنگی: برنج. کوبیدن و جدا کردن پوسته از

  دنگ: آب .دستگاه پاییپادنگ:   .دنگ کوب ب، وک

. با فشار آب  شالی کوبی دستگاه  

آب یخ   ،در زمستاندَ. ن̊ . ِل( ]دنگداله[ : )دنگاله

درگالله، درگاله.   . ناودان سر ازو آویزان   بسته  

ـ   ، بانگ بسیار شادی )نام از دنیدن( : )دَ. ِن(دنه

ستن جدنه گرفتن: بر فیریدگی. شادی.  شادی، آواز

 ازشادی و شادمانی.

)دَ. دَ( خرامیدن، چمیدن، نازان و شادان   :دنیدن

. از خشم خروشیدن دویدن باشادی ‖‖  رفتن  

. ، دنندهبا شادی و خرسندی درکاردنیدندنان:  

به دنیدن: بخرام.  فرماندن:   

ـ هر دویست ‖ دوسد: . دوشمار » دو« ( ̛د) :دو

. این و هم آنهم دوان:   

، رفتن با شتاب.( دویدن )دُ  :دو  

   ) اکنون دو یا داو کیست؟(. دربازی، *( داو: )د َدو

  دو. +شمار ده   » دوازده« (دَ. ز̊. دَ ) :دوازده

که آسمانی هریک از دوازده اختر دوازدهگان:  

ماه یکی  را پشت سر می گذارد.  خورشید هر  

 ، (خرداد)دوپیکر ، (اردیبهشت)ورزا ، (فروردین) بره 

، (شهریور )خوشه ، (مرداد)ار شی، (تیر)  خرچنگ

،  ( دی) بز ، (آذر)کماندار ، (ابان )کژدم ، (مهر)ترازو

. (اسفند) ماهی ، (بهمن)آبریز  

درکار دویدن، دونده.  : )دَ (دوان  

" دوان داغ دل خسته ی روزگار    
"فردوسی  همی رفت پویان سوی مرغزار.     
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تسمه ی چرمین، رشته و    » دوال« )دَ( :دوال  

.یانه ی چرمیی، تاز بند چرم  

" یکایک همین گردی کهتر به سال    
   " فردوسی  ز سر تا به پایش کشیدی دوال.    

)دَ. ن̊ . دَ( ]دوانیدن[ به دویدن وا داشتن،  :دواندن  

  دواند. آنکهدواننده: وردن تازاندن،  به تاخت آ

) دواند، دوانَد،  .دویدن کار دو یادونده، در دوان:

  نده، دوانده(. خواهد دواند، بدوان، دوان

" گمانی برم من که پیران کنون    
" فردوسی  دواند سوی شاه توران هیون.      

  اختر شناسی:)دُ. َب. دَ( ]دوبرارو[  :دو برادران

ی روشن در سینه خرس کوچک  نام دو ستاره  

شکاری  مرغ نام دو  ‖ کهین به نام هفتورنگ   

ر  شکا یاری یکدیگره با  ککوچکتر از شهباز   

.دو برار  (به کـُردی)د. می کنن  

کاژ. چپ،  چشم، چپ کژچشم،   لوچ، )دُ ( :دوبین  

   نام سومین پیکره  » دوپـ تکـ ر« )دُ. َک( :دوپیکر 

‖ دوپاره، پرگاله.  از دوازده اختر سپهری  

" به باال ز سرو سهی برتر است    
"  فردوسی  چو خورشید تابان به دو پیکر است.      

دودانه ‖ ‖  ، دوتاه( خمیده، کج، دوال  )دُ  :دوتا  

.خم شدن دوتاشدن: دوبرابر.  

" دو تا می شدندی بِر تخِت اوی    
"  فردوسی   از آن بر شده فره و بخت اوی.     

آستر. و *( جامه آسترشده، ابره: )دُ. ت َدوتهی   

یک ال ، یک الیی، جامه ی یک الیه. یک تهی:   

، دو برابر.  دوتا  » دوچندان«  )دُ.َچ( :دوچند  

( کار ـ ازدوختن  ستاک )خ̊ ( ]دختن[ : )دوخت

آمیزه ها: خوش دوخت، بد دوخت.  دوختن.  

دوزیدن،   «ـ ُدختن » دوختن خ̊. َت( ) :دوختن

با سوزن   پارچههای پیوستن پاره  بخیه کردن،  

درزی.  دوزنده: .کنش دوختندوخت و دوز:  و نخ.  

دوزندگی: . و نخ بخیه شده *آنچه با درزندوخته:   

پیشه ـ  دوزنده. کارکاری، سوزن درزیگری،   

به دوختن، بدوز و به   فرمان دوز: دوزنده. ی   

ـ دوز، پاالن  ، مانند: پینهبسان پسوند چم دوزنده   

خواهد دوخت،  دوزد، )دوخت،دوز، کفش دوز

 بدوز، دوزنده، دوخته(. 

" چو شد بافته شستن و دوختن    
" فردوسی   رفتند ازو یکسر آموختن.گ       
چیزی.  نسوخت از تیره رنگ  همِ  » دوت« :دود  

" یکی آتش اندازم اندر جهان    
"  فردوسی  کز اینجا به کیوان رسد دود آن.      

مانند دود، سخت تند و تیز. دود: سانِ  رـ  ب  

" چو پیران چنان دید کینه فزود    
"  فردوسی  در آمد بر گیو بر سان دود.       

َه ( ]دودهنگ[ دودکش، تنوره د̊.  ) :دودآهنگ  

. باالی گلخن، فکژ یـ   

، خاندان و دوده ( دودمان، نژاد نِ د̊.  ) :دودخانه  

‖ کوره. ‖ جای دود دادن گوشت و ماهی  

لوله و سوراخ که   ]دودکشنده[ (د̊. کِ  : )دودکش

تنوره، دودکش   دود را به بیرون می کشاند، 

روزن درآشپزخانه، دودآهنگ. گرمابه،  

، دودفام دودی، برنگ دود،(  ̊د  : )دودگون

  تیره و تار خاکستری رنگ ‖

]دودگن[ دودآلود، دودزده. (  ̊د ) :دودگین  

ِد ( ]دودله[ درنگ کننده، گمانمند، )دُ. :دودل  

کاری. انجام و  *ند یواسوندراندیشناک   

  خانمان، خاندان،کمان« ـ  » دوت(  ̊د ) :دودمان

نژاده، نیک نژاد، پاک نژاد.با دودمان:  .خانواده  

یزدان پاک  " همه دودمان پیش   
" فردوسی شب تیره تا بر کشد روز چاک.        

دودمان، خاندان،  «ـ دود  گ » دوتـ ک ِد( ) :دوده

، تبار. نژاد، تخمه  

" ز بهر زن و زاده و دوده را   
"  فردوسی  .نپیچد روان مرد فرسوده را      

از  که  نرم و چرب  سیاه، ِد( ماتک : )دوده

)َژ(  *و ژد   * و یا سوزاندن  انگم نفت سوختن 

نگارگری  و ، درنبشتن  درختان می گیرند برخی 

زگاالب، زگاله کاربرد دارد.  
دوم،   «ـ دوتیگـ ر ر » دیتیکـ  )دُ. گَ( : دودیگر 

دیگر.  ِدومین، د   

دیگر چنین هست رویم که هست   " دِ     
"  فردوسی  .یکی گر دروغ است بنمای دست        
ک  که نزدی ،دردسترس نباشد که  » دور«  :دور

نگرش زمان یا جا  از *بازه .پیرامون نباشد در و  

بسیاردور.دور:   دورا. با چیزی یا کسی  

" که او گرد ما را نبیند براه   
" فردوسی   است از ایدر درفش سپاه. که دور      

ـ آینده نگر،  پایان ( خردمند، ر̊. اَ  ) :دوراندیش 

دوربین، دل آگاه، ژرف بین، دانا.  دورنگر،نگر،   

( پرگست، پرگس.)َپ.گَ(، برگست،ر̊  : )دورباد  

.دورباد  برگست باد،   

نکه دور را بهتر می بیند.  آ ر̊ ( ) :دوربین

. دورابزار برای دیدن ≠ نزدیک بین ‖ دوربین   

 مانند: دوربین اختر شناسی ‖ دستگاه فرتورگری. 
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.  ، خردمند دوراندیش: دوربین    

" یکی دور بین مرد جویای کار    
" فردوسی  امدار و سوار.نباشد چنو ن      

دو نژاده، دو تخمه ‖  دو رگ، )دُ. َر. گِ( :دورگه   

زیروبم در آواز.  سدای آمیختگی، آمیختگی  

  مانند سیاه و سپید ‖ نمار به  () دُ. رَ  :دورنگ

دغلکار.  دروغگو،  ، دغلباز،مردم دورو  

  یا نگاره چشم انداز، فرتور ر̊. َن/ ِن( ) :دورنما

چشم افکن. .را می نمایاند  رچشم انداز دوکه   

که  هر چیز ] دوروی[ پارچه یا  )دُ. ُر( :دورو 

ناهمگون پشت و روی آن از رنگ و یا نگاره  

، ناهمسانوگفتار  رفتار‖ دارنده  ، دوسویهباشد 

  ناراستی، دورنگی.دو رویی: دغلباز.  ار،کفریب

" بزرگان که از دودۀ ویسه اند    
" فردوسی  ند.دورویند و با هر کسی پیسه ا      

ک  ̊و » دُ :  دوری   ازچینی یا جزآن برای آوند  «ر 

پدشخور،* پیشدستی، پدشخور برای . خوراک

میوه. خوراک یا   

  کیفرگاه  «  و̊ـخـ̊ـ  دوش ـوشـُخ  د»   َز( ) :دوزخ

دوزخ≠ بهشت. در جهان دیگر.   گناهکاران  

" بهشت است و هم دوزخ و رستخیز    
"  فردوسی   ریز.ز ننگ و ز بد نیست ما را گ      

دَ( ]دوختن، دختن[ به چم دوختن است   ) :دوزیدن 

ولی چندان کاربرد ندارد.) دوزید، دوزد، خواهد 

 دوزید، بدوز، دوزنده، دوزیده(.

خونسرد که دو  س̊ (  جانوران)دُ.  :دوزیستان

یند ینوزادی در آب می ززمان زندگی دارند،   

ه   و دربالیدگی در آب و خشکی. در نوزادی بال 

 دارند و دربزرگی دارای دست و پا، تخم گذارند 

: ) دَ( ]دفسانیدن[ چسبانیدن، خود را دوسانیدن  

  به کسی وابستن، چسباندن، بچسبانیدن، بشالنیدن،

وادوسانیدن. چفسانیدن، دو چیزرا بهم    

یکدل و همراز، یار، همدم، » ُدست«     :دوست

، خدادوست، میهن دوست. بسان پسوند  یکرنگ.  

شهرم یکی مهربان دوست بود " به    
"  فردوسی   .تو گفتی که با من به یک پوست بود        

ست یارمهربان، دو » ُدسیتار«  ̊ت ( ) :دوستدار 

 دارنده،  دوستار‖ خواهان، خواستار. 

" نماندش از ایران یکی دوستدار   
    " فردوسی   .شکست اندر آمد بدان روزگار    

ی، یارـ  در دوست  یهماهنگت̊ (  ) :دوستکام

‖ ، کاری که به کام دل دوست باشد مهربان

 خوشبخت، کامکار، کامیاب، شادکام.

. با دوستان یا بیاد ایشانباده نوشیدن   :انیدوستک  

کامیاب کردن، خوشبخت ساختن. دوستکام داشتن:   

، رستگاری، بهره مندی، یاریبخت: دوستکامی  

کامیابی، به کام دوست زیستن. دوستکامی ≠ 

آوند بزرگ پایه دار برای باده یا هر  دشمنکامی ‖  

 ـ گونه نوشیدنی. 

پیوستن،  بشلیدن،  ( چسبیدن، د َ ) :دوسیدن  

چسباندن، پیوستن، خود رابه دیگری ‖ وادوسیدن

چسبنده، دوسنده:  لغزیدن، افتادن.وابستن ‖ 

.چسبیدهدوسیده: چسبناک.   

   باالی پشت.بخش  بخش دو سوی گردن، :دوش

ه بازو و دوش " جوان همچنان خست   
" فردوسی  همی راند اسب و همی زد خروش.      

. دوشین، دوشینه دیشب،  «  » ُدش  :دوش  

" به فرمان یزدان خجسته سروش    
" فردوسی  مرا روی بنمود در خواب دوش.      

درخور  دوشنده، دوشیدنی،  » دوشاگ«  :دوشا

      .گوسپند  گاو یادوشیدن، جانور شیرده مانند، 

بری فرمانه و دوشان ب همان گا "    
"  فردوسی   مان تازی اسپ رمیده فری.      

یا خرما.  شیره، شیره انگور  :دوشاب  

همبر.  همراه،  شانه بشانه، : همدوش،دوشادوش  

به دوشیدن واداشتن.دوشاندن، دَ (  : )دوشانیدن  

برون [ ]دوشانیدن ن « » دوشیت (دَ  ) :دوشیدن

وشیده: د . شیردوشدوشنده: . پستاناز شیر کشیدن  

بسان   به دوشیدن، بدوش. فرماندوش: . دادهشیر  

درخور   دوشیدنی:  شیردوش. ،، مانند پسوند 

ش،  دوشید، دوشد، خواهد دوشید، بدو)دوشیدن، 

 دوشنده، دوشا، دوشیده، دوشش(.

  دختر، «ـ دشیچک  » دوشیچکِز( ) :دوشیزه 

: دوشیزگان. بیشال. دخترجوان  

. دوشیزه بودندوشیزگی:    

بدین سال و دوشیزه اند " رسیده    
  " فردوسی  به دوشیزگی نیز پاکیزه اند.    

دوشینه[ شب گذشته، دیشب، دیشبی، ] :دوشین  

 شب پیش، دوش  

آبکی. آمیخته با آب، ماست  : ماست دوغ  

تابیدن نخ، پنبه و پشم.  ابزار ک «» ُد   :دوک 

  *.از چوب یا توپال ابزار ریسندگی

م چسبیده، نوک ـ به کدوکارد   ( : )دُ. ر̊دوکارد

  با دو سوراخ در دو دسته ی آن  و برنده  تیز

  ، برای بریدن پارچه و انبرای گذراندن انگشت

. کازود . جزآنو  *ُرخنه  



 183 

یک مادر.دو بچه در شکم  : )دُ. َن(نک دوگا  

دوتایی، گوناگون،    «  کـ  » دوگان (نِ  )دُ. :دوگانه

دوگانه. سخن  مگون، ناه  

راختند ر براف " ز هر سو گوان س   
"    فردوسی   یگان و دو گانه همی تاختند.     

کشیدن  برای آبکشی، چرخ چوبی   چرخ :دوالب

  . چرخ چاه. از چاهآب 

. ، دوالبه: )چ ِ( گنجه کوچک دیواریدوالبچه   

دارنده ی موی   ]دوموی، دومویه[(  )دُ  :دومو 

میزه مو.  آ *سپید وسیاه، پلپل نمکی،  

دویدگی، تک   ونده،د   : )دَ.َو. ِد( چگونگیدوندگی 

،  سخت کوشیدن و پافشاری برای  کوشش و دو ‖

 به فرجام رساندن کاری. 

شتابان رفتن، تاختن،  » د  ویتـ ن«  )دَ. دَ( :دویدن

تک و دوندگی: . شتابنده، تندروندهدونده:  تند رفتن.

دو:  دونده، درکاردویدن.دوان: دو، کنش دونده. 

خواهد دوید، ) دوید، دود،  دویدن، بدو. به فرمان

 بدو، دونده، دوان، دویده(. 

" سیاوش چو او را پیاده بدید    
   " فردوسی  از اسب و پیشش دوید. فرود آمد    

،  دوگانگیدو تایی، یـه̊ « و ـ ا» دُ  ( )دُ  :دویی 

، جدایی ≠ یگانگی، یکتایی. بودندو  

ـ   روستا، آبادی  ک«ـا ه ـ ُرست» دِ  ( )ِد. ه̊ :ده

 کوچک. 

بدم  جز مهتر ده " نگوید که    
"  فردوسی   همه بنده بودند و من مه بدم.      
نه )ُن(.  پس از شمار : )دَ. ه̊ (ده  

ر ـیکان او ده ستیـنگی که پ " خد    
"  فردوسی   ز ترکش بر آهخت گرد دلیر.      

شوب، زد و خورد، هنگامه، : )ِد. ِد. ه̊ ( آدهاده  

هیاهو. و دار، نبرد، گیر   

دو گروه  دهاده بر آمد ز هر "    
   " فردوسی   بیابان نبد هیچ پیدا ز کوه.     
   .سوراخ بزرگ در کوه: )دَ( شکافتگی ودهار

چهره  بخش کاواک ]دهن[  » دهان « )دَ ( :دهان

رخسار پایین در آدمی و جانوران. درآدمی بخش 

و   خواندنجای دارند و  و دندان ها درآنزبان  

شوند.  آن برون می ازدیگر سداها  وسخن گفتن  

  پیرامون دهان را لب ها فراگرفته اند.

" دهان گر بماند  ز خوردن تهی    
"  فردوسی  خوانی نهی.آن به که ناسازاز       

گشودن دهان با یک دم  ِر( )دَ. ن̊. دَ.  :دهان دره

 ژرف ازخستگی و یا بیخوابی، بیاستو، فاژه، 

 خمیازه، خامیازه، پاسک، باسک.)َس/ُس(. آسا. 

  دهانه رود:  ‖اسپ  لگام دهنه، ِن ( )دَ. :دهانه

.می ریزد   رود به دریا بخشی که آب   

: )دَ.دَ( به دادن واداشتن، بخشانیدن. دهانیدن  

، کدخدا، بزرگ ده.دهبـد  )ِد. ه̊ ( :دهبان  

یا زرناسره. )دَ. ه̊. َپ( ]ده پنجی[ سیم   :ده پنج  

)ِد. ه̊. ُخ ( خداوند ده، بزرگ ده، ده کیا. :دهخدا  

د.ـُ دهب ، روستا کارگزار ِد.ه̊. ( کدخدا، ) :دهدار  

باخته  دل ، شکن به پیمانر( نمالِ  )دَ. ه̊. دَ. :ده دله

ه دل داشتن.    َ‖ دلیر، د  ـ ی ناپایدار  

)دَ.ه̊. دَ( ده تا ده تا، شماری که ده ـ ده    :ده دهی  

   ‖ زر و سیم سره و ناب.  بزرگ و یا کوچک شود 

دالور‖ کارآمد. گِ( دلیر،  )دَ. ه̊. َر. :ده رگه  

نزدیک چند ده  » دهیستان«ه ِ.س̊ (ِد.):دهستان

.نامند  بخش را دهستان و چند دهستان یک بهم  

" فراوان دگر مرز همچون بهشت    
"  فردوسی  دهستان بسیار پر باغ و کشت.      

 (دادننام ستاک از )» د هیشـ̊ن«   )دَ. ه ِ( :دهش

 بخشش، بخشندگی، داشاد، داشات، داشن، دهشت. 

" به داد و دهش گیتی آباد دار    
"  فردوسیزیر دستان خود شاد دار.  دل         

. ِد( ده کوچک، روستاه̊. َک.  )ِد. :دهکده  

ده، دهبان، دهبد. بزرگ )ِد. ه̊ ( کدخدا،  :ده کیا  

در زمان  » دهیکان ـ دهگان « : )ِد. ه̊ ( دهگان

 ساسانی، نژاده، بزرگ زاده ‖ کشاورز، برزگر. 

راهرو، داالن،  «ـ دهلیچ هلیز» د    . ه̊ ()دِ  :دهلیز

 راه تنگ و دراز، گذرگاه باریک. 

" پیاده به دهلیز کاخ اندرون    
" فردوسی  ی رفت بهرام بی رهنمون.هم      

  دهان. ی کاهیده)دَ. ه َ( : دهن

" بینداخت از پشت اسبش به خاک    
"   فردوسی  دهن پر ز خاک و زره چاک چاک.      

به  دهنادین: سامان. ،آراستگی ( . ه̊)دَ  :دهناد

شماردهنادی مانند دوم، سوم،  دهنادی: سامان. 

   چهارم. 

: )دَ. ه̊ . ُو( دوازده. دوازده اخترسپهری. ده و دو  

و ر پدید آمد این گنبد تیز "   
شگفتی نماینده ی نو به نو       
آمد پدید  باره ده و دودر او،       
" سیفردو   ببخشید دانا چنانچون سزید.      
هر بخش ده تایی از چیزی، ده  (: ) دَ. هِ دهه  

:  یک دهه روز ازماه، ده تا ده تا، هر ده سال.  

 یک بازه ی زمانی ده ساله.
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، بخشی از کشور )پارسی باستان(. ه̊. ُی( )دِ  :دهیو 

 ،بهستان  ،سنگنبشه هابزرگ در . داریوشکشور

سغد و خوارزم را دهیو نامیده است بابل، مصر،   

  )پارسی باستان(» دهیوپت«  َپ(ه̊. . )دِ  :تدهیوپ 

پد، پسوند دارندگی(.  =)+ پت دیه یا کشور(  =) دهیو از  

کشور.  فرماندار، فرمانروا ی یک بخش یا   

( ده یک، یک دهم. دَ .ه̊. ُی. )دَ  :ده یوده  

وآفریدگار ( نزد زرتشتیان به چم دادار .ی̊)دِ  :دی  

ی   و از فروزه های اهورامزدا است ‖ نام فرشته

دهم از سال خورشیدی،  ماهماه ‖ دی نگاهبان  

.  ماه نخست زمستان  

" دی و بهمن و آذر و فرودین    
"  فردوسی   همیشه پر از الله بینی زمین.     

‖ شب گذشته. روز گذشته، دیروز )ِد(  :دی  

" بدو گفت رستم که ای نامجوی    
" فردوسی   دی خود بر این گفتگوی. نبودیم      
پارچه ی ابریشمی     « پا گ ِد »)دی(   :دیبا

.رنگین  

" در و دشت بر سان دیبا شدی   
   " فردوسی   یکی تخت پیروزه پیدا شدی.   

دیباچهره ،  خوبروی.  : )ُر( دیبا روی،دیبارخ   

" به دیدار شد چون گل ارغوان    
"   فردوسی   سهی قد و دیبا رخ و پهلوان.      

. دیبا ی دیبا باف، بافنده گَ()  :دیباگر  

، نگاه،  بینایی (از دیدنستاک نام  )  » دیت« :دید

‖ چشم انداز.  نگر  

دیدن یکدیگر. بازدید، یتار« د »  :دیدار  

" خوش آمد هماناش دیدار اوی    
"  فردوسی   دلش تیز تر گشت در کار اوی.      

نهادن.بزم، نشست، انجمن، دیداردیدار:   

" چو دیدار یابی به شاخ سُُخن    
" فردوسی  نش نیاید به بن.بدانی که دا       

چهره، روی.دیدار:   

" که فرزند آرد ورا در جهان    
" فردوسی   در میان مهان. دیدار او به       

همانند. : به دیدار، برسان، بگونه،دیدار  

پاسدار. ( ]دیده بان[ نگاهبان،)دی. دِ  :دیدبان  

" یکی دیدبان آمد از دیدگاه   
" فردوسی   .سخن گفت با او ز ایران سپاه      

نگریستن، نگریدن،  » دیتـ ن« )دی. دَ(  :دیدن

بینا: بینایی.  بینش:. دیدار کردن ‖ نگاه کردن

به  فرمانبین:  شده.  نگریستهدیده: بیننده، آگاه. 

، مانند، سان پسوند ب دیدن، ببین، و به چم بیننده 

)دید، بیند،   باریک بین، خرده بین، خود بین.

. ده، بینا، دیده، بینش(خواهد دید، ببین، بینن  

" بدیدن کنون از شنیدن بهست    
     "  فردوسی   گرانمایه و شاهزاده مهست.    

این   مردمک چشم ‖ نگاه. ( چشم ‖دی. دِ ) :دیده

با واژه ای دیگر زاب آمیخته سازد، مانند:   واژه 

، جنگدیده، رنج دیده. کاردیده، جهاندیده آبدیده،

  دیدگان.بیشال: نازدیده. 

به هفتم چو بنشست گفت ای مهان  "   
"  فردوسی خردمند و بیدار و دیده جهان.       

  بان، نگاهبان ‖ ‖ دیده )دی. ِد. َو( بیننده :ور  دیده

آگاه ساختن.  :دیده ورگردانیدنآگاه.   

 ‖ رنگ، به آهستگیدِ  با  «ـ د گـ̊ر  ر» د ِ)دی(  :دیر

.  زمان. دیر ≠ زود دیرزمان دور، زمان دراز، 

اییدن،   دیرپ : دیرآمدن،ستاک ا برخی همراه ب

خفتن، دیرخاستن،  دیررفتن، دیرجنبیدن، دیر

دیرباز،   دیرباور،و نیز واژه هایی چون: دیرکردن  

 دیرآشنا، دیرپایا، دیر رس. 

" زمین را ببوسید زال دلیر   
" فردوسی  سخن نیز با او پدر گفت دیر.      

از. دیرین، کهن. زمان در( دیرینه، نِ  ) :دیرانه   

) ر ̊( زمان دور و دراز، زمان پیشین.  :دیرباز   

میوه ی دیررس ≠  ، ندهرس دیر( ) ر̊ .رَ  دیررس:

 زودرس.

[ دیرپاینده، پایدار، استوار.ا)ر̊ (] دیرپای :دیرپا  

‖  *، پـُربهارهسالخورده، کهنسال )ر̊ ( :دیرسال

از سالهای گذشته و دور.از دیرسال:  کهنه، کهن.  

ه از پور زال" بدو گفت موبد ک   
   فردوسی  سخن هست بسیار از دیر سال.    

: )ر̊ ( دیرگاهان، دیرگهان، زمانی دراز.دیرگاه  

‖ ، دیرپای دیریاز )َر.ن̊ ( روزگار دراز، :دیرند   

ی است.ته ی نام فرشدیرند خدای: دیر پاینده.   

* کـُـند ویر. ‖ : )ر̊ ( کمیاب دیریاب   

" کسی را که مغزش بود با شتاب    
" فردوسی   وان سخن باشد و دیر یاب.فرا      

دیریازنده،)ر̊ ( ]دیر+ یاز از یازیدن[  :دیریاز   

   دراز، زمان دراز،  دیرکشنده.

" اگر زندگانی بود دیر یاز    
   " فردوسی بدین دیر خرم بمانم دراز.     

کهنگی. دیرینگی: ]دیرینه[ کهنه، کهن،  :دیرین   

مانده ها،   هداریانگ جایگاه: )ن̊. َک( دیرینکده

  *فرهنگی و کارنامکی یادگارهای  و یادبودها

نمایش گذاشتن آنها.  به  و ن  د فرانمو و گذشتگان  
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، : ) ِن( باستانی، کهن، پیشین، گذشتهدیرینه   

دیرینه روز، دیرینه سال. آمیزه ها: کهنه.     

" به کابل رسیدند خندان و شاد    
" فردوسی   های دیرینه کردند یاد. سخن      

کاردان، کارکشته. : )ِن( آزموده، دیرینه   

" پس و پشت ایشان یالن سینه بود    
" فردوسی  که در جنگ دیرینه بود. اهشسپ      

: کهنسال، پیر، دیرینه زاد، دیرسال،دیرینه روز   

 دیرساله، دیرینه سال.

‖ در اسپ، شبدیز سیاه و خاکستری رنگ، :دیز

.، دیسمانند، چون، همچونگونه،   

اسپ،خاکستری در، سیاه و( رنگ)ِز  :دیزه  

. اسپ تیره فامشبدیز:   

   " چماننده ی دیزه هنگام گرد  
   " فردوسی   چراننده ی کرکس اندر نبرد.    

   .یا گلی سنگی ین،وفالس  : دیگدیزی

همتا، ] دیسه، دس، دیز[ مانند، س« » ِد  :دیس

، به چم  ند همگون، گون، وش، فش، بگونه پسو 

‖   دیس، ماه دیسس، خاگهمتا، مانند: تندی  ،انند مه

   خوراک.وند تخت، دراز و بزرگ برای آ

 ،یا گلی ، سنگیتوپالیآوند » دیگ ـ تیگ«  :دیگ

دیگ کوچک. دیگچه:  .خوراک برای پختن  

" بخورد و بینداخت دور استخوان    
" وسیفرد  بود خوان. همین بود دیگ و همین     

: )گ̊. اَ( ] دیگ اوزار[ چاشنی، بوی  زاردیگ اف

ار و برخی سبزیها برای خوشبو وخوشمزه ـ افز

کردن خوراک مانند: پلپل، زردچوبه، زیره،  

*دارچین، زفران.  

: ) گ̊ ( دیگپایه، جایی برای گذاشتن  ـ دیگدان

 دیگ ‖ آتشدان ‖ سه پایه. 

یا    چیزدر پیوند با  ]دگر[ » دیتیگر« گَ() :دیگر

 دیده یا از آن از پیش افزون برآنکه کسی که

   زمان اینده: ، دیگر کس ‖اشد سخن رفته ب

  دیگر بار، مانند: ‖ به چم باز، سالدیگردیگرروز، 

دیگرسرای:   کس دیگر. دیگری: دیگر، دوباره.بار 

همانند، مانند.جدا، جداگانه ‖ ‖   آنجهان  

" گمانم که تو رستم دیگری    
" فردوسی   .و گردی و فرمانبری مردیه ب      
" مگر آنکه گفتند خاک است جای    

"  فردوسی   م  چگونه ست دیگر سرای.ندان      
هرگز، هیچگاه، هیچ زمان.   :دیگر  

نامدار  مرست  " به ایران پس از   
" فردوسی   .نبودی چو گودرز دیگر سوار       

هیچ چیز، چیزی.دیگر:   

" وگر بگذری نزد انگشت گر   
" فردوسی از او جز سیاهی نیابی دگر.       
سوم.  :سه دیگر   

سیاوش که چون او سوار  " سه دیگر   
"  فردوسی  نبیند کسی از جهان یادگار.      

جوردیگر. ، گرگونید )گَ.ر̊ (  :دیگرسار  

ـ  گر: ) گَ( ]دگرگون، دیگرگونه[ د دیگرگون

، جور دیگر ‖ واژگون، ی دیگرگونه ی  سان،

نگون ‖ آشفته، شوریده. باژگون، سر  

.روی، رو، رخسار، چهره ) دی(  :دیم  

‖ درآیین   آیین، کیش ‖ راه و روش  » ِدن « :دین

  چهارم از هر ماه  و زرتشتی نام روز بیست 

نگاهبان  یکی از ایزدان که نام نیز خورشیدی و 

 همین روز می باشد.

فر، شکوه.  :دین  

" بمان تا بیاید مه فرودین    
"  فردوسی  که بفزاید اندر جهان هور دین.      

داد، راستی، رادی.: دین  

آیین تو  " همه مردمی باید    
   " فردوسی  همه رادی و راستی دین تو.    

آیین زرتشتی، آیین نیکو،  دین به.   )ِن( :دین بهی  

" به بند و به زردشت و دین بهی    
   " فردوسی ذر و آذر فرهی. بنوش آ    

زر. *ماره ی  » دنار«:  دینار  

ی پارسیگ  ِر( دین دبیری، دبیره: )دَ. دین دبیره   

  زرتشتی سپند  ی نسک ها  که در دوره ساسانی

  ،یونانی *گروهواتمانند   وآن می نوشتند  را با

ار به   را برای نخستین ب *دارواکتکواژهای  

   افزودند. دبیره

نده  هستاهرمن، روان پلید،اهریمن،  و« » دِ   :دیو

 بسیار  همانند مردمزاد ولی ی افسانه ی پنداری و 

باشنده ی گمراه کننده و بدکار. زشترو.  

خن زین نشان مرد دانا نگفت " س   
"   فردوسی   گشتی تو جفت.برآنم که با دیو       

سنگ و   چیدمان رده های «ـ دیوار وار» دِ  :دیوار 

  ،آنچه با آن زمین  .ر پیرامون زمین و یا خانهگآ

    )از پـَرَوستـَن(. *پروستند.ه جایی را بیا خانه  

ز هر کشوری دانشی شد گروه"    
" فردوسی   ز دو پهلوی کوه.دو دیوار کرد ا      

ال  با  کناره و بخش مانند دیوار،هِر( )دی.  :دیواره 

ها، آوند  برخی آمدههرچیز‖ کناربرکوتاه   و آمده

   کرجی.یا  ،  پیش دستی گود   تشت،  ی  دیواره  :مانند 
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سازماندادگاه، « ـ دوان » دیوان: ) دی( دیوان  

یک   چامه های  ‖ کوده یی، دیوان سرا کشور

نامنویسی مزد گیران. دفتر برای  سراینده ‖  

آنکه سست آید از آزمون جنگ ه ب "  
    " فردوسی  ورا نام بفکن ز دیوان برون.   

دیوان بخشش.دیوان دینار دادن:    

" دو دیوان بده رومیان را ز گنج    
"  فردوسی  نباید که بینند رنج.دادن ه ب      

سازمان کشوری، دادگستری.  )ن̊. ِن( :دیوانخانه   

اگر خردنامۀ شاهنامه، » : )ِن. خِ. َر(ن خرددیوا  

در آنها توس،   فرهمند   را که فرزانۀبیت های پراکنده   

باز نموده  اندیشۀ خویش را و رای و دید و داوری  

   خرد خواهد بود دیوان است بدر کشیم و گردآوریم، خود

  (.کزازی  نامۀ باستان ) .«بآیین زیستنو راهنمای درست و 

دادگاه  ،نَو( دادگاه فرجامیِن. ِک.) :دیوان کشور   

برای فرجامین دادرسی. برین  

وابسته به   )دیو+انه(«  ک» دوان  ) ِن(   :دیوانه 

‖ بی خرد، نادان،  مانند دیو، همچون دیو هدیو، 

‖ آشفته خوی، خردآشفته، خردباخته،  گسسته خرد 

.، شوریده، شیداپریش، سودازدهـ روان   

" کزین شاه دیوانه و تیز مغز   
"   فردوسی   نه گفتار نیکو نه کردار نغز.      

خودسر، ( دیوانه سر، خیره سر،نِ   ):دیوانه سار   

 بی خرد، پریشان. 

)و̊ ( مانند دیو، بدخو، تندخو، زشتخو،  :دیو سار  

رو. زشت  

 ، مانند دیو)و̊ ( دلیر، دالور ‖ تندخو  :دیو ساالر 

 بدکردار، دیوکردار. 

ید، َخرفَستر  ه[ بیوچ]د ک« » د ِو  : )َو ( دیوک 

به جامه و پارچه پشمی.  کوچک آسیب رسان  

 بیو، بیب، بیتک.  

)و̊. َک. ِد ( جای دیو، دیوخانه، دیو  :دیوکده  

ایگاه دیو. ـ گاه، ج  

، پسوند جا [ دیوگاه، : )و̊ (  ]دیو+ الخدیوالخ  

ترسناک. دور و  جای  ‖ جای دیوان  

: )و̊ . َم ( مرد بد درون،  پلید، بداندیش،دیومرد  

.، زشت منشنهاد بد   

" فرستاده را گفت رو باز گرد    
   " فردوسی پیامی ببر نزد آن دیو مرد.     

کرم و ِ( ]دیوک، دیوچه[ کرم ابریشم، : )  دیوه  

ابریشم.  ی پیله  

. ، آبادیده، روستا» ُرستاک«  : ) ه̊ (دیه   

" همی کرد بر رهنمایش فریه    
"  فردوسی  . دیهه ب چو ره را رها کرد و آمد      
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" د "  های کم آشنا در واتواژه   

 ....................................................... 

 
 آبچین: پارچه برای خشک کردن تن، حوله 

 آبگینه: شیشه

 آگاشتن: ثبت کردن 

 آگاشته: ثبت شده 

 آگاشتی: ثبتی )اسناد ثبتی( 

 آگر: آگور،  آجر )گُ( آگرپزی: آجرپزی 

روی جامه  ابره: رویه،  

استاندار  استانده:   

 انگم: ژد، کتیرا، ماتک چسبناک درختان 

 بازه: فاصله

 بنوها: غالت 

 پ ِدشخور: بشقاب 

 پربهاره: سالخورده 

 پرگ: پروانه، اجازه 

 پروانه: اجازه 

 پروستن: محصور کردن 

 پلپل: فلفل 

 پناد: وای ، هوا

 پنگان: فنجان 

 پوشش: غالف

 پویه: ستاک، کارواژه،  فعل 

جعبه، صندوقچه، تبنگو: صندوق  

( اسناد بازرگانی و دادو ستد   تزده ها: )ت 

مفرد تکین، تکال:   

 توپال: فلز 

 توپالی: فلزی 

 تهی: سفر، صفر 

 چاش: بنوی پاک و جدا شده از کاه 

 خرفستر: حشره 

 خستر: حشره 

 خوان: سفره 

 دادگزار: وکیل دعوی و وکیل مدافع

 دادیار: وکیل عمومی

( داریی   دارک: )ر 

 دارونامه: نسخه

عدس دانژه:   

 داو: نوبت 

: ورودی درآیگاه   

 درزن: سوزن 

: اقیانوس دریابار   

 دستورزان: صنعتگران 

 دشپیل: دژپیه، غده 

 دمه: بخار 

غریدن  جوشیدن از خشم،خروشیدن دندیدن:   

 رخنه: کاغذ 

، کرکم )ُک.ُک(زفران: سفران، زعفران  

 

 زینه: درجه 

 ژد: شیره درخت، انگم 

 ژیوه: جیوه، سیماب 

 سراچه: اتاق

حساسسهش: ا  

 فرناد: پایاب، پایان 

 فرنافتن: )ف  (اقدام کردن 

؟ کارگزار پدافندگر: وکیل مدافع  

 کارنامک: تاریخ 

 کرانه: ساحل 

 کند ویر: کند ذهن 

نون، اکنون، حال کنون:   

قانونی  کواسی:: قانون ــ کـُواس  

   کهنگاه:  کارنامک، تاریخ 

تاریخی  کارنامکی، کهنگاهی:  

 ماره: سکه

عدس  ژه، مرجمک: دانچه، دان  

 مردمزاد: مردمزاده، انسان

 منگیا: قمار 

 مهرازی: معماری 

 مهند: مهم

 نبیگ: کتاب 

 )  نژم: بخار) ِن. ژ 

 نفج: کاغذ 

. و  ( قباله  نورده : )ن 

: منشی رنویسا  

ان: منشی ها نویسار  

 واتگروه: الفبا 

 واش: علف

: سدادار، واک سدا دار≠ همخوان = بی سداواکدار  

هواپناد، وای:   

هوایی پنادی، وایی:   

 وشتارش: سفر 

 وشتان: درکار وشتیدن )رقصیدن(

 وشتیدن: رقصیدن 

 ویر: ذهن، حافظه

 هوده: حق 

 ............................................................ 
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   *پوییده ی که همراه واژیتک   «ی» را  :را

را خواندم. *نبیگید. مانند: می آ بی میانجی  

اند کس او را چو هست " ستودن ند    
" فردوسی  میان بندگی را ببای̊دت بست.      
" نویسنده ی نامه را پیش خواند    
"فردوسی  نشاند.کرسی ه ب  بر تخت خویشش      
. ِبهر، از پی برای،  :را  

گاه از جای برخاستند  همان"    
"فردوسی  پذیره شدن را بیاراستند.      

‖ دلیر،   ، آزاده بخشنده، جوانمرد   » رات«: راد

منش. نیکو  دالور ‖ دانشمند، دانا ‖  

  ز شاهان یکی چون سیاوش نبود  " 
  " فردوسی  چو او راد و آزاد و خامش نبود.   

   دالورراد: 

" مده جان ایرانیان را بباد    
" فردوسی  نگه کن به این نامداران راد.      

آزادمرد، جوانمرد. : ) د̊. َم(رادمرد   
  ه او با تو کرد " تو آن کن بخوبی ک  
"فردوسی   بپاداش کوشد دل رادمرد.      

 ، جوانمرد، بخشنده.آزاده: )د̊. َم. ِن ( رادمنش 

جوانمردی، بخشندگی.  یه̊ «» رات  :رادی  

   " بمردی و رادی و رای و خرد  
"  فردوسی  از اندیشه هر کسی بگذرد.      

 .باشد   و پنهان نهفته آنچه که » راز«  :راز
    .نهاده ی ناگشاده و درپردهسخن، فراز یا 

ـ شیوه ی رسیدن بهنیایش. رازونیاز: نهفتاری.   

راز جوانی، راز پیروزگری. چیزی:    

" همی ساختی کار لشگر نهان    
"  فردوسی   ندانست رازش کس اندر جهان.      

: )ز̊ ( رازدار، رازنگهدار‖ در زمانهای رازبان

   ه به پیشگا ن آنکه درخواست نیازمندان راپیشی

می رسانید. پادشاه   و فرمانروا  

" بگفتند با رازبان راز خویش    
     "  فردوسی نمودند انجام و آغاز خویش.     

  .روشنگرگشاینده راز،  : )ز˚. گُ(رازگشای

‖ زینه پایه.  : )ِن ( راه پلهرازینه   

 

رخانش چو گلنار و لب ناردان    
   فردوسی  دان.ز سیمین برش، ُرسته دو نار     
 

 

 

 

: توده ی بنوهای پاک و جدا شده از کاه. راژ  

درست  آنچه  «ـ د̊ روست  » راست  : )س̊ (راست

، بی پیچ و  ‖ ایستاده، ستونی ، سخن درست باشد 

~ شمردن: ~ انگاشتن. ‖ برابر، یکسان ‖  خم   

≠ دروغ .  راست ≠ چپ  راست   

" سرش راست بر شد چو سرو بلند    
   "  فردوسی وب و خرد کاربند. به  گفتار خ    

   برابر، یکسانراست: 

" به زخمی چنان شد که دیگر نخاست    
   " فردوسی   زمغزش زمین گشت با کوه راست.    

دن، سازگارـ همرای بو)س˚. َم. دَ( : راست آمدن 

 آمدن، هماهنگی داشتن. 

  ـدر :راستا در‖  هموار و بی پیچ و خمراه : راستا

 یدرباره ای: به راست‖  با همسودر راستای:  زمینه.

  مسگران.بازار:  ی مسگراناراست‖ 

.)س̊ ( کارمزد، دستمزد، مزد ماهانه :راستاد  

ریخِت  *اندازه دانِش : )ت̊. َب ( درراست بر 

گوش که پهلوها همراستا و برابر باشند و چهار  

به دو همراستا و برابر باشند، راست پهلو. یا دو    

  بین، *ینهراست) ت̊ ( راست بیننده،  :راست بین

بین. که بدرستی بنگرد ≠ کژبین، کج   

روده بزرگ.   واپسین بخش: راست روده   

* : )ت̊ ( درستکار، زینهاردار.راستکار  

، نیکوکار. : )ت̊. ِک( راستکارراست کردار   

  ایستانیدن، برپاداشتن، )ت̊. َک. دَ(: راست کردن

برافراختن، هماهنگ کردن.برخیزانیدن،   

" همه گرگساران مازندران    
"فردوسی بر او راست کردم به گرز گران.       

وابسته به راست ‖ راه راست،  (  : )س̊. تِ   راسته

دوسوی  در گاو و گوسپند، گوشت هموار، برابر‖ 

رده،    )زیست شناسی( ‖  یا ستون مهره ها *مازن 

تیره های  با   گیاهانجانوران و گروهی ازرسته، 

  ~ راسته ی گوشتخواران،وابسته بیکدیگر، 

ی ها و جزآن. ی دو لپه ی راسته هخوران،گیا  

" بر آند یکی تند برف گران    
" فردوسی زمین راسته شد کران تا کران.       
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و خمیدگی.  : )س˚( راست بودن ≠ کجیراستی  

درستی، درستکاری    ˚«    » راستیه  : )س̊ (راستی  

. راستی ≠ ناراستی ‖ دادگری.  

" سخن هر چه گفتی همه راست بود    
" فردوسی    راستی را نباید شنود.جز از       

دادگری ≠ بیدادگری.راستی:   

" پر از راستی کرد یکسر جهان    
"  فردوسی   از او شادمانه کهان و مهان.      

* راستینگی.راستی:   

" بگفتم بدو آن سخن ها که گفت    
" فردوسی   ز من راستی ها نشاید نهفت.      

:  )س̊ ( به راستی، بسی.راستی را   

  ( راست، راستینه، راستین گرای. )س̊ :راستین

آفرین  د خواندن" همه مهتران    
"فردوسی   بر آن نامور مهتر راستین.      
سوک«  :راسو  موش خرما، جانوری است  » ر 

موش خانگی،  پستانداران، بزرگتر ازاز رسته ی 

ی  رنگش خاکستری و کمی زرد فام، با پوزه  

.باریک و دم دراز  

   سبزه زار.  دامن کوه،مرغزار،  »راغ«  :راغ

" سپه بود بر دشت و هامون و راغ    
"  فردوسی  دل رومیان زان پر از درد و داغ.      

: گوسپند جنگی ‖ آوند گود، جام، آبخوری. راک   

بد کاره، روسپی. ِر (  : )راکاره  

 خوگرفته،آهسته خوی ‖ آرام،  «  » رام :رام

،  ≠ سرکش، چموش رام ‖ فرمانبردار.دست آموز

رآیین زرتشتی یکی از ایزدان و نام  ‖ د  نتوس 

  از هر ماه خورشیدی. بیست و یکم

" تو دانی چنان کن که کام تو است    
" فردوسی چو گردون گردنده رام تو است.       

]رامشن[ آرامش، «  » رامیـش̊ن  )ِم( :رامش

شادی، خوشی، دلشادی.سودگی. آ  

" سراینده باش و فزاینده باش   
" فردوسی  رامش و خنده باش. شب و روز با      

]رامشگه[ آرامشگاه، جای آرامش، )ِم (:رامشگاه

، جای شادمانی، جای خنیاگری.جای رامش  

)ِم. گَ( نوازنده، خواننده، خنیاگر.  :رامشگر   

" زمین باغ گشت از کران تا کران    
" فردوسی ز  شادی و آواز رامشگران.       

ه، خواننده، نوازند  » رامیش̊ـنیه̊ « )ِم (  :رامشی 

 رامشگر.

" تو با خنده و رامشی باش ازین    
   " فردوسی که بخشود بر ما جهان آفرین.     

: )م̊ ( ]رامه یار[ گوسپند چران، چوپان. رامیار   

از  بخشی از پا از کشال تا زانو، » ران« :  ران

پای جانوران و   گودی کمر تا زانو، بخش باالی

آلـَست.  سرین، *مردمزاده،  

سید رستم که این اسپ کیست " بپر   
    " فردوسی   که از داغ روی دو رانش تهیست.    

ِونیتـ ن  » رانتـ ن : )ن̊ .دَ (راندن ]روانیدن[ « ـ ر 

به رفتن   کردن،، بدردورکردنکردن، بیرون 

ارپایان، براه انداختن  دن چبرراه ‖ واداشتن 

  راننده: : راندن، راندگی.رانش   و مانند آن. ورخود 

: راندهراننده.  : پیشه و کاررانندگیراند.  یم آنکه

و   ،به راندن، بران  فرمانران:  دور کرده شده.

)ران̊د، رانَد،   خودرو ران. :مانند سان پسوند ، ب

 خواهد راند، بران، راننده، رانده، رانش(. 
سخنرانی کردن. سخن راندن:   

از این در سخن چند رانم همی "    
" فردوسی   همانش کرانه ندانم همی.       

راندن   نام ستاک از راندن، راندگی،: )ِن( رانش

راندن و  رانش زمین ‖یی، جابجا‖  و دور کردن

شکم روش.  پس زدن دو چیز یکدیگر را ‖  

: )و̊ / َو ( ]ژاوژا، ژاَوژا[ جوجه تیغی  راورا

 خارپشت. 

پالونه، آوندی که با آن برخی آبگونه   : )َو(راوک 

 ـ ها را می پاالیند. 

برای رفت و آمد،   ه، گذرر راس ـ راه« »  : راه

روش، شیوه، آیین.‖  گذرگاه  

" چو ارجاسب با لشگر آنجا رسید    
" فردوسی  بگردید و بر کوه راهی ندید.       

رسیدن، فرازآمدن.از راه اندرآمدن:   

" همی راند چون باد چوبین سپاه    
"  فردوسی  سوی دامغان اندر آمد ز راه.       

سو رفتن.  یکه ب :از راه برخاستن   

" وزان پس به آرام بنشست شاه   
"  فردوسی  سوی دامغان اندر آمد ز راه.      

گول زدن.گمراه کردن، از راه بردن:   

" ببردند دیوان دلت را ز راه   
    فردوسی"  با سپاه.  مدیآ زدیک شاهکه ن    

  *ایورز ( ]ره آورده، ره آور[ : )َر. وَ ه آورد ار

رهاورد.  .دور از راهآورده شده پیشکش   

به هشتم ره آ ورد پیش آورید  "     
"  فردوسی   یه ها سر بسر چون سزید.همان هد        

: )ه̊ ( ] رهبان، راهوان[ نگاهدارنده راه، راهبان  

 نگاهبان راه.
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ـ رهبر، راهنما، راه راه برنده،  : )ه ̊.َب(راهبر 

 آموز، رهنمون. 

" بفرمود تا پیش او شد دبیر   
"  فردوسی موبد تیز ویر.  بره را همان     

: )ه̊ ( ]راه پیمای، ره پیما[ رهنورد، راه پیما 

ـ اسپ  ، رهرو ‖ تندرو‖رونده *راهی، وشتار،

: پیاده روی، گردش پیاده.راهپیمایی تندرو.  

ِش( ]ره توشه[ توشه ی راه،  : )ه̊.  راهتوشه  

  *برای وشتارش. خوراکیزادراه، 

گیر راه باژ نگهبان راه،: )ه̊ ( راهدارنده، راهدار  

راهدارخانه:  : نگهبانی راه.رهداری . ‖ راهزن

 جایگاه نگاهبان، پاسگاه. 

:)ه̊ (]راه داننده[آشنا براه، راهنما، راهبر. راهدان  

. رج های همراستابا  پارچه    : )ه̊. ه̊ ( راه راه  

. پارسا، پیرو: )ه̊ . َر( رهرو، راهرونده‖ راهرو   

رهروان. بیشال:   

پنج است بر راهرو " سرای س    
   " فردوسی   تو گردی کهن دیگر آیند نو.     

:)ه̊ . ُر( گذرگاه، راه گذر، داالن، دهلیز.  راهرو   

    ،راه و بیابان دزد  : )ه̊. َز( ]رهزن[ راهزن 

.، گردنه بند ، راه بند راهگیر  

که یافته شود. چیزی : )ه̊ ( رایگان،  راهگان  

نده، ، پویده)ه̊. گُ. ذَ َ( رهگذر، رون: راهگذر

‖ راِه گذر. رهسپار، نوردنده رهنورد، راهپیما،   

شهر و   راه رهنامه، نمودار. ِم (  : )ه̊ راهنامه  

 .برای یافتن جایی ، دفترچه ی راهنماییا کشور 

 راهنامه دریانوردان.

]راهنمای،  » راس نیمای«  ه̊. َن (: )راهنما 

ا ‖  رهبر، پیشو ‖ ، راه نمایندهنمایاننده راه  رهنما[

یافتن راه.نامه برای  ره  

راهنما، رهبری، رهنمودی.  کار راهنمایی:    

‖  راه پیما، پیکهنورد، ر : )ه̊ .َن. َو( راهنورد  

 تند رو، اسپ یا استر تند رو.

فراخ و  : )ه̊ (] رهوار، راهور، رهور[ راهوار 

استر و اسپ  تند رو. فراخ گام. نرم پوی.   

" یکی اسب رهوار زیر اندرش   
" فردوسی آژده بر سرش. زر ه بامی لگ      

ِر( ره آورد.  : )ه̊.   راهواره  

  فرستاده.‖  راهسپاررهنورد،  *شتار،: گ راهی

نوردیدن.  *رزیدن.روانه شدن، ایوَ راهی شدن:   

" زمین هفت کشور به شاهی تراست    
" فردوسی و گاهی و راهی تراست.  سپاهش      

    .راهیاب، راه یافتن ( کار)ه̊  :راهیابی 

نگرش.  دیدگاه،» رای«   :رای  
درپهلوی به همین ریخت بوده و کاربرد کنونی نیز یافته  )

است: راینیتن با بُن اکنون راین از راد اوستایی به چم  

»کسی یا چیزی را با خواست خویش دمساز و همساز  

گردانیدن« بازمانده است. همتای سانسکریت آن رات 

ت و آماج رسیدن است، به چم » کام یافتن و به خواس

سمین حاللی(. )فرهنگ  (1.416)نامه باستان.   است«.  

" مگر کو یکی نامه نزدیک شاه   
  " فردوسی  کند رای او را نگاه. ؛فرستد     

. : ) ن̊. دَ( رهنمایی نمودنرایاندن  

. ، اندرزپـَد رهنمون : )ی̊. َز(رایزن   

" شدند اندر آن موبدان انجمن    
" فردوسی   و رایزن.در پژوهنده  ـَره زِ       

.  بی هزینه : )ی̊ (]راهگان[هرچیزرایگان  

" بزرگان و با دانش آزادگان     
"  فردوسی نوشتند یکسر همه رایگان.        

باریک بین، روشندل، آگاه.: )َم( رایمند   

‖ کشش. دزدی  کنش ربودن،  : )ُر(ربایش  

: ) ُر. د( به ربودن واداشتن. ربانیدن   

   ‖ به ربودن واداشتن. یدندَ( دزد )ُر. :رباییدن 

 دزدیدن،   ]رباییدن[  ن«ـ  » ُرپوت : )ُر. دَ (ربودن 

دزد.   رباینده: .کشش کنش ربودن،  ربایش:ربیدن. 

ربا:  کنش رباینده.  ربایندگی:دزدیده شده.   ربوده: 

مانند:  بسان پسوند،   فرمان به ربودن، بربا،  و

ربود، رباید، خواهد ربود،  آهن ربا، دلربا. ) 

ربایش(. ربوده، ا)ی(، رباینده، برب  

" تهمتن فرو برد چنگ  دراز    
"  فردوسی  ربود از سرش تاج آن سرفراز.       
" رباید همی این از آن آن ازین    
" فردوسی ز نفرین ندانند باز آفرین.        

سهش   خ ِ( خوشی و خوش آیندی، .)رَ  :ربوخه

  *هنگام کام گیری و دلورزی.یند به  خوشا 

به مزدور و مزد پرداخت )َر ( پیش مزد، : ربون 

از آغازیدن کار.پیش کارگر   

: ) َر. دَ( ربودن. ربیدن   

رده  رج بستن: ، رجه، رگه. : )َر ( رده، رسته  رج

. پشت سرهم ایستادنرج شدن: ـ بستن.   

، بند رخت. ریسمان ژه ‖دسته، رَ )َر. ج ِ (  :رجه   

.)ُر ( روی، چهره، رخسار، رخساره:   رخ  

مرد را تیره دارد دروغ  " رخ    
"  فردوسی   بلندیش هرگز نگیرد فروغ.      
خوبرخ: زیبا روی، خوبرو.    

" بیاورد جامی دگر می گسار   
" فردوسی  بستد آن شهریار.  رخخوبچو از      
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رنگ رخسار گاه ازدگر ش رخ برافروختن:   

نازش. یا شادی، گاه از خشم و  

" ز گفتار او رخ بر افروخت شاه   
" فردوسی   خندید و رخشنده شد پیشگاه. ب       

*رخنه، شکاف باریک ‖ نشان سمیره ( رَ  : )رخ   

*ـ های سوهان بر توپال.  

خ̊: )ُر( رخ  ترنگ.  ش یکی از مهره های ـ̊و« ـ» ر   

و پیل و سپاه  انند بر " پیاده   
"  فردوسی   فرزین و شاه.پ و رفتاررخ و اس      

هخود.پوشاننده رخ ‖ لبه ی کال: )ُر ( رخپوش   

و   : )َر.خ̊ ( جامه، هر چیز پوشیدنی ‖ کاالرخت

   باروبنه، ساز و برگ،  سامان.

" سپردم تو را رخت و پرده سرای   

" فردوسی  همان گنج آگنده و تخت و جای.       
. از رای بازگشتن: )ُر( رویگردانی، ابی رخت  

جایی فرود در: )َر. اَ. ف̊. َک. دَ ( رخت افکندن  

. فرو ماندن ‖ درماندن، ماندگارشدنآمدن،   

گردآوردن کاچال  : )َر.َب. َب. َت (رخت بربستن

  *برای گشتارش.ساز و برگ و 

" فرو جست رستم ببوسید تخت    
"   فردوسی   کرد و بربست رخت.گذرسیج ه ب      

مردن، درگذشتن. رخت بر بستن:   

" که رفتن بیارای و بر بند رخت     
  "فردوسی  تخت.بمان دیگری را مر این تاج و       

  ،جامه شویر، :)َر.ت̊ ( ]رختشوی[گازُ رخت شو

   رختشور.

  آوردن پوشاک: )َر. ت̊. َک( جایگاه درکنرخت

. یورزش  جایگاه  ~ ،بهکن گرمارخت تن،از   

: )ُر. خ̊. دَ ( پیش آمدن، روی دادن.رخ دادن  

. مد، رویداد پیشارخداد:   

. )ُر.خ̊ (]رخساره[ روی، چهره:رخسار  

که  آواز دارد درشت" هر آنکس    
   " فردوسی   پر آژنگ رخسار و بسته دو مشت.    

: )َر. خ̊ ( روشنی، پرتو، درخشندگی ‖ رخش  

رنگ  ه آنچه ببهم آمیخته. رنگ سرخ و سپید 

سرخ رنگ باشد.  * فَند های  و یاسرخ و سپید   

. رستمسپید و بور  : )َر. خ̊ ( اسپ، اسپ رخش  

" همی رخش خوانیم و بور ابرش است    
" فردوسی بخوبی چو آب و به رنگ آتش است.       

ُر. خ̊ ( درخشان، تابان، روشن،  : )َر/رخشان

، تابناک، فروزنده.رخشنده، درخشنده  

" بگردید بر گرد آن شهر شاه   
" فردوسی   زمین دید رخشان تر از چرخ وماه.     

: )َر/ ُر. دَ( ]لخشیدن[ درخشیدن، پرتو   رخشیدن

رخشنده:افکندن. پرتو بیدن، انداختن، تافتن و تا   

درخشندگی. رخشندگی:   روشنایی دهنده، تابنده.  
" ز رخشیدن خنجر و تیغ تیز   

" فردوسی همی جست خورشید راه گریز.       
: )ِر. ِن( سوراخ، چاک، شکاف، شکاف رخنه   

. میان دیوار، روزنه  

دژ نهادند روی  ی " سوی رخنه   
"  یفردوس   بیامد دمان رستم جنگجوی.      

یا رنگی  برگه ی سپید  *،نفجِن(   )ُر. :  رخنه

. برای نوشتن، نگارگری و جزآندیگر   

از دویدن یا بردن  تند  زدندم  : )َر. دَ ( رخیدن

 بار سنگین، سخت دم زدن. 

راد، جوانمرد، دالور، دلیر، دانا،  )َر(: رد  

.: ردانبیشالبخرد، سرور.   

" چنین گفت با نامور بخردان   
"  فردوسی و کار دیده ردان.  جهاندیده      
 خردمند، دانا،، فرزانه دانشمند،» رت« )َر(   :رد

 پیشوای زرتشتیان. 

" رد و موبد و بخردان ارجمند    
   " فردوسی   بد اندیش ترسان ز بیم گزند.    
چند چیز  دسته، رج، رجه، رسته،  (: )َر. دِ رده  

دیوار.  از یک . هرچینهدر یک راسته  

ل یکدیگر ایستادن.  بدنبارده بستن:   

" میان سراپرده تختی زده   
"  فردوسی   تاده غالمان بگردش رده.س      

بندی دسته  ،زیست شناسی .َب(  : )َر.ِد رده بندی

در پیوند ، راسته، تیره گیاهان و جانوران به دسته

گربه   مانند  یکدیگر.ه همانندی و نزدیکی آنها ب با 

راسته ی   «، گربه ،سانان » شیر، ببر، پلنگـ 

  . و جزآن تیره ی پستانداران گوشتخواران،

ز« : )َر. ز ̊(رز مو، درخت  ،انگور، تاک » ر 

: رزان. بیشال. کشتزار تاک انگور ‖   

" بهار آرد و تیرماه و خزان    
" فردوسی   بر آرد پر از میوه  دار رزان.      

. ز̊ ( نگاهبان رز، پرورنده تاک.  : )رَ رزبان  

( درخت رز، نهال رز.: )َر.ز̊. بُ رزبن   

: )َر.ِز. س̊ ( تاکستان، موستان. موزار.رزستان   

   .نبرد، پیکار، جنگ زم « » ر   ز̊ ( : )َر. رزم

" شنیدی همه جنگ مازندران   
"  فردوسی   کنون گوش کن رزم هاماوران.      

[ جنگاور،  رزم آراینده  : )َر( ]رزم آرای ـرزم آرا

    .فرمانده  ،ورزیده درکارجنگ
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[  رزم آزماینده : )َر( ]رزم آزمای ـزم آزمار

 جنگ دیده، رزم آزموده، جنگی، جنگاور. 

]رزمگه[  س« » رزم ـ گا  : )َر. م̊ (رزمگاه

    میدان جنگ. جایگاه نبرد،ناوردگاه، آوردگاه، 

ست  " از ایران فراوان سپاه آمد    
   " فردوسی   ست. بیاری بر این رزمگاه آمد     

 چکامه ی داستان جنگی،( )َر. م̊. مِ  :رزمنامه

 رزمی.

برای   ، کشتی تندرو: )َر. م̊ ( کشتی جنگیرزمناو 

.کشتی های دشمن تازشدر برابر  *پدافند   

. ی،  جنگجوجنگ«  » رزمیک: )َر.ز̊ ( رزمی   

: )َر. دَ ( جنگیدن، نبرد کردن.رزمیدن  

  از لیف خرما بافته : )َر. ِز( سازو، ریسمانرزه 

.و جز آنرخت  برای آویختن  

رنگرزی کردن.  َر. دَ ( رنگ کردن،: )رزیدن   

رنگ کننده. رزنده: کردن پارچه و جامه، رنگ 

ز، و  رَ ـِ به رزیدن، ب فرمان رز: رنگ شده. رزیده: 

: رنگرز. ه چم رزنده بسان پسوند، مانند ب  

ریسمان ویژه برای سنجش راستی  ِژ(  : )َر.رژه 

برابر پادشاه و    ‖ گذشتن سربازان از دیوار

هان ارتش. فرماند   

که   خاکی گونه ی)ُر ( ]ُرست[ خاک رس،  :رس

ـ  ست میچسبنده بد  *یی خازه با آب  آن از آمیختن

به   و به شوند دارا بودن مایه های ویژه  آید 

 رنگهای گوناگون مانند: زرد، سبز، سرخ، سپید،

در می آید.  سیاه و  

از ستاک  : )َر( کاهیده ی رسنده، بررسنده، رس

رسنده: به چم ا واژه یی دیگرآمیخته ب رسیدن. 

رس،  : دید جای رسیدن چیزیدیررس، زودرس. 

بسان    ویرایشگر، ویراستار. بررس: تیررس.  

   بازرس.دادرس، ،  رسدست رس، فریاد پسوند 

درسخن  شیوا، رساروشن،  : )َر( رسنده،رسا  

≠ نارسا. رساباال.  بلند  بالنده، ‖  

ن[  ]رسانید ن« » رسانیتـ   (: )ِر. دَ رساندن

  پیوستن، ‖ آوردن، بردن، فرستادن ‖ پروراندن

کسی یا چیزی را  ‖ یاری رساندن، زیان رساندن

که چیزی را بجایی آن رساننده:  بجایی رساندن.

و به چم  به رساندن، برسان   فرمانرسان:  برساند.

روزی  رسان،  نامهمانند: بسان پسوند، رساننده 

رسان،  برساند، خواهد ، ـَد د، رسانـ. )رسان̊رسان

 رساننده، رسان، رسانده(. 
" مرا با سپاهم بدان سو رسان    
"  فردوسی   یکی را بدین سو ممان.  اینها از     

 پیام رساندن:  

" ز بهر سیاوش پیامی دراز   
"  فردوسی رسانم بگوش سپهبد به راز.       
درود رساندن:    

" درودی رسانم به شاه جهان    
" دوسیفر    ز زال سپهبد گو پهلوان.       

 یاری رساندن: 

" وزآن پس چنین گفت کای تیره بخت    
" فردوسی  من به تاج و به تخت. ترارسانم       
برای پخش و یا  بنیادین ابزار ( : )ِر. نِ سانه ر

چاپخش گروهی و همگانی گزارش ها و آگاهی  

  *آواپراها، روزنامه ها، ها و جز این ها، مانند:

. و تارنماها *دورنماها  

آگاهانیدن، ‖  سپردن . دَ ( رساندن، رِ : ) رسانیدن

جایی  ه ب ‖ کسی را  ‖ بازگفتنبردن و آوردن پیام 

ـ . )رسانید، رساند خواهد بردنپایان  بردن‖ به

برسان، رساننده، رسان، رسانیده(. رسانید،   

  مرزو بودم، ‖ رستن گذشته ی: )ُر. س̊ ( رست

 سر زمین، کشور.   

نکردند یاد از بر و بوم ورست  "   
   "فردوسی   پدر بر پسر برهمی راه جست.    

.: )َر.س̊ ( از َرستن، رهایی، آزادیرست  

جنبش،  ]رستخیز[یستاِخز« ر  »( : )رَ رستاخیز   

، برخاستن مردگان. ، هنگامهآشوب بپاخاستن،   

" تو گفتی مگر روز انجامش است    
"  فردوسی   رامش است.؛ گراست یکی رستخیز       

خوراک روزانه.، روزیانه : )َر س̊ (رستاد  

رستگار، رها شده،  » رستار«  )َر. س̊ (: رستار 

 آزاد شده. 

رویاندن، مایه  ی دَ( رویانیدن،  : ) ُر.رستانیدن 

 روییدن شدن. 

بیداری ‖ شورش.  تاخیز، ̊ت ( رس : )َر.رستخیز  

" برآورد از آن شارسان رستخیز    
   " فردوسی همه بر گرفتند راه  گریز.     

. وخیز: )ُر.ِن( ن رستخیز  

)َر. ت̊ ( ]رستار[ آزاد، رها، آسوده،  : رستگار

.  پیروز، کامیاب   

" بوی در دو گیتی ز بد رستگار    
"  فردوسی   نکوکار گردی بر کردگار.      

آزادی، ˚«  رستاریه  »̊ت (: )َر.رستگاری

 رهایی.

بترس از خدا و میازار کس "   
   "  فردوسی   ره رستگاری همین است و بس.    
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دلیر، پهلوان، باالبلند، تنومند.  . َت(: )رُ رستم  

 نام پهلوان افسانه یی » رستـ هـ̊م « : )ُر.َت(  رستم

الوری های او درشاهنامه  ها و د ایران که جنگ 

.آمده است. رستم دستان، رستم زال  

" چنین گفت رستم به اسفندیار    
"  فردوسی  که کردار ماند ز ما یادگار.      

ستن«   » : )َر. َت(رستن آزادشدن،  رهیدن، ر 

  رستگی: رها شده.رسته: رهایی یافتن، رهاشدن. 

رهد، خواهدرست، رهنده، رها، رهایی.)رست، 

 رسته، رهایش(. 

َ ز ب  " چنین گفت اکنون که رستی  د ـ  
    " فردوسی   ز تو خوبی و راست گفتن سزد.    

سرزدن،   روییدن، سبزشدن،: ) ُر. َت( رستن

رستنی:  آمدن. بالیدن، بر، آوردن گیاهبرسر

رویش: کنش روییدن. روییدنی.  

" چنین دید در خواب کز پیش تخت    
"  فردوسی   برستی یکی خسروانی درخت.      

،: )ِر. َت ( ریسیدن، رشتن، بدوک پیچیدنرستن  

رشته شده.رسته:   

" بیاموخت شان رستن و تافتن    
   " فردوسی  به تار اندرون پود را بافتن.    

روییدنی، گیاه   » ُرستـ نیگ« : )ُر. َت (رستنی

درخور رستن.  روید،وهرآنچه می   

" ببالید کوه آبها بر دمید    
   " فردوسی   سر رستنی سوی باال کشید.    

‖  ، دستهراسته، رده  »رستک«  : )َر.ِت (رسته 

رسته ی نانوایان، رسته ی  ، بازاررها، آزاد ‖ در

. آهنگران  

بالیده روییده شده،  » روست«  : ) ُر.ِت(رسته 

تازه روییده.  نورسته: شده.  

" بجستند بهره ز کشت و درود    
   فردوسی"   ز رسته کجا بیش از آن سود بود.    

  .(»بزرگ«»نمو« + تهم رس )ازَه ( : )ُر. رستهم 

اال‖ نام بزرگترین پهلوان بزرگ تن، تنومند، بلندب

ایران، رستم.  افسانه یی  

" ببوسید رستهم تخت ای شگفت    
"فردوسی   آفرین را ستایش گرفت.جهان       

یا  در ارتش سته، گروه، هنگ: )َر.َس( ررسد

.بهره، بخش‖  پیشاهنگی  

: )َر.َس( سرپرست یک رسد پیشاهنگی رسدیار   

 یا ارتشی. 

، بی آبرو، بد نام  » روس̊واک«: )ُر. س̊ ( رسوا  

بد نامی. رسوایی:  .شود  آشکار آنکه کار زشتش  

نوشته ای که  ( یدن از ستاک رس): )َر/ ِر ( رسید

 در پس دریافت چیزی به آورنده دهند.

‖  ِر. ِد ( چگونگی رسیده بودن میوه : )رسیدگی   

 پختگی، بالیدگی ‖ بررسی، وارسی، بازبینی. 

 بهم  ‖ درآمدن آمدن، »رسیتـ ن«ِر. دَ( : )رسیدن

 بدست آوردن، بدست آمدن،  ‖ دو چیز پیوستن

  پرستاری میوه‖ پخته شدن  ‖بالندگی دست یافتن ‖

رسیدگی کننده، یاری  رسنده: . کردن، یاری دادن

وارسی،  رسیدگی:  آمده، بدست آمده.رسیده:  دهنده. 

به رسیدن،  فرمان رس:.  چگونگی رسیده بودن

، مانند دادرس، بسان پسوند س و به چم رسنده  رَ ـِ ب

رس. )رسید، رسد، خواهدرسید، برس،  فریاد 

  رسنده، رسا، رسان، رسیده(.
دیدار داشتن   نزدیک شدن. : یدنبهم رس  

" رسیدند پس یک بدیگر فراز   
"  فردوسی  سخن راندند آشکارا و  راز.      

، سنجه در اندازه»اََرش«  کاهیده ی : )َر (رش  

از سر انگشت میانه تا آرنج.  ‖ ـ گیری  
" به رش خسروی بیست پهنای او    

"  فردوسی  چو سیسد فزون بود باالی او.      
زمین، زمین پر   درشته، تپه، بلندی  : )َر( پرش

 فراز و نشیب. 

جدهم ازهرماه خورشیدی. نام روزه : )َر (رش  

روز رش ورد آ ر" چو هور سپه   
"فردوسی   .ترا زندگی باد پدرام و خوش      

تابیدن  بافتن،  ریسیدن، ریشتن، : )ِر. َت (رشتن

.  به نخ پنبه  دگراندن پشم یا  ،با دوک  یا پشم پنبه

تابیده شده.  یده،ریس رشته:  

" پس از پشت میش و بره پشم و موی    
"  فردوسی برید و برشتن نهادند روی.       

نخ، ریسمان، تار‖  رشتـ ک«  » ِت (: )ِر. رشته   

  شده.ریسیده و تابیده 

" ز دخت سپهدار گرسیوزم     
" فردوسی   دانسو کشد رشته و پروزم.ب       

شک »: )َر. ش̊ (رشک  کوته تنگ نگری، «   ا  ر 

سهش کمبود و   برای دیگری،  اندیشی، بد خواهی

  از رشکوند شدن:نداشتن چیزی که دیگری دارد. 

. وهگین شدندیگران اند کامیابی  و   خوشبختی  

" سرشک اندر آمد به مژگان ِز رشک    
" فردوسی   سرشکی که درمان نداند پزشک.      

  .تخم شپش : )ر ِ. ش̊ ( رشک

رشک، رشکمند،  دارای)َر ( ]رشکن[  :رشکین

   .بد خواهرشکناک، 
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،  شیوه هنجار، کردار، کنش،» رفتار« : )َر( رفتار 

رفتار، بدرفتار،   خوشبسان پسوند، مانند: روش.

.گرم رفتار، سبک رفتار  

  : )ُر.ت̊. گَ( سپور، جاروب کش، کارمند رفتگر

پاسخگوی پاکیزگی کوچه و خیابان.  شهرداری   

، گذرکردن،روان شدن، دورشدن: )َر. َت( رفتن   

چگونگی  روش: . گذشتن، کوچیدن ‖ درگذشتن 

رونده:  رفتن و آمدن.رفت و آمد: رفتن، رفتار.    

روان شده، گذشته، درگذشته.رفته: هگذر. ر   

   سان ب و به چم رونده، به رفتن، برو فرمان  رو: 

کم رفته رفته:  .، مانند تندرو، کندرو، خودروپسوند 

رفت،  واهد ) رفت، رود، خ کم. اندک، اندک.

 برو، رونده، روا، روان، رفته، روش، رفتار(. 

باالرفتن، برخاستن.  بررفتن:  

" بدو گفت رستم ز نخجیر گور    
" فردوسی بررفت هور.   دمادم  بیاید که      

پیمودن. رفتن ره:   

کنون گاه گفتار نیست " ولیکن    
"  فردوسی   به از رفتن ره دگر کار نیست.     

تن، روبیدن، ستردن، پاک ـ : )ُر. َت ( روفرفتن 

) ُرفت، روبد، خواهد ـ جاروب کردن.کردن، 

 رفت، بروب، روبنده، رفته(.

  " تهمتن به مژگان زمین را برفت  
"  فردوسی   بگفت.  چو زال زر این داستانها       

روبیدن،     [ رفت و رو ](ُر.ت ُ: )روبرفت و 

. جاروب کردن، پاک و پاکیزه کردنفتن، رُ   

  *خازه ی بالشتکی برای پهن کردن.ِد( : )رَ رفیده 

.. کمایوکآتشداندرو گذاشتن نان    

ـ  .رک پروا: )ُر( سخن راست و بی پرده، بی رک 

سخن گفتن.  و بی پروا راست گفتن:   

لوله مانند ترابرنده ـ  ساختاری «  گ» ر   : )َر(رگ 

سه گونه  رگ بر. اندام ها بافت ها و  به خون ی 

 *بی.سرخرگ، سیاهرگ و رگ جهااست: 

شناور  گویچه های سرخ و سپید  خرگ ها باسر

* و مایه های  «زا پناد  و» ، خون روشن آندر

ـ   به بافت ها و یاخته های تن می  خوراکی را

و   *«زا » پناد خون کم  سیاهرگ ها با د.نرسان

برای   )خون تیره ( را *اِنِگشت زنگارِ دارای   

و شش ها باز   *به دل بار دیگر  گیری *زا وای

که   رگ جهابی،  : گونه ی سوم. دانند می گر

جهاب را از همه جای تن به سیاهرگ ها می  

  . ها هستند   مویرگ نازک ترین رگ ها . ریزد 

درازای رگ ها نزدیک به    *در تن مردمزاد   

این لوله ها  ،گیاهاندر ‖سد هزار کیلومتر است 

.آوند نام دارند   

رگِ جان:   : )َر( گوهر، نژاد، نهاد، رگه.رگ  

بدنهاد.بد رگ:  رگ. شاه  

" که من زان سگ  بد رگ تیره جان    
"فردوسی   بگیرم همه مرز هاماوران.      
یا  *: )َر( رج، هراشکوب از چینش آگر.رگ  

  رج کردن، کردن: رگ .در دیوار و خشت  سنگ

جای دادن. پهلوی هم   

های درشت، باران : )َر( باران تند با دانه رگبار   

  همپرتاب پشت سر اندازی تیردرتند و ناپایدار ‖ 

   .تیر

: )َر. َب( برآمدگی های باریک رگ مانند  رگبرگ 

گبرگ بنیادین دنباله  دربرگ درختان و گیاهان. ر

  دمبرگ به درون پهنک برگ است. ـ ی 

  *تکانما  های رگه   مانند،( رگ گِ: )َر. رگه 

یک از رده هر  ‖، رشته چینه های زمین در کانی

‖ نشان،  نژاد، بنیاد  ‖ دیواردر *های خشت و آگر

 زیرین درختان و گیاهان دررشته های  نشانه ‖

 خاک. 

: )َر. دَ( ازخشم با خود سخن گفتن. ژکیدن. رگیدن  

ترس و گریز، گریز   ،نام ستاک از رمیدن : )َر(رم

رم  گریختن.رم کردن: . بیزاری  روی ترس ‖از 

گریزاندن.دادن:   

وسپند و گله، گله گاو و گ ]رمه[«  » رم  )َر( :رم

گروه گروه.رمارم:  دسته، گروه. ‖ ریایاندیگر چا  

" کمند کیانی همی داد خم    
"  فردوسی   گیرد ز رم.که آن کره را باز      
زخم، ریم.  در چرک  : )ر ِ(رم  

درکارـ افسارگسیخته، لگام گسیخته،: )َر( رمان  

. رمیدن، رمنده، هراسان، گریزان  

" رمان دید از او نامداران خویش    
    فردوسی برآنسان که بیند رخ گرگ و میش.      

ـ رم . ن̊. دَ ( ]رمانیدن[ گریزاندن، : )رَ رماندن 

 تارومار کردن، ترساندن ‖ بیزارکردن.دادن، 

   رمانده، رم داده شده.رمانیده:  رم دهنده.رماننده: 

رمبیدن، رمبنده، درکار  ستاک: )ُر. م̊ ( ازرمبان 

 رمبیدن و فرو ریختن.

)ُر. ن̊. دَ ( ]رمبانیدن[ فرو ریزاندن  :رمباندن   

هم ریختن  رویویران کردن و ، چخت و دیوار

 دیوار یا ساختمان. 

دیوار. فرو ریختن چخت* و: )ُر. م̊ . دَ( رمبیدن  

: نابود شده، ویران شده، فروریخته. رمبیده  
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ن، رمیدگی، ترس و  : )َر. م ِ( کنش رمید رمش 

 گریز.

، گله ی گوسپند گله« رم ـ  رمگ »)َر. م ِ(  : رمه

 و گاو و اسپ.

" چنینیم  یکسر، ِکه و ِمه، همه    
"  فردوسی   تو خواهی شبان باش خواهی رمه.     
. : سپاه و لشگررمه  

" بدو گفت کز تو بپرسم همه   
"فردوسی  ز شاه و ز گردنکشان و رمه.      

( ]رمه وان[ نگهبان رمه، شبان،  م ِ: )َر. رمه بان

. ، گله دارچوپان، رمه یار، رامیار  

: )َر. م̊ ( ]رامیار[ رمه یار، رمه بان، رمیار  

 گله بان، چوپان. 

، ترسیدن و گریختن، : )َر. دَ( بشکوهیدنرمیدن   

رمیدگی، ترس و گریز. رمش: هراسیدن. شمیدن، 

ترس و  رمیدگی: گریخته. رمیده: رم کننده. رمنده: 

رمید، رمد، خواهدرمید، گریز، چگونگی گریز. )

مان، رمیده، رمش(.برم، رمنده، ر  

چو آهو بره از بر شیر نر "   
    " فردوسیرمیدند یکسر از این گاوسر.      

، ترسیده هراسیده، شمیده، رم کرده: )َر. ِد( رمیده 

گریخته ‖ آشفته، پریشان، آزرده.    

درد،   ، آزردگیآسیب، آزار، » رنج « : )َر(  رنج

خستگی، فرسودگی.، ‖ سختی ، گزند اندوه  

اندر است ای خردمند گنج  " به رنج   
" فردوسی   نابرده رنج.  نیابد کسی گنج     

به   رنجانیدن، » رنجانیتـ ن«: )َر. ن̊. دَ( رنجاندن

رنجاننده:   آزرده ساختن. آزردن،رنج انداختن، 

آزرده شده.  رنجانیده: رنج دهنده، آزاردهنده.   

   " چو دانی که بر تو نماند جهان 
"  فردوسی   روان.  چه رنجانی از آز جان و     

به رنج آوردن، مایه آزار ـ  : )َر. ن̊. دَ(رنجانیدن 

. رنجاندن کردن. دل آزرده، شدن   

" به رفتن مرنجان چنان بارگی   
"فردوسی که آرد گه کار بیچارگی.      

آور، : )َر.ج̊. َو( ]رنج آورنده[  درد رنج آور

   .دشوار، سخت  دردناک، آزاردهنده، افزا،درد 

ر« ج̊. َب(: )َر.بررنج ، رنج ـ  رنج برنده » رنج̊ـو 

* .رز، دستوَ ‖ کارگر، پیشه ور بردار  

رنج برنده، شکیبا در  ( : )َر. ج̊. بُ رنج بردار  

 رنج کشیدن، بردبار در درد و رنج، رنجکش. 

بردارشان رنج " بدان تا تن   
" فردوسی  بیاساید از جنگ و پیکارشان.      

 یدگی.، آزردگی، رنج: )َر. ج ِ( دلتنگیرنجش

با اندوه و دلتنگی.  آمیخته  رنجش آمیز:  

رنجیدگی،   »  ̊کیه» رنج  : )َر. ج ِ(  رنجگی

. ماندگی، کوفتگی ‖ آزردگی  

ر«  : )َر(رنجور بیمار، دردمند، ناتوان،   »رنجو 

 ناخوش ‖ اندوهناک، آزرده، دلگیر.

" ز دیدار او چشم بد دور باد    
"   فردوسی تن بد سگاالنش رنجور باد.       

  آزرده، رنجیده، دل ـ » رنجگ«ج ِ( : )َر. رنجه 

‖ خرامیدن از  آزرده، دلتنگ ‖ بیماری، رنج، درد 

.، فرسودهکوفته ی ناز‖ مانده،رو  

" تبه گشت اسبان جنگی ز کار   
"  فردوسی   همه خسته و رنجه در کارزار.        

ـ  : )َر. دَ( آزرده شدن، دلتنگ شدن، دل رنجیدن 

.‖ رنج بردن شدن ، اندوهگین آزرده شدن  

" بخور هر چه داری فزونی بده   
"  فردوسی  تو رنجیده ای بهر دشمن منه.      
از  ریزه های فرو ریخته تراشه، َر.ن̊ ( : )رند

. چوب رنده شدن   

ندک «ن̊ (  . : ) ر ِرند  ، فریبکار زرنگ،   » ر 

. زرنگی، فریبکاری رندی:   ُب( )گُ.گربز  

ابزار توپالی  ‖ درودگران زار: )َر. ِد( ابرنده

سبزی.  وبرخی میوه داربرای رندیدن  سوراخ  

: )َر. ن̊. دَ( رندانیدن، مایه رندیدن شدن. رنداندن  

تراشیدن، هموارـ  » رندیتـ ن« : )َر.  دَ( رندیدن 

، به  با رندیدن کردن چوب یا توپال، برابرساختن

رنده رندش: شخودن، خراشیدن. رنده زدودن، 

به  فرمانرند: ده شده. تراشیده، رنرندیده: کاری. 

 سان  تراشنده ب ـ ند و به چم خراشندهرَ ـِ ب رندیدن،

) رندید، مانند:آسمان رند، استخوان رند. پسوند،

برند، رندنده، رندیده(. رندد، خواهد رندید،  

  د. آزر̊ فام، گون،  » رنگ«: )َر.ن̊ (  رنگ 

:  مانند  نمای چیزی، در پرتو  هنایشچگونگی 

چیز بستگی  رنگ هر سپیدی، سرخی، سبزی.  

رد که بازمی تابد و یا از خود می ـ دا به پرتوی

   سرخ، سبز و آبی.: رنگ های بنیادین گذراند.

پدیدارمی   *هوشِ ُش  بدستاویزرنگ های بنیادین که  

سرخ، نارنجی، زرد، هفت رنگ است: ـ گردند، 

به رنگ می. باده رنگ:  سبز، آبی، نیلی، بنفش.  

وزه رنگ " همه جامه ها کرده پیر    
" فردوسی  .  دوچشمان پرازخون و رخ باده رنگ      

برای  یگیاه   یا ی کان : )َر. ن̊ ( ماتکانرنگ   

و جزآن. رنگرزی گری،نگار  
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فریب، نیرنگ. : )َر.ن̊ (رنگ   
" بنزدیک تو رنگ و بند و دروغ    

    " فردوسی   سخن های پیران  نگیرد فروغ.    
* .نوشتید  : )ِر.ن̊ ( آهنگ، آهنگ برایرنگ   

گوناگون،  )َر. َر( رنگ برنگ، : رنگارنگ  

  جورراجور. چندرنگ، گون، گونه 

: )َر. گ̊. ِن( هر یک از ماتکان رنگی  رنگدانه 

 در یاخته ی گیاهی یا جانوری که به آن رنگ 

رنگ دانه. .می دهد   

رزیدن به  از  ،ز+ رَ  رنگ از) گ̊. َر(: )َر. رنگرز

که پیشه  آنرنگ کننده، رنگ کار،  . (ردنچم رنگ ک

است.   اش رنگ کردن ـ   

، چهره، رنگ رخساره  : )َر.گ ِ( شادابیرنگ رو   

. پریده، بیرنگ  رنگ رورفته: رنگ خوش رنگی.  

‖  نیرنگ ساز، فریبکار: )َر. گ̊ ( رنگ کار   

، رنگرز.یا جرآن  ی ساختمان رنگ کننده  

" نگه کرد گرسیوز رنگ کار   
"  فردوسی   ز گفت سیاوخش با شهریار.      
فر و شکوه ‖ زیبایی.  : )َر. گُ(ی وگ وبرن  
" سه دیگر چو رودابه ی ماهروی    
   " فردوسی  یکی سرِو سیم است با رنگ و بوی.   

‖ افزودن.  : ) َر. دَ( روییدن، رستن گیاهرنگیدن  

  گوناگون ‖ دارای رنگ ( رنگارنگ، : )رَ رنگین

با خوراک های گوناگون ‖  : خوانخوان رنگین‖ 

خوش سخن. رنگین سخن:  خوب، خوشایند.  

" همه پشت پیالن به رنگین درفش   
   " فردوسی  بیاراسته سرخ و زرد و بنفش.   

ی همانند شفترنگ، میوه ی ]رنگینا[: )َر( رنگینان

تاالنه، تاالنک. .شفتالو شلیل،  

.: )َر. َک( آژفنداک، تیراژه، تیراژیرنگین کمان  

  ، نیلی   وبیزرد، سبز، آ نارنجی،  رنگها: سرخ،

.بنفش  

رخساره ‖ : )ُر ( ]روی[ رخ، چهره، رخسار، رو

  بر ـ *الد  از این رو: ‖رویه بیرونی چیزی ≠ پشت 

یکرنگ.یک رو: برای چه، چرا. از چه رو:  .این  

از داد کرد ی گیتی پر" همه رو    
" فردوسی   کرد.  آباد   بهر جای ویرانی      

شایسته، سزاوار.  درخور، » رواگ «: )َر(  روا  

باشد اکنون که بردارمت  " روا   
  " فردوسی    بی آزار نزدیک او آرمت.    

.  برخوردار، کامیاب، بختیار )م˚.َر( کامروا:  

" از آن کار چون کام او شد روا   
"  فردوسی بستد ز ترکان نوا.  پس آن بار      

روی دستک یا   *و پروانه * ( دستینه: )رَ روادید 

‖   ی دهد یک سازمان که به نوشته بها منامه ی  

گذرنامه. روی روادید   

شتابان  پیایی و ، و شد آمد  بسیاری ( : )ُر. رُ روارو 

  .لشگررفتن 

" بدان گونه این لشگر نامدار   
"  فردوسی   بیامد روارو سوی کارزار.       

پالوده شده، ناب، سره. )َر( :رواک   

: )َر( روش، روند، شیوه، راه.روال   

ورشناسی باستانی  ) دربا جان.   « ُروان »  : )َر(روان

ایرانی روان یکی از پنج گوهر و بنیادی است که در 

(.حاللی«ـ 63از کاف تا نون »هستی آدمی نهفته است.  
" خرد تیره و مر̊د روشن روان    

"  فردوسی   نباشد همی شادمان یک زمان.      
وان« : )َر(  روان  درکاررفتن. پویان، رونده،»ر 

گنج روان، آب روان.  بسان پسوند،  

" خرامان بشد سوی آب روان     
" فردوسی  چو جان رفته ای کو بیابد روان.       

رامش  [ آروان بخشنده ]: )َر. ن̊. َب(روان بخش

. بخش، جان بخش  

یل" که  بری" گا فرشته  نام .ن̊. َب()رَ : روان بخش

از فروزه   ‖ دمید  *به مریم سپند  نوید فرزند پسر

 های خداوند ‖ جان پاک، روان پاک. 

، روان ـ مانیستار، مانستار : )َر. ن̊. ُب(بدروان   

روان هماد سپهر.   *هماد.  

برنام مسیها  روان بخشنده،  (: )َر. نِ روان خداوند

 پیامبرترسایان. 

ریخته شدن.  راه افتادن، رفتن ‖: روان شدن  

" ببود آن شب و بامداد پگاه   
   " فردوسی   به ایوان روان شد به نزدیک شاه.    

باالپوش. ن̊ ( دواج )دُ / دَ(. .  َ) ا: روانداز   

: )َر. ن̊. ِپ. ِز( پزشکی که بیماری روان پزشک

و بیماران روانی را درمان می کند. ـ های روان  

دانش   ]روان شناسنده[: )َر.ن̊. ِش (روان شناس

که رفتار، کسی آموخته در رشته روانشناسی، 

و سرشت، پیوند مردمان با یکدیگر، یادگیری  

کند. از سویی   بررسی می آدمی  رانگیزش را د 

ر و از سوی دیگر پیوند میان کارکرد مغز و رفتا

کار  کانون  و رفتار مردمزاد  *بومپیوند میان زیست

روانشناس است.پویش و   

  شناخت روان و دانش: )َر. ن̊. ش ِ(  روان شناسی

آدمی است.  *ویری   و فرایندهای  بررسی رفتار

ی نیز نامید. می توان رفتارشناس روانشناسی را  
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پایه همه رویکردهای پویا : )َر. ن̊ (  روانکاوی

برای درمان است. روانکاوی روشی است  در  

روانشناسی برای درمان بیماری های روانی و  

  بیمار، پیوندهای ی  پایه آن جستجو در گذشته

برای یافتن   *خانوادگی، دلباختگی و تیناب ها

  ،کاویروان پایه گذار می باشد.راهکار و *آوند 

است. زیگموند فروید روانپزشک اتریشی   

)َر.ن̊ ( کاهنده ی روان، روان فرسا، : روانکاه

،  مایه افسردگی و آزردگی رواناه، جانگزا، جانک

فرسایش روان شود. *آنچه کیود   

راهی،  راه افتاده،: )َر. ِن( روان، رونده، روانه   

روان بودن. روانگی:  پویان، گذرکنان.  

 فرستادنروان کردن، دَ( رواندن،  : ) َر. روانیدن 

 ‖ شایسته و سزاوار گشتن ‖ روایی بخشیدن 

: ]روباروی[ روبرو، روی در روی،  روبارو

 برابرهم. 

: ) دَ( به روفتن واداشتن. روباندن. روبانیدن  

ری از تیره  جانو « پاسـ  رُ  پاهرُ » :  روباه

ه  مو بگوشتخوار با دمی بزرگ و پرپستانداران 

زبونی و   ی  نمادگونه  زرد،یا  های سرخرنگ 

دلیری.  ی  نمادگونه شیر،بزدلی است، دربرابر  

" که روباه با شیر ناید براه   
    "  فردوسی  دلیری مکن جنگ ما را مخواه.    

جاروب کردن، [ رفتن : )ُر. دَ (] روفتن،روبیدن  

روبد. جاروب کننده، آنکه جایی را می روبنده: 

به فرمان روب:روفته، جاروب شده. روبیده:   

بسان پسوند  روبیدن، بروب، و به چم روبنده 

 جاروب، خاکروب، خانه روب.

شگیر، آبچین. دستمال، رومال، بِ   :روپاک  

جامه یی که روی جامه ی دیگر پوشند،   :روپوش

 *.کاردپزشکان ~ روپوش دختران دانش آموز، 

هرچیزی که روی چیزی را بپوشاند، هر چیز که 

روپوشیده: باشد. ن ن یکسا برون آن با درونش  

پنهان شدن. روپوشیدن:  پنهان گشته.  

ـ روبرتافتن، روگرداندن، روَت(  : )روتافتن  

 برگرداندن، پشت کردن ‖ گریختن. 

  و خرمای پیش انگورچ ِ( راوچه،  .: )رَ روچه 

.  میوه پیش رسرس،   

  ازجوی پهن تر و از رودخانه روت« »:  رود

پس از  چندیدن جویبار  ، از پیوند باریکتر است 

  خشکی بدریا می ریزد.از گذشتن 

" به جوی و به رود آبرا راه کرد   
"  فردوسی   کرد.  کوتاه  رنج  به فر کیی     

ساز از روده ی تافته یا  ساز زهی،  » ُرت «:  رود

بریشم  نواز. رودنواز: ابریشم. از   

" بفرمود تا خوان بیاراستند    
   " فردوسی  .می و رود و رامشگران خواستند     
پنبه زنی ‖ تار و رشته   کمانِ برای زه زه،  :رود

ساز و آوا  رود و ساز: ،روی ساز  

رود  که چندین  یزمین  بار«ـ  » ُرت̊د (: ) رودبار 

رود.  ‖ کناره روان باشد، رود بزرگدر آن   

" برفتند هر پنج  تا رودبار    
"   فردوسی هر بوی و رنگی چو خرم بهار.  ز     

جای رود، ُرت ـ خانک« »   ِن(د̊ .: ) رودخانه   

     جایی که رود ازآن می گذرد.  جایگاه رود.

  رودرواسی. دَ. ی ِ( : )رودربایستی 

 ،ناهمساز با خواست خود   انجام کاری: کردن ~

پذیرفتن. خواهشی را به ناچار  

.  ، نوازنده ی رود ساززن َز( . ̊د: ) رودزن   

  زه ِ ساز و تارهای  ی سازنده̊د. گَ(  : )رودگر 

زهتاب.، کمان  

رود روان   ینکه درآن چند  ی: ) ̊د ( زمینرودالخ

 باشد، رودبار. 

دستگاه   وار در لوله اندام» ُرتیگ « : ) ِد ( روده

از زیر   درمردمزاد .  جانوران و مردمزاد  گوارش

گردامون  بزرگ ی رودهدرازای  کمر تا پیزی، 

  نزدیک به یک و نیم متر و روده ی کوچک

متر است.   هففت   
چوبی کمان کرد َوز روده ِزهز  "   

"  فردوسی  ز هر سو بر افکند بر ِزه گره.       
فروـ  ازبرآمدن خورشید تا  زمان ‖ » ُرچ « :روز 

. روزهای بهار و تابستان  است وزیک ر شد آن

است. ماه  تر  زمستان کوتاه دراز ودر پاییز و

سی روز داشته و هر روزبنام خدایی  زرتشتیان 

: بوده است   
اردوهشت یا اردیبهشت    *بهمن یا وهمن   *زدماور  * 

  امرداد * خورداذ یا خرداد * سپندارمذ  *شهریور *

گوش ـ   *تیر  *  ماه *خور  *آبان  * آذر *آذره دی ب *

*فروردین  * رشن  سروش * مهر * دی به مهر* ایزد  

اشتاد   * ارد  * دین * دی بدین *  باد *رام *  * بهرام  

. انیران* هراسپندم* آسمان * زامیاد *  
شنبه ، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه،  نام روزهای هفته: 

 چهارشنبه، پنجشنبه، آدینه.

" شما زین سخن بسته دارید لب   
" فردوسی که روزآید ار چه درازاست شب.       

بیافزاید.  اَ ( آنچه هر روز ز̊. : )روزافزون   

شبان.  ≠ روزانروز، روزها،  *نِ مَ رَ   :روزان   
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    هر روزی. ِن( هرروز، روزبروز. : )روزانه 

دربان، نگاهبان درگاه  » روچپان«  ز̊ (: ) روزبان

کش، گاه نشین، گماشته ی دیوان ‖ مردمدرشاه، 

ژخیم.  ُد   

" همه روزبانان درگاه شاه    
" فردوسی بفرمود تا بر گرفتند راه.       

ز̊. ِب. ه ( بهروز، خوشبخت، نیک ـ )  :روزبه 

تی، روز بهتر ی، خوشبخ بهروزروزبهی: روز،   

 و خوشتر، هنگام خوش، روز خجسته.

" تو هم پای در مرز ایران منه    
"  فردوسی چو خواهی که مه باشی و روزبه.       

( رستاخیز، روزفرجامین.  . پَ زِ : )روزپسین   

" پرستش همان پیشه کن یا نیاز    
"  فردوسی همه کار روز پسین را بساز.          

( روز داوری، رستاخیز.شُ ز ِ .  : )روزشمار   

" کجا برد خواهی مرا بسته زار   
" فردوسی   نترسی ز یزدان بروز شمار.      

یا   ُش( گاهنامه، سالنامه، دفترچه  ز̊.: )روزشمار 

   برگه با شمار روزها و ماهها.

‖ گیتی،   ، زمانهزمان  چگار«رُ   »ز̊ ( : ) روزگار  

: روزگاران.بیشال *روزها، آوام.‖ جهان   

بدانستم آمد زمان سخن "    
   " فردوسی   کنون نو شود روزگار کهن.    

بیوسیدن، چشم براه  ز̊. ُب. دَ (: ) روزگاربردن 

زمان و زندگی، بیهوده  کردن )تپاه( تباه  بودن ‖

. زمان گذراندن  

" بدانست کافسون نیاید بکار   
   " فردوسی   نباید بدین برد خود روزگار.    

، شیدهسرد و گرم روزگارچ )ر̊. ِد( روزگاردیده:

 آزموده، رنج برده. 

" به آرمان و اروند مرد هنر   
" فردوسی    فراز آورد گونه گون سیم و زر.      

ـ ِن ( روزیانه، روزینه،  مزد ) ز̊. : روزگانه 

.هروزانه، روزی، خوراک هر روز  

روز، ماه  شمارِ گاه( ]روزماه[ه̊  .: ) ز̊. مَ روزمه

  .سالو 

هرـ   ]روزنه[  «ـ ُرزن چن» رُ ( : )ُر. زَ روزن   

دریچه. شکاف و سوراخ کوچک، پنجره کوچک،  

روزنه ها.  :نـَ مرَ   

دن،  برای آگاهان  روزانهنوشتار م ِ(: ) ز̊. روزنامه

. روز گزارش و پخش پیام ها و نودادهای  

سه روزنامه به موبد سپرد ه ب "   
"  فردوسی یکی آنکه بر دست گنجور بود.        

، تک یاخته یی جانوران )ُر. َز( : روزن داران   

 ،است پوشیده روزنه دار و تنشان از پوست سخت 

ـ به بیرون می  این روزنه ها یاخته از  سپیده ی

.پا درمی آید   یبه گونه ی و د تراو  

: ) ُر. َز. دَ( افزودن ‖ چکیدن، ریختن. روزندن  

سوراخ،   روزن، » ُرچـ نـ ک«  : )ُر. َز(روزنه 

ا. روزنه هبیشال: شکاف.   

خودداری  زگ« »ُرچگ ـ رُ  ِز( : )روزه 

 ازخوردن وآشامیدن ازبرآمد تا فروشد خورشید. 

" همه روز بسته ز خوردن دو لب   
" فردوسی   به پیش جهاندار بر پای، شب.      

خوراک   روزیانه، روزینه، «» ُرچیه̊  : روزی 

 روزانه ‖ بهره، بخش. 

" ز من هست روزی و جان از منست    
   فردوسی"   نهان از منست. همه آشکار و    
" خداوند نام و خداوند جای    
" فردوسی   رهنمای.  خداوند روزی دهِ       
)دَ( تراوش آب از جایی و یا چیزی، : روزیدن   

 تراوش آب از تن ‖ روشن شدن.

: ) دَ( جوشیدن، تراویدن. روژیدن  

بدکاره. »روسپیک« س̊ (  : )روسپی  

روستاها.  *رمن:. آبادی، هدِ ستاک« رُ  »:  روستا  

" چو از شهر یکسر بپرداختند    
" فردوسی   به گرد اندرش روستا ساختند.      

چشم به جهان   ،ده: ) ِد( زاده شده در روستازاده 

، دهگان زاده.  گشوده در روستا  

ده نشین، روستا نشین.   روستایی: » دهیک «  

روسیاه   شرمسار.ه̊ ( گناهکار، بدکار، : ) روسیاه

شرمنده بودن.  سرافکنده و بودن:  

گیتی شوم روسیاه شاهان ه ب "   
" فردوسی     که برمرز ایران و توران سپاه.      

وی  »: )َر.و ِ( روش  ، هنجار شیوه، راه،ن«  ـش̊ر 

   *.تراداد ، ‖ آیین  *کواس ‖رفتار  گونه، 

" تو این را دروغ و فسانه مدان    
" فردوسی  َرِوشِن زمانه مدان. یکسانه ب       

با  ـ  تابان، تابناک،«   نـ» ُرش̊  َش(: ) روشن

‖ آشکار، هویدا، پیدا.درخشان رخشان،فروغ،   

" چو دریا و چون کوه و چون دشت و راغ    
روشن چراغ. فردوسی " زمین شد بکردار       

تابش.  روشنایی، فروغ، َش( : )روشنا  

ن:  مَ رَ  نامدار، سرشناش.  ش ِ( : )وشناس ر

   ‖  ستاره. روشناسان

   .ستارگان «  » ُرش نان  َش( : )روشنان
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روشنی.  فروز، َش( تابناکی، فروغ،): روشنایی  

" ز شب روشنایی نجوید کسی   
" فردوسی کجا بهره دارد ز دانش بسی.       

ـ   روشن  ن̊ (  دانا، بینا، آگاه،)َش. : روشن بین 

 اندیشه. 

 روزن ،‖ درخانه چراغدان ( . ن̊ شَ  : )روشندان

  ن.تابدا  ‖ آفتاب پرتوگذر برای 

‖ نابینا.  پاکدل ‖ ( دانا، آگاهدِ ن̊. َش.  : )دلروشن  

" نگه کرد روشندل اسفندیار   
   " فردوسی بدید آنکه زو سست گشتند و زار.     

روشن بین، ش،( روشن اندین ̊  َش.: )روشن رای  

 فراخ اندیش، دوربین، آینده نگر.

بینی،    دور روشن اندیشی، ( نَ̊ش. : )روشن رایی 

.مندیخرد ینده نگری،  اندیشه مندی، آ  

دارای   روشندل،پاکدل،  َر(ن̊. َش.): روشن روان 

 خوی اهورایی ‖ زیرک، بیدار، آگاه.  

" جوان بود و از گوهر پهلوان    
"  فردوسی  خردمند و بیدار و روشن روان.       

  روشن کننده سخن ‖( گَ ن̊. َش. : )روشنگر

. و جزآن  زداینده زنگ از شمشیر و آینه  

روشنایی، فروغ،   «  نیه̊ـش̊رُ  »(  شَ  : )روشنی

  . تابناکی، درخشندگیفروز، 

" به سنگ اندر آتش ازو شد پدید    
    " فردوسی    کزو روشنی در جهان گسترید.   

شیر،   ، چربیمایه چرب ن̊ « » ُرو   ( َغَ   ): روغن

مایه چرب   یا ، ند و بز گوسپ دنبه، پیه گاو،  

ر،  سرشی  جانوری مانند:چربیِ . گیاهان برخی 

بادام،  کره، خامه. چربی گیاهی مانند، روغن 

کرچک و پنبه دانه.  آفتابگردان،  

" بسی نفت و روغن بر آمیختند    
" فردوسی   همی بر سر گوهران ریختند.     

روغنگیر، روغن گیرنده  .ن̊. گَ( : ) غ َروغنگر 

 از تخم  و دانه گیاهان. روغنی. 

کاو.   ) دَ( پاک کردن دندان با دندان :روفانیدن  

   روبیدن فتن،رُ » روپتن« ف̊. َت (: )روفتن

 جاروب کردن، پاک کردن.

سخن هر چه گویم همه گفته اند "    
"  فردوسی   بر باغ  دانش همه رفته اند.      

برای، بهر، شوند، آوند.  » رون« : )َر.َو (رون  

، به شوند ازاین رو، برای این، از بهربه رون:   

 ‖ آزمایش، آزمون.

ویناس، گیاهی از تیره روناسیان،  : راس نرو

 دارای گلهای کوچک و زرد، از ریشه آن مایه 

 سرخ رنگی بدست می آید که برای رنگ 

 کردن جامه و پارچه  کاربرد دارد. 

 ی  موریانه، کرم خورندهن̊ (   َر.َو.: )رونجو 

دیوچه، دیَوک. چوب و پشم.  

یک روند: . َو.ن ̊( روش، رفتار، آیین: )َر.روند 

ک ریز، دُمریز.، یپیاپی  

* هگذر، وشتار،ِد( رهپوی، ر . ن̊.:)َر.وَ رونده   

:  رمن ره پیما، رهنورد‖ گذرنده، روان.گشتار، 

*هرباسپ.هفت روندگان سپهر: گشتاران. روندگان،  

 " رونده بر شاه  برد آگهی
" فردوسی   که تیره شد آن روزگار بهی.      

) َن( روی نما، رونمای، پیشکش به   : رونما  

   *.نوزاد و یا بیوگان ام دیدارهنگ

 " بدو گفت سیندخت کای  پهلوان 
"  فردوسی همین رونمایش بده این زمان.      

نوشتار از روی نوشته ی   ِن. ِو (: )  رونوشت

   .رونوشت برداشتنی:  رونویس. دیگر

سپید رنگ و کمی  توپال«  ی̊» رُ : )ی̊ ( روی  

 :مانند  ، برای ساختن آوندهای گوناگونکبود 

و جزآن.   تاوه، دیگ  

‖ بر، برروی،  رو، چهره، رخسار )ی̊ (: روی

.آوردن پناه  روی آوردن: ، درباال.برفراز، درروی  

پشت کردن، دوری کردن. روی گرداندن:   

" مرا چون پدر باش و با کس مگوی    
" فردوسی  ببین تا زمانه چه آرد به روی.      

به شادی او نوشیدن. می اندرکشیدن:کسی به روی   

" به روی شهنشاه جام نبید    
" فردوسی  به یک دم همانگاه اندر کشید.      

روی گردان شدن، بازگشتن. روی برگاشتن:   

" که از یکدگر روی برگاشتند    
" فردوسی   دل و جان به اندوه بگذاشتند.      

روینده.  روییدن. از: رویا  

برابر.  رو، روبرو،رویاروی، رو در  :رویارو  

‖ بچه در شکم مادر. : رویندهرویان  

   کاشتن،رویاندن، ُریانیتـ ن«  » دَ ( : )دنیرویان 

رویاننده:  . آوردن تخم و دانه، مایه روییدن شدنبار

  رویانده:به بار رساننده. کارنده، پرورش دهنده،  

.، بالیده شده رویانیده شده  

. پیشامد  ، داد رخ ی̊ ( ]رویداده[: )رویداد   

جوانه   روییدن، شکن  ن«ـ» رویش̊  (: )ِی رویش 

. ، بالشزنی ‖ افزایش، افزودگی  

 توپال.آبکارِ ، ی̊. گَ ( مسگر، سپیدگر : )رویگر 

    *و توپالی.  آوندهای رویینسازنده 



 200 

سوی  پهنه،  نما،  ‖ ، چهره، روِی( روی  ): رویه

دو رو.   دوسو،دورویه: . برونی هرچیز  

" به پیمان که از هر دو رویه سپاه    
"  فردوسی   سی کینه خواه.به یاری نیاید ک     

. از سه سوسه رویه:   

" شما بر سه رویه بگیرید راه   
"  فردوسی   بدارید لشگر ز دشمن نگاه.     

: )ِی( پارچه برای روی نهالین، زیرانداز و رویه

رویه جامه ≠ آستر.   بالش.   

رفتن، روان شدن، جهانگردی.  : )ی̊. دَ(رویدن   

سبز ـ  لیدن، با ُرستن،  ن«ـ  ت» ُریهـ̊ـ دَ ( : )روییدن

بردمیدن گیاه،  آمدن گیاه از زمین،  برشدن، 

‖ روییدن مو و ناخن. شدن فزون  بزرگ شدن،  

آنچه بروید.  روینده: کنش روییدن، بالش.  رویش:

آنچه   ـ رویا:رویان گیاه سردرآورده، بالیده. روییده: 

به روییدن،  فرمان روی: از زمین بروید، روینده. 

روید، خواهد رویید، بروی،  ) رویید،  بروی.

 روینده، رویان، روییده، رویش(. 

" گیاهی که روید از آن بوم و بر    
"  فردوسی   نگون دارد از شرم خورشید سر.      

از روی.  ساخته   « ـ ُرِدن نـ» ُر یِ ی ِ( : )ی رویین

است. « روهینه ـ روهینا ریخت دیگراین واژه »

.گفته می شود  » روهی «ازاین رو   

فرمود تا کوس رویین و نای " ب   
" فردوسی  زدند و فرو هشت پرده سرای.      

روانی استوار دارد.  آنکهرویین روان:   

بزودی سوی پهلوان آمدند  "   
"  فردوسی   ند و رویین روان آمدند.خردم      

زبرین، برین،  باالیی ≠ زیرین. رویین:   

 استوار، نیرومند،]رویینه تن[  )ن̊. َت( :رویین تن

یب ناپذیر. آس  

" اگر نیزه بر کوه رویین زنم    
"  فردوسی ین تنم. ـگذاره کند زانکه روی      

بزرگ. ( کوس، شیپورن̊. خ ُ : )رویین خم  

‖   ساخته شده از روی«   ن گ  دِ » رُ  ِن( ) :رویینه 

رویینه کوس، استوار و آسیب ناپذیر.  نمار به

.است ستون و بنیاد استوار که رویینه استخوان:   

آمیزه ها بسان پیشوند:    ( کاهیده ی راه.َر.ه̊): ره

  رهسپار.  رهبر. رهرو.رهنمون.  ، رهنمود

آبره،  پسوند:  بسان رهداراورد، ره نورد.ره

ره.ه بیره، سرب   

 ،جدا، رهیده، رستهآزاد،  « رهاگ »: )َر(  رها

≠ گرفتار. رها  یله.   

جدا  ]رهانیدن[ آزاد کردن، : )َر. ن̊. دَ( رهاندن

آزاد کننده.   رهاننده: ن، رهیدن.کردن ‖ رست

هاشده.) رهانید، رهاند، خواهد رهانید،ر رهانده:   

 برهان، رهاننده، رهانیده(. 

" از آن آمدم سوی میدان تو    
" فردوسی   که از تن رهانم مگر جان تو.      

  *وشتارش یادبودِ پیشکِش، ه̊. َو( : )َر.ره آورد 

رهاورد.  برای دیگری.  

اک از رستن یا رهیدن.  )َر( نام ست: رهایش

    رهایی، آزادی، رستگاری.

، راهبر، راهنما پیشوا، : )َر.ه̊. َب(رهبر

. راهنماییرهبری: . رهنمون  

" مگر به شود هیچ بهتر نشد    
"  فردوسی   کسی سوی آن درد رهبر نشد.      

راهی. رونده، رهرو، پارسا ‖ ه̊ (  : )َر.رهپوی  

ـ  ، پی رد رهنو رهپو، : )َر. ه̊ ( رهپوی،رهرو

هفت هرباسپ. رهروان گردون:  ‖ سپار  

راهی، رهنورد. *: )َر.ه̊. ِس( َوشتار، رهسپار   

رهرو، گذرنده ی راه ‖  (. ذ َه̊. گُ: )َر.رهگذر 

از سوی.از رهگذر: راه گذر، گذرگاه، راه ‖   

گوی[ خنیاگر، خواننده. : )َر. ه̊ ( ]رهره گو  

.  راهنمایی، رهنمونی : )َر. َن(رهنمایی   

: )َر.ه̊ .َن( پند، اندرز.ود رهنم  

راهنما، رهبر، : )َر. َن( ]راهنمون[ رهنمون 

راهنمایی، رهبری. رهنمونی: رهنما،   

چه گفتند در داستان دراز"    
" فردوسینباشد کس از رهنمون بی نیاز.       

، : )َر. ه̊ ( پوینده، چاالک. اسپ روندهرهوار 

.فراخ گام و نرم پوی. راهوار≠ کندرو   

  سب رهوار زیر اندرش" یکی ا 
    " فردوسی  زر آژده بر سرش.ه لگامی ب     

]راهی[ رونده، » رسیگ ـ رهیگ « : )َر( رهی 

، چاکر. ‖ بنده، فرمانبر ، وشتار، رهپویرهرو  

" من اکنون رهی سرای توام   
" فردوسی به هر جا که باشم برای توام.       

،  نرهایی یافتن، آزادشد )َر. دَ (] رستن[  :رهیدن 

آزاد  رهیده: رهایی، آزادی. رهایش:  شدن.رستگار

) رست، رهد، خواهد رهید،   ـ شده، رها شده.

 رهنده، رها، رهیده، رهایش(.

شیره   با  پخته ی میوه: ]ریچال، ریچاله[ ریچار 

. یا شکر انگور  

" یکی غرم بریان و نان از برش   
" فردوسی   نمکدان و ریچار گرد اندرش.      
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اندام، پیکر، سر و   ‖ ، دیسه ونهساختار، گ: ریخت 

. آمیزه ها:خوش ریخت، بد ریخت، بی ریخت. پز  

یک دبیره.  : شیوه نوشتارریخت نگارشی   

ـ روان  ]ریزیدن[  » ریختن «: )خ̊ . َت( ریختن 

‖  کردن، سرازیر کردن آبگونه در چیزی یا جایی 

  کنش ریختن،ریزش:   پاشیدن، افشاندن ‖ پراکندن.

ریزنده، ریزان:  ریزد. ب اآنکه چیزی رریزنده: 

ریختگی:  . روان شده ، پاشیدهریخته: درکارریختن. 

ریختنی:  ریزش، چگونگی هر چیز ریخته شده. 

به ریختن، بریز، و   فرمان ریز: پاشیدنی، افشاندنی.

گوهر  اشکریز،  سان پسوند، مانند:به چم ریزنده ب

ریخت، بریز، د ریخت، ریزد، خواه )ریز.ـ 

خته، ریزش(.ریزنده، ریزان، ری   

" یکی تخت بنهاده نزدیک آب    
"  فردوسی  برو ریخته مشک ناب و گالب.      

 گدازنده توپال، زر، سیم : ) ِت. گَ (ریخته گر 

* و بوته.*  برای ریختن و دیسه دادن در تپنگ  

جوان، ]رودک[ برده ی تک «  ِ» ردَ(  ) :ریدک

ریدکان.  ن:م  ر  ، پسرک، جوانک  

هروی " چنین گفت با ریدک ما   
" فردوسی   که رو آن پرستندگان را بگوی.      

برون راندن درونمایه ی   » ریتـ ن«  : )دَ (ریدن

تهی کردن شکم ازماتک های نابایست.  روده ها.  

و  برای پوسیدن بیشتر : )دَ( پراکنده شدن‖  ریدیدن 

بکار می رود. و گلشکوفه   ریختن  

، پاره یی  : ریزه، خرد، کوچک، سخت خرد ریز

ه ریز ـ یک  ب درشت. ≠ریز  ‖ ‖ سیاهه از چیزی

   .، پیاپیپیوسته ریز:

،  شدن ریخته شوند : )دَ( ]ریزانیدن[ ریزاندن 

    وادار به ریخته شدن، انگیزه ی ریخته شدن.

ی که باران ریز فرو ریزد. ابر : )ز̊ (ریزبار  

.بارانریز  

گان  باشند  برای دیدن ) ز̊ ( دستگاه: ریزبین

   می شوند.ریزکه با چشم دیده نبسیار

  )=نامپویه( نام ستاکچیش̊ن « » رِ : )ِز(  ریزش 

است.   ریختن ستاک از دیگر و پویه ریزیدن از  

 کنش ریختن، ریزش باران، ریزش مو. 

خرده، ِز( ریز، خرد، اندکی از چیزی، : )ریزه   

ستارگان. ریزه سیمین: بسیارریز.   

یده  پاشریزریز شدن،   ،ریخته شدندَ (  : )ریزیدن

برگ درخت. زیدنری . شدن  

ستخوان  " چنان سخت زد بر زمین کا   
"  فردوسی بریزید و هم در زمان داد جان.      

ریسنده، چم بسان پسوند به ‖ نخ، نخ تابیده:  ریس

ریس، دوک ریس. مانند: پنبه ریس، پشم   

" نه داری نمکسود و هیزم نه نان    
" فردوسی    نه شب دوک ریسی بسان زنان.      

به رشتن واداشتن،    ( انگیختن ‖: ) دَ ریسانیدن 

 شوند رشتن شدن. 

( رشتن، تافتن، ریسیدن. : )تَ ریستن   

تابیده  نخ   رشته،» ریستک« : )س̊ ( ریسمان 

رسمان.  یا پنبه .از پشم   کلفت و  

" شدندی شبانگه سوی خانه باز    
"  فردوسی شده پنبه شان ریسمانی دراز.       

رشته یی   ، گیاه شناسیدر: ) ِس( تار، رشته ‖ ریسه 

مانند، جلبک ‖ نوار. ،همانند های    یاختهاز   

تافتن.  تابیدن، تنیدن،  ، : ) دَ ( رشتنریسیدن   

ریسندگی:  می تابد.و  می ریسد  آنکهریسنده:   

تابیده شده.ریسیده:   پیشه ریسنده، کنش ریسنده.  

یدن، بریس، و به چم ریسنده  به ریس فرمانریس: 

ریسد، ید،) ریسپشم ریس. :، مانند سان پسوند ب  

  خواهد ریسید، بریس، ریسنده، ریسیده(.

. مردانموی چهره ی ش « رِ  ریش ـ  »:  ریش  

" تهمتن گرفت آنگهی ریش او   
"  فردوسی  کشید و برون بردش از پیش او.       

ریش ریش:   .زخم، ریم و چرک» ِرش « :  ریش

 پاره پاره، چاک چاک. 

پیش  " کسی کو خرد را ندارد به    
" فردوسی  از کرده ی خویش ریش. دلش گردد       

. ریستنف ریسیدن ،)َت( رشتن :ریشتن   

دست  خندیدن وزهرخند، : ) ش̊. َخ ( ریشخند 

.، گواژه، الغ انداختن دیگری  

: )ش̊ ( نادان، بی خرد، تهی مغز، وریش گا

   دبنگ، سبک مغز.

کوسه.  ≠ریش تپه.  ،ریش ریش، انبوه : پـُرریشو   

 آن بخش ‖ ، پایه، بنبیخ«   ِرش گ »  : )ش ِ(ریشه 

ماتک   فرو می رود و آب و زمین  که در گیاهاز 

ی کشد و به  را از زمین بخود مـ های سودمند 

رگه.  رساند. همه اندامهای گیاه می  

 شدن‖ زخم شدن، ریش » رشیتن« )دَ (: ریشیدن 

یختن چیزی در چیزی‖  ر ن ‖ ریشه کرد  هریش

  نگ کردن. ریشیده: زخم شده.آمیختن و ر

)از گویش گیلکی(. . : پسر، پسر خوشگلاریک  

خرده سنگ.سنگریزه، «   »ریگ ـ ریک:   ریگ  

" بگشتند از آن جایگه  شاهجوی    
"  فردوسی   به ریگ و بیابان نهادند روی.      
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و تپه ی ریگ،     پشته   (. پُ )گ̊  :ریگ پشته 

شن و ماسه. ریگ ریزه:   

به   : )گِ . َر ( توده ریگ و شن کهریگ روان

   .یا کنار دریا روانند   در بیابان زش باد و شوند 

" بیابانش پیش آمد و ریگ و دشت    
" فردوسی   تن آسان به ریگ روان بر گذشت.      

   : )گ̊ ( ریگستان، زمین پر ریگ،ریگزار 

 ریگبوم. 

ریم کردن:  پلیدی، چرک زخم. » ِرم ـ ریم « :  ریم

   .تن و جامه چرک کردن ‖ چرک

که بشوند آهن  ه ریزه هایخرد : )م̊ . َه ( آهن ریم 

  یا سوهان زدن از آن فرو می ریزد.  چکشکاری

ریمین ـ ریمگین[  ] ن «» ریم    ( )م َ :ریمن 

ناپاک. چرکین، چرک آلود،   

م َ( فریبکار، نیرنگباز، پلید، بدکار، : ) ریمن 

فریبکاری. ریمنی: نابکار.   

" همه گرد بر گرد ما دشمن است    
  " فردوسی   است.  جهانی پر از مردم ریمن     

چرکناک، چرکین، چرک آلود،  : )م̊ ( ریمناک 

 ناپاک، پلید، آلوده.

فریب، نیرنگ. » ِرو ـ ریو «  : ) و̊ (ریو   

دیو   نگچ " تو و مادرت هر دو از   
"  فردوسی وریدم به رای و به ریو. برون آ     

از تیره ی   پایا ]راوند[ گیاهیی. َو ( رِ : ) ریوند

  کاربرد در پزشکی آن  ریشه و برگ ،ترشکها

گونه ی خوراکی  ریواس . ریوند پارسی د.دار  

است.آن   

: )ِری. دَ( آزاد شدن، رها شدن‖ از کار ریویدن

 برکنار شدن. 

: ) ِری. دَ( ویران کردن.ریهانیدن  

غزیدن ‖ ریختن، ، ل : ) ِری. دَ( افتادنریهیدن

.ب، پاشیدنریختن آ  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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    "ر  "  تواژه های کم آشنا در وا

................................................................  

 

آجر )گُ( آگور، آگر:   

 آواپرا: رادیو 

 آوام: فصل سال 

 آوند: شوند، دلیل 

 آوند: ظرف 

ند: تجربه، آروین    ا  رو 

 اندازه: هندسه

 ایورز: سفر 

یورزیدن: مسافرت کردن ا  

 بوته: قالب زرگری برای زر و سیم   

ن، جمع  م   بیشال : ر 

بشقاب پیشدستی، پ دشخور:   

 پروانه: پـ رگ،  اجازه 

 پستا: نوبت 

 پلپل نمکی: فلفل نمکی 

ـ کم پنادزا: کم اکسیژن پنادزا:  با اکشیژن  

 پندارین: مجازی 

 پورهان: ارمغان 

 پویه: فعل 

فاعل(   )پوینده: پوییده: مفعول  

کار زرگران و مسگران تپنگ: قالب  

 تراداد: ُسنـ ت

 توپال: فلز 

 جاور: هال ، حال 

 جهاب: لنف 

 جهابی: لنفاوی ـ لمفاوی 

 چخت: سقف 

 خازه: خمیر 

 خون وای زا: خون اکسیژن دار 

 خونابه: سرم، پالسما 

 دج: جامد )ِد( 

) رز: ) س̊. و  دستکار،  صنعتگر  دستو   

 دستینه: امضا

 دل: قلب 

: عشقبازی دلورزی  

 دورنما: تلویزیون 

 دهگان: دهقان 

 راستین: حقیقی، واقعی 

 راستینگی: واقعیت 

 راستینه: حقیقت 

مـ ن: جمع  ر 

 زنگارانِگشت: اکسید کربن 

 زیاچه: میکرب 

طبیعت پـ رهام، زیستبوم:   

 زینهار:امانت

 زینهاردار: امانت دار، درستکار 

  

 

 

 سپند: مقدس 

وشتنی( سمیره: خط  کشیدنی ـ )دبیره: خط ن  

 شوشه: )ُش.ِش( منشور که نور از آن می گذرد 

 ف ند: خال، خجک 

 کاردپزشک: جراح

کم اکسیژنکم پنادزا،  کم وای زا:   

قانون دات، کواس:   

 کهنگاه: کهن نامه، کارنامه، تاریخ

 گشتار: مسافر ـ گشتارش: مسافرت

 الد: بنا ) الدبراین = بنابراین( 

 ماتک: ماتکان، مواد 

]وادگان[ مواد اولیهماتکان بُنیک:   

 ماتکان خام: ]وادگان[ مواد خام 

 مردمزاد: ]مردمزاده[ انسان، آدم

 نبیگ: کتاب 

سال  واره: فصل  

واه پناد،  وای:  

با اکسیژن   وای زا:  

 وشتار: مسافر 

مسافرت گشتارش، وشتارش:   

 وشتیدن: رقصیدن 

 ویری: ذهنی 

 هرباسپ: سیاره 

....................................... ......................  
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: زهاب، زه آب، چشمه، آبراهه ‖ فروزه، زاب  

چگونگی نام را می رساند، مانند: زبان   *زاب 

   پارسی زیبا است، زیبا زاب است.

، سزاوار  به یک فروزه  : ) دَ(  ستوده شدنزابیدن  

 و شایسته  بودن، بهره مند شدن. 

  میزه ها مانند: آ فرزند. ‖زاییده شده ]زاده[ : زاد

، مادرزاد. ، خاکزاد ، پاکزاد زاد خانه   

" دل روشن نامور شد سیاه    
" فردوسی  که تا چون کند بد بدان زاد شاه.     

   و سال.  زاد  و زمان زندگانی،  ها سال :زاد

    .سالخورده شدنو پیرزاد برآمدن ـ به زاد بر آمدن: 

 پشت بر پشت، [زاده بر زاده ])د̊ . َب( :زادبرزاد

 پدر بر پدر.

" همه زاد بر زاد خویش منند    
"  فردوسی  در هند بر پای پیش منند.که       

   .میهن، زادگاه : )̊د (زادبوم

) د˚. ُخ( کم سال.  :زادخرد  

، (خوردهزاد + خور یا  ))د̊ . خ ُ ( از :زادخور 

.سالخورده، پیر، فرتوت   

گشودن چشم : )̊د ( روز زاده شدن، روززادروز  

  به جهان.

: )د̊ ( سال چشم به جهان گشودن. زادسال  

زاده شدن و چشم به  شب  جشن : ) د̊ .َش(زادشب

. جهان گشودن  

.: )̊د (  زادبوم، میهن، زادنگاهزادگاه  

جوانمرد.  رادمرد،  آزاد مرد، )دَ. م َ( :زادمرد   

" بدو گفت کای زادمرد جوان   
   فردوسی"  چرایی پر از درد و تیره روان.   

به جهان  ] زاییدن[  فرزند ن« ـ  » زات: )دَ ( زادن

‖ زاده شدن، زاییده شدن، چشم بجهان  آوردن 

) زاد،  زاییده شده. زاده: گشودن ‖ پدید آمدن. 

 زاید، خواهد زاد، بزای، زاینده، زاده، زایش(. 

  " چو هنگامه زادن آمد پدید  
   " فردوسی  ز ماه آفرید.   یکی دختر آمد     

   
م تو گشتزمانه سراسر به کا    
   فردوسی همه شهرها زیر نام تو گشت.      
     

 

 

 

 

 

: )دُ ( نماربه هست و نیست. همه ی بود  زاد و

 سرمایه، همه ی دارایی. 

پسر و  فرزندان از ( فرزندان، : )دُ رود  زاد و

 دختر ‖ دودمان، تخمه، دوده.

ـ زاد، زاییده، زاییده  ک «ـ  » زاتِد (   ) :زاده

مانند: بزرگ بسان پسوند، شده. شده، فرزند ‖ پیدا

  .، آدمی زاده ، مردمزاد زادهـ 

" بزرگان شدند ایمن از خواسته    
"  فردوسی    زن و زاده و گنج اراسته.       

پسوند که در پایان واژه آید و چم فراوانی و    :زار

 انبوهی را می رساند. مانند: بنفشه زار، چمنزار،

 پنبه زار، ریگزار، برنج زار، گلزار. 

خوار، زبون.  ‖ ناتوان، رنجور» زار «   :زار  

" هر آنکس که با او شدند انجمن    
" فردوسی   همه زار و خوارند بر چشم من.      

اندوهگین، گریان، ناله با سوز و درد. :زار  

" بدان زهر تریاک ناید بکار   
"  فردوسیز هرمز به یزدان بنالید زار.        

   :)ر ِ(زار کار. نا بسامان، شوریده و درهم  :زار

بد و ناخوش.  *جاورِ : *زار هالِ کار نابسامان.   

سست پیمان. زار پیمان:   

زاری کنان، موی مویان، مویه کنان.  :زار ازار  

)ُر. ِن ( افسرده و رنجور، الغر.  :زارونزار   

. زاری، گریه و نالهِر ( ) : زاره  

ناله و فغان. گریه و ناله،  » زاریگ «  :زاری  

سفندیار آمدند بر ازاری ه ب "   
" فردوسی   مه دیده چون نو بهارآمدند.      

خواری، زبونی، ناتوانی‖ گریه سوزناک. :زاری  

" ربود از دبیران یکی گوسپند    
   فردوسی"  و خواریش چونین فکند. زاریه ب    

: نیایش با البه و گریه.زاری  

" بنالید بر کردگار جهان    
"    سیفردو   همی آرزو کرد آن.به زاری       
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   *شوند وابسته به زاری و ناله، ِن( )  :زاریانه

.. آنچه مایه گریه و زاری شود گریه و زاری  

. ، نالیدن( زاری کردن، موییدن دَ  ) :زاریدن 

زاری کننده، گریه کننده، مویه کننده.زارنده:   

مویان، ناالن. منت« » زریگـُ : زاریمند   

. َت( ]زان ستر[ آن سوتر، فراتر، )س̊ :زاستر   

انسوتر، دورتر، باالتر. ز  

" برو آیم و زاستر ننگرم    
" فردوسی    نخواهم که رنج آید از لشگرم.      
ی سیاه رنگ کوچکتر ازکالغ،  نده یر پ :زاغ

چشمانش سپید  و پرهونِ   رنگ نوکش سرخ

 رنگ است.

ِد ( سیاه دل، سنگدل، دل سخت،  غ ˚.  : )زاغ دل

 ستمکار. 

   یا بیابان برای، تپه کوه )غ ِ( سوراخ در  :زاغه

 هگاه، چهاردیواریپنا ‖ گاو و گوسپند نگاهداری 

  .کوچک وتنگ

   که کانی ییسخت آبگینه   ] ژاگ[ ماتـَک :زاگ 

  نمک ماند. ه ب

  موهای سر، پیر سپید موی، پیرفرتوت که  :زال

پیر   ، مرد و زن بسیارسپید باشد  ابرو و مژگانش

 ‖ نام پدررستم در شاهنامه.

ال و بنواختش" پذیره شدش ز   
" فردوسی   آیین یکی پایگه ساختش. به      

]زمیاد[ نام روز بیست  » زامدات « ) م̊ (  :زامیاد

در آیین زرتشتی   و هشتم ازهرماه خورشیدی. 

راین روز تخم د  بر زمین.  نام فرشته نگاهبان

نیکو است.کاشتن و درخت نشاندن بسیار   

  پاران و ساک*  پیوستن جای» زانوک «   :زانو

 زانوه بنشاندن: به زانو.  لوله میان ‖ خمیدگی

وردن، شکست دادن. درآ  

" که کسری مرا و ترا پیش خواند    
    " فردوسی   بر تخت شاهی به زانو نشاند.   

رزور، نیرومند‖ شکاف، زبردست ، پ )و̊ ( :زاو

 دره کوه، تنگه کوه.

" وزآنجا کشیدن سوی زاو کوه    
  " فردوسی     گروه.بر آن کوه البرز بردن     

.  ، نوکرچاکر، پرستار، پیشکارَو(  ) :زاور   

   َو ( جانور سواری و بارکش. : )زاور 

س[ یکی از خدایان یونان : ) ُو( ]زوُ زاوش  

رباسپ به  پنجمین ههرمز در پارسی  ‖باستان 

   .سنجش دوری از خورشید 

زاینده، بارور ≠ نازا، نابارور، ستـَرون.  :زایا  

واداشتن،  دَ ( ]زایانیدن[ به زادن )ن̊.  :زایاندن

) زایانـ̊ـد، زایانَـد، خواهد  *یاری دادن به زاچه.

 زایاند، بزایان، زایاننده، زایانده(.

( پیشگویی سرنوشت ‖ شناشنامه،  )چ ِ :زایچه 

برای  بر پایه آن  گواهی زایش که سازمان آمار 

   می دهد. شناسنامه  نوزاد 

  ک از زاییدن،نام ستا « نـ» زا یش̊: )ِی( زایش

زاییدن.کنش   

  زنان برای انجام بیمارستان ویژه)ش̊ (  :زایشگاه

 زایمان. زایشگه.  

. بچه آوردن زاییدن،نامپویه( از   ))ی ̊( :زایمان  

بچه آورنده ‖ آفریننده. ‖ : ) َی. ِد( زایازاینده  

" فکندی به تیمار زاینده را   
" فردوسی  به آتش سپردی فزاینده را.       

زهیدن،  ، زاستن،زادن» زاهیتـ ن«  (دَ )  :زاییدن

زنی که  زاینده: زایمان، کنش زاییدن. زایش: 

زای:  . شده به جهان آمده، زادهزاییده:  بزاید، زایا.

بسان و به چم زاینده به زاییدن، بزای،   فرمان

، خواهد ) زایید، زاید پسوند،مانند: سخت زا، نازا

یده، زایش(.زایان، زای   زایید، بزای، زاینده، زایا،  

  دهان مردمزاد و جانوران: اندام گوشتی درزبان

و گفتگو.    *برای چشیدن، اوباریدن  

" سه پاس تو چشم است و گوش و زبان    
   فردوسی "   .کز این سه رسد نیک و بد بی گمان   

نشانه های   « زواناوـ  فان» زو( ) َز  :زبان

  در گفتار و نوشتار برای بازنمود اندیشه و آوایی

. پیوند با دیگران  

)َز. َو( ]زبان ور[ سخنور، خوش  ـ  :زبان آور 

. شیوا سخنسخن،   

" زبان آوری بود بسیار مغز   
     " فردوسی   که او بر گشادی سخن های نغز.   

‖ گنگزبان بسته: خاموش ماندن.  :زبان بستن  

زبان بستگان. *ن:مَ رَ . خاموش  

کهن   یکی از » پارسیک« : )َز. ن ِ(زبان پارسی 

*کارنامه بنا به باور زبان شناسان،. ترین زبان جهان  

یکم: پارسی  روزگار    دارد:  سه روزگارزبان پارسی 

روزگار  باستان)کهن(.از زمان هخامنشیان تا ساسانیان. 

از زمان ساسانیان رواگ داشته و از   پارسی میانه، م:دو

اندک داشته  ناهمگونی دیدگاه دستوری با پارسی امروز 

   . سوم: از ساسانیان تا   پارسی امروزینروزگار  است.

، به سخن پیمان بستننمار به  )دَ ( :زبان دادن

  *نوید دادن ‖ پروانه دادن.  ‖ خود پایبند بودن

" شما را زبان داد باید همان    
"  فردوسی  که برما نباشد کسی بد گمان.      
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  گفتارشناخته شده در باره ی( ) َز.ن ̊. زَ  :زبانزد 

  زی، گفتار پند مانند.چی

  َت. دَ(  خاموش گردانیدن. )ِس. :زبان ستدن

ن̊ ( کسی که در سخن گفتن  َز.  ):  زبان گرفته

    *.مندهـزبانش بگیرد، ت

هرچیز تند و تیز که زبان  )َز.ن ̊.گَ (  :زبان گز

* را بگزد، مانند پلپل.  

. ن̊ .َو( سخنگو، سخنور، زبان آور. )زَ  :زبانور  

ی که مانند زبان باشد،چیز هر(  نِ  )َز. :زبانه   

زبانه ی آتش.  ‖ میله میان شاهین ترازو  

    در پهلوی آمیزه یی«   » ه چ ا پ رَب(  )ِز. :زبر 

     فراز، براز( + ) اَپَر= بر(«  =هچ دو پاره ی )  »از

    زیر. ≠ زبر  ، باالی.روی

" بدینسان که جمشید خورشید فر   
" فردوسی    ورا ناگهان کرد زیر و زبر.      
  *ویر ه یاد سپردن، به باز بر،  . َب()زِ  :زبر 

برکردن. ، ازسپردن  

الپوش، روی پوش، .َب. ر̊. ُپ( با)زِ  :زبرپوش 

  روانداز خواب. 

( ]برتنگ[ تنگ دوم زین  . تَ .َب. ر̊)زِ  :زبرتنگ 

. برای کشیدن بر باالی نخستین تنگ اسپ   

دست باال ‖ . َب. ر̊. دَ( توانا، زورمند )زِ  :زبردست  

کارآزموده، کارآموخته، تر دست، ‖ ≠ زیردست 

.  استاد پیشه ور،   چیره دست،  

" از آن تو داریم چیزی که هست    
    " فردوسی   زبر دست شد ازتو این زیردست.    

)َز. َب. ر̊ ( باال و پایین، ویران، زیرو   :زبرزیر

 زبر، واژگون. 

]زبرسوی[ سوی باال، ُس( . )َز.َب. ر̊ :زبرسو  

   االی چیزی ≠ زیرسوی.بخش ب

)َز.َب.ر̊. َم( مرد توانا، ابرمرد.  :زبرمرد   

هر  ، ( زبر و درشت ازهرچیز)ِز. ب̊. رِ  :زبره 

جدا کنند.  چیز زبر و درشت که از چیزی نرم

ازپی بیختن آرد بدست آید.  *آنچه ازپرویزن  

زبره ≠ نرمه. سپوس گندم.مانند   

رین،  ، فرازین ≠ زیباالیی )ِز.َب( زبری، :زبرین

 فرودین، فرودی. 

( بیچاره، ناتوان، خوار، زیردست.)زَ  :زبون   

اندوهگین،    آواز  از زخیدن( )نامپویه( ̛ ) ز  :زخ 

شور و  . زاری سردادنزخ زدن: ناله و زاری. 

. بانگ و سدای بلند   

" بترسد چنین هر کس از بیم کوس    
"  فردوسی   همین بر خروشند چون زخ ِ کوس.     

گی. خراش، برید ـ زخم « » زهم )َز(   :زخم  

" وگر بر زند کف برخسار تو    
      "فردوسی  شود تیره زان زخم دیدار تو.    

سخن زشت که دل  م ِ ( نمار به ) َز. :زخم زبان

، ، سخن تلخبرنجاند  را بیازارد و او را کسی  

کسی با سخن، گواژه.   زنش، رنجاندنسر  

    برای نواختن ساز م ِ( ابزارکوچک )َز.  :زخمه

 زهی. 

" از آن زخمه سرکش چو بیهوش گشت    
"   فردوسی   بدانست کآن کیست، خاموش گشت.      

.، زاریدننالیدن از اندوهَز(   ) :زخیدن  

 زدایندگی،  ( از زدودن نامپویه) ی ِ(.: )ز ِزدایش

. پالودگی  

پاک  ودن، پاکیزه ساختن،د ز . دَ ( : )زِ زداییدن  

زنگ زاـ کردن، روشن ساختن، پرداختن شمشیر  

زداینده: و چرک ‖ پاک کردن اندوه از دل.     

زداییده: پاک شده،   پاکیزه کننده، پرداخت کننده. 

به زداییدن یا   فرمانزدا ـ زدای:  پرداخت شده. 

پسوند،   بسانزدودن، بزدای، و به چم زداینده 

   مانند: گندزدا، اندوه زدا.

زدن، آسیب کوفتن، کتک ن « ـ  تـز  » )َز. دَ(  :زدن

، ‖ دزدیدندن ‖ زدن دل از چیزی ‖ چسباندنرسان

 کوفته، آسیب دیده. زده:آنکه بزند.  زننده: .ربودن

زده بودن، چگونگی زده شدن، ساییدگی.   زدگی:

بسان   به زدن، بزن، و به چم زننده  فرمانزن: 

مانند: خشت زن، راهزن، شمشیرزن. پسوند،    

 ) زد، زند، خواهد زد، بزن، زننده، زده، زنش(.

   یزه ها: بال زدن، بانگ زدن، هم زدن.آم

کسی را شکست دادن.  برزمین زدن:   

" همی خواست کو را ز جا برکند    
" فردوسی  به پیش پدر بر زمینش زند.       

بریدن راه، کاروان زدن، ره زدن.زدن راه:   

گرفته همه دشت و خرگاه را"    
" فردوسی    دزدی زند روز و شب راه را.ه ب      

.= چهاردو در دو  *بس شمردن،  دَ ( َز. : )زدن  

.* یکی از چهار کنش بنیادین انگارش  

  پاک[ زداییدن ]ن «ـ ـ ت  » اُوزد   دَ( )ُز/ ِز. :زدودن

ستردن ناپاکی و درخشان   ، ستردن، کردن

 زدپاکیزه ساختن دل از اندوه. پیراستن. ، کردن

زدود، زداید، خواهد ) پاکیزه، پاک شده. وده: 

زداینده، زدوده(. بزدای، زدود،  

" بدو گفت جان را زدودن ز چیست    
" فردوسی  هنرهای تن را ستودن ز چیست.       
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و است زرد رنگ  *توپالیر «  » ز  ) َز(  :زر 

در گرمای   گرانبها،  توانش برگه شدن دارد و

گداخته می شود. *هزار و سد زینه   

" به چشمش همان خاک و هم سیم و زر    
"  فردوسی ه زیب و فر. گی بدو یافتبزر      

به زر آگنده، زرین.  آِگـن « » زر   )َز( :زرآگین  

برند : )َز( زِرآب کرده که نگارگران بکارزراب   

زرد رنگ.  ‖  باده زرد رنگ، می انگوری    

اندوده شده از زر، هر   ،َز( زرنگار ) :زراندود 

شد و از درون چیز  ش از زر با چیزی که برون

زر. به  آب  دیگر، توپال پوشیده  

در که ی زربافته، پارچه ی َب(ر̊.  )َز. :زربفت  

 آن تارهای زر بکار برده باشند. زردوزی.

" ز یاکند سرخ افسری بر سرش   
" فردوسی  فت چینی برش. بدرفشان ز زر     

. ش̊ ( کسی که دارای دین  : )َز. ت ُزرتشتی 

 زرتشت است. بهدین. آیین زرتشت، بهدینی. 

است پایا  گیاهی دچوبه[ ]زرِب( )َز.ر̊.  :زرچوبه 

 از راسته ی تک لپه ای ها، گلهایش زرد رنگ

  زمینی آن دژپیه هاییدر پیرامون شاخه ی زیر و

 می روید که همان زردچوبه است. برای درمان

بسیاری از بیماری ها کاربرد دارد و برای  

 تندرستی بسیارسودمند است. 

خریده برده و بنده ( ]زرخریده[ )َز. ر̊  :زرخرید

خرید.کنیز زر ،شده  

  ‖د که دارای کان زر باش زمینی( )َز. ر̊  :زرخیز

بسیار سود دهنده. . زمین پر بار و بر، سودآور  

ه  هر چیز که برت « رد ـ ز  » ز  )َز.ر̊ (  :زرد 

   پایه رنگ سه  باشد، یکی از یا لیمو رنگ زر

، زرد با سرخ رنگ از آمیختن در نگارگری.

  بدست می آید. سبز آبی رنگ  باونارنجی   رنگ

" همه جامه ها سرخ و زرد و بنفش    
"  فردوسی    شهنشاه با کاویانی درفش.      

رافکندگی.شرمساری وسنشان زرد:   

مگرد    گونه ایچ  " بگرد دروغ    
" فردوسی بود بخت را روی زرد.  ،چو گردی     

)َز. ر̊ ( ]زردآب[ ریم و مایه زرد رنگی  :زرداب   

ایه لیز و چسبنده یی که  که از زخم می پاالید ‖ م

.جگر می تراود از یاخته های   

گیرنده. خشم ،. ̊ب (  بد خو )َز. ر̊: زرداب ریز   

ـ ( ]زردآلو[ درختی است از تیره  )َز. ر ̊ :لوزردا

، شکوفه سپید  آن  پیش از برگ  ی گل سرخیان  

زرد رنگ و *شکفته می شود، میوه ی آن شفت،  

تلخ است   گاهیهسته اش شیرین ومغز  و خوشبو  

که ماهیچه   ست  بافت پیوندیپ ِ( )َز.د̊.  :زردپی

نیروی   با هابه استخوان می پیونداند. زرد پی  را  

ماهیچه را به  )از ترنجیدن( *ترنجش *یه ابزاروار

 بسی استوار ها ها ترامی برند. زردپیاستخوان 

   یک سو به تارهای ماهیچه و از سوی دیگراز

د.ناستخوان می پیوند   

به  چهره ‖ نمار زرد  روی[ ( ]زرد َز. ̊د ) :زردرو 

دل شکسته و   ‖  شرمسار‖ زار و نزار ازبیماری

آفتاب‖ خزان زده برای باغ.  اندوهگین ‖ نمار به  

" سپه شد شکسته دل و زرد روی    
"  فردوسی  برآمد ز آوردگه گفتگوی.       

)َز. دُ ( ]زرتشتی ـ زردهشتی[ پیرو   :زردشتی

، بهدین. سه پایه زردشت، دارای آیین زرتشت   

گفتار  نیک، : پندار  و مهند دین زرتشت بنیادین   

نیک است. نیک،  کردار   

  " به شاه کیان گفت زرتشت پیر 
"  فردوسی   که در دین ما این نباشد هژیر.      

، زردگون. )َز. د̊ ( زردرنگ :زردفام  

ـ  کاهیده زرد ، زرد »زردک «  )َز. دَ( :زردک

. َز(  )گَ.گزر رنگ، زرد فام ‖   

کینه ور، ، )َز. د̊ ( دو بهم زن، ریاکار :زردگوش 

. ترسان، هراسان بدخواه ‖  

  و گالبتون   تارهای زر( دوزنده ی  )زَ  :زردوز 

دوزی شده. زر زردوخته: . پارچهبر جامه و    

بخش زرد رنگ تخم  » زرتگ « د ِ(  )َز. :زرده 

‖ روز، آفتاب. مرغ   

" خورش زرده ی خایه دادش نخست    
   "  فردوسی  تندرست.   چند گهان، داشتش بد     

ریزه   ،زر های ( کاهیده زر، برگه .رَ زَ  ) :زرک  

پولک های زر برای آرایش زنان.  های زر.ـ   

 ،به پارچه تارهای زر دوزنده  )َز. ِک( :زرکش 

. دوزی شدهزر یپارچه  زر کشیده:. گالبتون ساز  

( آنکه پیشه اش زرکوبی باشد. )َز  :زرکوب

چیزی که رویش زرکوبی شده باشد،: زرکوبیده  

* زرکوبی شده نبیگ. *مانند پوشن  

ساز، آنکه پیشه ـ زر» زرگر«   : )َز. گَ (زرگر

زار و زیورهای  زرینه و سیمینه اش ساختن اب

آفتاب است.  نمار بهزرگر چرخ: باشد.   

انند زر، برنگ زر،  م» زرگـُن « ( )َز  :زرگون 

 زرین، زردفام. 

با هوش، چست و چاالک،  ( زیرک، ) زِ  :زرنگ

تردست.  ،فرز  
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روی چیزی  ، آنکه زرنگارنده )َز. ن ِ( :زرنگار   

   نگاره شده به زر.زرنگاشته:  . نگاره کشد با زر

" سوی خانه ی زر نگار آمدند    
" فردوسی  بدان مجلس شاهوار آمدند.       

های زرد، سرخ،  کانی برنگ ( سنگ )زَ : زرنیخ

است و در پزشکی   زهرآگین ه،سپید، سبز و سیا

  کاربرد دارد.  *ها  و ِکروگی

در اوستا به چم زمان   ( زروان: ) َز/ ز ُزروان 

ی » نیمروز« برای هنگام    واژه رها بااست و با

و   » دیردرنگ«با واژه های  نیمروزآمده است.  

دراز و بلند  به چم دیر زمانی و زمان   » دراز«

باستانی زمان، از ‖ زروان، بغ  است، روزگار

 خدایان ایران باستان که خدای زمان بوده است 

 بـَرناِم او اکرانگ به چم  بیکران و بی پایان.   

جامه جنگی  آستین  » ز̊ ِره «  : )ِز.ِر. ه̊ ( زره 

ریزپوالدین که   *کوتاه بافته شده از چنبرهای   

 هنگام جنگ روی جامه های دیگر می پوشیدند. 

ز اسب اندر آمد گو شیر نر "   
   فردوسی "دامنش را بزد بر کمر.  زره     

)ِز. ِر.ه̊. ُب( تیر یا شمشیر تیز که زره   :زره بر

 را بدراند و از آن بگذرد.

)َز( وابسته به زر،  پارچه یی که پودهای   :زری

 آن  از زر بافته شده است، زربفت.

آب داده [ زرینه ]ن « ن ـ زرِ » زررِ (  )َز  :زرین 

شده باشد، آنچه  از زر ساخته آنچه شده به زر. 

باشد.  مانند زر  

" ز دیبای زربفت و تاج و کمر   
" فردوسی    ن تخت زرین و زرین سپر.هما     

: )ِز.َت( زیستن، زندگانی کردن،زنده بودن زستن  

ازآغاز تا انجام.  )ِز.َس.ِب. ُب( :به بن زسرتا  

نما، بدگل،  بد  «ـ زشت » زیشت   )ِز( :زشت

زشت ≠ زیبا.  ناخوشایند. ناپسند، بد ریخت.  

، " دگر گفت » کاین زشت راه دراز   
" فردوسی   .«ه اندر نشیب و فرازشدی رنج        

باره ی کسی. )ِز. ت ̊( گفتارناپسند در :زشت یاد  

)دُ. ̊ت (.  دشتیاد:   بدگویی پشت سر دیگری،   

‖  ره[  زمین نمناک ]ژغار ـ ژغا ) َز( :زغار

از ترس. بلند سختی ‖ فریاد وبانگ   

ار توران  ز بانگ زغار " سپهد    
" فردوسی  بترسید چون سخت شد کارزار.        

 بانگ آوردن، فریاد کردن. )َز. دَ ( :زغاریدن

کناره های جامه   باریک  : )َز.غ َ. ِر( نوارزغره   

. گرداگرد کالهو   

. َز.غ َ. دَ ( آه کشیدن، نالیدن: ) زغنگیدن  

که از نفت   ف̊ ( مایه روان و چگال : ) ِز.زفت   

 ‖ رفته می شود، آنرا زفت دریایی نیز گفته اند گ

می تراود،  (ناژمایه روانی که از درخت کاج ) 

شده اش  خشک، و پس از جوشاندن می خشکانند 

 را زفت گویند. 

پـ ر« ) َز.َف (  :زفر  آرواره،  ‖  دهان» زفـ̊ر ـ ز 

ـ  که دندان ها برآن جای دارند. زفر استخوانی 

 زبرین، زفر زیرین.  

ه  سان درختی سیاه زبانش ب"     
"  فردوسی  باز کرده  فگنده  براه.  زفر       

    برای   آب[ مایه سیاه ) َز( ]زگاب ـ زاگ :زکاب

آوندکه زکاب درآن می ریزند.خوالستان:  نوشتن.   

از روی خشم   [ آنکه ـ ژگان : ) َز( ] ژکانزکان

درکارزکیدن.  ‖ و دلتنگی با خود سخن گوید   

برای  آش و یا ( آوند گود سفالین  : ) ز̛. کَ زکند

. خوراک آبکی  

ژکیدن[ خود بخود و از روی   : )َز. دَ ( ]زکیدن

 خشم سخن گفتن. 

  و سیاهرنگ *ابدام : ) ز̛ ( ] ژگال ـ شگال[الزگ

چوب  چیز دیگر. یا   سوزاندن چوب از سخت 

خاموش  را  آن شدن سوخته که پیش ازخاکستر

  وش.ال فرزگانگشت فروش: کنند. اُنِگشت. 
( درختچه یی است  : )ز̛. ل̊ .اَ. ِت ال اختهزگ

دارای برگهای کوچک، میوه ی آن سرخ تیره، 

* چالیر  ترش مزه و گوشتداراست، از آن  

 درست می کنند و یا خشک آن را می خورند.   

سیاه و   *: )ز̛. ل̊. َس ( ابدامیال سنگ زگ

از د تا هشتاد درسد کربن ناب هفتابا درخشان، 

بسیار درختانی است که سده های  مانده های  

 در ژرفای زمین رویهم انباشته شده اند.

روی  کوچک و سفت   ( برجستگیزِ  ) :زگیل 

ی  یاخته ها *پاپی هایبالش  پوست که از 

پدید می آید. ازخ، آژخ، گندمه. *پوشبافتی  

موهای پیش سر موی سر، گیسو،  ( . ل̊)̛ز :زلف

کاهیده زلف.زلفک: و بناگوش.   

های رومی و چینی زره" سپر   
"  فردوسی   چو زلف بتان سر بسر بر گره.     

لیزیدن.  لغزیدن، خیزیدن، :)ز. دَ( زلفیدن  

گ درآب رن تیره کرمی است   ( ]زالو[ : ) زَ زلو

  گذشته  درمکد. تن خون را  می  می زیید، بر

. ی کشیدن خون بیماران بکار می رفتهبرا  

. روکزُ  ، دیوچه   
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دراست مانند ملخ که  *ریستخ ِل ( َز. : )زله  

دارد.   شود و بانگ بلند  یافت  *بنوزارها  

  ‖ ، باد سرد زمستان، سرما، سردی : )َز(زم 

ن زرتشتی.نام فرشته ای دردی  

،  هنگام، واره» زمان ـ  د مان « ) َز (  :زمان  

 روزگار، گاه ‖ به چم مرگ نیز گفته اند. 

" سپاس از جهان آفرین کردگار    
    " فردوسی   ن زمان بودم از روزگار.که چندا    

   . خدای زمان، زروان  :زمان ساالر

، چرخه. روزگار» زمانگ « ِن (   )َز. :زمانه  

" زمانه فرود آرد او را زتخت    
" فردوسی  بتابد به یکباره زو روی بخت.       

جهان، گیتی. زمانه:   

" مرا آرزو در زمانه یکیست    
فردوسی."   ست. که آن آرزو بر تو دشوار نی      

سرنوشت. زمانه:  

" زمانه نبشته دگرگونه داشت    
"  فردوسی    چنان کو گذارد بباید گذاشت.     

زمانه[  دراوستا  =  زروان ] ِن()َز.  :زمانه

و از  ایزدان نام برده اند درشماردیگر را زروان

 آن فرشته ی زمانه ی بیکران نام برده شده است.

و آنرا مرده نشده زمانه آغاز و انجامی شبرای 

 همیشه پایدار و جاودانی می دانند.

( ریشخند، دست انداختن. : ) َز. م َ زمترا  

بد ـ ، )ز̛. م ُ( درشت، ناهنجار، ناهموار :زمخت 

، سخت کلفت، ناتراشیده ‖  تندخو. اندام  

   ()از زم + ستان» زمیستان « ِز. م ِ( ) :زمستان 

 ، سه ماهسال چهارگانه  *هایواره  ازیکی 

  پایانی سال خورشیدی.

" زمستان که بودی گه باد و نم    
   " فردوسی    بر آن تخت بر کس نبودی دژم.   

گری، زردوزی کردن. ) َز/ ِز. دَ( نگار زمودن:  

( ]زمچ[ سنگی سپید و آبگینه مانند م ِ  )َز. :زمه

  برای درخشان کردن برنج آبکش در گذشته که 

از آن  را  ک کوچ یی پاره برنج  هنگام جوشاندن

*زاگ. .در آوند می انداخته اند    

: ) َز ( زمین. زمی   

" جهان افریدی بدین خرمی   
"فردوسی  نیست پیدا زمی.  سمانآ که از      

: ) َز. دَ ( خاییدن، جاویدن )جویدن( ‖  زمیدن 

 غریدن، فریاد کردن.

 گوی زمین،   » زمیک ـ زمیگ « ) َز( :زمین 

سومین هرباسپ  یکی از هرباسپ های هشتگانه،

  رویه *ی پیمایهدر پیوند با دوری از خورشید، 

کیلو ـ  پانسد و ده میلیون با  کم و بیش برابرزمین 

آب و   پیمایه زمین سه چهارم  *ست. چاریمتر

ست.خشکی  یک چهارم  

" چو دریا و چون کوه و چون دشت و راغ    
"  فردوسی  زمین گشت به کرداِر روشن چراغ.      

کشور.  سرزمین،زمین:   

" شدند آن زمین، شاه را چاکران    
" فردوسی  چو پیوسته شد نامه مهتران.      

ه گرد خود یکبار ب  *تسو زمین هربیست و چهار

شش  و روز د و شست و پنچ گردد وهرسیسمی 

درگردش است. گرد خورشید  *تسو و چند تسوک  

   گریوه، پشته، کوهه، تپه. :)َز.ُب. َل(زمین بلند 

زمین شناسی را می ـ  ن̊ .ِش(   : )َز.زمین شناسی 

زندگی می کنیم  که درآن  *توانیم، دانش هرباسپی

ساختها، فرآیندها   *،بنامیم.  در این دانش ماتکان 

ین بررسی می شود. چیستی  * گذشته زم و کهنگاهِ 

فرایندهایی که در زمین کنشگرند و   کانی ها

بر    های گوناگون شوند پیدایش دیسه ها و ساخت 

می شوند. جایگاه زمین   ون  زمیندر در رویه و

رویدادهای گذشته ی زمین   بیکران، *در اسپاش

،  از زمان پیدایش تا کنون گوناگون و دیسه های

همه در پیرامون پژوهش  و دانش زمین شناسی  

   جای دارند.

زمین،  ن̊. َل. ِز( لرزش و جنبش)َز.  :زمین لرزه

به شوند لرزش سبک یا سخت زمین  *بومهن.

گرما و سرما ی درونی   *در زینه ی دگرگونی

. آتشفشان زمین و یا  

آماده برای نگارگری،  ویهر بوم،ِن(  : )َز.  زمینه

  ‖ *‖ نهاده پیکره ، پایه ‖ نموداررویه هر چیز، 

 آماده سازی.  زمینه سازی:  .چند و چونیجایگاه، 

.فراهم آوردن: چینی زمینه  

. ماده ‖ بانو، همسر *مردمزاد » ژن « ) َز(  :زن  

زن پدر، زن ساالر، زن باور. آمیزه ها:   

" زن خوبروی رامش افزای و بس    
" فردوسی  که زن باشد از درد فریاد رس.       

همسرگرفتن، زن و شوهری.  :زناشویی  

   : )َز. دَ ( زندگی تازه بخشیدن.زنانیدن 

) َز. ن̊. ِر( زن باز، مردی که آمیزش  :زنباره   

.ن دوست با زنان را بسیار دوست دارد، ز  

زن دوستی، زن بازی.  زن بارگی:   

" شبستان مر او را فزون از سد است   
"  فردوسی  ه زن باره باشد بد است. شهنشا     
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با    پایا گیاهی «   » چمبکَز. َب(  : )زنبک

ه  بو    ت و خوشبودرش گلهایش برگهای دراز، 

   .گاهی زرد  و آبی رنگهای بنفش،

  رشته های ندی از: )َز. ن̊ ( زنبیر، سبد، آوزنبیل

   دسته. دارای و چوب نازک 

    : ترک کار و بار کردن.زنبیل در آب افکندن

. ن̊ ( مایه چسبناک که از تنه ی برخی  )زِ  :زنج

مانند:  می تراود و سفت می شود، میوه درختان 

   نگم.  اَ  کتیرا. 

درخت  تراوش شیره) ِز/ ز̛ ( زنج آب،  :زنجاب

آبگونی که مانند   باشد ‖ هر که هنوز سفت نشده

زخم های  تراوش چرک از ‖ زنج چسبناک باشد 

    پوستی.

بال خستری است با چهارِر(  )َز. َج.  :زنجره   

ـ   بر روی درختان می و دراز، نازک *،فراپیدا

   ی شگفت انگیزبگونه ی شی اجفت گیر و زیید 

انجام می گیرد.  *اندروا  

ناله و زاری، مویه.]زنج[  ج ِ(  ) َز. :زنجه   

موییدن. زاریدن، زخیدن.  :زنجیدن   

ریز   *چنبره های توپالی» زنجیر« ( ) َز  :زنجیر

هم افکنده.  و در  یا درشت بهم پیوسته   

" کالهی  دگر بود مشکین زره   

" فردوسی   چو زنجیر گشته گره بر گره.      
. )َز. ر̊ ( زندانبان  :زنجیربان  

) َز( نماراز دیوانه، آنکه او را به   :زنجیری

زنجیریان.  *ن:ـَ مرَ  زنجیر بندند تا آسیب نرساند.  

.  زنخدان . .َن( چانه)زَ  :زنخ  

ن  د بهم ساییبا   )َز.ن̊ ( چوب آتش زنه که :زند

. آتش گیرد   

گ، بزر ]زنده ـ ژنده[ » زند «)َز. ن̊ (  :زند

   نیرومند، پیلتن.کالن، 

" نهادم تو را نام دستان زند    
" فردوسی ند. که با تو بدر کرد دستان و ب     

که   اوستا یگپارس برگردان  » زند «  ) َز( :زند

    در زمان ساسانیان انجام یافته است. 

فرستاد زندی بهر کشوری "    
" فردوسی  بهر نامداری و هر مهتری.       
" مهان و کهان را همه خواند پیش    
"  فردوسی  همه زند و استا نهاده به پیش.      

برای  بندیخانه، جایی  ان «  » زند)ز ِ. ن̊ (    :زندان  

.نگاهداری تبهکاران و گناهکاران  

" وز ایدون که کژی بود رای تو    
.فردوسی" همان بند و زندان بود جای تو      

نگاهبان زندان. » زیندانپان «    :زندانبان  

   مانند گاو و گوسپند.)َز.̊د ( جانوربی آزار  :زندبار 

هر پرنده ی خوش  : )َز.خا( ]زندباف[ زندخوان  

، مرغ چمن، مرغ شبخوان، هزار آواز و  آواز

 هزاردستان.  

نده ی زند، زرتشتی، : )َز. خا( خوان زندخوان

 پیروان زرتشت. 

پویه از  نام)  «  ˚هنداکی » ز(  ِد  ) ِز.  :زندگانی 

زنده بودن. ، زنده  زیستن(  

 " که هر کس که او دشمن ایزد است
" فردوسی    ورا در جهان زندگانی بد است.     
  زنده بودن، زیستن،ِد ( ] زندگانی[   : )ِز. گی زند

. هستیزیست،   

" بدو گفت موبد که جاوید زی    
" فردوسی   ود جاودان زندگی را سزی.که خ      

) َز. ̊د ( ]سرودگوی[ زندخوان، پیرو   :زندواف

 زرتشت ‖ پرنده خوش آواز. زندباف، زندالف.  

جاندار، آنکه » زندگ ـ زندک «  ِد(. )زِ  :زنده

زندگان. زنده ≠ مرده.  *:بیشالجان دارد.   

بازارگان گفت تا زنده ایه ب"    
" فردوسی    که شاگرد را بنده ای. چنان دان      

شادمان.   شاد، سرزنده، دلشاد، د ِ( ِز. ) :زنده دل 

. ‖ روشن روان، روشن اندیشسرخوش ≠ افسرده  

ِد. َک.دَ( جان بخشیدن، به  : )ِز. زنده کردن 

از تنگدستی   ‖ دنداندن، زندگی دازندگی بازگر

سامان دادن. ی راکار بیرون آوردن،  

این سال سی بسی رنج برده ست در "   
   " فرزاد.  بدین پارسی زبان زنده کرده ست      

روی  بر  ) َز. ن̊ ( چرک، سبزی و زنگار :زنگ 

. ژنگار.دیگر توپال هاابزار آهنی و  

" فرستاد از آن آهن تیره رنگ    
   " فردوسی   ه کرده روشن ز رنگ.یکی آین    

. ن̊ (  آوند کوچک توپالی بر گردن  )زَ  :زنگ 

زنگ در‖ پرتو آفتاب و ماه ‖ زنگ   ‖ پایانچار

 گندم، آسیبی که گندم را نابود می کند.

 *پنادزاآمیزه ی ازماتک سبز)َز( زنگ،  :زنگار

سبز. *زاگزنگارکانی:  زنگارمس. با توپال.   

رنگ زنگار باشد، ه  آنچه بَز. ر̊ (  : )زنگارفام

 زنگارگون، سبز رنگ.

پا بندند.  *چرمی که به ساک زاراب: )َز( پازنگال  

: )َز. َم ( زناشویی. زنمرد   

زننده بودن ، بیزاری،  ( : )َز. َن. ن̊. دِ زنندگی 

ناخوشایند.  زشتی،   
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سخن زننده:  : )َز. َن. ن̊. دَ. ِد( زشت، بد.زننده   

نده ساز. ‖ نواز ، ناسزاسخن زشت، دشنام  

د " زننده دگرگون بیاراست رو  
" فردوسی   بر آورد ناگاه دیگر سرود.     

. سگ، ناله و مویه ی  ی ِ( زوزه )َز.:زنویه   

نالیدن،  )َز. نُو. دَ( ]زنودن[ موییدن، :زنوییدن

. گریستن، نالیدن  

‖ ‖ پیمان پناه» زنهار ـ زینهار« ) ِز. ن̊ (  :زنهار   

    .پرهیز، دوری کنه بهشدار: به چم 

" همه لشگر آید به زنهار ما   
  " فردوسی    از آن پس نجویند پیکار ما.    

)ِز. ر̊. خا( پیمان شکن، پیمان گسل. :زنهارخوار  

بند به پیمان. )ِز. ر̊ ( زینهاردار، پای :زنهاردار  

" دوان مادر آمد سوی مرغزار   
" فردوسی چنین گفت با مرد زنهار دار.       

زنهارخواه ، پناه بخواهد،  ) ِز( آنکه :زنهاری 

زنهاریان. : بیشال . آنکه پیمان بندد  پناهنده ‖  

: ) ِز. دَ ( آشتی کردن، پیمان بستن ‖  زنهاریدن  

‖ ترساندن  دلیری دادنکسی را در پناه گرفتن ‖   

.، هشدار دادنهراساندن و  

ژو[ دریا.  ( ] و) َز. ز̛ :زو  

   از وی.، ازاو: زو

ه چهر " که روشن شدی زو شب تیر   
"  فردوسی چو ناهید رخشان بدی بر سپهر.      

چاالک. تیز و شتاب،  کاهیده زود. با  : زو  

  به اندازه ی *هگلوله ی خازهرِل(  ) َز. :زواله

چونه.    .یک نان  

در  دو شاخه ،  نیزه کوچک]ژوبین [   :زوبین

 جنگ به سوی دشمن پرتاب می کردند.

" سپهدار توران بیاراست جنگ    
    " فردوسی    د کوپال و زوبین بچنگ.گرفتن   

با شتاب، تند، به تندی، در » زوت « ) زُو(  :زود

. زمان کوتاه  
" بر آید بکام تو این کار زود    
"   فردوسی   بر این بیش و کمتر نباید فزود.    

بشتاب.زودباش:   

" بدان تا بیابیمشان، زود باش   
"  فردوسی   ر تو کشتی و بدرود باش.بیاو      
و    آنکه سخن دیگری را بی اندیشه )َو( :ودباورز

 بی درنگ می پذیرد، ساده دل.  ≠ دیرباور.

آنچه پیش اززمان  ( ]زود رسنده[ ) َر  :زودرس 

برسد،  پیش رس، نارسیده، کال.  پیش بینی شده

.  میوهبرای به ویژه   

که زود ) َر( ]زود رنجنده[ نازکدل، آن :زودرنج

آزرده گردد.  دلو رنجیده   

زود به   که ) گُ. ذ َ( ] زودگذرنده[ آنچه :دگذر زو

زندگی زود گذر. .، ناپایدارپایان رسد،   

سبک، خوشگوار≠ دیرگوار.  : ) ̊د (گوار  زود  

زبردستی ‖   توانایی، نیرو،ر« » زور ـ ز ُ :زور 

آزار.  ستم، بیداد،  

فشرد شمشیر بر دست راست ا" بی   
" فردوسی  به زور جهاندار بر پای خاست.       

: )َز. َو( زبر، باال، روی، سر.زور   

زورمند، نیرومند،  ] زورآورنده[ ) َو(  :زورآور 

  ، زبردست.پرزورپهلوان،  
" یکی داستان زد براین بر پلنگ    
   " فردوسی  با شیر زورآورش خاست جنگ. چو   

: مانده و خسته شدن، آزرده گشتن. زورانیدن  

انی. ن ِ( جایگاه ورزش باستانی ایر)   :زورخانه  

: شنارفتن، میل گرفتن و جزآن. ورزش زورخانه  

، زورآور ) َم ( دارای زور و نیرو، :زورمند 

چیره دست.  توانا، نیرومند.  

" چنین گفت شیرو که ای زورمند    
   " فردوسی   به پیکار پیش دلیران مخند.    

، زبردستی کردن، زورکردندَ (  : )زُو.زوریدن  

. ستم روا داشتن، زورگفتن  

ِز ( ناله ی سگ، بانگ شغال.  ) :ه زوز  

، چکیدن ‖ در مردم آب  : ) دَ ( تراویدنزوشیدن 

به درد سرافتادن ‖ خشمگین شدن.   ‖ ویختنآ  

رشته ی   ، چله ی کمانتاِر ساز‖ ) ِز. ه̊ (  :زه

. کمانه ب  برای بستند گوسپن ی  از رودهباریک   

ز چوبی کمان کرد وز روده زه"    
"  فردوسی   ه گره.ز هر سو بر افکند بر ز      
شکاف،  از درز سنگ یا   تراوش آب   ( ه̊)ِز. :زه

   جوشیدن آب از چشمه.یا چیزی. 
) ِز. ه̊ ( آفرین، فری، خوشا، نیکا، وه وه، به   :زه

   ‖ واژه ی افسوس.واژه ی ستایش به، مریزاد.

   " چو گفتی که زه بدره بودی چهار  
"  فردوسی    بدینگونه بد بخشش شهریار.       
، زادن، زایش  (از زهیدن ستاک منا) ه̊ ( ِز. ) :زه

. زاینده، بار دار، آبستنزهی:   بچه. ‖ زهش  

 درد زه: درد زایمان. 

شکاف باریک  زمین، از تراوش آب   () زِ  :زهاب

    که از جایی زهد و آب  یا جایی،  سنگ

: ) ِز ( زیرشکم، گرداگرد شرمگاه مرد یا زهار   

شرمگاه. زن که موی از آن می روید،  
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پی، آفرین بسیار. : ) ِز. ز ِ( آفرین های پیا زهازه   

ه انجمن بر شُکـفت " به شادی هم  
" فردوسی    .بگفت شهنشاه گیتی زهازه         

برای  درز یا شکاف  گشادن : ) َز. دَ (زهانیدن 

. روان ساختن آب از جایی  

 رشته از روده ی  زه و ه د نتاب ) ِز. ه̊ ( :زهتاب 

.دیگر انجانورگوسپند و   

)ِز. ه̊ ( بچه دان، جای بچه در شکم زن   :زهدان

  یا جانور ماده.

ماتک کشنده که از نیش   » زهر«)َز. ه̊ (  :زهر 

و جزآن می ـ   مانند مار و کژدم برخی جانوران

≠ پادزهر. زهر  تراود. شرنگ،  

" ز دانایی او را فزون بود بهر   
"  فردوسی   همی زهر بشناخت از پاد زهر.      
: ) َز( زهرآمیز، آمیخته به زهر. هرآمیغز  

آب زهر آلود‖ پیشاب.   ] زهرآب[)َز. ه̊ ( :زهراب   

، ماتک  آب آلوده به زهرِب(  )َز. ه̊ . :زهرابه 

می تراود. *زهردارکه از برخی ریزاندامگان  

   روی : ) َز. ر̊. َخ( زهرخنده، خنده اززهرخند

، نیشخند ≠ نوشخند. خشم  

آمیزشی مرد پیوند سته به واب )َز. ه̊. َر( :زهروی

. یآمیزش  های زهروی، بیماریهای  بیماری و زن.  

زرداب،  » زهرک ـ زهرگ « ( رِ  ) َز.  :زهره 

که به   بافتی کیسه مانند، در مایه زرد رنگ و تلخ

، سخت ترسانندهزهره شکاف: ‖ پیوند دارد  جگرزیر

داشتن.  دلیری : زهره داشتن  

" همش زهره باشد همش مغز و یال    
   " فردوسی   به بزم و به رزمش نباشد همال.    
" هرآنکس که آواز او یافتی   
"  فردوسی به تنش اندرون زهره بشکافتی.       

   از زهیدن( )کنش زهیدن( )نام ستاک. ِه( زِ ) :زهش

   زایش ‖ تراوش. زاییده شدن،  زادن،

زهش  " نیاید به گیتی  ز راه   
"  وسیفرد    ر نیکو دهش.به فرمان دادا      

تخم کشی  : ) ِز. ه̊. ِک( بارورکردن، زهکشی 

 مرداب و)اسپ(، باردهی‖ خشکاندن آب تاالب و

زمین های پست.گودال ها و  بردن به   

از چرم یا چیز  نوار باریک : ) ِز. ه̊ (زهوار 

دیگرکه بر کناره ی چیزی دوزند، زوار، کناره، 

. کنار در و پنجره لبه ‖ چوب های باریک  

ُه( زهزاد، زن و فرزند.  .زه و زاد: )زِ   

 فرآورده ی درآمیختن نر و ماده،ِه (  : ) ِز.  زهه

گیری.  تخم  

خوشا، به به، چه  ) ِز ( واژه ی ستایش،  :زهی 

چه خوب، چه خوش، آفرین، خهی )خه +ای( 

نیکو.  خوش است، چه خوب است، چه  

هـیتن «ِز. دَ (  ) :زهیدن  زاییدن،  زیهیدن، » ز   

،  اویدن آب از درز چیزیزادن ‖ تراویدن، تر

زایش، زهش: ترابیدن، جوشیدن و بیرون آمدن.

 تراوش. 

، پیوسته بسیاربمان : دیرزیجان و زندگی. : زی

زی. ـِ دراز بزنده باش،   

نزدیک  زی او رفت: : سو، سوی، نزدیک، زی  

 او رفت، به، به سوی.

" یکی نامه بنوشت زی شهریار    
   " دوسیفر   بدانسان که باید بدین روزگار.    

گزند ‖   آسیب،«  یان ـ زی » زیان (ی ز) :زیان

، بهره.کاستی، کمبود. زیان ≠ سود   

" زیان کسان از پی سود خویش    
"  فردوسی   بجویند و دین اندر آرند پیش.      

 ، زیست کننده.زندگانی کننده، زینده :زیان

 زرتشت را گفتند جانور چند گونه است؟ ...گفت: 

ی گویامیرا و زیانی میرا«. » زیانی گویا و زیان  

به جان آوردن، زندگی دادن.زیاندن:   

رسان،  آسیب « یانکار » زیانکارـ زی:  زیانکار  

. ‖ زیان دیده، زیانگر زیان آور، زیان رساننده  

به گیتی زیانکارتر کار چیست "    
   "  فردوسی   ر کرده آن بباید گریست.که ب    

، پرمون.   پیرایش ،زیورآرایش،  :زیب   

" یکی بنده بودش چو سرو سهی   
"  فردوسی   ابا خوبی و زیب و با فرهی.      

نیکو، خوب، خوشگل، شایسته، زیبنده،  :زیبا

    خوبرو، زیبان، خوشنما. ≠ زشت، بد گل.

" خردمند و زیبا و چیره سخن     
   " فردوسی   جوانه بسال و بدانش کهن.    

غشنگی،  چونی زیبا،  چگونگی و: زیبایی 

شناسی:  زیبایی  خوبرویی. فریبندگی، نیکویی،

. برازندگی،  دانش شناختن زیبایی ها و هنرهای زیبا

  برازیدگی.

" نخواهند جز تو کسی تخت را    
"  فردوسی   کله را و زیبایی و بخت را.      

( شایستگی، برازندگی. : ) َب. ن̊. ِد زیبندگی  

ِد( سزاوار، شایسته، آراسته،   : ) َب. ن̊. زیبنده

ند، خوشنما، برازنده. خوشای  

تاج ما را ببین  و سر " بیا    
"  فردوسی   اگر هست زیبنده، کن آفرین.      
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  ) دَ ( شایسته بودن، سزاوار بودن، :زیبیدن

، زیبا بودن، شایستن، سزیدن،  برازنده بودن

سزاوار، شایسته، خوشنما، زیبنده:  برازیدن.  

برازندگی،زیبندگی: آراسته، زیبان، زیبا.   

گی. ) زیبید، زیبد، خواهد زیبید، شایست

زیبا، زیبان، زیبیده(.زیبنده،   

" چنین گفت کامروز این تخت و گاه    
" فردوسی   مرا زیبد و تاج و گرز و کاله.      

زبر.  پایین، ته ≠ باال،» اِزر ـ ازیرـ اژر «  :زیر   

  پایین آوردن.به زیرآوردن:پایین آمدن. به زیرآمدن: 

تن. پایین رف به زیرشدن:  

" بخندید از آن پر هنر مرد شاه   
    " فردوسی   زیرگاه. نهادند زیرش یکی     

نشانی که  ( ) ــِ سدای نازک ≠ سدای بـَم ‖  :زیر   

* د. زیرک.گذارن در زیر یک  واک  

. ازاین رو، واژه ] ازیرا ـ ازیراک[ پیوند  :زیرا   

چونکه، از بهر زیراکه: از این روی، از این راه، 

زیراک: این، از آنجا که، تا آنجایی که. این، از پی 

ایرا نیز گویند.  ازیراک، زیراکه، برای اینکه.  

زیر ـ  ] زیرافکند ـ زیرافکنده [  )ز̊. ا َ( :زیرافکن

   *بوپ.بوب،  ، نهالی، تشک، بستر‖ انبوب،انداز

: )ر̊ ( زیره با، آش زیره.زیربا  

" نهادی برش کاسه شیر با    
"    فردوسی   ربا.چه نیکو بدی گر بدی زی      

دانا،  زرنگ، با هوش، » زیرک « )َر (  :زیرک 

هوشیاری. زیرکی: هوشیار.   

" پر اندیشه بد مرد و بسیار دان   
   " فردوسی    شکیبا دل و زیرک و کاردان.    

)َر. ک̊ ( زیرک، دانا، خردمند،  تیز ـ  :زیرکسار

بسیارهوشمند و دانا. هوش،  باهوش.  

فراز و نشیب.ن و باال، ( پایی) ُر  :زیرورو  

برهم زدن، درهم آمیختن.زیرو رو کردن:   

ـ   درهم ویران، : ) ُر. ِز.َب ( آشفته، زیرو زبر 

درهم برهم  زیر و زبر شدن:  و باال. پایین ‖برهم 

کردن. ویرانزیرو  زبر کردن: شدن.   

" چو شد کار موبد به زاری بسر    
"  فردوسی   همه کشور از درد زیر و زبر.      

: ) ِر (] ژیره[ گیاهی است یکساله دارایزیره   

هایش ریز و خوشبو  ، تخمسپید  کوچک گلهای  

 در آشپزی و پزشکی کاربرد دارد. گونه ها: 

 زیره سیاه، زیره سبز، زیره کوهی. 

بخش زیرین چیزی، زیره کفش. : ) ِر (زیره   

 زیره ≠ رویه. 

زندگانی،  (از زیستن ستاک )نام) س̊ (  :زیست 

‖ روزی، گذران. ستیه زندگی،  

ـ  آن می  ویر) س̊ ( گوی زمین که  :بومزیست 

   گوی زمین و هر چه در آن است. زییم،

جای زیست. زیستگاه:  

 دانش شناخت باشندگان است. زیست شناسی :  

 و   این دانش به پژوهش و بررسی ویژگی ها

رفتار جانداران، چگونگی پیدایش گونه ها ،  

 نشان می پردازد. همزیستی با یکدیگر و پیرامو

 :می باشددارای دو رده ی بنیادین شناسی   زیست 

 شناسی . گیاه  جانورشناسی  و 

  زندگی » زیِوستن ـ زستن « (: ) س̊.  تَ زیستن 

  زینده: ماندن و بازماندن.زندگانی کردن، کردن، 

د زنده. ) زیست، زید، خواهزیان: زندگانی کننده. 

زینده، زیان، زیسته(. زیست، بزی،   

" بپرسید دیگر که در زیستن    
 "فردوسی   چه سازی که کمتر بود رنج تن.     

  شناساناختر نبیگ و سالنامه » زیگ « : زیگ 

   .جایگاه و چگونگی ستارگان بررسی برای

دَ( غنودن، به خواب رفتن.  : ) ِز.زیودن   

، ی رنگارنگیاز نخهای پنبه  زیرانداز :زیلو

زیرانداز کم بها. .  پالس  

رای  از چرم و چوب بنشیمن  ِزن «»   :زین

زین ابزار:. هنگام سواریپشت اسپ گذاشتن    

 ساز و برگ ستور.   

رند " بفرمای تا اسپ و زین آو    
"  فردوسی    کمان و کمند گزین اورند.      

ازاین میان.  زین میان:  .ایناز ،: ) ن̊ ( کاهیدهزین

  ازاینان، از این گروه. زینان: 

هران بگذرد " سخن هر چه زین گو   
"  فردوسی    نیابد بدو راه جان و خرد.      

  ] زین اوزار[ زار «» ِزن ا  ب )ن̊. اَ ( :زار زین اب

   زار.‖ جنگ اب ساز وبرگ ستور، زین و برگ

زار. آراسته به جنگ ابَو ( سازمند،  ): زیناوند  
رد و  جز این نداریم که چنگ در دامان خ   ما چاره ای» 

ی از کارکردهای بزرگ و بنیادین  چاره جویی درزنیم. یک

شاهنامه، در روزگاری از این گونه همین است. شاهنامه  

  زیناوند ) می تواند ما را به خرد، خردکارساز و گره گشا

= مسلح( بگرداند. زمینه ی خردگرایی در ناخودآگاهی   

  ایرانیان نهفته است؛ تنها بسنده تباری و منشی بومی ما

وانش نهفته را آشکار بگردانیم  است که ما این مایه و ت

     «.. کزازی ج    سخنس از سیمرغ. و به کردار در آوریم.

ـ بر : ) ن̊. ِه ( ] زین کوه ـ زین کوده[زین کوهه  

 آمدگی پیش و پس زین اسپ.
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( ] زین کوه ـ زین کوده[ ِه ) ن̊.  :زین کوهه

 برآمدگی پیش و پس زین اسپ.

نچه اسپ را  زار، آ: ) ُن. َب ( زین اب  زین وبرگ

 با آن بیارایند.

. ( پله، پلکان، نردبان ِن) : زینه  

جایگاه. .رده پایه، : )ِن( زینه  

: )ِن( گرما سنج. زینه  

هشدار، پناه جستن ‖  » زنهار« : ) ن̊ (زینهار  

  ‖ سپرده ‖ پیمان.آگاهی دادن، ترساندن  

به زینهار داشتن:  پناه خواستن.  زینهارخواستن:   

  پناه دادن. 

مه سر بسر باژ دار توایم " ه   
" فردوسی   پرستار و در زینهار توایم.      

. سپردهزینهار:   

" بدانید کاین یادگار منست    
"  فردوسی    بنزد شما زینهار منست.      

: ] زینهار خوارنده ـ زنهارخوار[ زینهارخوار   

پیمان شکن، ≠ زنهاردار.سپاس، نا  

ی بند  پا:]زینهاردارنده ـ زنهاردار[ زینهاردار 

درپیمان. پیمان، استوار و پابرجا   

  آورنده، پناه خواه. پناه  : ]زنهاری[ زینهاری

زینهاریان. : بیشال  

هر چیز برای آراستن چیز دیگر. ) َو (  :زیور

 آرایش، پیرایه.

" خرد افسر شهریاران بود    
" فردوسی  خرد زیور نامداران بود.       
  

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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" ز" ت واژه های کم آشنا در وا   
.………………………………  

 

     جسمابدام: 

زارواره: مکانیکی اب  

 اسپاش: فضا، کیهان 

 اندروا:  معلق 

 اندروا: واژگون ، باژگون، آویخته

ریاضی  انگارش:   

 اوباریدن: بلعیدن 

 بس شمردن: ضرب کردن 

 بوپ: بوب، فرش، بساط و اسباب

 بومهن: زمین لرزه 

مـ ن، جمع  بیشال: ر 

 پروانه دادن: اجازه دادن 

 پرویزن: الک، موبیز 

ره تو خالی، حلقه دایدایره،  پرهون:   

 پلپل: فلفل 

یژن هوازا،  اکس پنادزا:   

 پوشبافت: اپیدرم 

 پوشن: پوشش هر چیز، جلد نبیگ

 پی: عصب 

( پیمایه: اندازه ) مساحت  

 تبوک: صندوق، جعبه

 تراپیدا: شفاف 

 ترنجش: )از ترنجیدن( 

 تسو: ساعت 

 تسوک: دقیقه 

 تسوکه: ثانیه

. ِد( کسی که زبانش بگیرد  .م   تمنده: )ت 

الی: فلزی توپ  

)پارسی است(، حال.  جاور: هال  

 چاری: چارینه، مربع

نبر: چنبره، حلقهچ  

خمیر خازه، خاز:    

( خرفستر، حشره   خستر: )خ 

 د ج: جامد، بی جان 

ن: بیشال، جمعـ  مر    

چال: مربا یر  

باشندگان نادیدنی با چشم  ریزاندامگان:  

 زاب: صفت 

 زاچه: زن نو زاییده  

 زاگ: زاج

 زمینه: نمودار

ک: کسره زیر  

 زیناوند: مسلح 

 زینه: درجه 

( /شاخه) ساق پا   : ساقساگ  
گوشتی، گوشتدار برای میوه مانند هلو یا زردآلو شفت:   

 

 

 

 شوند: آوند،، راین،  دلیل 

 فراپیدا: شفاف

 کارمایه: انرژی 

 کارنامه: کهنگاه،  تاریخ 

ها: صنایع  کروگی  

 کروگی: صنعت

 کهنگاه: تاریخ

 ماتکان: مواد 

سان، آدممردمزاد: ان  

 نبیگ: کتاب 

 نهاده: موضوع 

 واره: فصل سال 

 وازنش: دفع 

هواپناد،  وای:   

 وستایش: تکثیر 

ذهن ویر:   

 هال: حال 

 هرباسپ: سیاره 

 ............................................................ 
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سخن بیهوده، گفتار یاوه و  هرزه. :ژاژ  

بدید اندر آمد به باژ چو برسم "    
" فردوسی  نه گاه سخن بود و گفتار ژاژ.      

کـَنگـَر. : گیاهی خاردار و خود رو، ژاژ  

، یاوه سرا، یاوه ـ  : ]ژاژخای[ بیهوده گوژاژخا

ژاژخای. درا، هرزه درای، هرزه گوی.   

) دَ( یاوه سرایی کردن، سخنان ـ  :ژاژخاییدن

  جفنگ گفتن. .، هرزه دراییدن بیهوده گفتن

بیهوده گویی، یاوه سرایی.  ژاژخایی:  

بیهوده » ژاژ دراهیتن«: ) ژ̊. دَ .دَ( دراییدنژاژ  

خاییدن.ژاژگفتن،   

بیهوده گفتن.ه و ) دَ( سخن یاو: ژاژالییدن  

)ژ ُ. م َ( از دانه های خوراکی، گیاهی   :ژاژومک 

باالرونده از تیره پروانه واران و  است پیچنده و  

 درون نیامی جای دارند .  دانه هادولپه یی ها ،

گونه های آن: سپید، سرخ، چیتی. گونه ی سبزآن  

    درازاست تازه پخته می شود. 

اوه. )ِژ( ژاژ، سخن بیهوده و ی :ژاژه  

) َغ( چینه دان مرغ، گـِژار.  :ژاغر  

.) ِل( باران، سرشک ابر :ژاله  

" سرشک سِر ابر چون ژاله گشت    
" فردوسی   .همه کوه و هامون پر از الله گشت       
" همه شهر ایران پر از ناله بود    
"فردوسی  به چشم اندرون آب چون ژاله بود.      

ن. شبنم روی گل و گیاها )ِل( شبنم. :ژاله  

" گل شنبلیدش پر از ژاله گشت    
    فردوسی"   زبان و روانش پر از ناله گشت.    

  کردن: ) دَ( جویدن، نشخوارژاویدن

.اندوهگین : )َژ( ناله و زاری، بانگ و آوازژخ   

سخت گود، گود،  ر«ـ» ژ ُفـ̊)َژ. ر̊ (  :ژرف

   آمیزه ها: ، دور و دراز.دورفرود دورتک، 

نگر،ژرف دریا،  ژرف بین، ژرف اندیش، ژرف

 ژرف دره، ژرف یاب، ژرف یابی. 

" که بیچاره بیژن در آن ژرف چاه   
" فردوسی  نبیند شب و روز و خورشید و ماه.     

     
چو چشمه بِر ژرف دریا بری    

فردوسی   به دیوانگی ماند این داوری.          

  
 

 

 
 

 ژرف: دور، دور و دراز.

دام است مرد پژوهنده راز ک "    
"فردوسی  ه پیماید این ژرف راه دراز.ک       

. دشوار  *مهند،ژرف:   

" به دل گفت پیران که ژرف است کار   
   "فردوسی    ز توران شدن پیش آن شهریار.    

دوراندیش، ژرف نگر، : ) َژ. ف̊.( ژرف بین   

 تیزبین، باریک بین. 

" ِز هر کشوری مردم ژرف بین    
"یفردوس   که استاد یابی بدین برگزین.      

گودی، یکی از  » زرفاک ـ ژوفراک«: ) َژ( ژرفا 

ابدام و جایگاه   سویگان *ابدام. در *سه سویگان

اند: درازا، پهنا، ژرفا.سه گونه   

)َژ. ف̊ (  ژرفنای، ژرفی، گودی، ته.  :ژرفنا  

 گودترین بخش جایی. ژرفای دریا و دریابار.   

ـ   با پرخردمندانه، به ژرفی:  ‖ : ) َژ ( گودیژرفی

   ، با باریک بینی.رینگ

" بدان دادگر گو سپهر افرید    
" فردوسی   مهر آفرید. و بلندی و ژرفی      

.با پرنگری، خردمندانهبه ژرفی:    

" پژوهش فزای و بترس از کمین    
"فردوسی    .ببین ژرفیه چه باشد بسخن هر      

.: ) َژ( درشتی ‖ سختی ≠ سستیژغار  

همناک.  : بانگ و آواز ترسناک، فریاد سژغار  

، به  ‖ ناف جانوران  ِر( نان ارزن : ) َژ. ژغاره

فریاد و فغان. ‖ ویژه ناف گاو  

. غرش  زده )َز. غ َ( بانگ سهمیگن و بیم :ژغند

‖ آوازگردباد ‖ سختی.  درنده جانوران  

)َژ.گِ( چرک آلود، چرک پیرامون چشم.  :ژفگن  

شدن، خیس شدن. ) ژفید، ژفد،  : )َز. دَ( ترن ژفید

، ژفیده(.خواهد ژفید   

: ) َز. ِد( تر شده، خیسیده.ژفیده   

.  در زیر لب  از روی خشم: ) َژ. ژ ُ( سخن ژک 

 لـُند، لـُنِدش، غرولند.

: ) َژ. ِر( ستیهنده، ستیزنده، کینه ور. ژکاره  
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: ) َژ. ِر(  چشم سپید، یک دنده، شوخ چشم. ژکاره  

از درد و اندوه با خود  )َژ( درکارژکیدن،  :ژکان

الیدن. سخن گفتن و ن  

" هشیوار از تخمه ی گیوکان    
" فردوسی   .که بر درد و سختی نگردد ژکان      

: )َژ( فرومایه، چشم تنگ، پست ‖ دزد. ژکور   

با  زیرلب از روی خشم )َژ. دَ( ]زکیدن[  :ژکیدن

، از  خود سخن گفتن، درخود تنیدن، باخود دندیدن

درد با خود سخن گفتن، غرو لند کردن. )ژکید، 

د ژکید، ــ، ژکنده، ژکیده، ژکان(.ژکد، خواه  

" از او شاه ایران فراوان ژکید    
" فردوسی  .شفت و از روزبه لب گزید برآ      

دزد. بدسرشت، فرومایه ‖ پست،  )َژ( :ژگور   

پاره ـ  ژندژند: : ) َژ.د̊ ( پاره، کهنه، فرسوده،ژند  

ژندپیل.  پاره ‖ آتش زنه ‖ بزرگ، سترگ،   

: کاهیده ی ژنده رزم. ژند  

" ز فتراک زین برگشایم کمند    
   "فردوسی  بخواهم از ایرانیان کین ژند.    

: ]زند[ نبیگ زرتشت.ژند  

: ) ِژ. ِد( فرسودگی، کهنگی، پارگی.ژندگی   

پاره، پاره پوره، فرسوده،   »ژندگ« : )ِژ. ِد(ژنده

)جامه(.  دریده  ،)جامه( پینه دار، کهنه پوده، پوسیده،

   پوش.کهنه : ژنده پوش 

تنومند، سترگ، پیلتن.   » زندگ« : ) َژ. ِد(ژنده  

" ا َبا کوس و با َژنده پیالن مست    
"فردوسی   .همان گرزه ی گاو پیکر بدست       

: پیل بزرگ، پیل سترگ. ژنده پیل  

" ورا تور خوانیم شیر دلیر    
" فردوسی   .کجا ژنده پیلش نیارد به زیر      

  نیما نگارین نبیگنام  ارژنگ، : ) َژ. گ̊ (ژنگ 

.چین و شکنج برروی پوست  ‖  

ماتک سبزازآمیزه ی   ،گ، زنگارزنژنگ: )َژ( 

مانند، رنگ سبز روی آهن و  با توپال.  *پنادزا

 جزآن. 

" مدارید کردار او بس شگفت    
" فردوسی   که روشن دلش ژنگ آهن گرفت.      

و شکافدار: )َژ. گُ.ِل( سم دو شاخه ژنگله  

ند.چارپایان، مانند: آهو، گاو، گوسپ   

: ) َژ.ِن( نیش سوزن، نیش خرفسترها.* ژنه   

: ) َژ. ژ ُ( دریا. ژو  

: زوبین، نیزه کوچک و کوتاه. ژوبین  

خارپشت. «» ژوژک  )ِژ(: ژوژه   

: )دَ( چکیدن، تراویدن.ژوشیدن   

ژولیده  پریشان، درهم،ژولیدن(  از ستاک ) نام: ژول   

، ناهمواری.ج‖ چین و شکن   

: )ِل ( چکاوک.ژوله   

آشفته گردیدن، پریشان شدن، درهم   )دَ( :ژولیدن  

 ـ شدن، کالیدن، کالیده و بهم ریخته شدن موی. 

. ، پریشانیآشفتگیژولیدگی:   

 )ژولید، ژولد، خواهدژولید، ــ، ژولنده، ژولیده(.

بُت، دلبر، دلدار، نگار.  :ژون  

*: ) دَ( چکه کردن باران از چخت.ژوهیدن  

. آبگیر، آبدان، کوژی :ژی  

مرغزار و شکاردر آن  یژ " بسی   
    "فردوسی  مرغزار. آن بیاسود خسرو در   

‖   لود، خشمناک، دمانخشمگین، خشم آ: ژیان  

 درنده.

" تهمتن بپوشید ببر بیان    
" فردوسی  نشست از بر اژدهای ژیان.      

 پیل ژیان: 

" فکندی بدان گرز پیل زیان    
" فردوسی   .که جاوید بادی تو ای پهلوان      

 شیرزیان: 
شاه ایران چو تنها بماند " شهن   

"فردوسی  چو شیر ژیان سوی لشگر براند.     
 گور و گوزن ژیان: 

" بدان ایزدی جاه و فر کیان    
"فردوسی  .یانژ نخجیر و گور و گوزن ز      

تاالب.  آبگیر، آبدان،ژی، : ژیر   

سیماب. )و ِ(  :ژیوه   

ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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» ژ«    وات واژه های کم آشنا در   
........................... ...............................  

 ابدام: جسم

 پنادزا: اکسیژن 

 چخت: سقف 

 خرفستر: خستر، حشره 

 سویگان: ابعاد 

 مهند: مهم

................................................................  
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گون، گونه، وار.  ،نشان همانندی آسا، ی کاهیده :سا

گردون   ، مانند:و همانندی  به چم سان بسان پسوند،

سیاب کننده، نرم  آساینده  و به چم . سمن سا سا، 

* بوی افزارسا. داروسا، زردچوبه سا،: نندهک  

سنگ سا، پوالد سا.ساینده:  به چم  

سمانخراش. بسیار بلند، آساینده، سمان سا،: سا  

ییدن، سودن. ساییده:  ساویدن، سا: ) دَ( سابیدن

 سوده، کوبیده، نرم شده.

ساختگی، ، ساختن از( نام ستاک) : ) خ̊ (ساخت

≠ خوش   ساز، سامان‖ شیوه، بدساخت  آمادگی‖

 ساخت ‖ ساز و برگ اسپ. 

چگونگی ساختمان چیزی، بنیاد، : ) خ̊ (ساختار  

. چیزی. چارچوب  بافتار، ساز و سامان  

چگونگی و چونی ساخته ـ   : )خ̊ .ِت(ساختگی

برساخته،  شدن‖ آمادگی،  ساخت و سامان ‖

  که نیادین نباشد. دروغین.

 *کوده ی ‖ نهاد، سرشت  : )خ̊ .ِت( ساختمان

جای زندگی، خانه و  ‖   اندام، دستگاه ساخت یک

درونی یا برونی تن جانداران.  جزآن. ساختمان  

آمادن، پدیدآوردن،  » ساختن«  . َت( خ̊: )ساختن

، برپای افکندن، بنیاد نهادن، سازیدنآراستن، پی 

کارساز، آفریننده، آماده کننده. سازنده: داشتن. 

سازگاری، سازش: آماده شده، پرداخته. ساخته: 

: کنش سازنده، سازواری،  سازندگی ماهنگی.ه

.  : آمادگی‖ برساخته، دروغینساختگیسازگاری.

به ساختن، بساز، و به چم سازنده   فرمانساز: 

   *بسان پسوند، مانند: چاره ساز، تسوساز.

بساز، سازنده، ساخت، سازد، خواهد ساخت، ) 

 ساخته، سازش(. 

" به ایران پدر را بیانداختی   
"فردوسی  همی شارسان ساختی.به توران        

  شده‖ آماده، آفریده»ساختک«  ِت(. )خ̊ :ساخته

 پرداخته، فراهم، درست شده ‖ برساخته. 

همیشه دل از رنج پرداخته "  
"  فردوسی  زمانه به فرمان او ساخته.     

 
ستاره شب تیره یار منست    

   فردوسی .من آنم که دریا کنار منست       

  

 

 

 
 

ان، روبراه. به سام ساخته:  

" شهنشاه را کارها ساخته ست    
  "فردوسی  .وزین کار بی رنج پرداخته ست     

  ، بی پیرایه ‖ ناآمیخته.بی نگارساده.  )̊د ( :ساد

،  بی آالیشی، ساده بودن‖ زودباوری : ) ِد(سادگی

‖   ‖ پاک درونی آسانی ≠ دشواری ‖ساده دلی 

 همواری ‖ بی زر و زیور. 

‖  بی نگار‖ پاک ‖ پاکدلگ«  » ساد ( : )دِ ساده  

ـ بی آالیش، بی آسان ‖مردم بی اندیشه و نادان ‖ 

ساده ≠ پیچیده )دشوار(. پیرایه.  

" فرستاد باید فرستاده ای    
"فردوسی  درون پر ز مکر و برون ساده یی.      

، روراست، : ) ِد( خوش باور، زود باورساده دل  

≠ تو دار  پاک درون  

ده دل یکی بد سگال و یکی سا "   
فردوسی"   سپهبد به هر چاره آماده دل.      

به شیوه ساده نوشتن،  : ) ِد. ِن (  ساده نویسی

اندریافت واژه های ناهنجار. درخور  از پرهیز  

. ، روان نوشتننوشتنهمه   

بادسار، خاکسار، دیو ـ مانند:  نشان همانندی،: سار

.سار، خوارسار، دشت سار  

   ،بسیاریو   بسان پسوند، به چم انبوهیسار: 

چشمه سار، شاخسار، کوهسار، نمکسار.  : مانند   

برخی واژه ها    ر« بابسان پسوند به چم »سَ : سار

مانند: آسیمه سار » آسیمه سر، سراسیمه«، خیره  

 سار » خیره سر« ، سبکسار» سبکسر«. 

گنجشک بزرگتر از کمی  یی پرنده» سار« : سار

. کوچک سپید  *پنده های اسیاهرنگ ب   

‖ بر  ، بی آمیغ، ناب، سرهبی غش: پاک، سارا  

سارا.بسان پسوند، زرِ  گزیده، برجسته.ـ   

" به پای اندرش مشک سارا بـُدی   
"فردوسی  روان بر سرش چتر دیبا بـُدی.      

: )ر̊ ( ساروان، شتربان، شتردار.ساربان  

برای  خوان. پارچهبومی(   گویش ): )َر( سارخ  

 گستردن و چیدن خوراک. 
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پشه.رخک، : ) َر( ساسارشک  

: )َر( سار، سازی مانند کمانچه. سارنگ   

‖ ساز و  و دهناد  سامان: توشه، نوا، زاد ‖ ساز

یکی از ابزار خنیاگری‖ جنگ  ‖  ابزار زندگی

ساز و برگ زندگی. ابزار ‖   

" شکسته شدند آن سپاه گران    
  "فردوسی  چنان ساز و آن لشگر بیکران.    
" چو بنهاد برنامه بر مهر شاه   

    "فردوسی   نخجیر گاه. بر آراست با ساز    
، ساز و برگ زندگی. ابزار و سامان: ساز  

" هم از خوردنی ها و هرگونه ساز    
" فردوسی  که ما را بباید به روز دراز.       

راه، روش، شیوه.  ساز:  

" برین ساز و چندین فریب و دروغ    
     فردوسی"  نگیری فروغ. مرد سنگی برِ     

. راه و روشی دیگر برگزیدنفتن: ساز دیگر گر  

" چو این کرده شد ساز دیگر گرفت   
فردوسی"   یکی چاره ای ساخت نو، ای شگفت.     

  پیشه وبه چم سازنده  همراه با واژه دیگر، : ساز

 ـ ساز، تندیس آیینه  مانند: ،و کار را می رساند 

وجزآن ‖  و   *ساز، تسوساز، دندانسازداروساز، 

  ‖ ساز ، ترانهچاره ساز پرخاش ساز،  هم چنین:

، زمینه ساز‖  کارساز  به چم روبراه کننده، مانند:

  شونده، مانند: دمساز.به چم سازگار

آشتی، سازگاری، ن« » ساچیش̊: )ِز( سازش

 سازواری، هماهنگی ‖ کنش ساختن، سازندگی. 

: )ِز(  سازش کننده، سازگار.سازشکار  

ند با  . ِم( نوشتار دستینه شده درپیو: )زِ سازشنامه 

شتی و سازش میان دو کشور یا جزآن.آ  

. : )ز̊ ( سازش کننده، هماهنگ، سازوارسازگار  

ناساز.ناسازگار:   

" که دستور باشد مرا شهریار    
فردوسی"   .شدن پیش این دیو ناسازگار      

دستگاه ها و   کارمندان، *کوده ی( : )ز̊ سازمان

برای   یا بنگاه هماهنگ  یک سازمان شاخه های

جوانان، سازمان  سازمان  ویژه.  *آرمانیانجام 

  کشاورزی، سازمان بهداشت جهانی وخواربار و

بنیاد، ساختار، دستگاه ‖ ساز و سامان،   ‖جزآن

روش ساخت. و سامان ‖ *دهناد   

ن یافته، آراسته، آماده،  سازما  : )ز̊. َم(سازمند 

سازگار. سازمند ≠ ناسازمند.  بسامان،  

ه، سازنده بودن، کار سازند : ) َز. ِد( سازندگی  

زندگی، نواپیشگی.اکارسازی ‖ نو  

پدیدآورنده، آفرینشگر، درست   : )َز. ِد (سازنده

‖  ‖ آماده کننده، برپاکننده ، بنیاد گذارندهکننده

کارساز، کارآمد. سازنده کار: سودمند.   

" ِز گردان گزین کرد پنجه هزار   
"فردوسی  همه رزمجویان سازنده کار.      

  ریسمان درخت خرما.پوست  از یسمان: رسازو

  * .از واش سفت پاره نشدنی

وار، : سازگار، سازگر، درخور، سزاسازوار

 شایسته، برازنده، زیبنده.

    بازبند ) ُو( ساز و بازنده،  :و بازساز

ابزار کار و کارزار. ‖  : ) ز ُ( باروبنهسازو برگ   

: ) ُو( ساز و ساخت، سر و سامان،  انساز و سام

یوه، ساز و آیین. شراه و روش،   

. : )ُو ( ساز و آوازساز و نوا  

دردانش  *‖ کارگزار)ِز( ساختار، ساختمان: سازه

.  زبان *گفتشناسی  *یگان ‖ انگارش  

بر   پی افکندن، ساختن.: ) دَ( ستاک دیگرسازیدن

برآوردن، آمادن، آراستن، ساماندن. ـ پای داشتن،    

   " گشن دستگاهی و کاخی فراخ 
فردوسی"   ازیده در پیش کاخ.یکی کلبه س      

پختن خوراک.  سازیدن:   

" که فردات زانگونه سازم خورش    
فردوسی"   کزو باشدت سر به سر پرورش.      

   ‖ اهریمن.  خودکامهستمکار،    » ساستار«  :ساستا

   . پادشاهی.فرمانروایی » ساستار« :  ساستار

زمان چرخش   یکان اندازه گیری  « » سال :سال

 خورشیدیدر گاهنامه   شید کهخورزمین پیرامون 

)از نخستین روز فروردین تا پایان   دوازده ماه،

سیسد و شست و پنج روزو پنج   اسفند( برابر با

و چهل و پنج    * و چهل هشت تسوک  *تسو

  .است  *تسوکه 

یزدان که بگذشت سال ِز   " سپاسم   
" فردوسی  بدیدم یکی شاخ فرخ همال.      

   .ان و درازای زندگیزمیکان اندازه گیری : سال

" به باال و سال سیاوش بدند    
   فردوسی"  خردمند و بیدار و خامش بدند.    

نخست  دبیرستان.: پایه آموزشی، سال سال  

سپهساالر،   فرنشین، بزرگ، »ساالر«:  ساالر

سپاه و لشگر. سرور، سردار  

" چو افراسیاب آن سپه را بدید    
" دوسیفر   که ساالرشان رستم آمد پدید.      

پرده دار، ساالردربار،  سرـ  : ) ر̊ (بار ساالر

 پرست برگزاری آیین های درباری. 
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( آفریدگار.  : )رِ ساالرکیهان  

پادشاهی، سروری،  ˚« » ساالریه  :ساالری

کهنسالی، سالمندی.  سرداری، مهتری ‖  

سال، همه سال. سالی یکبار، هر: ) ِن( ساالنه  

  ]سال خرد[ کم سال. : ) خ ُ (سالخرد

: ) ِد( سالمند، کهنسال، بزرگسال.سالخورده  

" به ایران همه سالخورده روان    
"فردوسی  نشستند با نامور بخردان.       

سالدیده، سالمند. :سالدار  

یک   نهساال روز، یادآوریسال : )ل̊. گَ (سالگرد

   و یادبود یا جشن برای آن رویداد.  رویداد 

نو. : )گَ. ِد( گردش سال، آغاز سال سال گردش  

: پیر، سالخورده، سالدیده.سال گشت  

پیر، سالخورده، سالدیده.: ) ل̊. َم ( سالمند  

دفتر یادداشت رویدادهای سال  ( : ) ل̊. مِ سالنامه  

سالنما.  گاهنامه. ‖  

گاهنامه.   : )ل̊ . َن (سالنما  

. چاپلوس : فریبکار، دروغگو،سالوس  

‖ مستمند، درویش.  راهزن: دزد، سالوک   

فرانمود  برای سال، شمار سالگ«  ») ِل(  :ساله

. آید  در پس شمار سال و جانوران آدمیسال 

  مانند: دو ساله، پنجاه ساله ‖ این واژه به تنهایی

  کاربرد ندارد و بسان پسوند آید، مانند: چند ساله،

آن. ساله، همه ساله و جزهر  

" که ده ساله کودک چنین کار کرد    
"فردوسی  به افغان سیه رزم و پیکار کرد.      

سده ها، سالها. » ساالن« :سالیان  

" به آخر ترا رفتن آید بدان    
      "فردوسی  اگر چند ایدر بوی سالیان.    

زندگی، بار و  کاچالو   ابزار» سامان«  :سامان

آراستگی و دهناد ‖ مرز و اندازه.‖ *شتارشگ بنه  

" برنجید پس هر کسی نان خویش    
"فردوسی  .بورزید و بشناخت سامان خویش     

]سامانیدن[ آراستن، پیراستن،  : ) ن̊. دَ(ساماندن  

  سامان دادن.

، روش، نهش، آیین.: دستگاه، دهناد سامانه  

: هرباسپان.سامانه ی خورشیدی  

و گذشتن از برابر ارتش، بازدید فرمانده در: سان

فرمانده.  برابر از سربازان  سپاهیان ≠ رژه  

مانند، هچم پسوند با برخی واژه به » سان« :سان  

   سان.آب سان، آینه سان، دیوسان، پیل  :مانند 

" یکی برنهاده ز پیروزه تخت    
   فردوسی"   سان درخت.ه پس او درفشی ب    

،  سان بدان ‖ گونه : چگونگی ،شیوه: روش، سان

بسان، ، سان ، براینسان برآنسان، برسان،  بدین

.سانیک  و سان، زین سان ، دیگرسان،دگر  

گردون بگیرد به چنگ  " بدان بد که   
" فردوسی  برآن سان که نخجیر گیرد پلنگ.      

. کردن کارد و شمشیرسنگ برای تیز :سان  

خرده های زر ‖  ساوه:. زر ناب   » سای« :ساو

، باژ و ساو. باژ  

" چنان بود که هر سال ده چرم گاو    
"فردوسی  پر از زر گرفتی همی باژو ساو.      
 آهن که  ازهای  و ریزه *( سونش : )و̊آهنساو

سوهان بریزد. ریزه آهن.دم   

ساییدن به نرمی و آرامی. دَ( مالیدن و) :ساوزیدن  

سودن، ساییدن، سابیدن، سوهان  : ) دَ( ساویدن

کردن ‖ زدودن و پاک کردن ‖ اره کردن ‖ خرد 

  کردن‖ نرم کردن ‖ دست مالیدن، بساویدن ‖ 

  .چیزیتیرگی چرک و  : )دَ( زدودنسایانیدن

    .دندرخشان و  ختنپردا

، چتر، پرده یا هر چیز  : )ی̊ ( سایه بانسایبان

 برای پیشگیری از تابش آفتاب.

ساییدن، ساییدگی، سودن.  (از نامپویه) : )ی ِ(سایش  

* تیرگی اندام آدمی یا ابدام  «» سایگ ( : )دَ سایه  

 و چیزی دربرابر آفتاب یا پرتو چراغ  بر زمین.

ه ویژه تابش آفتاب تیرگی که با سپرکردن پرتو، ب  

. سایه درخت، سایه ساختمانمانند پدید می آید.   

" کسی کو شود زیر نخل بلند    
"فردوسی  همان سایه زو باز دارد گزند.      

درپناه کسی بودن.: کسی بودن زیر سایه  

" هر آنکس که در سایه ی من پناه    
" فردوسی   د پایگاه. شو  نیابد ورا گم      

فرو رفتگی و  برای نمایاندن  ،نگارگریدر :سایه

. «روشن  ـ سایه» .چیزی برجستگی  

پرورش یافته به نازو  : ) ی ِ. َپ. َو(سایه پرور 

رسیده و خشک   سایه پرورده، میوه ی آسودگی ‖

 شده در سایه.

]ساویدن[   ن ـ سوتن«» ساییت : ) دَ(ساییدن

  ‖کردن نرمفرسودن ‖  سودن، مالیدن‖بساویدن، ب

و زنگ چیزی.   رک چ سوهان زدن، زدودن

سابنده، بساونده.   ساینده:کنش ساییدن. سایش: 

چگونگی  ساییدگی: سوده شده، نرم شده.سابیده: 

 ساییده شدن، ساییده بودن. 

به فرمانسای: ساییدن. ساوان، درکارسایان:   

و به چم ساینده بسان پسوند، به ساییدن، بسای   
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سایید، ساید،مانند: آسمان سای، پوالد سای. )   

اهد سایید، بسا)ی(، ساینده، ساییده، سایش(. خو  

" برو پیش او تیز بنمای چهر   
" فردوسی  بیارای و میسای رویش به مهر.      

، نبرد کردن. پنجه نرم کردن : دست ساییدن  

" به چیزی که بر ما نیاید شکست    
" فردوسی  بکوشید و با او بسایید دست.      

 زمین، دَ( شکاف برداشتن.: )س ِسباریدن

زمین به هنایش زمین لرزه یا آذرخش. بازشدن  

ازشاخه  بافته شده  *زنبیل، آوند  : ) َس. َب(سبد

   های نازک برخی درختان.

.آبیرنگ آمیخته از زرد و » سپـز« : )َس (سبز  

رنگ برگ درختان ‖ تر و تازه، شاداب.   

" یکی باغ خوش بودش اندر سرای   
" سیفردو   .چو آن اندر آمد بدان سبزجای      

شادابی، تر و تازگی.سر سبزی:   

نمار به تندرستی و دلشاد بودن. سرسبز بودن:   

" سرت سبز باد و دلت شادمان    
" فردوسی   .پاک دور از بد  بدگمان ت تن      

گیاه.  جوانه زدندَ( روییدن، : )ز̊. ُش.شدنسبز  

" کجا شد زمین سبز و آب روان     
     "فردوسی  چنان چون بود جای مرد جوان.    

‖ نیروی   به تن مردمزاد  شنمار: )ز̊ (  سبزباغ

به آسمان ‖ بهشت.  شمارجوانی ‖ ن  

کیهان و گیتی. : )َس. ز̊ ( نمار به  سبززاغ   

. : ) ز̊ ( هر چیز به رنگ سبزسبزفام   

خی  سرآمیخته بپرنده ای سبزفام : ) ̊ب. َز( سبزک

بر سر‖ آوند شیشه ی سبز رنگ برای  *  و تاگی 

.  رای کشیدن‖ بنگ، گیاه ب آب رز  

گیاه نورسته، گیاه و » سبزگ«   : )َس. ز ِ(سبزه  

.کنار جویبارها  خود رو *واش  

" در و دشت گل بود و بام و سرای    
"فردوسی  جهان گشت پر سبزه و چارپای.     

  : )ِز( چمنزار، واشزار،* مرغزار، سبزه زار 

پر سبزه و گیاه. زمین    

. )ِز( سبزه زار،  زمین پرسبزه :  سبزه ناک  

سبز بودن، رنگ سبز داشتن ‖ چگونگی   :سبزی

سبز، وابسته به سبز ‖ گیاهان خوراکی خام  یا 

ترخون،  ،پونه* اسپناج، بابونه، پودنه، مانند:پخته، 

شنبلیله،  ،  شود  *سپرغم، ،)شاهی(تره، تره تیزک

. مرزه *شومخ،  

بدین گونه تا هفت سال در جهان "    
" سیفردو   ندیدند سبزی کهان و مهان.      

‖  ، سبزفام وابسته به سبز، سبزگون)ِن(  : سبزینه 

رنگ سبز در گیاهان به هنایش   وردنفرآ ماتک

 پرتو آفتاب.

‖ کم  *کم گرانسنگ »سپوک« َس. ُب(: ) سبک

تند، چاالک،   خوراک زود گوار‖ بی ارزش ‖ بها،

 چابک. 

" سبک، سوی خاِن فریدون شتافت    
" یفردوس   فراوان پژوهید و کس را نیافت.      

کم مایه.  سبک مایه:  

" ایا آنکه مهراب از این پایه نیست    
" فردوسی  بزرگست و گرد و سبک مایه نیست.     

آسوده روان. : ) ُب( سبکبار  

آزاد و آسوده ‖ تیزپر، تیزرو.: ) ُب( سبکبال  

کوچک شمردن، خوار  َت( ُب.: )سبک داشتن  

 ـ داشتن، نادان شمردن. 

ار" تو دانی که نگریزم از کارز   
" فردوسی  ولیکن سبک داندم شهریار.      

دلشاد، خندان، خوش  : )ُب. َر(سبک روان  

. شتابزده ‖خام اندیش سر،)ُب( سبک :سبکسار  

" سبکسار شادی نماید نخست    
" فردوسی  به فرجام کار اندر آید درست.      

، تهی مغز : ) ُب. َم( نادان، نابخرد،سبک مغز  

 خام اندیش، ِخرد̊ خام. 

کوزه، آوند سفالین برای آب و باده. َس(: )سبو  

  با گمان آسیب آزمودن زدن:برسبوسنگ 

" چو خواهی که پیدا کنی گفتگو    
"فردوسی  بباید زدن سنگ را بر سبو.       

خانه، سازو برگ،  *سازو کاچال( سُ  /: )ِس سپار  

گرفتن آب انگور.  و جایی برای ‖ چرخشت   

: )ُس( گاو آهن، خیش. سپار  

سپردن، دادن.» اپسپارتن« دَ( ر̊.ِس.) : سپاردن  

" من این تاج شاهی سپارم به تو    
   "فردوسی  همه گنج و لشگر گذارم به تو.    

پند، رهنمود ‖ دستور،  ، ِس. ِر( اندرز: )سپارش

      ، سپاردن.سپردنسپارش کردن:  .فرمان

سماروک.  : )ِس( کبوتر،سپاروک  

: )ِس. دَ( سپردن، دادن.سپاریدن  

ارید  ما را و ساکن شوید سپ  "   
" فردوسی به یزدان دانا ایمن شوید.         

ـ درود، ستایش، ارج   س« » س̊پا ( ) ِس  :سپاس

   گزاری، گرامیداشت.

" ز یزدان سپاس و بدویم پناه    
"فردوسی  پایگاه. که فرزند ما شد بدین       
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یاری  و  نیکیارج گزاربه  (گُس̊. : )گزارسپاس

شناس، سپاسمند.  سپاسگر، نیکی دیگری.  

: )س̊. گُ( سپاسداری، سپاسمندی، سپاسگزاری  

≠ ناسپاسی.  ~ گرامیداشتن، سپاسگویی.   

   ستایش.: )ِس. ِس( سپاس، سپاسه

: )ِس. دَ( سپاسگزاری کردن، سپاسمند سپاسیدن  

. بودن  

 فراگیرنده ارتشبخشی از  » سـ̊پاه « ()ِس  :سپاه

سپه.  هنگ. و گروه، دستهلشگر،  چندین  

برکشیده سپاهش دو میل  " رده   
" فردوسی  به دست چپش هفتسد ژنده پیل.      

جنگاور، ارتشی، » سپاهیگ « : )ِس( سپاهی

سپاهیان.  *ن:ـ  مر   .سرباز، هر کسی درسپاه  

" کشاورز و دهگان سپاهی شدند    
    "فردوسی  دلیران سزاوار شاهی شدند.    

   سپوزیدن.  ،سپوختنکاهیده ی    : )ِس. ُپ. َت(سپختن

فروکردن میخ در چیزی،  ،نشاندن، درفشردن  

.سوراخ کردن ،، سفتنخالنیدن  

( » سـ̊پـ ر« سپر  دور برای توپالیابزار: )ِس.پ 

و پدافند از  چهره و تناز زخمی شدن   نگاهداشت 

. جنگخود هنگام   

" ز د یبای زربفت و تاج و کمر   
   فردوسی"  همان تخت زرین و زرین سپر.   

پایمال کردن. : )ِس. دَ(سپرانیدن   

اسپردن،  «  » س̊پـ رتن ر̊. دَ( ُپ. : )ِس.سپردن

گذراندن  ‖گذاشتن  ،سپاردن، واگذاشتن، دادن  

دستور،سپارش:  سپارش کردن. سپری کردن‖   

سپرده: سپارنده، آنکه بسپارد. سپرنده: فرمان.   

به  فرمان سپار:. گذاشته*زینهاربه سپارش شده، 

پسوند،   بسان سپردن، بسپار، و به چم سپارنده

سپرد،  رد، خواهد رد، سپـ ـُ ) سپمانند: جانسپار.

 بسپر، سپرنده، سپرده(.

" بپرسیدم از هر کسی بیشمار   
بترسیدم از گردش روزگار     
مگر خود درنگم نباشد بسی     
     فردوسی"  بباید سپردن به دیگر کسی.   

درنوردیدن، «   س̊پورتن: ) ِس. َپ. دَ( » سپردن  

، سپری کردن، گذراندن ‖ رفتن پیمودن، راه

رونده ‖ پایمال  سپرنده: پایمال کردن، سپرانیدن.

به سپردن، بسپر، برو . و  به   فرمانسپر:  کننده. 

رنده بسان پسوند، مانند: رهسپر، پی سپر. ـَ چم سپ  

َ " بسی پیل بسپ  رد مردم به پای ـ  
" فردوسی  نشد زان سپه ده یکی باز جای.      

،  تن مردمزاد دراندام پورز« » سـ̊ : )ِس.ُپ(سپرز 

پاالیش   در سوی چپ شکم جای دارد، کارش

 خون و انباردن گویچه های سپید برای جایگزینی 

* اسپرز. هنگام از دست دادن خون بسیار.  

  « رهمـ  » س̊پـ رغم ـ س̊پ( : ) ِس. َپ. ر̊. غ َسپرغم

   ،سبز و بنفش ی دو گونه  با گیاه بسیارخوشبو

  می خورند.زی خوردن در ایران خام و با سب

سرای پادشاهان. کاخ، : ) ِس. َپ. ر̊ ( سپرلوس   

 کوشک. 

به    ]اسپری[«  سپوریک ُ» ا: )س ِ. َپ( سپری

. سر رسیده، پایان یافته، به فرجام رسیده  

سپـَردن، به فرجام رساندن،  ِس. َپ. دَ(  )  :سپریدن   

 به انجام رساندن ‖ لگدکوب کردن، پایمال کردن. 

ن زخم پیکار بدید چو پیل آنچنا"    
   "فردوسی  همه لشگر خویش را بسپرید.    

خوشه ی غوره و خرما‖ راه.  ُس( /: )سَ سپریغ   

)َس. َز( سخن چین. : سپزک  

از پس، از پی، پس ازآن، پستر،  : )ِس. َپ(سپس  

فرجامین، پایانی.سپسین: پس.   

" ز یزدان بجستی مرا زان سپس    
"فردوسی  رس. داد یزدان فریاد ترا       

.مد بد و ناخوشایند پیش آ( لَ  /لِ  .ِس. پِ ) :سپلشت  

  این جهان و نمار بهسپنج «   » ا. َپ( )ِس : سپنج

‖ مهمان ‖  و ناپایدار. سرای سپنج زندگی گذرا  

خانه ی چوبی دشتبانان و پالیزبانان در کنار پالیز 

 و کشتزار. 

مهمان.سپنج:   

" به بازارگان گفت ما را سپنج    
" فردوسی  ما نبینی تو رنج.توان کرد کز       

: ناپایدار. سپنج  

" به آغاز گنج است و فرجام رنج    
" فردوسی  پس از رنج، رفتن ز جای سپنج.      

پس دادن گرفته یا داده شود.آنچه به سامه سپنج:   

" نخواهم که باشد مرا بوم و گنج    
" فردوسی  زمان و زمین از تو دارم سپنج.      

دانه ی گیاهی که برای   » سپند«: )ِس. َپ( سپند

سپند مینو  ‖ پاک. دوری از چشم بد  دود می کنند   

ینو به چم نهاد و منش نیک و پاک. یا سپندا م  

یا   پیهاز  روشناییابزار: )ِس. َپ( شماله، سپندار

فروزاندن.    برای *با پلیته کلیزانگبین*  ِموم  

گیاهی از   دانه ی تند و تیز: ) ِس. َپ ( سپندان

پس ازساییدن با آب یا سرکه    پاییان،تیره ی چلی

 برای همراهی با برخی خوراک ها. 
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ختن«»س̊پـُختن ـ اس̊پـُ )ِس. خ̊. َت( : سپوختن  

، ) برچیزی(سپوزیدن، خالنیدن، فروکردن با فشار  

درفشردن‖ دورکردن، راندن. فروبردن، نشاندن،   

فروکننده. سپوخته: سپوزیده، خالنیده.سپوزنده:    

سپوختن، بسپوز. به  فرمانسپوز:   

" همان زخم گاهش فرو دوختند    
" فردوسی  به دارو همه درد بسپوختند.     

به زور خالنیده،  ختک«پُ ـ̊س» ِت( : )ِس.سپوخته 

    ، فرو کرده، درنشانده.بردهفرو 

]سپوزگار[ سست، تنبل،   : )ِس. ز̊ (سپوزکار 

 درنگ کننده درکار.

یدن.، خالنبا زورفرو بردن ِس. دَ( ): سپوزیدن  

.سبوس.گندم یا جو: )َس( پوسته آرد نشده سپوس  

   بخشی از ارتش. .سپاه  کاهیده ی : ) ِس. ه̊ (سپه

]اسپهبد[. » سـ̊پاه̊ـپـ ت« : )ِس. َپ. ُب( سپهبد   

اسپاهبد، سپاهبد، سپهساالر، سردار و فرمانده 

 سپاه. فرنشین در ارتش، باالتر از سرلشگر.

.انده سپاه، فرمسپهساالر: ) ِس. ه̊ ( سپهدار   

سپهدار ایرانت خوانم به داد "   
"فردوسی  کنم برتو بر آفریننده یاد.      

آسمان.  ) ِس. ِپ( » سـ̊پیهرـ س̊ـپـ هر«: سپهر  

" خداوند گیتی خداوند مهر    
" فردوسی  خداوند ناهید و گردان سپهر.     

روزگار، زمانه. سپهر:   

" براین گونه خواهد گذشتن سپهر    
   فردوسی"  رام با کس به مهر.نخواهد شدن     

آسمانی.   «  ریه̊ـپیهـ̊»س̊ : ) ِس. ِپ. ه̊ (سپهری   

" بفرمود تا موبدان و ردان    
ستاره شناسان و هم بخردان      
کنند انجمن پیش تخت بلند     
" فردوسی  به کاری سپهری پژوهش کنند.    

فرمانده  » سپه ساالر« : )ِس. َپ. ه̊ (سپهساالر   

ر سپاه. و سردارسپاه، ساال  

کف روی خم سرکه و باده.چ ِ( ُس/ِس.: )سپیچه   

] اسپید[ رنگ سپید. » سـ̊پـِت« : )ِس (  سپید  

روشن کننده   برف، رنگ شیرخوراکی.رنگ 

آمیزه ها: چشم سپید، سپید ـ   رنگ های دیگر. 

سپید آب، سپید جامه. سپید پای، بخت،   

" هشیوار با جامه های سپید     
" فردوسی  امید. لبی پر زخنده دلی پر      

در پیری.   ی سرمو یسپید  :موی سپید  

" به چهره چنان بود بر سان شید    
   فردوسی"   ید.سپ  موی بودشولیکن همه     

درختی از ]اسپیدار[ ت دار« » سـ̊پـِ )ِس( :سپیدار

در کارهای  ، بی بار، تیره ی بیدها، سپیدرنگ

تبریزی.   پلت، درودگری کاربرد دارد.    

.آش ماست » سـ̊پـِت واک « (  ̊د: )ِس. سپیدبا  

بختیار.  َب( نیکبخت، خوشبخت.: )ِس.سپید بخت   

]سپید روی[ سپید رخ ‖ نماربه  : )ِس. د̊ (رو  سپید

‖ سرفراز. ~ ≠ سیه روی. مردم نیکوکار   

: )ِس. د̊ ( سپیدسر، پیر، سپیدمو.سپید سار  

  ی کننده گر، سپید : )ِس. د̊. گَ( رویسپیدگر 

. سپیدکار *ر.آوندهای مسین با ارزی  

و   نمار به مردم پرهیزکار: )ِس. د ̊.ِم( نامهسپید

. سیاه نامهدرستکار ≠   

ماتک بی رنگ ،  » س̊ـپـِد  گ «: )ِس. ِد( یدهسپ

تخم مرغ، با پختن سپید می شود.  *لیز ودوسگن  

سپیده، پگاه، روشنایی بامداد.  : )ِس. ِد( سپیده  

هنگام  ، بامداد، بامدادان: ) ِس. ِد. دَ( سپیده دم

 دمیدن سپیده، پگاه. 

" چنین گفت بهمن که این رستم است    
" فردوسی  و یا آفتاب سپیده دم است.      

   ، پگاهان.هنگام سپیده دم : )ِس. ِد. دَ(سپیده دمان

" چنین تا سپیده دمان بردمید    
" فردوسی  شب تیره گون دامن اندر کشید.      

ستودن،  به فرمان ستا: ستودن. (از نامپویه ):)ِس(ستا

آفتاب   ، و به چم ستاینده بسان پسوند، مانند:یبستا 

ستا، مرده ستا، بیگانه ستا.ستا، خود ـ   

از ایستادن یا ستادن،  ایستاد کاهیده ی : )ِس( ستاد  

پایگاه فرماندهی ارتش.  ستاد ارتش: برپابودن ‖  

" بیامد به درگاه مهران ستاد    
" فردوسی   بر تخت او رفت و نامه بداد.      

، ایستادن، سرپابودن» ستاتن « : )ِس. دَ( ستادن  

≠ نشستن.  ستادن برخاستن، برپاشدن.  

" دو رویه ستادند بر در سپاه     
" فردوسی  سخن پرور آمد در ایوان شاه.       

، برپا. استاده، ایستاده «» س̊ـتادک : )ِس. ِد(ستاده  

" کس آمد که دژبان این کوهسار    
" فردوسی  بار.ستاده ست بر در به امید       

هر یک از  » س̊ـتارـ سـ̊ـتـارگ«  : )ِس. ِر(  ستاره

پرتو،   درخشند.  می  شب در آسمان که  اناختر

  زینه *هنایشپیوند با  درفروغ و رنگ هر ستاره 

بزرگترین کهکشان در بر   .گرمای آنست  *ی

 دارنده سد میلیارد ستاره است.

" که تا ماه و خورشید را بنگرد    
" فردوسی   ک به یک بشمرد.ستاره همی ی      
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اختر  «ا ُشمورس̊تار»   : )ِس. ِر ُش(ر ستاره شم  

ستاره شناس، اخترمار شناس،ـ   

" ستاره شمر گفت کای شهریار    
" فردوسی  نماند به گیتی کسی پایدار.      

پیشه ی    »اختر آماریه˚«  ِش(ِر.: )ستاره شناسی

ی. اخترشناسکار اخترشمر، ستاره شناس،   

ان هم اندرزمان " ستاره شناس   
"فردوسی  از اختر گرفتند یک یک نشان.      

بن، بیخ، سرچشمه ‖ هرشاخ  نو ـ   : )ِس(ستاک

.گیاه رسته ی تازه و نازک  

وتنها  است  *پویه  بنریشه و ، درزبانشاسی  :ستاک  

پویه را می رساند، ولی پویه فزون برچم   چم

را فرامی نماید.  زمان، کس و شمار رسانی  

اسپ آراسته به  زیور و  برگ وساز  : )ِس(ستام  

دهنه، لگام وافسار اسپ. زر و سیم.   

" بر اسپی نشانده ستامی به زر   
" فردوسی  اندرون چند گونه گوهر. زر به     

به پشت ‖ برپشت خوابیده، بازخفته: )ِس( ستان  

کفش کن.  ،آستانه )در(  

به چم  » جا«  پسوند   « » سـ̊ـتان : )ِس(ستان

آید، مانند:   *نامبساوابا  کهانبوهی و فراوانی   

 باغستان، تاکستان، گلستان، بوستان، خارستان. 

ن پسوند به چم جایگاه، مانند: فرهنگستان،  اسب

به چم جای زندگی و     *نام  با  ویژهان. ـتـ̊ـداِدس

 کشور، مانند: کردستان، افغانستان. 

گرفتن،  » سـ̊ـتـ تـ ن ـ س̊ـتانیتن« ِس. دَ():ستاندن

بستدن.  تانیدن، ستدن، واستدن،بازپس گرفتن، س  

به   فرمانستان:گرفته شده. ستانده: گیرنده. ستاننده: 

و به چم ستاننده بسان پسوند،  ستان،ستاندن، بِ 

)ستانـ̊د، مانند: دادستان، دل ستان، کشورستان.

 ستانـَد، خواهد ستاند، بستان، ستاننده، ستانده(. 

" کنون می ستاند همی باژ و ساو    
"فردوسی  به هر سال ده چرم گاو. ز دستان      

ستان، درگاه، درگه.آستانه، آ: )ِس. ِن ( ستانه  

: )ِس( آنچه همراستای رویه زمین باشد،  ستانی  

≠ ستونی.  . ستانیترازی  

ستدن، گرفتن. : ) ِس. دَ( ستانیدن  

ایوان، باالخانه پیش گشاده.  : )ِس. َو(ستاوند  

" ستاوند ایوان کیخسروی    
" فردوسی  خامه ی مانوی. نگاریده چون     

‖  : )ِس( جای خرید و فروش، بازارستاویز 

 پیشخوان ‖ ایوان و پیش خانه، ستاوند.

: )ِس( گوشت فروشی، فروشگاه گوشت. ستاوین  

 )نامپویه  از(» ستایـیـشـ̊ن«   : )ِس. ِی(ستایش

یادآوری خوبی و نیکی کسی   ستاییدن یا ستودن.

جایگاه    گاه:ستایش پرستش. یا چیزی.آفرین گویی ‖

≠ نکوهش. ستایش   ستایش.  

مرا ستایش کردی " نخست آنکه   
" فردوسی  نمودی نیایش مرا.به نامه       

ستاینده، ستایش کننده. : )ِس.ِی.گَ(ستایشگر  

، ستایش کردن» ستایـیـتـ ن« ِس. ِی(  : ) ستاییدن  

ستایش ستاییده: ستایش کننده،  ستاینده: ستودن.

، و  (ی) به ستاییدن، بستا فرمانستا: شده، ستوده. 

 به چم ستاینده بسان پسوند، مانند: خودستا.

)ستایید، ستاید، خواهد ستایید، بستای، ستاینده، 

 ستاییده، ستایش(. 

بزرگ، گنده، ]استبر[ » سـ̊ـتـپر«  : )ِس. َت( ستبر   

 سخت و سفت ‖ فربه. 

" ستبر است بازوت چون ران شیر    
   سی" فردو  بر و یال چون اژدهای دلیر.    

بزرگی، گندگی.ستبری، )ِس. َت( : ستبرا  

،]استدن[ ستاندن» س̊ـتـتـن « : )ِس. َت.دَ( ستدن  

ستانده، گرفته،  ستده: دریافت کردن. گرفتن، 

 دریافت شده.  

د ـتـ" کس این گنج نتواند از من س  
" فردوسی  بد آید به مردم  ز کردار بد.     

ـ    ] استردن[ زدودن، پاک: )ِس. ُت. دَ( ستردن

‖ نابودکردن، بریدن،  کردن، تراشیدن، خراشیدن

زدوده،   سترده:تراشنده، زداینده. سترنده: برکندن. 

پاک شدگی،  ستردگی: پاک شده، تراشیده شده. 

به ستردن، بستر، و بسان  فرمانستر: سترده بودن.   

) ستر̊د، پسوند به چم سرنده، مانند: موی ستر.

سترده(.  ستَرد، خواهد سترد، بستر، سترنده،  

" به هومان چنین گفت سهراب گرد   
" فردوسی  که اندیشه از دل بباید سترد.      

بزرگ،  بسیار» س̊ـتورگ«  ( )ِس. ت ُ :سترگ

‖  ، پیلتن ، تنومند، زورمند بزرگ اندامدرشت ‖ 

 ستیزه کار، خشمناک. 

گستر " بزد بر سر اژدهای    
"فردوسی  جهانجوی یل پهلوان بزرگ.      

بی شرمی، تندی.   ‖ بزرگی (: )ِس. تُ سترگی   

" بر او بخت یکباره با مهر و خشم    
"فردوسی  خرد را بزرگی بر او بست چشم.       

ن«   : )ِس. َت. َو(سترون  نازاینده،» س̊ـترو   

بی بار، بی بر.  که بارور نشود.زن  نازا،  

آزار، بیدادگری. » س̊ـتهم « : )ِس. َت(ستم  
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مردم آزار،ستم کننده،  : )ِس. َت. م̊ (ستمکار  

 بیدادگر، ستمگر. ستمگار. 

" ستمگاره خوانیمـش، ار دادگر    
" فردوسی   .هنرمند دانیمشن، ار بی هنر     

بیدادگری. ستمگری:ستمکار. َت. م̊( )ِس.:ستمگر   

بیدادکردن، آزاریدن. : )ِس. َت. دَ(ستمیدن   

[ باالخانه ی پیش  ستناوند  ]: )ِس. َت. َو(ستن آوند 

. باالخانه ‖ مانند ایوان گشاده  

، : )ِس. َت. ِب( تنومند، درشت، ستبر‖ دیوستنبه  

. زشت، ترسناک  

. ، اندوخته: )ِس. َت( پس اندازستنج  

]استوان[پایدار، پابرجا، استوار  : )ُس. ت̊ (ستوان

پایه یی باالتر از» استوار« و پایین تر  ‖ درارتش 

 از »سروان«. 

گورستان.  ]استودان[» ا  ستـُدان«   : )ُس(ستودان  

[ ]ستاییدن » س̊ـتوتن «  : )ُس/ ِس. دَ(تودنس  

نیکویی کسی را آفرین گفتن، ستایش کردن،  

ارج نهادن. ستودن≠ نکوهیدن.خوبی کسی را   

ستا ـ ستایش شده. ستوده: آفرین گویی. ستایش: 

به ستودن، بستای، و به چم ستاینده فرمان ستای:  

 بسان پسوند، مانند: آفتاب ستا، خود ستا. )ستود، 

ید، خواهد ستود، بستا)ی(، ستاینده، ستوده، ستا

 ستایش(.
" ستودن من آنرا ندانم همی   
"فردوسی  از اندیشه جان برفشانم همی.     

چارپا، جانور  جانوران » س̊ـتـُر«   : )ُس(ستور 

: ستوران. بیشال بارکش، اسب، استر، خر.  

" همی رفت با دختر و خواسته    
   "سیفردو راسته.  آ ستوران و پیالن    

ستورخانه، آغل،   » سـ̊ـتـُرگاس« : )ُس(ستورگاه

ل، پاگاه. ـ̊ـبـَ ستاِ   

    .ستردن، تراشیدن: )ُس/ ِس. دَ( ستوردن 

)گرد یا استوانه یی  پایه» س̊ـتـون «    : ) ُس(ستون

که زیر   ، چوبی و سیمانیهنیگی، آسن چهارگوش(

خرگاه و سراپرده  یرک د  ‖ چخت ساختمان سازند 

  سربازان پشت سرهم راه رفتن ‖ ، یاورپشتیبان ‖

که درمردمزاد سی و سه مهره  ستون مهره ها ‖

 از پشت گردن تا دنبالچه است.

" بیاراست آخر به سنگ اندرون    
   "فردوسی  ز پوالد میخ  و ز خارا ستون.    

پایه، بنیاد. ستون:   

" ستون خرد بردباری بود    
   "فردوسی  چو تیزی کنی تن به خواری بود.   

   خسته [ـ سته ]استوه  » س̊ـتــ و« : )ُس. ه ̊(ستوه

 ،شدن ناتوان ،شدن، به تنگ آمدن درماندهو 

وردن ‖ گ آبه ستوه آوردن، به تن ‖ شدن دلتنگ

.  خستگی، واماندگبه گونه ی نامواژه:   

به چم خستگی ناپذیر، پرتوان.  ،ستوه ≠ نستوه  

" یکی جای کرد اندر البرز کوه   
    "فردوسی  ج ها بد ستوه.که دیو اندر آن رن    

به ستوه آوردن.  : )ُس. ن̊. د(ستوهاندن  

]ستوهاندن[به ستوه آوردن،  : )ُس. دَ( ستوهانیدن 

 به تنگ آوردن، خسته کردن.

به ستوه آمدن، درمانده شدن، : )ُس. دَ(ستوهیدن   

درمانده شده، ستوهیده: مدن. خسته شدن، به تنگ آ  

د ستوهید، به تنگ آمده. ) ستوهید، ستوهد، خواه

 ستوهنده، ستوهیده(.

به تنگ آمده، درمانده شده.( : ) ت ُ سته  

" فراوان ز هر گونه جستند کین    
" فردوسی  نه نیز آن ز این.این زان سته شد،نه       

گردنکشی   ،ستیزیدن ]ستیهیدن[:)ِس.دَ(ستهیدن

.کردن، نافرمانی کردن  

 ) ستیهید، ستیهد، خواهدستیهید، بسته، ستهنده(. 

یک چهارم من. ]استیر[ »ستر« : )ِس(  ر ستی  

" زهی بر کمان استش از چرم شیر    
"فردوسی  یکی تیر، پیکان او ده ستیر.      

ناسازگاری ، خشم،  جنگ، دشمنی ‖ : )ِس( ستیز   

.سرکشی، نافرمانی‖  کشمکش  

" همه پهلوانان به راه گریز   
" فردوسی  ستادند بر جا و دل پر ستیز.       

جنگجو، ناسازگار، سرکش.  ( : )ِس.ز̊ستیزکار   

ستیزه گر، ستیزگار،   : )ِس. ز̊. گَ(ستیزگر

 نافرمان، سرکش.  

جنگ،  «  ژکـتــ س̊ تـِز  ک ـ» س̊ : )ِس. ِز(ستیزه 

، ناسازگاری. پرخاش، دشمنی‖  ، ستیهشنبرد   

از نامجوی  ید آ " ستیزه نه خوب    
   "فردوسی  بپرهیز و گرد ستیزه مپوی.     

ستیهیدن، » س̊ـتـِزیتــ ن« : )ِس. دَ( ستیزیدن  

‖  دشمنی کردنستهیدن، ستیزه کردن، جنگیدن،   

جنگجو،  ستیزنده: .ی و نافرمانیسرکشگردنکشی، 

) ستیزید، ستیزدخواهد ستیزید، بستیز، ناسازگار.  

 ستیزنده، ستیزیده، ستیزه(.  

" که نادان ز دانش گریزد همی    
"فردوسی  به نادانی اندر ستیزد همی.      

نوک کوه،  کوه،  *اوگ،» سـ̊ـتیک« )ِس( : ستیغ   

وبلند.  چگاد، بلندترین تیغه ی کوه‖ راست ایستاده  
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ستیزندگی،    ستیهیدن.  ( از  نامپویه  ): )ِس. ِه(ستیهش   

. یکدندگی نافرمانی، ، سرسختی، گردنکشی  

ستیزندگی، ستیزه خواهی، : )ِس. َه. ِد(ستیهندگی  

 ستیزه جویی ‖ گردنکشی، نافرمانی، یکدندگی. 

ستیزنده، نافرمان، سرکش،  : )ِس.َه. ِد(ستیهنده   

 یکدنده‖ فریاد زننده.  

،]استیهیدن[ ستیزیدن، ستهیدن: )ِس. دَ( ستیهیدن   

ستیهش: گردنکشی و نافرمانی کردن، تازیدن ‖ 

ستیهندگی:  نافرمان، سرکش. ستیهنده:  نافرمانی.

 گردنکشی.

" به هفتم که بستیهد اندر دروغ    
" فردوسی  در بجوید فروغ.به بی شرمی ان      

)ِس/َس. دَ( سرد کردن چیزهای گرم.  : سجانیدن  

سرد شدن.: )ِس/َس. دَ( سجیدن  

دشوار، دشخوار≠  »سـخت «  : )َس. خ ̊(سخت

فت ≠ نرم ، سست ‖ استوار‖ بسیار. آسان ‖ س  

" کند بر تو آسان همه کار سخت    
" فردوسی  ازویی  دل افروز و پیروز بخت.      
و دشوار. تنگ سخت:    

" همه سوخت آباد بوم و درخت    
      فردوسی"   بر ایرانیان بر شد این کار سخت.    

. خشن، درشت بلند و سخت:   

" چنین گفت خسرو به آواز سخت    
   فردوسی"  فرازان بیدار بخت. که ای سر    

پرزور ، سهمگین. ،  تند و تیزسخت:   

بیابان و سیمرغ سرمای سخت "    
" فردوسی  د بدرد درخت.که چون باد خیز      

کوشا، پرکار.  .̊ت ( کوشنده، : )سَ سخت کوش  

سخت گیر.سخت کوش:   

کوش  سخت  بود   من " اگر چرخ با   
" فردوسی  به گرز گرانش بمالم دو گوش.      

سختیدن، سنجیدن، » سختن«  : )َس. َت(سختن  

 اندازه گرفتن.

" همه گنج ارجاسب در باز کرد   
" فردوسی  کرد.  نگهبان درم سختن آغاز      

خوراک  روده ی گوسپند با   . خ̊ (: )سَ سختو

به نره مردان.  شپرکردن گوشت و برنج ‖ نمار  

از سختن، سنجیده ـ  » س ختگ«  : )َس. ِت(سخته

آغوش )......که پارسی پختۀ سخته، آماده ترین وشده.   

گشاده ترین زبان است در پذیرفتن و پروردن اندیشه ها  

ـ  ه و تو در توی که از یکدیگر می و پندارهایی چند سوی

یند و رها و روان، نمی خواهند که در  زایند و بر می آ

 کالبدی تنگ و یگانه از واژگان بیفشرند و بیفسرند.  

دکتر کزازی(. . «» روزهای کاتالونیا  

، گرفتاری، دشواری ختیه ˚«» س  )َس(   :سختی

پایداری. استواری، تنگی ‖ درد و رنج ‖   

ا به مازندران" کشیدی سپه ر   
   فردوسی"  نگر تا چه سختی رسید اندر آن.    

: )َس. دَ( سنجیدن، اندازه گرفتن.سختیدن  

ن« : )ُس. َخ/ خ ُ(  سخن گفتمان،  گفتار، » سـ خو 

ن اندیشه، اندیشه را به گفتارآوردن.   زبان راند بر  
سخن آرا، سخن آفرین، سخن آمیخته با واژه های دیگر:   

سخنور، سخن شناس، سخن چین. پرور، سخن پراکنی،   

" خرد، گر سخن برگزیند همی    
   "فردوسی  همان  را گزیند که بیند همی.    

گفته ی کسی را به  آنکه  ُس. ن̊ ( : )سخن چین

دو رو.  .شود  شوند درگیریگوید و کسی که نباید،  

" سخن چین و بی دانش و چاره گر   
"فردوسی  نباید که یابند پیشت گذر.      

چیره زبان، گویشمند، سخنور.)ُس. ن̊(  :سخندان  

زبان  سخنران: . : )ُس. دَ( سخن گفتنسخن راندن

سخن گفتن برای دیگران. سخنرانی: آور، سخنگو.   

" از این در سخن چند رانم همی    
"فردوسی  همانا کرانش ندانم همی.      

: )ُس. ن̊. َس( چامه سرا، سخن پرور،  سخن سرا

  *.سرواد ده سراینسخن پرداز، سراینده، 

سخن شناس، سخندان،   : ) ُس. ن̊. َس(سخن سنج

گزار، سخن پرداز،  ا دب دوست. سخن   

‖ سخن سرا.  : )ُس. ن̊ .ُف( چاپلوسسخن فروش   

   ‖ گفت و گو، گفتگو : )ُس. ن̊. گُ(سخن گفتن

 سخنرانی، سخن راندن. 

" سخن گفتن کج  ز بیچارگی ست    
" سیفردو   به بیچارگان بر بباید گریست.      

شیواسخن.  .چیره سخن : )ُس. ن̊. َو(سخنور   

کارسخنور، پیشه سخنور.  (. وَ : )ُس. ن̊سخنوری   

سد درسد:  از» نود و نه«. شماره پس : )َس(سد  

سد سال. سده:  بی چون و چرا، بایسته.  

پیراهن سپید زرتشتیان، نماد  : )َس. ِر(سدره

 پاکی و پندارنیک، گفتارنیک، کردارنیک.

گین کمان، آزفنداک. : )َس( رنسدکیس  

یک چرخه سد ساله، یا سد روزه.: )َس. ِد( سده  

 جشنی که در گذشته ایرانیان در شب دهم بهمن 

، و از این رو برپا می کرده اند با افروختن آتش    

 که پنجاه روز و پنجاه  شب تا نوروز بوده، آنرا 

 سده نامیده اند.

" ز هوشنگ ماند آن سده یادگار   
" فردوسی  و دگر شهریار.بسی باد چون ا      
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مهند تن در مردمزاد و  *هندام»سر« َس(  : )سر

چشم ،  و  جانوران که مغز درون آن جای دارد 

تن،   در بیرون آن‖  و گوش ابرو، دهان و بینی  

باالی زمستان، سرچشمه.  : سرآغاز چیزی کس ‖

‖ بنیاد، پایه. دیوار، سرکوهدرخت، سر سرچیزی:   

ی " سخن تا نگویی بود زیر پا   
"  فردوسی   چو گفتی ورا بر سر توست جای.     

" سر کوه و آن بیشه ها بنگرید    
"فردوسیگل و سنبل و آب و نخجیر دید.         

: )َس( روی ، باال. سر  

" بدین زور و این برز و باالی تو    
"فردوسی  سر تخت ایران سزد جای تو.      
، سرپوش. : )َس( درپوش، دهانهسر  

. انه، جا، جای زندگیخ» سرای« : )َس(  اسر  

کوشک، کاخ، خانه ی بزرگ. : )َس( سرا  

پرده ـ  بسان پسوند، مانند: مهمانسرا، سرسرا،  

 سرا، دانشسرا، ایرمانسرا. 

این جهان و آن جهان. سرا:   

" نگوید کسی جز به بد نام من    
" فردوسی  نباشد به هر دو سرا جای من.      

ز آغاشتارنو  *پیشگفتاردرنبیگ، : )َس(سرآغاز

، پیش درآمد. نبیگ  

: )َس. َم( سرامد، برگزیده، برتر، باالتر، سرآمد   

 برجسته. سرآمدان: برجستگان، برتران. 

: )َس. َم. دَ( بسرآمدن، بسر رسیدن، به  مدن سرآ

 فرجام رسیدن، به پایان رسیدن. پرشدن پیمانه،

 پایان زندگی. 

‖ *سرتاپا، همه، همادی، ی: )َس( سرتا پا سراپا  

* ی مردمزاد.، سرتا پا االبرزو ب  اندام،  

" چو دیدم کنون دانش و رای تو     
" فردوسی  دروغست یکسر سراپای تو.      

]پرده سرای[ بارگاه، خرگاه،  َپ.ِد()َس.  :سراپرده   

بارگاه پادشاهان،   سرایچه ی پادشاهان،   

" به پیش سرا پرده ی شاه برد    
" فردوسی  بیافکند و ایرانیان را سپرد.      

سرای کوچک ‖ سراچه خواب، . چِ( : )سَ سراچه  

 سراچه ناهارخوری، سراچه نشیمن. 

، رو به پایین ≠ سراباال ‖  سراشیب : )َس( سرازیر

  : سراشیبیسرازیریسرنگون، باژگون، وارون. 

از این  سرتاسر، سر«  » سرا: )َس. َس( سراسر

*سر تا آن سر، سربسر، یکسر، همادی.  

" بزرگی سراسر به گفتار نیست    
" فردوسی  سد گفته چون نیم کردار نیست. دو      

آشفتگی، پریشانی، سردرـ  :)َس. ِم(سراسیمگی 

 گمی، سرگردانی، سراسیمه بودن. 

]آسیمه سر[سرگردان، نگران، : )َس. ِم(سراسیمه

بیمناک، آشفته، سرگشته، شوریده. هراسان،  

: )َس. َش( پشه. سراشک  

  شیب دار، رو به پایین، سرازیر: )َس( سراشیب

نشیب، سرازیری.  سراشیبی: رباال.≠ س  

  .فراز، سربلند گردن  ا َ. ف̊ ()َس. :سرافراز 

" سرافراز داماد رستم بود    
"فردوسی  به ایران زمین همچو او کم بود.      

    شرمندگیَک. ِد( شرمساری، َس.: )سرافکندگی 

، خاکساری، افتادگی. ‖ فروتنی  

سرفکنده، سربه زیر، : )َس. َک. ِد( سرافکنده  

 شرمسار، شرمنده، خوار≠ سربلند.

نشسته سرافکنده بی گفت و گوی "    
" فردوسی  را گرفته بروی. ستینآ ز شرم      

: )َس( سرنگون، سرازیر.سراگون  

‖ برآیند.  پایان، فرجام : )َس. ن̊ (سرانجام  

کار.  بپایان رساندنسرانجام دادن کار:   

" زمین گر گشاده کند کار خویش    
فردوسی"   و آغاز خویش.  نماید سرانجام      

ـ  ، به پیش : )ُس. ن̊. دَ( سردادن، لغزاندنسراندن

 راندن.

  ساوباژ و یک یک، یکی یکی ‖ِن(  : )َس.سرانه 

می پردازد. چارپابرای هر دامدار که  

. ِن( :سرانه    که هرکس می پردازد.باژ  )س 

ـ  ، جای خانه» س رای ـ س̊ـراد « : )َس( سرای

یدار، دربان. بسان پسوند، سراسرای بان : زندگی.   

بستان سرای،   وانسرای،مانند: مهمانسرای، کار  

و  یاوه سرای   باغچه سرای، افسانه سرای،  

،  (ی)چامه: سخنسراهم چنین گوینده سخن و

سرای.  ه سرای، ترانهداستانسرای، چکام  

" کنون این سرای نشست منست    
" فردوسی  همه زابلستان به دست منست.      

نمار به روزگار و این جهان.  سرای سپنج:  

" اگر گنج یابی اگر درد و رنج    
   فردوسی  نمانی همی در سرای سپنج.    

،  سراییدناز راییشـ̊ن« » س̊ــ : )َس. ِی(سرایش

 سرایندگی، آواز خوانی. 

ترانه سرا، رایندگ« » س̊ـ: )َس. َی. ِد( سراینده

آواز گروهی.  : سرایه آهنگساز.  

ینده باش" سراینده باش و فزا   
"فردوسی  شب و روز با رامش و خنده باش.      
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آوازـ   سرودن،«  نـ  راییتـ» س̊: )َس. دَ( یدنسرای

   :سرایندهسرایندگی.سرایش: خواندن، سرواد گفتن.

درکارسرودنسرایان: . سرواد گوی، چامه سرای  

به سراییدن، بسرای، فرمانسرای: و یا خواندن.   

مانند: سخنسرا،  و به چم سراینده بسان پسوند، 

 چکامه سرا، داستانسرا.) سرایید، سراید، خواهد 

 ـ سرایید، بسرای، سراینده، سراییده، سرایش(. 

" همانگاه تنبور در بر گرفت    
" فردوسی  سراییدن و ناله از سر گرفت.      

سبک و   توپال» س رپ ـ سـ̊روپ«  : )ُس( سرب

می شود،   نرم، به رنگ خاکستری، برگ برگ

کانی فراوان است، برای ساختن  در سنگهای 

خانه  چاپ  در گلوله، روپوش سیم های کهربا و

کاربرد دارد. وات چینی  برای  

" به چشم خرد چیز ناچیز کرد    
" فردوسی  سرب و ارزیز کرد.پر  صندوقدو      

باربسیار ‖   : )َس( افزایش باراندک برسربار 

می زیید.  ان انگل. آنکه با هزینه دیگر  

  *.ی گشاده و بی چخت : )َس( جا سرباز 

درارتش.  *دارای پایین ترین زینه : )َس(سرباز   

*.سرباز نیروی زمینی، دریایی و پنایی   

پادگان، جایگاه سربازان. ِن( .: )َس. ز̊سربازخانه  

سرپیچی کردن، سرتافتن،   : )َس َز. دَ(زدنسرباز 

 سر برتافتن، سروازدن، نافرمانی.  

سربه زیر،   دراندیشه فرو رفتن‖ِب( : )َس.سربتو

.نیرنگ بازآنکه درون خود را نمی نمایاند ‖   

فرمانبردار، سخن شنو.: )َس. ِب( سربراه   

گردنکشی.  : )َس. َب. َت( نافرمانی،سربرتافتن   

هنگامه ( سربرآوردن، : )َس. َب. تَ سربرداشتن   

شوریدن.   به پا کردن، آشوبیدن،  

)َس. ِب. َس( سراسر، سرتاسر، همه،: سره سرب  

  رابر.‖ بهمگی 

سرافراز، سرفراز، واال، : )َس. ُب.َل(سربلند  

سرفرازی،  سربلندی: گردن فراز، ورجاوند.

 نازش، واالیی، گردنفرازی. 

. : )َس. ِن( رختکن گرمابهسربینه   

≠ نشسته. : )َس( ایستاده، برپا سرپا  

فرمانده پاسبانان،   کالهخود ‖ ( ر̊.: )سَ سرپاس

 سردسته ی نگهبانان. 

بزرگ خانواده ‖ نگهبان  : )َس. َپ. َر( سرپرست

 ‖ کارگزار یک سازمان ‖ پرستار، بیماردار.

سه روز دستوری سرپرستان ه ب "   
" فردوسی  مر او را بخوردن  نیم دلفروز.      

به زور  سرانگشتان ‖ نمار ( ج ِ: )َس. َپ.سرپنجه

زورمندی.سرپنجگی:  .‖ ستمگر زبردست  ،ـ مند   

نافرمانی، سرتافتن،  سربر   : )َس. دَ(سرپیچیدن 

تابیدن. تابیدن، سر  

هماد.  سراسر. سر« » سرـ آـ: )َس. َس( سرتاسر   

: )َس. ف̊. َت( سرپیچیدن، سربرتابیدن،سرتافتن   

هیختن. روی برگرداندن، پنافرمانی،   

" کسی کو بتابد سر از راستی    
" فردوسی  دش کار در کاستی.کژی گیر      

: )َس( فرمانده تیپ، باالتر از سرهنگ. سرتیپ   

  *پایه دار ، سرباز: )َس. خِ( سرگروهسرجوخه 

سربازیکم. باالتر از پایین ترازگروهبان و    

زه گیری  ااند  آوند  آبی، *تسوی: )َس. جِ( سرجه 

که  آوند مسین با سوراخی درته آن با آب.زمان 

برای سنجیدن زمان   تند،در آوند دیگر می گذاش

ته نزد کشاورزان  گذش در ،آب ازبهره برداری 

.کاربرد داشته  

. چ ِ. ِم( :سرچشمه » آپ سار ـ بون چشمک«    )س   

‖ بن، بنمایه،  ب از زمینش آجوش  جایآبشخور، 

 خاستگاه، پایه، بنیاد.

: )َس. چ ِ. ِم ( پایه گزار، آفریننده.سرچشمه دار  

پیشانی. چکاد: یشانی، َس. چ َ( باالی پ) :سرچکاد  

دست چین.  : )َس( برگزیده،سرچین  

رنگ گلی، رنگ خون، ر« ـخـ̊و» س  : )ُس(سرخ   

سرخ تیره. زرشکی:  گل سرخ. رنگ   

" همه جامه ها سرخ و زرد و بنفش    
" فردوسی  شهنشاه با کاویانی درفش.      

: )ُس. َر( سرخ رنگ، سرخ فام.  سرخارنگ   

 دار*وای زا  رگی که خون: )ُس. خ̊. َر( سرخرگ

دیگر می رساند. *از دل به هندام هایرا   

تفتیدن،  » تافـتـ ن«   : )ُس. خ̊. ُش. دَ(سرخ شدن 

گلگون شدن ‖ خشمگین شدن‖ نمار  ‖  برشته شدن

 به شرمیگن و شرمسار شدن.

برشته  » بریشتن«: )ُس. خ̊. َک. دَ( سرخ کردن  

کردن،  درروغن،  بریان گوشت و مرغ  کردن

 تفتانیدن. 

سرخرنگ، سرخ فام  : )ُس. خ̊ (ونسرخگ  

  و آبگونه لوله ی گذرخوراک خ ̊(: )ُس.نایسرخ

از گلو به شکمبه.ـ ها   

خودسرانه، خود رای، رها، : )َس. ر̊ ( سرخود

فسارگسیخته، خودکامه.ا آزاد،  

شاد، دلشاد، شادمان، سرـ  ر̊. خ ُ( : )َس. سرخوش

شادمانه.سرخوشانه:  زنده، سرمست، شنگول.  
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 *پناد  ک، دمای کم،ـَ نـُ خ » سـ رت «  )َس(: سرد

، خشک، ‖ بی مهر، چونی یخ و برفدر زمستان

چسب ‖ بسان پسوند با برخی واژه ، مانند: ن

 دلسرد، خونسرد، دم سرد، سخن سرد.

خوار و بی مایه شدنسرد شدن:   

" کنون سال چون پانسد اندر گذشت   
" فردوسی  سر و تاج ساسانیان سرد گشت.      

. ژرف هنگام اندوه و درد  : دمآه سرد  

" چو افراسیاب این سخن ها شنید    
"فردوسی  یکی آه سرد از جگر بر کشید.      

در زیرخانه.    *سراچهسردابه، : )َس( سرداب  

، فرمانده سپاه، ساالر«  » سردار.ر̊ (: )سَ سردار  

    فرنشین و بزرگ. 

‖ جامه بلند مردان. . ر̊ ( ساالری : )سَ سرداری  

دو یا سه   سویاز ( داوری که : )َس. وَ سرداور 

 کس برگزیده شود. داور هنباز.

سردسته و رهبر روزنامه  : )َس. ر̊. دَ( سردبیر

 نگاران و نویسندگان یک سازمان. 

شفته، سرگردان، سرگم، آ: )َس. دَ. گُ( سردرگم   

 درهم، دودل، نابسامان. 

ـ سرگروه، سر پیشوا، : )َس. ر̊. َک. ِد(سردسته 

 کرده.

بسیار  سرزمین »سرتـ̊ـسـِر« . د̊. (: ) سَ سردسیر   

 سرد ≠ گرمسیر.

خانه که  فرنشین دفتر : )َس. دَ. ف̊. َت(سردفتر

کردن برگه های  بها ـ   *کارش بررسی و دستینه

  * تزده هاست. و *دار، دستک ها

چایخانه، جایگاه درویشان، جای : )َس. دَ( سردم  

 نوازنده ی تنبک در زورخانه. 

، دلشاد، سرـ  شادمان*[  ک]دما: )َس. دَ( سردماک 

 خوش ≠  بی دل و دماک، افسرده.

خنکی،  » س رماک ـ س رتیه̊ « : )َس. ر̊ ( سردی

 سرد بودن،  

بی کم و کاست، بی پیچ  و  : )َس. ر̊ ( سرراست 

 خم، درست، راست، روراست.

بازرگانی روز  * به واژاک ِر(ر̊. : )َس. سررسید 

. پرداخت بدهی  

ناگهانی رسیدن ‖ فرا  : )َس. ر̊. ِر. دَ(سررسیدن 

 رسیدن زمان کاری، به پایان رسیدن.  

سرنخ، راه کار‖ زبرـ : )َس. ر̊. ِر.ِت( سررشته   

 دستی، خبرگی، چیرگی. 

کارپرداز، استاد، : )َس. ر̊. ِر. ِت(سررشته دار   

 خبره و چیره در کار.

آنچه به ویژه از آبگونه  لبریز،  : )َس. ر̊ (سرریز

یا آبگیر از آن فرو ـ آوند  ـ ها به شوند پر شدن

سر ریخته.  ریزد.   

َز. ِد( ناگهانی و بی آگاهیدن به   : )َس.سرزده 

به خانه کسی رفتن.   *بی فراخوانی جایی رفتن.  

جای  : )َس. ر̊. َز( کشور، مرز و بوم، سرزمین

.درآن بزییند  گروهی از مردم پهناوری که   

زنده شادمان،: )َس. ر̊. ِز. ِد( سرخوش، سرزنده   

دلمرده.  ≠ سردسته، سرجنبان. سرزنده ‖ دلـ   

نکوهش، سرکوفت،: )َس. ر̊. َز. ِن( سرزنش   

نکوهیدن.   سرزش کردن: بیغاره، پیغاره ≠ ستایش.  

" چنین گفت شیرین که آن بد کنش    
" فردوسی  که چرخ بلندش کند سرزنش.      

سر و   بیماری =سر + سام : )َس. ر̊ ( سرسام 

سام +  چم سینه() به مغز. چنانکه در برسام: بر  

سرگشتگی.  *.سترسا  ِپریشانی ‖ بیماری سینه  

: )َس. ر̊ . م̊ ( آنچه مایه سرسام شود، سرسام آور 

 هنگفت، بی شمار. 

شاداب.تر و تازه، خرم، : )َس. ر̊. َس( سرسبز   

فرمانبردار، یکدل، : )َس. ر̊. ِس. ِد(سرسپرده   

   سرسپردگی: شیفتگان. سرسپردگان: .شیفته شده

 شیفتگی. 

توان، پایدار، پرکار، پر: )َس. ر̊. َس( سختسر  

ستیهندگی ، سرسختی: سخت کوش ‖ بی پروا. 

 سرکشی، بی پروایی.

درونی  : )َس. ر̊. َس( راهرو، گشادگی سرسرا

.راه یابند بدان  *که چند سراچهخانه پیش در   

،  و بازی : )ُس. ُس. ِر( جای سریدنسرسره   

 جای سراشیب و لیز، سرسره روی برف.  

، شاخه شاخه درخت سر: )َس. ر̊ ( نوک وشاخسر

   گالویز شدن دو کشتی گیر.‖    ـ ی باریک و نازک

، ماالمال. : )َس. ر̊ ( لبالب، لبریز، پرسرشار  

نهاد، خوی، گوهر، نیاد، خیم. : )ِس. ِر (سرشت  
پاک سرشت، گران سرشت.  آمیزه ها: .: نهادینسرشتین   

" که آهوست بر مرد گفتار زشت    
" فردوسی  بود این سرشت. غازآ ود زترا خ      

آمیختن،  » س̊ـریشتـ ن« : )ِس. ِر. َت( سرشتن

  *خازه . سرشتنورزدادنخازه کردن، آغشتن، 

   برای درست کردن نان و شیرینی 

)سرشت، سرشد، خواهد سرشت، بسرش، 

 سرشنده، سرشته(. 

ِت( آمیخته، درهم شده، خازه ـ  )ِس. ِر. :سرشته 

 شده، آغشته. 
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آب چشم اشک.  » س̊ـریشک «( . رِ )ِس  :سرشک   

چکه.   هنگام گریستن.  

" ببارید پیران  ز مژگان سرشک   
   "فردوسی   تن پیلسم در گذشت از پزشک.    

شرمسار، شرمزده،   ِش. َک.ِت()َس. :سرشکسته 

 سرافکنده، خوار.

بخش کردن چیزی   : )َس. ر̊. ِش. َک(سرشکن

 میان یک گروه که به هر کس بهره یی برسد.

ماریدن و آ : )َس. ر̊. ُش( شمردنرشماری س  

 مردم یک شهر و یا یک کشور.

نام آور، نامور، نامدار، )س. ر̊. ِش( :سرشناس  

≠ گمنام.   . سرشناسنامی، شناخته شده، خنیده  

چربی روی شیر، نمشک. : )َس( سرشیر   

، مایه  وا داشتن به سرفیدن ( دَ  ر̊.: )ُس.سرفانیدن 

 سرفه کردن شدن.  

سدای کوتاه و گاه پیگیر که از   . ِف(: ) سُ سرفه

آن خارش و سوزش گلو   *ته گلو برمی آید. شوند 

 یا بیماری است. 

)سرفید،، سلفیدن.: )ُس. دَ( سرفه کردنسرفیدن   

 سرفد، خواهدسرفید، بسرف، سرفنده، سرفیده(. 

‖ ، سر کوچک کاهیده ی سر : )َس. َر(سرک 

پیراستن   سرک کردن:  زنان سرخاب و سفیداب 

ـ  . سرک یدرخت سربریدن شاخه های ، درخت 

گردن کشیدن، دزدیده به جایی نگریستن. کشیدن:   

:  )َس.َر( سربار، فزونی بار. سرک   

واژه   ، پیشکار ‖: )َس( کارفرما، کارگزارسرکار

‖ فرنام افسران تا پایه سرهنگی.  کسی به ارج  

با کسی ساختن یا زندگی  )َس. َک.دَ(  :سرکردن

آغازیدن به کاری.‖  آمدن سازگاری، کنار ،کردن  

سردار، فرمانده، سرـ   )َس. ر̊. َک. ِد(: سرکرده 

: سرکردگان.بیشال دسته، فرنشین، مهتر.  

نافرمان، گردنکش، چموش. : )َس. ِک(  سرکش  

" زمین سر به سر گفتی از آتش است    
فردوسی"   هوا دام اهریمن سرکش است.     

نیرومند، توانا، سرافراز. به چم سرکش:   

ین داد پاسخ که آمد نشان " چن   
" فردوسی  ز گفتار آن نامور سرکشان.      

‖ باز ـ   : )َس. ِک( گردنکشی، نافرمانیسرکشی

‖ زورمندی، گردنکشی.  رسی،  رسیدگی  

" نشست تو بر تخت شاهنشهی   
   فردوسی"   سرکشی باد و هم فرهی.همت    

، سرزدن کردن بازرسی: )َس. ِک. دَ( سرکشیدن

   . از آوند  آشامیدن چیزی ‖

فرنشین کالنتری. : )َس. َک .َت( سرکالنتر  

*  از سرکه+ انگبین،: )ِس. َک. گَ( سرکنگبین   

 سکنگبین.  

دژ.  سرزنش ‖ جای بلند، : )َس. ر̊ ( سرکوب   

شکست دادن دشمن.سرکوب کردن:   

بیغاره، گواژه، سرزنش، : ) َس. ر̊ ( سرکوفت  

 نکوهش ≠ ستایش. 

ده، واپس زده  سرخور: )َس. ر̊. ِت( کوفته سر

 شده، ناخشنود، دلسرد، ناامید، واخورده.

ترش  باده انگوری    و«ـ  رکس  » : )ِس. ِک(سرکه 

  شوند به و  ،می بهدگرشدن آب انگوراز  شده.

آن  *آشوردن و و ترشیدن  «باکتری ها» بودش   

از ترشانیدن خرما و انجیر    .سرکه بدست می آید 

   نیز سرکه می گیرند.

بنهاد راست " بیاورد زن خوان و     
  "فردوسی  بر او تره و سرکه و نان و ماست.    

داستان، رویداد ‖ ( . ذ َ: )َس. ر̊. گُسرگذشت

افسانه.  کارنامه مردم یک کشور ‖  

: )َس. ر̊. گِ( خشمگین، سرسنگین،  سرگران

 ناخشنود، رنجیده.

سرگراینده، سرکش، : )َس. ر̊. گَ/ گِ( سرگرای

.مسرپیچی کننده، نافرمان‖ بی آرا  

باالتر از   ی ارتش پایهافسر: )َس. ر̊. گُ( سرگرد 

 سروان. 

سرگشته، گیج، سراسیمه،  : )َس. ر̊.گَ( سرگردان

شان ‖ گم گشته، آواره، بی خانمان، دربدر.پری  

گرفتار، درکار‖ : )َس. ر̊. گَ( درگیر، سرگرم 

 سرخوش، سرمست.

کارهای سرگرم کننده.  : )َس. ر̊. گَ(سرگرمی   

 بازی، گردش. 

: )َس. ر ̊( سردسته، سرکرده، بزرگروه سرگ  

 خاندان. 

  که کارـ گاو و گوسپند  : )َس. ر̊. گُ( سرگزین 

برای شاه و یا   ان گله ی  گله دارگزاران از 

بر می گزیدند.  فرنشین ده  

شوریده، آسیمه، آواره، : )َس. ر̊. گَ (سرگشته   

 کاتوره، سرگردان، دربدر، درمانده، فرومانده،

سرگشتگان. بیشال: ، گیج. شمیده، نا بسامان

سرگردانی. سرگشتگی:  

" نهنگان که کردند آهنگ اوی    
" فردوسی  ببودند سرگشته در جنگ اوی.      

، سخن آهسته  گوشی( در : )َس. ر̊سرگوشی 

 درگوش دیگری.  
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نابی، ناب شدگی، پاالیش  : )ِس/َس. ِر (سرگی  

 شدگی، پاکیزگی. 

   چرخش*سهشسرسام، : )َس. ر̊. ِه( سرگیجه 

از دست   در مغز، سرگردا.بهم ریختگی سر و 

*دادن ترازمندی.  

تپاله، پشکل، پهن، »سرگین«   ر̊ ( : )ِس.سرگین

پیخال.  پس مانده ی چارپایان، گه.)گُ. ه̊ (.  

با *خرفستریه گـ رتـ ک« » گــو:  سرگین گردان  

سرگین  که  مانند سوسکهوش شگفت انگیز، ه

با  ،خود چند برابر سنگینی  ، دیگر راجانوران   

سانی به النه می برد.به آ غلتاندن   

الد، سِردیوار، باالی دیوار≠  بن : )َس. ر̊ (سرالد

 پای دیوار.

فرمانده لشگر، افسر  : )َس. ر̊. َل. گَ( سرلشگر

 ارتش باالتر از سرتیپ.

*،پناد   دمای پایین « »سرماگ  )َس. ر̊ ( :سرما  

در پاییز و زمستان.  ~ ≠ گرما. پناد سردی   

رماش گرم و نه سرماش سرد " نه گ   
"فردوسی  همه جای شادی و آرام و خورد.     

ماه به ماهانه، پولی که سرهر )َس. ر̊ (: سرماهی 

پرداخت شود.  کارگر و کارمند   

برای  دستمایه، دارایی، پول  )َس. ر̊ ( :سرمایه

‖ توانایی   کاریسرمایه گذاری درآغازیدن کار و

‖ پایه، بن.*.کیدانشیگ و هنری، دارایی نا ماتک  

بها، ارج.سرمایه:   

" مگر بشنود پند و اندرزتان    
"فردوسی  و ارزتان.  سرمایه ،بداند      

، مست، سرخوش، دلشاد  (.َم )َس. ر̊ : سرمست   

خودخواه، خودبین، خودپسند. مدهوش‖ شادمان‖  

،  سرنای، سورنای، ساز بادی . ر̊ ()سُ : سرنا

وراخ، لوله ی دراز چوبین یا توپالی با چندین س   

 که با دمیدن آنرا به آوا در می آورند. شهنا. 

، سربرگ، هسرواژه، فرنام (.مِ )َس. ر̊ : سرنامه  

پیشگفتار. آنچه نامه با آن آغاز شود.  

" سر نامه کرد آفرین بزرگ    
    " فردوسی  به یزدان پناهش ز دیو سترگ.    

سرگروه نیروی دریایی.  )َس. ر̊ ( :سرناوی  

گردسرخ رنگزنگار سرب،  (.ن̊)ِس. رَ : سرنج  

که در نگارگری، شیشه سازی و سوفالگری  

 کاربرد دارد. 

سیمی درشت سوراخ  *گربال )َس. ر̊ (: سرند

شن. خاک بیز ‖ ریسمان   برای بیختن خاک و  

انداختن جانوران.  برای به دام  

. دَ  :سرندیدن  گربال  سرندکردن، بیختن، ()َس. رَ̊

 کردن، بیزیدن ‖ آبیاری کردن.

نگون سر، باژگون، واژـ   (. نِ )َس. ر̊ : گونسرن

گون، وارو، سرازیر، واژون، باشگون ‖  نابود، 

سرنگون شده:  نگونسار، ازهم پاشیده، برانداخته. 

 نابود شده، ازمیان رفته، برانداخته شده.

نبشته شده، برنهاده،  ( . ِن. ِو )َس. ر̊ : سرنوشت   

  *همردمزاد  *بخت، آنچه درزندگی بی یازِش 

پیش می آید. یش برا  

، درختی خاگی دیسه» سرو«  : )َس. ر̊ (سرو  

باریک سوزنی برگهای با شاخه های کوتاه با    

یزد و برگهای تازه  ر برگهایش کم کم میدیسه، 

 ازاین رو همیشه سبزاست.  د،جایگزین می شو

ایران می روید.   *اَپاختر بخش های کوهستانیدر  

سروسهی.سروآزاد، سروناز،   

بد سبز و برگش گشن " یکی سرو     
" فردوسی  برو شاخ چون رزمگاه پشن.      

 از فروزه های سرو: راستین، بلند، سرافراز، پابرجای. 

. راست، پا برجای  سروآزاد: سروی  
" چو رستم بپیمود باالی هشت    

" فردوسی   بسان یکی سرو آزاد گشت.      
چامه، چکامه، سروده، سخن : )َس. ر̊ ( سرواد  

اََسرواد.و سخن ناسروده.    رنوشتاآهنگین ≠    

ستوان یکم. )َس. ر̊ ( افسرارتش باالتراز: سروان  

آواز، آواز شاد و ت «  رُ ـ» س̊ : )ُس. ُر(سرود

 دلنشین گروهی. 

" سرودی به آواز خوش درکشید    
" فردوسی  که اکنونش خوانی تو داد آفرید.      
" همی خواند هرکس به آواز رود    
"فردوسی  سرود. همی گفت هر کس به شادی      

سراییدن، چکامه » س̊ـروتـ ن« : )ُس. دَ( سرودن  

سرود: سراینده، چامه سرا. سروده گوی: سرودن.   

چامه، چکامه، سرواد. )سرود، سراید، خواهد ـ 

 سرود، بسرای، سراینده، سروده، سرایش(.

گفتن، سخن گفتن سرود:   

" سخن هیچ مسرای با راز دار    
" فردوسی  از و یار.که او را بود نیز همس       

‖ فرنشین، بزرگ  خداوندگار : )َس. ر̊. َو(سرور 

: بزرگی.سروریپرست، ساالر. تبار، سر  

" همه سروران آفرین خواندند    
"فردوسی  .د خواندنورا شهریار زمین       

]اسروش[ فرشته، » سـ̊ـُرش «  ( : )سُ سروش   

ماه خورشیدی  هرروزهفدهم ازپیک ایزدی‖ نام   
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ـ تی، یکی از ایزدان نماد فرمانبرشدرآیین زرت  ‖

 داری از اهورا مزدا و آموزاندن به بندگان.

" به فرمان یزدان خجسته سروش    
" فردوسی  مرا روی بنمود در خواب دوش.      

. ایزدی پیکسروش:   

" سروشی بدو آمده از بهشت    
" فردوسی  که تا بازگوید بدو خوب و زشت.     

، ستنگاه شاخ ر رون گاه[ ] س (سَ /)سُ  :سروگاه

   .جانورانجای شاخ 
شاخ جانوران شاخدار.: )ُس /َس( سرون  

کپل   *سرین، نشستنگاه مردمزاد، : )ُس(سرون  

، ران جانوران. جانوران  

الیش، ناب، نیامیخته، پاک، بی آ : )َس. ِر( سره

سره ≠ ناسره. ‖ زرناب.  نیکو، گزیده  

نباید که آرند خوان بی بره"    
" فردوسی  های سره. همان پوششت جامه      

مرد جوانمرد، نیکخواه، )َس. ِر. َم(  :سره مرد   

‖ کارساز. زاده ‖ دانا برگزیده، بزرگ  

فرمانده درارتش، پایه یی  ر̊. ه̊ (: )َس. سرهنگ  

.از سرگرد و پایین تر از سرتیپ باالتر   

" نباید که از کارداران من    
" فردوسی  ز سرهنگ و جنگی سواران من.      

سروری، سرداری،  )از سر+ ی( : )َس(سری

 سپهساالری. 

ن، خیزیدن، فرو ـ لیزیدن، لغزید : )ُس. دَ( سریدن

 خیزیدن، شخشیدن، لخشیدن.

: )َس. دَ( سراییدن، سرودن. سریدن  

گیاهی از تیره ی سوسنی ها، در : )ِس( سریش 

نرا پس از یشتر کوه های ایران می روید، بـُن آ ب

و  *دن ُرخنهخشکاندن آرد می کنند، برای چسبان  

 چیزهای دیگر کاربرد دارد.

ماتکی چسبناک از جوشاندن  : )ِس. ُش(سریشم  

و پوست برخی جانوران   *استخوان، کرکرانک  

 مانند ماهی و جزآن. در درودگری کاربرد دارد.

سرشتن، خازیدن، خازه ـ : )ِس. دَ( سریشیدن 

 کردن آرد. 

ـ  پایین  تهیگاه،نشستنگاه،   « » کون (  : )سُ سرین

نه، ران، کپل، سرینگاه. ت  

  .باالی سر‖  زیرسری، بالش: )َس ( سرین

، ارج، ارزش سچاک(گ ـ ا» سز: ) ِس( سزا

مزد، پاداش. ‖  درخورا َخش، آَخش، َورج،   

" به رنج اندر آری تنت را رواست    
" فردوسی  بردن به دانش سزاست. خود رنجکه      

شایسته، درخور،» س چاک وار« : )ِس( سزاوار  

سزامند، زیبنده.ان، شای  

سزاوار تختی و تاج مهان "    
   "فردوسی  نیامد نباشد چو تو در جهان.    

ارجمندی،    یه˚«یش̊ـن ـچ» س  : )ِس( سزاواری

 روایی، برازندگی، اندرخوری، درخوری. 

" مگر با سزاواری و خرمی   
"فردوسی  کجا روم را زو نیاید کمی.      

.سزیدن: )ِس . دَ( سزاییدن  

شایستن، شاییدن، » س چیتـ ن« : )َس .دَ( سزیدن

)سزید، ن، سزاواربودن  ارزیدن، درخوربود 

  خواهد سزید، ــ،ــ، سزا، سزیده(. سزد،

مهراندرون همچو اوست روس ار به ع"   
"فردوسی   سزد گر برآیند هر دو ز پوست.     

نااستوار، ناپایدار، »سوست« )ُس. س̊ (: سست  

ر‖ تنبل، کند.نرم، نازک ‖ ناتوان، کم زو   

" بدانست سام نریمان درست    
"فردوسی   که یزدان ورا آن گنه کرد سست.      

بی ارزش. سست:  

خوارست و سست و  زار " گهربی هنر   
"فردوسی  به فرهنگ باشد روان تندرست.      

لرزان، ناپایدار. (.ت̊. بُ )ُس. س̊  :سست بنیاد  

   سا،تن آ ناتوان، (.ت̊. رَ )ُس. س̊  :سست رگ 

نبل.ت  

نمارش به نابخرد،  (.̊ت )ُس. س̊  :سست ریش 

   .مغزتهی نادان، 

تنبلی، ناتوانی، «   ـتیه̊ـ» سوس̊  )ُس. س̊ ( :سستی  

 کم زوری ‖ ناپایداری ‖ کندی، درنگ ‖ نرمی. 

" به تیزی و سستی به کاراندرون    
"فردوسی  خرد باد جان تو را رهنمون.      

وند از آگل پخته، [ ، سوفار ]سوفال: )ُس( سفال

 گل پخته. 

: )ُس. ل̊. گَ( سازنده آونده های سفالین. سفالگر  

. هرچیز ساخته شده از سفال: )ُس( گلین، سفالین  

: )ِس. ف̊ ( سخت، ستبر ‖ چگال.سفت  

   . رخنهسوراخ سوزن، سوراخ، : )ُس. ف̊ (سفت

دوش، شانه.«   تـ̊» سوف . ف̊ ()سُ  :سفت  

" بر آن سفت سیمین مشکین کمند    
"فردوسی  ته چون چنبر پای بند.سرش گش      

: )ُس. دَ( به سفتن واداشتن، به سوراخ  سفتانیدن

 کردن واداشتن. 

: )َس. گَ( سوراخ کننده ی سنگهای  سفتگر

* .بدخشان *بسد. بهادار، مانند مروارید،   
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ـ  ‖ سوراخ ساییدن » سوفتن« : )ُس. َت( سفتن

سفته:   ‖ تراویدن. ‖ سوراخ شدن ، سودنکردن

)سفت، ده، برای سنگهای بهادار.سوراخ کرده ش  

ده، سفته(. نسنبد، خواهدسفت، بسنب، سنب   

" چو نا سفته گوهر سه دختر̊ ش بود    
    فردوسی"  .بود  شافسر̊  نبودش پسر؛ دختر    

کردن.: گذشتن، گذرسفتن  

" بزد بر کمرگاه مرد سوار   
"فردوسی  . بدارآ نسفت آهن از آهن      

برگه ی بدهی و    در بازرگانی، . ِت(: ) سَ سفته 

خرید و فروش سفته بازی: ، زمان پرداخت آن

. بنچاک، نـََورده.سفته های بازرگانی  

سوراخ شده، شکافته. : )ُس. ِت(سفته   

" نخستین ز گوهر یکی سفته بود     
" فردوسی  یکی نیم سفته دگر نابسود.      

سخت، استوار. : )ِس. ِت(سفته   

. کردن سفتن، سودن، سوراخ : )ُس. دَ(سفتیدن  

.. دَ( سوت زدن )ِس  :سفلیدن  

: )ُس. دَ( سرفیدن، سرفه کردن.سفلیدن  

گروه سررشته داران   *درمهستان: )ِس( سکاالد

   مردمیبرای پیشبرد کارهای  مردم برگزیدگان

 و کشوری.

مند بودن،  اندیشه ] سگالش[: )ِس. ِل(سکالش

کارسازی کردن.  ‖  اندیشه  

* مپرسیدن،هاندیشیدن ‖  ( : )ِس. دَ سکالیدن  

سگالیدن.  *.سوباردن  

درهم پیچیدن.  دَ( َک.: )ِس.سکرفانیدن   

لغزیدن،   ]شکرفیدن[ : )ِس. َک. دَ(سکرفیدن 

خوردن، شکوخیدن، زمین خوردن. سکندری   

 زمین خوردن ستور. 

، پاره : )ِس. َک. َت( گسستن، گسلیدنسکستن  

گسیختن، کنده شدن، جدا شدن. ـ گشتن،   

مه" غل و بند درهم سکستم ه    
"فردوسی  دوان آمدم نزد شاه رمه.      

سکالنیدن:شکستن.  . ِک. ن̊. دَ(: )ِس سکالندن  

 به شکستن واداشتن. 

]سگلیدن[ شکستن، فرو  : )ِس. َک. دَ(سکلیدن  

 سکلیدن، گسلیدن. 

‖ گزندگی.  سرفه ‖ خراش : )ِس. َک. ن̊ (سکنج  

سرفیدن، سرفه کردن‖  دَ(.: )ِس. َک.ن̊سکنجیدن  

ن ‖ خستن، خراشیدن. تراشیدن‖ گزید   

به سردر ـ لغزش پا،  : )ِس. َک. ن̊. دَ(سکندری

. آمدن، پا پیش خوردن. سرنگونی  

چنگگ چند شاخه برای باد دادن  : )ِس(سکو

تختگاه، پله  ‖  و جدا کردن  دانه از کاه  *بنوها

 مانندی در کنار در خانه یا پای درختان. 

یکی از رده های پیشوایی    : )ُس( ]سکوپا[سکوبا

در آیین ترسایی، برابر با موبد در ایران،  یونانی  

این واژه  » اپیسکوپوس« به چم : پاسدار، چشم ـ 

 گمار، نگهبان، نگرنده. 

سکیز، اسکیز، اسکیزه، لگد،   : )ِس. ِز(سکیزه

  جست و خیز ستور، جفتک، آلیز.

جست و خیزکردن، تاختن،  : )ِس. دَ(سکیزیدن  

 جفته افکندن، آلیزیدن ستور.

گوشتخوار،  پستانداری» سگ « )َس(   :سگ

، دارای نژاد های  تیره ی سگ سانانسردسته ی 

و سهش بویایی اش بسی توانمند است،  گوناگون،

در کارهای گوناگون، یاری دهنده ی ارزنده ی  

و فرهنگ  در آیین زرتشی  است.  *مردمزاده

باستانی ایران، سگ جانداری خجسته است که با  

ستیزد.  جانداران اهریمنی می  

" نیابند مر یکدگر را به تگ   
   "فردوسی   دوان همچو نخجیر در پیش سگ.    

( نمار به بیهوده به هر سو  : )َس. گ̊سگ دو

. سگدوی: دوندگی بیهوده و نا سودمند.دویدن  

بدسگال: بد اندیش.  )ِس( اندیشه، پندار.: سگال  

" ستم باد بر جان او سال و ماه   
"فردوسی  بد سگال.کجا بر تن تو شود       

، اندیشه اندیشیدن، چاره جویی: )ِس. ِل( سگالش  

اندیشه بد.  ‖ ـ مندی  

ـ  *اندیشنده ‖ هـَمپرسی(  : )ِس. ِل. گَسگالشگر

 کننده، همپرسی خواهنده. 

اندیشیدن،  » اوسکاردن «  : )ِس. دَ(سگالیدن  

چاره جویی، سگالش: پنداشتن ‖ دشمنی کردن. 

اندیشنده،  سگالنده:  ی.اندیشه، همپرسی، نگرخواه 

اندیشیده، چاره جویی شده. سگالیده: چاره جو. 

ه به سگالیدن، بسگال، بیاندیش، و ب  فرمانسگال: 

بدسگال، چاره  چم سگالنده بسان پسوند، مانند:

خواهد سگالید، بسگال، سگالد، )سگالید، سگال.

  سگالش(. سگالنده، سگالیده،

" همه بد سگالید و با کس نساخت    
   "فردوسی   .به کژی و نامردمی سر فراخت     
گره ابرو، چین پیشانی ‖  : )ِس. گِ. ِم(سگرمه    

 اخم، آژنگ میان ابروها. 

: ) َس. گَ( چنبره ی کوچک توپالی برای سگک  

.و جزان کفش کمربند، بستن   
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سرفیدن، سرفه کردن.: )ُس. دَ( سلفیدن  

: )َس( آرایشگر، پیرایشگرسلمانی  

شکری، لب چاکدار. : )ِس. ُل( لب سلنج  

ناخن دست و پای  ب،سم » سومب « : )ُس(سم  

.  شاخی ماتکازچارپایان مانند اسب، خرواستر  

" اُبا گرز و با کاویانی درفش   
    فردوسی"  زمین کرده از سم اسبان بنفش.    

ی دربیابان برای رهنوردان. زیرزمینخانه  :سم  

" بیابان سراسر همه کنده سم    
فردوسی"    در سم به خم. همان روغن گاو     

در   به نام کاله دیوان،رستنی )َس( : سماروغ 

. گونه های گوناگون جاهای نمناک می روید   

سماروغ   دارد برخی سمی و برخی خوراکی.

 ناک، ~ زار. جایی که سماورغ بسیار روید. 

اِسپاش پیما.**.کشتی سپهرشتی، ـَ ( ک:)سَ سماری  

لپه ای ـ ی از تیره ی دو درختچه ی : )ُس(سماک 

   میوه اش ها، دارای گل های سپید خوشه یی،

برای  نو ترش است، کوبیده و گرده آکوچک   

 چاشنی برخی خوراک ها کاربرد دارد. 

. خانه چخت  *،چخت آسمانه، : )ِس. ِن( سمانه   

گودال زیر پناهگاه زیرزمینی، : )ُس. م ̊(  سمج 

‖ گنداب راهه، گنداب رو.زمینی برای گوسپندان  

گل یاسمن به رنگ های » سمن« . َم( : )سَ سمن  

خوشبو.: سمن بو زرد و سپید.  

" بنفشه گل و نرگس و ارغوان    
   "فردوسی  سمن شاخ و سنبل به دیگر کران.    

.اسب زرد رنگ : )َس. َم(سمند   

" نهادند زین بر سمند جهان    
" فردوسی  خروش آمد از دیدگه در زمان.     

  شیره یاز شیرین مزه خوراک( َم : )َس. سمنو 

ی یکی از سین ها *رد  و کرکم.، آجوانه گندم   

 هفت سین نوروزی.

پستانداری از تیره  « ـ سیُمر رـُ » سم: )َس(  سمور 

گوشتخوار، کوچکتر از روباه،   ی سموریان،ـ 

تنش باریک و کشیده، پاهای کوتاه، پوستش به  

نرم وگرانبها.  رنگ های خاکستری و سرخ تیره،  

پخته شده با آرد بی ، نان  ) َس( نان سپید : سمید 

نان با آرد دو بار بیخته شده. : میدهنان   ،سبوس  
. (  بی سبوس ) درمک: آرد سپید  

( سم چارپایان ‖ سوراخ و آغل   : )ُس. ن̊سنب

 زیرزمینی برای گوسپند و بز، سمنچه.

کارد و  برای تیز کردن  سنگ: )ُس. ِد( سنباده

   شمشیر و تراشیدن سنگهای گرانبها.

ی  بارویه   ستبر یا نازک *نفج )ُس. ِد( :سنباده

کارهای درودگری و نگارگری  ویژه ی  زبر

.  ساییدن چوب و تختهبرای   

سنبیدن، کاویدن، : )ُس. ن̊. دَ( ]سنبانیدن[ سنباندن  

  کاونده.سنباننده: چپاندن. سوراخ کردن، سفتن ‖ 

سوراخ کننده.سنبنده:   

اخ  به سنباندن واداشتن، سور : )ُس. دَ(سنبانیدن

 گردانیدن. 

( کشتی کوچک.: )ُس. بَ سنبک   

گیاهی از تیره ی سوسنی ها : )ُس. ن ̊.ُب(سنبل   

ی خوشه یی به رنگ های بنفش و  دارای گل ها

در گلدان می کارند.پیازش را  سپید،  

سوراخ  سفتن، »سومـ̊بیتـ ن« : )ُس. ن̊. دَ(سنبیدن

سوراخ سنبنده: کاویدن‖ چپیدن در جایی.  کردن،ـ   

به سنبیدن،  فرمان سنب:کاویده. یده: سنبکننده.   

بسنب. و به چم سنبنده بسان پسوند، مانند:آهن ـ  

 سنب، پوالد سنب. 

  هایساز کهن ترین یکی از ( : )َس. ن̊سنتور

 رخدانَزَ  *ی به دیسه*تبنگویی زهی،  ایرانی، ساز

ر آن کشیده بسیم های بسیار  )یاناجور(، *،نابرابر

. شود اخته می بلند نو ی با دو زخمهشده است 

است. ساخته ی فارابی  گویند   

دو پاره   سازهای کوبی، یکی از  : )َس. ن̊ (سنج

کوفته می شود.که بهم ) از برنج (  و کاو گرد  توپال  

" وزان جایگه بانگ سنج و درای   
فردوسی"    خروش آمد و ناله ی کرنای.      

پستانداری کوچکتر   »سنچاپ«  : )َس. ن̊ (سنجاب

استه ی جوندگان، پوستش موهای  از گربه، از ر

.و دمش دراز و پر مو است نرم وانبوه   

به سنجیدن واداشتن.  : )َس. ن̊. د(سنجانیدن  

درختی کوتاه و  «  »سنچیت  : )َس. ن̊. ج ِ(سنجد

، گلهایش خوشه یی و خوشبو، میوه اش خاردار  

، مغزش آرد به رنگ سرخ تیره، پوست نازک  

خوان   . یکی از سین هایکمی شیرینمانند و

 نوروزی ست. 

" چو شب کرد بر آفتاب انجمن    
  فردوسی"  کدوی می و سنجد آورد زن.    

)نامپویه از سنجیدن یا سختن (   : )َس. ن̊. ج ِ(سنجش

برآورد، ارزیابی.آزمودن، اندازه گیری،   

ترازو ‖    *سنگ ترازو، کپه ی : )َس.ج ِ(سنجه

. سنجه ی نیک و بد، روا و ناروا پیمانه، اندازه ‖  

" ز دیوان به پیش اندرش سنجه بود    
"فردوسی  که جان و دلش زان سخن رنجه بود.     
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اندازه  آزمودن،« » اوزموتـ ن : )َس. دَ(سنجیدن  

 ـ گرفتن، برابری کردن چیزی با چیز دیگر، برـ

  ارزشیابی کردن ،، ارزیابی کردنآوردن، پیمودن

سنجیده:  آنکه بسنجد. سنجنده: آزمون. سنجش: 

آزمودگی، سنجیده سنجیدگی:. ، خردورانههآزمود   

بسنج و به چم   به سنجیدن، فرمانسنج:  بودن.ـ  

سخن  سنج، گرما سنجنده بسان پسوند، مانند: 

)سنجید، سنجد، خواهد   لرزه سنج.سنج، زمین 

 سنجید، بسنج، سنجنده، سنجیده، سنجش(. 

" بدان کز زبانست مردم به رنج    
"    فردوسی  ج.چو رنجش نخواهی سخن را بسن     

ارزیدن. سنجیدن:   

" چه سنجد بد اندیش با بخت تو    
" فردوسی  به پیش پرستنده ی تخت تو.      

آهنگران  و آهنی مسگرانابزار: )ِس. ن̊ ( سندان  

با   روی آن که پاره های آهن و مس گداخته را

می کوبند. چکش ستبر  

" کمند افکن و مرد میدان بدند    
"فردوسی  ندان بدند.به رزم اندرون سنگ س      

چهارپایه پشتی دار برای : )َس. ن̊. دَ(  سندلی

نشستنی.   نشستن.   

  ه، سرگین مردمزاده. ـُ گ: )ِس. ن̊. ِد( سنده

   ( سندان آهنگران و مسگران.ن̊. دِ : )َس. سنده

کانی   *ماتکان توده ی »سنگ« : )َس. ن̊ (سنگ

که به گونه ی نیادی بهم چسبیده و سفت و سخت 

اندازه ها  در زمینپوسته ی  *پهنه ووشش  پ روی 

.یافته می شود  و گونه های جوراجور  

" ز سنگ و ز گچ بود بنیاد کار   
" فردوسی  چنین کرد تا باشد آن پایدار.      

برای    *از سنگ یا توپالابزار )َس. ن̊ (: سنگ

. چیزها سنجش سنگینی  

ارزندگی، شکوه، گرانمایگی، )َس. ن̊ (سنگ:   

آبرومندی ‖ ارزش ‖  سنگی،فرهمندی، گران

 آهستگی، آرامش. 

" خردمندی و رای و فرهنگ تو    
" فردوسی  شکیبایی و دانش و سنگ تو.      
" نگه کرد هوشنگ با هوش و سنگ    
" فردوسی  گرفتش یکی سنگ و شد پیش جنگ.     

الک ـ  «   گ» کـ شـ و   (. پُ )َس. ن̊ : سنگ پشت

ر و وری از تیره ی خزندگان، تخم گذاپشت، جان  

مگر  استخوانی سراسر تنش یپوشش گیاهخوار،  

  *سیج *ام سهشهنگرا می پوشاند، سر و دمش

  آنها را زیرالک می برد. خشک پشت.

ویژه ی ماهیچه یی    *هندام : )َس. گ̊ (سنگدان

برای خرد کردن دانه و  پس از چینه دان پرندگان  

شده.  *دهسنگهای اوبار خوراک با  

دل، نماربه ستمکار،    سنگین : )َس. گ̊. ِد(  سنگدل  

بیدادگر، مردم آزار. سخت دل، ستمگر،   

" ز کار نبشته بشد تنگدل   
  "فردوسی    .که آن مرد بی دانش و سنگدل    

گودال برای  : )َس. گَ( پناهگاه، جان پناه، سنگر

 سربازان هنگام جنگ.

نانی است که روی سنگ می   )َس. گَ(: سنگک  

تگرگ. ه: سنگچ ـ پزند ‖ سنگ خرد و کوچک‖  

. سنگمین پر : )َس. گ ̊( سنگستان، زسنگالخ  

" چو زان بگذری سنگالخ است و دشت   
"فردوسی  که آهو بر آن بر نیارد گذشت.      

نگاره های برجسته )َس. ن̊. ِن. ِر(  :سنگ نگاره  وکنده کاری شده بر روی سنگ.  

کنده ـنوشتار ()َس. گ̊. ِن. ِب. ِت : شتهنبسنگ  

های نگ. مانند: سنگ نبشته شده روی س کاری 

میخی برکوه.  *شاهان هخامنشی با دبیره ی   

بازمانده یا نشان و رگه   : )َس. گ̊. ِر(سنگواره

گیاه یا جانور که از سده های بسیار دور  یک  از

.   نگ بازمانده است تا امروز به گونه ی س   

: )َس( بزرگوار، گرانمایه، شکوهمند.سنگی  

اه زمین دو سنگی، دو جنگی، دو ش"    
" فردوسی    .یکی شاه خاور یکی شاه چین       

ساخته از سنگ ‖ »سنـ̊گـِن «   : )َس. ن̊ (سنگین  

زنده، گرانبها، پرهزینه ‖ دشخوار، بدگوار‖ برا

سنگین ≠ سبک. . برازندگیسنگینی: گرانمایه.  

کناره. سون، سوی، کنار، » سوک« : سو  

≠ تاریکی.  ، روشنایی پرتو، فروغ: سو  

سو که تابنده شید زان " بدو گفت    
" فردوسی  یکی پرده بینم سپید. ید آ بر      

ـ   اسپ  بر، اسپ  ]سواره[» اسوار« : )َس(  سوار

چابک سوار:  بی همتا در دلیری.  یکه سوار: سوار.

ـ مهره  از هر یکدر شترنگ:  سوارکارزبردست.

سوار≠ پیاده. .  مگر پیاده ها  

" از ایران و توران گزیده سوار   
   "فردوسی  ند شمشیر زن ده هزار.برفت    
پهلوان، دالور.  سوار:   

" گزین کرد رستم ده و دو هزار   
"فردوسی  .ز شایسته مردان گرد و سوار      

ی، کار: )َس. ر̊ ( دانا به شیوه های سوارسوارکار  

 چابک در سوارکاری.



 237 

 ،بودن سوار  ک «» اسپ بار    : )َس. ِر(سواره

سواره ≠  رگان.سوا  بیشال: .سواربودن برستور

 پیاده. 

هرچیزکم و اندک، کوچک. : سخت اندک، سوتام  

  برای   هچهارگوشپارچه   خشتک، )چِ( :سوچه

سه  بغلک، پارچه    ‖ شلواربخش میانی گشادن 

.زیر بغل گشادن  برای هگوش  

برخی    بن گیاه شناسی، پیازپیاز، در : )خ̊ (سوخ 

چنانچه آنرا بار دیگر بکارند از نو می  که  گیاه

   د. مانند: پیازنرگس.روی

ـ  آنچه برای سوختن است، ماتک : )خ̊ ( سوخت

آنچه برای گرم کردن یا پختن   های سوختنی.

 بسوزانند.

دن[ آتش ]سوزی »سوختن« : )خ̊. َت(سوختن

آتش یا آبجوش ‖  گرفتن، آسیب دیدن تن از   

  ‖ سوزیدن. ، سوزاندنافروختن، آتش گیراندن

سوختن. از  درد سوزش: درخورسوختن. سوختنی:    

آتش سوخته: آنچه بسوزاند یا بسوزد. سوزنده: 

در کار ـ  سوزان ـ سوزنده:  گرفته ‖ آزاردیده. 

به سوختن، بسوز، و به  فرمان سوز: سوختن.  

 چم سوزنده بسان پسوند، مانند: جهانسوز، 

) سوخت، سوزد، خواهد ـ جانسوز، دلسوز.

سوز، سوزنده، سوزا، سوزاک، سوخت،   

آمیزه ها: وزش، سوزه(. سوزان، سوخته، س   

 سوختن ستاره، سوختن دل، واسوختن و جزآن. 

بتان از سر گاه می سوختند  "   
  "فردوسی  بجای بت آتش برافروختند.    

پیوند دردانش جانورشناسی : ) ُت( وساز سوخت

دستگاه های گوناگون تن با یکدیگر. درسازوکار   

 فرآورده های فزونی سوخت و ساز با کنش  

ون ریخته می شوند.   رانش بیر   

 بر، هوده.بازدهی،  بهره، » سوت« :سود

بهره مندی، بهره وری. : ودبریس  

" که بازاریان میوه دانند سود    
" فردوسی  کدیور بود مرد کشت و درود.      

ستد، بازرگانی، خرید و فروش. داد و)ُس( : سودا  

.: )ُس. گَ( بازرگان سوداگر  

سودمند، «   کـ سوتاـ̊بـ ر» سوت : ) ̊د (سوددار

 بهره دار، سودبخش، بارور.

سود دار، سود » سوتـُـمـ ند«   ( . مَ ) ̊د: ندسودم  

       بارده، بارآور.ـ بخش، بهره دار، به دردخور،

" نبشتند پس نامه ی سودمند    
" فردوسی  به نزدیک پیروز شاه بلند.      

سفتن، ساییدن، کوبیدن، » سوتـ ن«  ( : )دَ سودن  

  ،فرسودن‖ گداختن ‖ بساویدن نرم کردن چیزی ‖

سود، ساید، : ساییده شده، نرم شده. ) سودهمالیدن. 

سود، بسای، ساینده، سوده، سونش(. خواهد   

" چو سوهان پوالد بر سنگ سخت    
" فردوسی  همی سود دندان خود بر درخت.      

تیزکردن و درخشاندن.سودن:   

" یک امشب شما را نباید غنود    
   فردوسی"  باید بسود.همه شب سر نیزه     

 *‖ بیوگانی بزم، جشن، مهمانی» سور«    :سور

. )واژه پارسی است(جشن ا َروسی    

"  ِز تو چشم اهرمنان دور باد    
" فردوسی  دل و جان تو خانه ی سور باد.       

روزن،  روزنه، « ـ سوراک » سوالک : سوراخ 

گودال، چاله. رخنه،   

" ز سوراخ چون مار بیرون کشی    
" فردوسی  ی دامن خویش در خون کشی.هم      

سوری: می ِگل سرخ، سرخ، سرخ رنگ، : سوری  

 آب رز، باده سرخ رنگ.

ی  درد  سوختگی،   ،سوزش  « چـ» سـُ :  سوز

به چم   سوختگی ‖ باد بسیار سرد. همانند به درد 

جانسوز، جهانسوز،   مانند:بسان پسوند، سوزنده

سوختن و ساختن نمار به   سوز و ساز: ز.دلسو

سوختن و    سوز و گداز:و بردباری.  *یوساییب

: لب سوز، آمیزه ها .بی تابینمار به گداختن   

 پیه سوز،  نیم سوز، آش دهن سوز! 

سوزان،  سوزنده، » سـُچاک ـ سـُزاک «   :سوزا

 درکار سوختن، سوختنی.

و   آمیزش *به هنایش  : بیماری واگیردارسوزاک 

و درد  و با چرک بیمار، نزدیکی زن و مرد 

سوزنک. .همراه است  زشسو  

   سوزنده، آتشین، داغ، » ُسچیشنیک«  :سوزان

‖ سوزاننده. آفتاب سوزان.  بسیار گرم و تابدار  

سوزانیدن[ به » ُسچـِنیتـ ن « ]: )ن̊. دَ( سوزاندن  

   کشیدن، آتش زدن، به آتش انداختن، تافتن. آتش

بسوزاند.  یا آنچه آنکهسوزاننده:   

  سوختن( امپویه از)ن   » ُسچیشـ̊ن « : )ِز( سوزش 

سوختگی. درد  سوز،  

ن »  : ) َز(سوزن   بزرگ یا *پالیتو ابزار «  ُسـز 

نوک تیز با سوراخی  باریک و  بسیار  وکوچک 

درزن.  ، برای دوختن،در ته آن  

" نه مرگ از تن خویش بتوان سپوخت    
" فردوسی  نه چشم زمان کس به سوزن بدوخت.     
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آور,   سوزنده، سوزان، سوزش: ) ز̊ ( سوزناک

 دردناک، جگرخراش، دلخراش.

و سامان دهنده ی   سرپرست  : )َز. ن̊ (نسوزنبا

  بودن گذر  *سیج راه آهن برای بی *یها برشگاه 

   *.هاورد ن  آهن

  ‖ سرمایه ‖ راز نهان ‖  : سود و زیانسوزیان

ورد ‖ مهربان. رها  

تر کوچک بالدار با گونه  خرفس : )س̊ (سوسک

درسرخ تیره،جور به رنگهای سیاه، های جورا  

سپیرو.  خانه و جاهای نمدارمی زیید. ،کشتزار  

جانوری  » کربوناگ ـ کرباش « : )س̊ ( سوسمار 

ب و خشکی می زیید، دارای دست و  آدر ،خزنده

دندان های ریز و فراخ، پوستش  پای کوتاه، 

ار ه از پولک های سخت و شاخی، تخم گذ پوشید 

چلپاسه.گونه های جوراجور دارد. است.   

ـ  گل  ،دارپیازگیاهی  »سوسن«   َس(: )سوسن

.  زرد، سپید و الژوردی  هایش خوشبو به رنگهای  

گیاهی از » سیسیم̊ـبـ ر« : )َس. ن̊. َب( سوسنبر

با برگهای خوشبو و گلهای  * ،تیره ی پودنه ها

پودنه ی خودرو.   سپید.  

روشنایی کم  چراغ،  : روشنایی اندک،سوسو  

دور. از  کم چراغ روشناییسوسوزدن: کورسو،   

‖  نیرنگ، دو بهم زنی، دروغ: )ِس( سوسه   

گندم خوار.  کرم  

.شده پخته یگل: سوفال، سفال، آوند سوفار   

: )ف̊. چِ ( شوشه زر یا سیم، خرده ریزهسوفچه   

 ـ ی زر و سیم. ریزه ی هر چیز. 

گوشه، کنج ‖ مرد کم ریش ‖ درد و اندوه. : سوک   

. سوک. در مرگ کسی درد و داغ اندوه،  :سوگ   

کند« : ) ُس. گَ(  دسوگن گند ـ سـ̊ـو  گفتمان » س̊ـو   

. پیمان بستن به  راستگویی  *برای بازنمودن

سوگندنامه.  راستگو بودن.  سوگند خوردن.  

" کنون هر چه گویـَم̊ـش جز آن کند    
"فردوسی   .نه سوگند داند نه پیمان کند       

گریستن، نالیدن و زاریدن. : )دَ( سوگیدن  

زاریدن. اندوهگین شدن، :سولیدن  

. ‖ مانند، سان ، کنارسوی، سو :سون  

هنگام  زری آهن، سیم و  )ِن( ریزه ها :سونش  

  *توپال.سوهان زدن. 

] سوهن[ ابزار پوالدی آجیده شده : )ُس(سوهان  

برای ساییدن توپال و چوب. و ناهموار   

" بیاورد جاماسب آهنگران    
"فردوسی  چو سوهان پوالد و پتک گران.     

  پس از دو. سه  هشمار سه«» : )ِس(  سه

سوم آنکه. ر«ـ  » سی تیک: )ِس. گَ( سه دیگر   

" سه دیگر که اسپت به جای آورم    
" فردوسی  سمنگان همه زیر پای آورم.      

گاو، گاو سرخ رنگ.  : )ُس. ه̊ (سهر  

" چو بر شاه، تازی بیاورد مهر   
" فردوسی  بیاورد فربه یکی ماده سهر.      

  خوش آواز باکوچک و یی  : )ِس. ِر( پرندهسهره

. سیره.پرهای سبز و زرد   

، گریختن ترسیدن و رمیدن. ِه. َت( )ِس  :سهستن  

) سهست، سهد، خواهد  نگریستن.  نمایان شدن ‖ ‖  

(. سهستهـ سهست، بسه، سهنده،   

دریافت درونی. اناز سهیدن، : )ُس. ِه ( سهش  

جانوران  دیگر  ) سگ و بسیارآنکه می سهد. سهشگر: 

  می سهند(. مهربانی را
سه کنجی، سه گوش.  ( : )ِس. کُ سه کنج  

سه ـ  *ستا،سه تایی، سه بار، سه پَ : )ِس( سه گان

   ، سه جور.گونه

هراس. ترس، بیم، «   » سهم: )َس. ه̊ (  سهم  

" چو از دور دیدش پراز سهم و خشم    
" فردوسی  پر از خاک روی و پر از گرد چشم.      

ترسناک،  «  » س همگـِن: )َس. ه̊. گِ( سهمگین  

. هراس آنگیز، هراسناکترس آور،   

" یکی سهمگین کار دارم بزرگ   
"فردوسی  کزان خیره گردد دو چشم سترگ.      

ترسناک، بیمناک، ترس ـ  (  )َس. ه̊. م ̊: سهمناک

 آور، ترس دار.

" فکند از سر تخت خود را به خاک    
   فردوسی"  بر آمد ز جانش آتشی سهمناک.    

ترسیدن، هراسیدن،   ( سخت . دَ )َس. ه̊ :سهمیدن   

 بیم داشتن. 

راست، راست رسته،   «گ  » سهی : )َس(سهی

بلند باال.   سهی باال : راست ایستاده، کشیده،  

 سرو سهی. 

" بزد بر میان درخت سهی   
   فردوسی"   .گذاره شد آن تیر شاهنشهی    
" چو آن نامور کم شد از انجمن    

" ردوسیف  چو در باغ، سرو سهی از چمن.      
ـ ترسیدن، بیم داشتن ‖ اندریافت : )َس. دَ( سهیدن

را می سهم(! نگرانی شما  ) من درونی.  

 ) سهید، سهد، خواهد سهید، بسه، سهنده، سهیده(. 

به نگر آمدن. : )َس. َت( سهیستن  

شماره » سی «، سه بار ده. » سیه̊ « : سی  



 239 

، زیور : ) دَ( آراستن، پیراستن، آمادنسیابیدن  

ادن.و آرایش د   

سه  خار  خارخسک،خار به ریخت  : )َل( سیالخ

راه دشمن. پهلو از توپال برای ریختن بر  

≠ سپید. *مشکی، رنگ زگال.» سیا«  ( : )ه ̊سیاه  

" همه جامه کرده کبود و سیاه    
"فردوسی  همه خاک بر سر به جای کاله.      

.تاریک سیاه:  

" از آن پس که برگشت از آن رزمگاه    
" فردوسی  ر او کرد گیتی سیاه.که رستم ب      

نام اسپ اسفندیار. سیاه:   

" تو بردار زین و لگام سیاه   
" فردوسی  برو سوی آن مرغزاران پگاه.      

)ه ̊ ( سیه چال، جای گود و تاریک،  : چالسیاه

    زندان تنگ و تاریک. 

)ه ̊. دَ ( بد اندیش،  بد سرشت.  :سیاه درون  

خت، تیره بخت.)ه ̊ ( سیه روز، بدب :سیاه روز   

سیاه رنگ، سیاه فام.  )ه ̊ ( :سیاه گون  

)ه ̊. َم ( بسیارمست، بدمست. : سیاه مست  

.  . ِم( سیه نامه، گناهکار، بدکار)ه ̊ :سیاه نامه   

 *زا پناد   از تهیی که خون  رگ( رَ .)ه ̊ :سیاهرگ

د. نباز می گردا *را به دل  

‖   درآمد و هزینهپهرست  *،پهرست  )ه ِ(: سیاهه

.نام چیزهای  نوشته   

درختی از تیره ی گل » ِسب ـ سیپ «   :سیب

سودمند   خوشمزه، میوه اش خوشبو و  سرخیان

رنگهای  در گونه ها ودارای برای تندرستی،   

     .سرخ، سبز، زرد 

گیاهی است بوته یی، بخش   : ) َز(سیب زمینی 

مانند که درون خاک می ـ  *خوراکی آن دژپیه  

 روید، گونه های فراوان دارد. 

سامان دادن.  یدن، آمادن،سیچ : )دَ( یجیدنس  

" به زودی در این کار کردن بسیج    
  "فردوسی  نباید درنگ اندر این کار هیچ.    

، آراستگی.دهناد، سامان :سیچ  

که  خارهای  : خار پشت بزرگسیخول 

آنها   *سیاهرنگ بر پشت دارد و هنگام سیج  

 را مانند تیر پرتاب می کند. ژیکاسه. 

*روسپـَر بودنپر *سهش ـ سگـ̊ر«  » ِسر: سیر  

خوراک ‖ پر، سرشار. پس از خوردن  

" نه پیل و نه تخت و نه بار و بنه    
" فردوسی    .به نانی تو سیری و هم گرسنه      

: بیزار، درمانده، خسته.سیر  

گیاهی از تیره ی سوسنی ها، » سیر« :  سیر  

سپید رنگ است  *بخش خوراکی آن دژپیه های  

می روید.که در زیر خاک   

: )َر. ن̊ ( سیمرغ، مرغ افسانه یی. سیرنگ  

ـ  : )ِر( سهره، پرنده یی کوچک و خوش سیره

 آواز.

   » پـُری، سرشاری. ̊ـ سگریه : » سریه̊سیری

، زرنگ. : چابک، چاالک، تند و تیزسیز  

دم جنبانک. ] شیشالنگ[ : ) َل( سیسالنگ  

، جستن : ) س̊. َت( جهیدنسیستن  

سبزی  » سیسیمبر«  : ) َس. ن̊. َب(سیسنبر

خود رو، درآب  *مانند پودنه یخوراکی، خوشبو  

 و کنارجویبار می روید. 

زیبا، نغز.: نیکو، خوب، سیغ  

ابریشمی بسیار  و بافت   : )َس. ی̊ ( پارچهسیفور   

 نرم و نازک مانند دیبا. 

  رنگ  و  گرانبهای سپید توپال » آ ِسم «   :سیم

ونه ی  به گ، یا به گونه سره درخشان که در کان

می شود. هیا سرب یافت سنگ برخی  درآمیخته   

که کاربرد های  یتوپال رشته های باریک :سیم

* گوناگون دارد. سیم تار و ستار، سیم کهربا.  

" تنش سیم و شاخش ز یاکند و زر   
" فردوسی  بر او گونه گون خوشه های گهر.      

. ، ژیوهسنگینو : توپال آبگونه  سیماب  

گریزان شدند " دوخسته سه دیگر    
   فردوسی"  چو سیماب در دشت پنهان شدند.    

سیم تن، سیمین تن.  ( . بَ : )م̊سیمبر  

" چو بگذشت یک چند روز دگر    
" فردوسی  بر آن نامور دختر سیمبر.      

پولدار.)م̊  (  :سیمدار   

سیرنگ، مرغ افسانه یی.  : )ُم (سیمرغ   

" بدان جای سیمرغ را النه بود    
" فردوسی  خلق بیگانه بود. که آنجای از      

به رنگ سیم، سیمرنگ، روشن، : )م̊  ( سیمگون  

 سپید و درخشان. 

" دگر روز چون سیمگون گشت باغ    
" فردوسی  پدید آمد آن زرد رخشان چراغ.     

سرگشته. : )م ِ( سراسیمه، سرگردان، سیمه سار  

جادو.  .: چشم بندیسیمیا  

ـ خته سا ]سیمینه[ » آسیمـِن ـ سیمـِن « :سیمین 

سیمگون ‖ سپید، روشن.  شده از سیم.  

" ز سیمین و زرینه اشتر هزار   
"فردوسی  بفرمود تا بر نهادند بار.      
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گنجه ی   پستان‖ » سـِنـ گ ـ سن «: )ِن( سینه 

استخوانی سینه که در آن دل و شش ها جای  

آن.   دوپستان بر *دارند، و در مردمزاد   

اخ " بر آن بازو و بال و آن سُفت و ش   
   "فردوسی  میان چون قلم؛ سینه و بر فراخ.    

برافروختن    چرک آوردن و: )ِن. َپ( سینه پهلو

.در شش *گنبدک های پناد   

بسیار دردناک. : )ِن ( جانگداز، سینه سوز   

زر، سیم، مس یا   از *آوند گرد یا خاگی :سینی 

  برنج،  دیواره دار یا بی دیواره.

سیاهرنگ.: ) َی. ه̊ ( سیه فام  

: )َی( سیاه بودن. یهی س  
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«    » س  ت واژه های کم آشنا در وا   
 ........................................................... 

  

 آرمان: هدف

 آشوردن: تخمیر کردن 

 آوند: ظرف 

نورد: قطار  آهن  

 ابدام: جسم

صنعت فناوری، ابزارسازی:    

: شمال اپاختر  

 ارزیز: قلع 

 اِسپاش پیما: فضا پیما 

 اسپرز: سپرز، طحال 

 اسرواد: نثر 

 امیدمند: امیدوار

 انگبین: عسل 

ده: بلعیده شده اوبار  

 اوباریدن: بلعیدن 

 اوگ: اوج 

 آیفت: حاجت 

 بازنمون: نشان دادن 

 بایا: وظیفه، واجب

 بد دریافتی: سوءتفاهم 

 بدخشان: بدخشی، سنگ الل )لعل معرب(

کوچکی از یک هماد )کل(  برخ: بخش  

 برشگاه ها: تقاطع 

 بزیدن: وزیدن ، زدن پنبه )پنبه ی بزیده( 

 بسامان: منظم 

د. برای چیزی که دیده و لمس می شو ـ بساوانام: اسم ذات  

 بُس د: مرجان 

 بنوها: غالت 

 بوی افزار: ادویه

 به دیده گرفتن: در نظر گرفتن 

 به مزد دادن: کرایه دادن

ه گرفتن به مزد گرفتن: کرای  

 به نیک داشتن: تحسین کردن 

 بی سیج: بی خطر 

 بی یکسو: بی طرف 

 بی یکسویانه: بی طرفانه

 بیشینه: حداکثر 

 بیوسایی: انتظار از بیوسیدن 

 بیوگانی: اروسی پارسی است )عروسی(  

 پابستگی: مقید بودن 

 پابسته: مقید 

 پارد: )مانند کارد( ماده، ماتریال 

 پاردیگری: مادیگری 

احترام گذاشتن  پاس داشتن:  

 پاسخده: مسئول

 پاسخدهی: مسئولیت 

 

 

 

  پاسدارانه: محترمانه

 پافه: اجاره 

اجاره کردنسالک دادن، پافیدن:   

 پایندان: ضامن، وکیل 

 پایندیدن: ضمانت کردن 

جه دارپایه دار: در   

 پایه: قاعده 

 پستا: بار، نوبت 

 پلیته: فتیله

 پناد: وای، هوا

 پنادزا: اکسیژن 

ی: هوایی پناد  

 پنده: خال ، نقطه

 پودنه: نعناع 

)پوینده: فاعل ـ پوییده: مفعول(  پویه:  کارواژه، فعل  

 پهرست: فهرست 

سطحرویه،  پهنه:   

 پیوندواژه: حرف ربط 

 تاگ: تاج 

 تبنگو: صندوق، جعبه 

 ترازمندی: همترازی، تعادل   

 تزده: تژده، قباله 

 تسو ساز: ساعت ساز 

 تسو: ساعت 

 تسوک: دقیقه 

 تسوکه: ثانیه

 تسوها: ساعات 

 توپال: فلز ‖ خرده و ریزه های آهن و جزآن 

 توپالی: فلزی 

 تیرآهن: ریل کوس ها ) ریل قطار( 

 چخت: سقف 

   ، خمیر سرشته آرد خازه:

گِل، ِگالبهخازه:   

 خاگی: بیضی 

 خرده ریزه های سیم و زر 

 خرفستر: حشره 

 دبیره: خط  نوشتن  

 دژپیه: غده 

 دستک ها: اسناد 

 دستینه: امضاء

ل: قلب د  

 دماک: بینی 

 دوسانیدن: چسبانیدن 

 دوسگن: چسبنده 

 دهناد: نظم 

 دیسه: شکل

 رخنه: )ُر( کاغذ  
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مـ ن:  بیشال، جمع  ر 

 روسپـ ر:  کروش، معده 

است(  )آنچه دیدنی و لمس کردنی اسم ذاتبساوا نام،  زادنام:  

 زخمه: سکافه، شکافه، مضراب

 زگال: زغال 

 زنخدار جور: ذوزنقه متساوی ضلع

ه: درجه زین  

 زینهار: امانت

 سامه: شرط

 سپرغم: ریحان 

 ستاوند: باالخانه پیش گشاده 

 سترساد: حس 

 سراچه: اتاق

 سرانجام: در پایان 

 سررشته داری: حکومت

 سرسخن: دیباچه 

 سرشت: خمیره 

، آغشتن خمیر کردن سرشتن:   

 سرگفتار: دیباچه 

 سرواد: شعر 

 سرودن: آوازخواندن گروهی    

ف کردنسکنجیدن: سرفیدن، سر  

 سالک: اجاره دادن 

 سوباردن: مشورت کردن 

 سونش: ریزگی توپال ها 

 سهش :  حس 

اس حسا: ها سهش  

 سیج: خطر 

 شومخ: جعفری 

دلیل رایـ ن،  شوند:   

 فراخوانی: دعوت 

 کاچال: لوازم و اسباب خانه، هرگونه

فاعل   پوینده،  کارگزار:  

 کپه: کفه )ترازو( 

غضروف چرندو، کرکرانک:   

، زعفران)معرب( کـُرکـُم: زفران  

 کشتی سپهری: سفینه 

 کلیزانگبین: زنبور عسل 

 کمینه: حداقل 

 کوده: مجموعه

 کوس: قطار رهنوردی 

 کهربا: برق 

 گرانسنگی: سنگینی ، وزن 

 گرانه: وزن )کزازی( 

 گربال: غربال 

   گرده: )گ ( کپی
 گشتارش: وشتارش، مسافرت 

 گفتشناسی: نحوی 

 ماتکان: مواد 

 ماتکی: مادی 

مزاده، آدمی، انسانمردمزاد: مرد  

 مردمزاده: آدمی، انسان 

 مهستان: پارلمان 

 ناماتکیک: غیر مادی 

بی اکسیژن ناپنادزا،  ناوای زا:   

 نبیگ: کتاب 

خنه، کاغذ نفج: رُ   

 نهادک: امانت 

 نیادی: طبیعی 

 واژاک: اصطالح

 واش: علف

 واشزار: علفزار 

هوا زا ، اکسیژنه، با اکسیژنپنادزا، ای زا: و  

اهوپناد، وای:   

 وشتارش: سفر 

 ویر: ذهن 

 ویژه نام: اسم خاص 

 هماد: کل 

 همادی: کلی 

 همپرسیدن: مشورت کردن 

 هنایش: اثر 

 هندام: اندام

 یازش: اراده 

 یکان: واحد 

................................................... .  
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واژه ی ستایش، شادباش، خوش باش،  :شاباش  

دمانی به نوازنده آفرین ‖ پولی که در جشن و شا

یا برسر اروس و داماد بیافشانند. می دهند.  

  که از تنه ی  و ترکهشاخه » شاک «  :شاخ

همانند استخوان بر  *می روید ‖ ابدامی درخت   

پاره.   پارهشاخ:   سر برخی جانوران.  

" نخست از ده و دو درخت بلند    
فردوسی"    که هر یک همی شاخ سی بر کشند.     

ر، دودمان. تیره، تبا شاخ:  

" چه اختر بـُد این از تو، ای نیکبخت    
   "فردوسی  چه باری؟ ز شاخ کدامین درخت.    

. )ِب( جوی که از رود یا دریا جدا گردد  :شاخابه  

زمین که سه سویش  پیشرفت دریا در خشکی،  

شاخاب. خشکی و یک سو آب باشد.  

یا ساگه گیاه  تنه درخت آنچه از شاخ، : )خِ( شاخه

نچه برنده برگ و گل و میوه است ‖ آ  وروید  می

شاخه های چلچراغ،  ازچیز دیگرجدا شود، مانند: 

‖یکان شمارش تیرآهن.   شاخه ی رود   

خشنود، دلشاد، خوش و » شاد ـ شا ت«  :شاد

شادمان، شادان، خرسند، بی اندوه. خرم،   

" به کابل رسیدند خندان و شاد    
"فردوسی  سخن های دیرینه کردند یاد.       
" تو بر تخت زر با سیاوخش راد   
" فردوسی  به ایران بباشید خندان و شاد.      

سیراب، پرآب ‖ تر و تازه ≠ پژمرده. : شاداب  

" بشد شاد سهراب از گفت مرد    
"فردوسی   بخندید و رخساره شاداب کرد.         

، با دلشادی. : شاد، خرسند، شادمانشادان  

" از آن سخت شادان شد افراسیاب    
"فردوسی  بدید آنکه بخت اندر آمد ز خواب.      

شاد زی، فرخنده باد،،  ( خوش باش : )̊دشادباش  

 خجسته باد.

ـ  خوشی : ) د̊. َب. ه̊ ( آنکه از شادی ها وشادبهر

 های این جهان بهره فراوان دارد. 

( خوشگذران، باده گسار، شادمان.  )̊د :شادخوار  

 
شکفته شد آن روی پژمرده ماه      
   فردوسیه نیک اختری بر گرفتند راه.  ب       

 

 

 

 

 

(  خوشگذرانی، باده گساری.  )̊د :شادخواری  

]شادربان[  » شاتوروان «  دَ ( : )دُ/شادروان  

   پیشگاه کاخ  گذشته پرده ی بزرگپرده، درسرا

.داربها  *و بوپ  * ‖ کاچال و بارگاه پادشاهان  

واژه ی ارجگذاری برای در : ) د̊. َر (شادروان  

روانشاد، روانش شاد باشد. شتگان.ـ گذ   

شادکامه، کامروا، کامران، کامیاب. د̊ ( ) :شادکام  

. شاد و امیدوارساختن کسیشادکام کردن دل:   

" پریچهره سیندخت در پیش سام    
   فردوسی"   زبان کرد گویا و دل شادکام.    

شاد، خرسند، خوش وخرم، شادان.    ̊د ()  :شادمان  

آن زمان " ز زابل به کابل رسید    
" فردوسی  گزاران و خندان و دل شادمان.      
" خرد تیره و مر̊د روشن روان    
" فردوسی   نباشد همی شادمان یک زمان.       

سازگار، یارمند.شادمان:   

" ستایش همی کرد بر کردگار   
"فردوسی  از آن شادمان گردش روزگار.      

شادمان، خرسند، خوش و خرم، ( . نِ ̊د): شادمانه

. ود، شادانخشن  

" دلش شادمانه چو خرم بهار   
    "فردوسی  تن آزاد از گردش روزگار.    

  شادمان، خرسند.( . مَ ̊د ): شادمند

شاداندیش،   » شات ِمنیشـ̊ن« (.َم .نِ ̊د) :شادمنش

دارد.   ایند و خوش آنکه روش و رفتار شاد   

شایورد، خرمن ماه ‖ اورنگ،  (. وَ ̊د) :شادورد

. گستردنی، بوپ، گلیم  نهگوهر ‖ تخت پادشاهی  

" جهاندار بر شادورد بزرگ   
" فردوسی  نشسته همه پیکرش میش و گرگ.       

خرسندی.  شادمانی، خرمی، » شاتیه̊ «  :شادی  

" تهمتن چو گرز نیا را بدید    
" فردوسی  دو لب کرد خندان و شادی گزید.      

‖ یاری  ازروی شادی، به شادی: ) ِن( شادیانه  

‖   ن بیوگانی یا جزآنبرای جش به زیردستان   

ی. زشادیانه پیروزی: نواختن خنیا هنگام پیرو  
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رواندازخواب، باالپوش.  ()چ ِ: شادیچه  

شهرستان، شهر. : )ِر (شارستان  

" بپرسید دیگر که بر کوهسار   
   "فردوسی    .یکی شارستان یافتم استوار   

‖ شریدن‖ روان شدن  ب )دَ( ریختن آ: شاریدن  

چرک از زخم، شیر از پستان.   آب ‖ تراویدن  

*غم،اسپر  سبزی خوشبو، (. َپ. رَ )س̊ :شاسپرم  

    .مرَ ـَ سپـَ اسپرم، شاه

پیشاب، کمیز، میخ، چامین.: شاش  

چامیدن،» چامیتـ ن« (]شاشدن[  )دَ  :شاشیدن  

گمیزیدن ، گمیختن.  میزیدن،   میختن،  

 پیشاب ریختن، پیشاب کردن.

    .شدن ، پیرفرسوده شدن )ف̊. َت(  :شافتن

. ، لیزیدنلغزیدن ) دَ( افتادن،  :شافیدن  

. ز پیرـُ ز نر، بـُ : بشاک  

، رایگان. : کار بی مزد، بیگاریشاکار  

" گناهی ندارم  بهانه  نهی    
   فردوسی"   چو شاگرد شاکار چندم دهی.   

دانش آموز، آنکه نزد کسی هنر : ) گِ( شاگرد  

ار.‖ پیرو ‖ دستی  ، بندهیا دانش می آموزد ‖ پادو   

ُ ب " ورا یار و شاگرد   سی و پنج  د ـ  
" فردوسی    . ز پتک و ز آهن رسیده به رنج      

] شالوده[ بن، بنیاد، پایه، زمینه.  : ) ل̊. ِد(شالده  

: )َل( ریسمان تاب، مو تاب. شالنگی  

، پایه، زمینه.بنیاد بن،  ]شالده[: )ِد(شالوده  

شلتوک، چلتوک، برنج با پوسته.  :شالی  

ده برنج، برنج کار. کارن: کارشالی  

، شالی پایه. برنج زار : کشتزار برنج،شالیزار  

، سرشب آغاز شبانگاه، شامگاه، » شام « :شام  

خوراک شب. ‖ شب ـ   

" تو گر چاشت را دست یازی به جام    
   "فردوسی  وگرنه خورند، ای پسر بر تو شام.    

≠ بامداد،   ~. ، سرشب م̊ ( هنگام شب : )شامگاه

   .: شامگاهان گاهشام بیشال پگاه. 

پگاهان.  بامدادان. ≠  شامگاهان  

شانه. *النه ی کلیزانگبین.یا   : کندوشان  

باد دادن گندم یا جو   ‖مو شانه زدن )ن̊. دَ( :شاندن

  برای جداکردن دانه از کاه. افشاندن.  

دوش، استخوان شانه، کول. : ) ن ِ( شانه  

ابزار برای آراستن موی » شانک « : )ِن( شانه  

ابزار با چندین شکاف و شیار و دندانه های  سر. 

‖ ستورـ  نزدیک بهم ازچوب، استخوان یا توپال  

 خار: شانه ازتوپال برای تیمار و پاکیزگی ستور.  

، شانه کردن. شانه زدن) دَ(]شاندن[  : شانیدن  

. شایستن)دَ( روانه شدن ‖  : شاویدن  

تاجور،   پادشاه، شهریار، شاهنشاه.» شاه « :شاه

‖ یکی از مهره های شترنگ. افرمانرو  

" به گیتی درون سال سی شاه بود     
" فردوسی   به خوبی چو خورشید بر گاه بود.       

، نازبو م«اسپرهـ̊ ه ـ»شاَپ.غ َ(  )ه̊.:رغمپاسشاه   

   به رنگ سبز و بنفش. سبزی خوردن خوشبو

شهباز، شاهین، بازبزرگ شکاری.  ( )ه̊ :شاهباز  

ای گاو " چو شیری که برباید از ج   
" فردوسی و یا شاهبازی به رزم چکاو.        

  شاه، شاهزاده. پورشاه، پسر (   )ه̊: شاهپور 

دخت شاه، دختر شاه. (دُ )ه̊.  :شاهدخت  

بزرگراه. راه بزرگ و فراخ.(  )ه̊. ه̊ :شاهراه  

" مگر باز گردند و یابند راه   
فردوسی"   چو از برف پیدا شود شاهراه.      

.رخسار شاه همند،  شکو : )ه̊. ُر( رخ شاه  

" نهانش همی داشت تا هفت سال   
   "فردوسی  یکی شاهرخ گشت با فر و یال.    

انگشت  شاه ارش، بازه میان( رَ : )ه̊. شاه رش  

 میانی دست راست و چپ هنگامی که دست ها را 

ش.رَ به دو سوی بگشایند. ا َ  

" ز بن تا سر تیغ باالی او    
ی"  فردوس   چو سد شاه رش کرد پهنای او.      

رگ جان، رگ گردن. (رَ )ه̊.  :شاهرگ   

ادبی   زمینه در *کاربزرگ و مهند  ( )ه̊ :شاهکار

. ، نمایانکار برجسته، برتر .و هنری و جزان  

پرشکوه، شاهوار، شایگان.  ( )ه̊ :شاهگان  

  و پهلوانان سرگذشت پادشاهان( م ِ)ه̊.  :شاهنامه 

  خدای نامه. .ایران

دربرگیرنده  ، توسی یفردوس ابوالقاسم شاهنامه »

هزار بند و یکی از بزرگترین و برجسته   شست  کم وبیش 

ترین سروده های پهلوانی جهان است که سرایش آن دستاورد  

سرای نامدارایرانی  کم سی سال کار پیوسته ی این سخن دست

 است.  

هنگامی که زبان دانش و ادبسار در ایران زبان عربی بود، 

که    آرمانی  با ویژگی های و  فردوسی با سرودن شاهنامه

داشت، زبان پارسی را زنده و پایدار کرد. یکی از بنمایه های  

مهندی که فردوسی برای سرودن شاهنامه از ان بهره برده  

 است شاهنامه ی ابومنصوری است. 

شاهنامه خوان: آنکه شاهنامه را با آهنگ خوب می خواند.    

ن شاهنامه با آهنگ. خواند شاهنامه خوانی:   

پرهیزکارو درستکار    ]شاهیدن[ ) َه. دَ(: ندنشاه

، نیکو کاری کردن. بودن  

ِد( نیکوکار، درستکار، پرهیزکار.   َه.: )شاهنده  
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شاه ـ ، شاهنشهنشاه« ا» شاهن̊ (   َه.) :شاهنشاه

شاهان بزرگ. *شاهان، پادشاه بزرگ، فرنام  

جای نشستن شاه،تخت شاهی،  (نِ )ه̊. : شاه نشین

ویژه بزرگان.   *چهپیشگاه، بخشی از سرا  

‖ ماده و تخم گذار *کلیزانگبین: )َه. ن̊ ( شاهنگ  

برای نمایاندن، تسو،  *رویه تسوهای پـََرک 

* و تسوکه.  تسوک  

، سزاهرچیز باارزش و گرانمایه ()ه̊  :شاهوار  

همچون شاه. شاهانه، شاهگان. خور شاه ‖ و در  

" بخندید خندیدنی شاهوار    
   "فردوسی  .چنان کامد آوازش از چاهسار    

‖ شاغول، ابزار : آویزه ی گاه سنجشاهول  

   برای سنجش تراز و راستا بودن دیوار.

. سبزی خوردنی: تره تیزک، شاهی  

شکاری دارای پرنده «  » ِسن مور̊و :شاهین

لند  چابک، تیز و بچنگالهای پرزور، بسیار 

رفراز کوه های بلند می زیید. پرواز،ب  

یکسار ـُد نـ" ز مرغان همان را که ب   
   چو باز و چو شاهین گردنفراز    

بیاورد و آموختنشان گرفت        
       فردوسی"   .جهانی بدو ماند اندر شگفت      

میانی ترازو   زبانه ی ترازو، میله ی: شاهین

  آن.  *پله ی آویختن دوبرای 

شایسته،   شاینده، شایا، شاییدن( یا  )ازشایستن :شایان

   زیبا.  ، پسندیده،سزاوار، درخور

" کسی را جز از تو نخوانند شاه   
"فردوسی  گاه.   که شایان تاجی و زیبای      

 .گویا، شدنی است  ت«ـِ د ـ شایـِ » شای  : ) َی(شاید

شدنی   = بیایدشاید )ی، بیشتر برای نمایاندن دو دل

شاید و نشاید:   باشد که، تواند بود.، که بیاید( است

 شایسته است و شایسته نیست.

شایسته ˚« » شایـِنداگیه ِت( س̊..ی ِ) :یشایستگ  

  .بودن، درخور بودن، سزاواری

" جهان را چو باران به بایستگی    
" فردوسی   .روان را چو دانش به شایستگی       

شاییدن، » شایـیستـ ن« َت(  س̊. )ی ِ.: شایستن  

شایسته: ارزیدن.سزاوار بودن، درخوربودن،   

زاواری. س شایستگی: درخور، سزاوار، شایان.  

 ) شایست، شاید، ــ، ــ، شاینده، شایان، شایسته(. 

: )ی ِ. ِت( شایان، برازنده، بسزا، زیبنده،  شایسته  

  ≠ ناشایسته. . شایستهپسندیده  نیکو، 

ز لشگر ورا بود سیسد هزار"    
" فردوسی  همه گرد و شایسته ی کارزار.      

بایسته، ناچار، ناگزیر. بایا و نیازین،  :شایسته  

به شایسته کاری برون رفت ژند "   
"فردوسی   .گوی دید بر سان سرو بلند       

سزاوار، درخور،» شایکان « : )ی̊ ( شایگان  

‖   شایسته، شایان، هر چیز خوب و پسندیده

. گلشن شایگان: ~ شاهانه. برجسته، برگزیده  

و از پیش آزادگان   ت این " بگف   
"  فردوسی   .بیامد سوی گلشن شایگان       
خرمن ماه، پرتو و فروغ  : ) ی̊. َو. ر̊ ( یوردشا

شادورد، شاه ورد.پیرامون ماه،   

شایستن، شایسته و  » شاییتـ ن « (  : )دَ شاییدن

 سزاوار بودن، درخور بودن ‖ بایا بودن.  

 )شایید، شاید، ــ، شاینده، شایان، شاییده(.  

شد فرو ازبازه و زمان   » شپ «  )َش( :شب

  .خورشید  وبرآمد   خورشید تا پگاه

گیسو چو شب  به  روز اره چون" به رخس   
"فردوسی    لب. زِ   ر ببارید گفتی همی دُ       

پان ـ شپان« چوپان، نگهبان  » شو: )َش( شبان

 گله و دام، رمه بان، گله بان، رامیار، پاده بان. 

" چنینیم یکسر ِکه و مـِه  همه    
"فردوسی  تو خواهی شبان باش، خواهی رمه.      

شب و روز، بیست و چهار   : ) َش. ِن(روز  شبانه

یک شب و یکروز.  *تسو،  

نیمه  که گاهی : )َش. َه( ستاره درخشان شباهنگ 

* ‖ مرغ پگاه.شود  شب و گاهی نزدیک پگاه تابان  

" چو یک نیمه از تیره شب درگذشت   
" فردوسی  شباهنگ بر چرخ گردان بگشت.       

پرک، شب » ش̊ـپـ ک پـ ر«  : )َش. َپ.ِر(شب پره   

و پایش با پرده ی  موش، دست  پستانداری همسان

آمده که با بال درو به دیسه ی   نازکی بهم پیوسته  

   شبکور.  .ست اآن پرواز می کند، چشمانش کم سو

گیاهی از تیره ی پروانه واران ، : )َش. دَ( شبدر

خوراک   ه یا برخی پایا، دارای سه برگچه،یکسال

 دام است. اسپست.  

تیره   سیه فام‖ اسپ شبرنگ،  (: )َش. ب̊ شبدیز 

شبدیس. خسروپرویز.رنگ، نام اسپ   

، شبگون. اسپ تیره رنگ . َر( )َش. ̊ب :شبرنگ  

زشت، ناپسند‖ هراسناک. ِب.س̊ (.: )ِش شبست   

«   یستانـ شپ ستان» شپ : )َش. ِب. س̊ (شبستان

خوابگاه ‖   ویژه ی خانواده ‖ بخشی از خانه

.اندرونی زنان در گذشته، اندرونی،  

" برون آورید از شبستان اوی    
"فردوسی   .بتان سیه چشم خورشید روی      
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آغاز روز. بامداد، ،پگاه)َش. ب̊ (  :شبگیر   
  .شبگیران *رمنِ 

" به شبگیر شمشیرها بر کشیم    
" فردوسی  همه دامن کوه لشگر کشیم.      

، چیزی را به  دنیچسبان  )َش.َب.دَ(  :شبالنیدن

وابستن خودبه دیگری.  ‖ پیوستن  .چسباندن چیزی  

و    هنگام. ِم( نوشتار که شب  )َش. ̊ب :شبنامه 

 پنهانی میان مردم پخش کنند.

. َن( چکه های ریز آب که شبها   )َش. ̊ب :شبنم

، افشنگ. روی گل و گیاه نشیند، ژاله، بژم  

ناگهانی و   تاختن» شپیخـُن «  : )َش (شبیخون

تازی.شب هنگام بر دشمن، شب   

ار دلیران بود " شبیخون نه ک   
"فردوسی  نه آیین مردان و شیران بود.     

، نشستن و آرمیدن. ) َش. دَ( یله دادن :شبیدن  

شیفته شدن.     سوت زدن ‖ )ِش. پ̊. دَ(: شپلیدن  

 ] شپیختن، اشپوختن[ )ِش. خ ̊. َت( :شپوختن

   دن، پاشیدن.ی‖ افشان دنیسیب رسانآ

کننده ‖  فشارنده‖ دیوانگی : )ِش. َل. ِد( شپیلنده

 سوت زننده. 

، افشردن فشردن، فشاردن: )ِش . دَ( شپیلیدن

سوت زدن.شخلیدن، ‖  برای شیره گرفتن  

 ) شپلید، شپلد، خواهد شپلید، شپلنده، شپلیده(. 

تندی  ]اشتاب، اشتاو[ » ا ُشتاپ «: )ِش(  شتاب  

‖ چاالکی. شتاب ≠ درنگ.، دستپاچگی ردرکا  

کار. بسان پیشوند: شتابزده، شتابگر، شتاب  

" بپاید یکی مرد باهوش و سنگ     
ی" فردوس    .کجا باز داند شتاب از درنگ       

. بسیار شتاب، بی آرام، شتابزدهپرشتاب:   

" برآشفت از آن پاسخ اسفندیار   
   "فردوسی  دلش گشت پر درد و سر پر شتاب.   

. واداشتن کردن : )ِش. دَ( به شتاب شتابانیدن  

‖ چاالکی  تاب کردنش: )ِش. دَ( شتافتن،  شتابیدن

) شتابید،پیشی گرفتن.شتابیدن بر کسی: کردن.   

بشتاب، شتابنده، شتابان،  ، شتابد، خواهد شتابید 

   .(هشتابید 
" همان به که ما را بدین جای جنگ     
      "فردوسی   شتابیدن آید به جای درنگ.     

دستپاچه، شتابان.: )ِش. ب˚. َز. ِد( شتابزده  

شتابکار.شتابگر«  ُا»  (.گَ)ِش. ب˚: شتابگر  

]اشتابیدن[  » ا ُشتافتـ ن «: )ِش. َت( شتافتن  

 شتابیدن، شتاب کردن، تند رفتن ‖ تاختن. 

درکار شتابیدن. شتابان:  شتاب کننده.شتابنده:   

 ) شتافت، شتابد، خواهد شتافت، بشتاب، شتابنده،

 شتابان، شتافته(. 

" از آن چون بزرگان خبر یافتند    
"فردوسی     .وش بشتافتند به پیش سیا      

   .استخوان پاشنه ی پا[َل( ]اشتالنگ )ِش. :شتالنگ

نشخوار  پستانداری » اوش̊ـتور« : )ُش. ُت( شتر

کننده از گروه ُسم پایان، با گردن و پاهای بلند، 

به هنگام گرما و  بر پشت یک یا دو کوهان دارد، 

است.توان  تاب وتشنگی بسیار پر  

بد دل، کینه توز. سو، تر: )ُش. ُت. ِد( شتردل   

. مانند شتر)ُش. ُت ( کینه توز، پرکینه  :شترکین   

( شترگاو پلنگ،  .ر̊. َپ. لَ : )ُش. تُ پلنگ   شترگاو  

گزینش این نام: زیرا سرش همانند شتر، شاخش  

همانند گاو و پوستش به مانند پوشت پلنگ است. 

جانوری پستاندار و نشخوار کننده، درشت اندام و 

دن دراز.  گربا پاها و   

نا  .ر̊. گُ. ِب( نماربه دو چیز)ُش. تُ  :شترگربه   

ناجور.هماهنگ و    

درشت ( مرغی است  .ر̊. م ُ)ُش. تُ  :شترمرغ

کوچک، چشم ـ  اندام با گردن و پاهای دراز، سر

های درشت، دارای بال های کوتاه و تنه یی  

نمی تواند پرواز کند، ولی تند می دود.   ،سنگین  

دید   شتر مرغ " چو بهرام گور آن   
"فردوسی  به کردار باد دمان بر دمید.      

   بازی شترنگ « » چترنگ: )َش. ت̊ ( شترنگ

دو   چهارگوش به دارای شست و چهارخانه ی 

و   رنگ روشنه، شانزده رنگ  و سی و دومهر

  .(دارد رنگهای گوناگون  )امروزه  رنگ تیره  شانزده

اده «. پی چهارگانه سپاه » پیل، اسپ، رخ واندام   

  گمهربوزر " بیاورد شترنگ 
   "فردوسی   .پر اندیشه بنشست و بگشاد چهر    
   .درختان رسان *فت ـآگ *ِت( خرفستر: )َش.شته

سردکردن، سرما دادن.. دَ( : )شَ شجانیدن  

 ) شجانید، شجاند، خواهد شجانید، ــ، شجاننده،

سرمازده. شجانیده: شجانیده(. سرما دادن.   

  ما. سرافسردن از( خشکیدن و. دَ )شَ : شجاییدن

.، سرمازده شدن: سرما خوردنشجیدن  

زمین سخت و  ‖  تیغه ی کوه، سرکوه: )َش( شخ

.ناهموار  

" همه دامن کوه تا روی شخ    
" فردوسی  سپه بود بر سان مور و ملخ.      

ـ  گرفته می *)ا ُ/ ا ِ( از گیاه اشنان: )َش(شخار

پزی کاربرد دارد.  *بـَرهو در شود   
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)َش. دَ( خالنیدن ‖ خراشیدن. : ریدنشخا  

. : )َش( خراششخال  

خراشیدن. : )َش. دَ( شخالیدن  

ستاره دنباله دار.  : )َش. ِن(شخانه  

 خراشیدن، ]شخودن، شخالیدن[ دَ(: )َش.شخاییدن

) شخایید،   ‖ فروکردن، خالنیدن. ریش کردن

 شخاید، خواهد شخایید، بشخا، شخاینده، شخاییده(. 

بسیاری و انبوهی  ( شاخسار،: )َش. خ̊ شخسار  

 درختان ‖ سنگالخ، زمین سخت و ناهموار. 

شخیدن. لغزش. ()نامپویه از(  خ̊: )ش. شخش  

 وا‖ نام مرغکی خوش آ  به چم بلغزیدمانند: بشخشید  

 ‖ جامه و پوستین کهنه. 

لغزانیدن. به لغزیدن واداشتن. دَ( )َش.:شخشانیدن  

ن،  لخشیدن، لغزیدن، لیزید  : )َش. دَ(شخشیدن

 سریدن، افتادن. 

. تگرگ، یخچه: )َش. ِس( شخکاسه  

شخولیدن، بشخلیدن، سوت ـ : )َش. ِد( شخلیدن

  ‖ پژمردن. بانگ برآوردنزدن، 

شیار، خراشیدن زمین با گاوآهن   : )ُش.خ̊ (شخم

زمین برای    آمادن و یا دستگاه های پیشرفته

 کشاورزی. 

: )َش. َخ( خراش، خراشیدگی.شخن  

آزردن  [ ، شخالیدنیدن ]شخای ( : )ُش. دَ شخودن  

)شخود،ریش کردن.  خراشیدن،پوست با ناخن،   

 شخاید، خواهد شخود، بشخا، شخاینده، شخوده(.  

" بکندند موی و شخودند روی    
   "فردوسی  هوی.و  از ایران برآمد یکی های     

ـ بانگ  ] شخلیدن، شخیلیدن[: )َش. دَ(شخولیدن  

شدن.  پژمرده و افسرده  ‖ زدن سوت  برآوردن،  

 ) شخولید، شخولد، خواهد شخولید، بشخول، 

 شخولنده، شخولیده(. 

: )ُش. دَ( پژمرده شدن، افسرده شدن. شخونیدن  

. : )َش. دَ( لغزیدن و افتادنشخیدن  

[ پژمرده ، شخلیدن] شخولیدنَش. دَ(: ) شخیلیدن

 ـ شدن ‖ سوت زدن.

گردیدن، گشتن، انجام » شوتــ ن«   : )ُش. دَ (شدن  

.  ‖ گراییدن گذشتن به پایان رسیدن ‖   ‖ ـ یافتن

گشته، گردیده،  شده: هستی یابنده، رونده.  شونده: 

به   فرمانشو: رفتگان، گذشتگان. شدگان: رفته. 

، و به چم شونده بسان پسوند، مانند:  شدن، بشو

) شد، شود، خواهد شد، بشو، شونده، شده(.تاشو.  

" یکی پیر بـُد نام او ماهیار    
"فردوسی  بر سد  شست و چار.شده سال او       

ن آمدن.به پایا : سخن شدن بنبه   

" ز  خوی بد شاه چندین سخـُن    
   فردوسی"  همی رفت تا شد سخنشان به بن.    

برگشتن، روی برگرداندن.  شدن:  

" چو او را فرود آوریدی ز تخت    
" فردوسی  شد از تخم ساسان به یکباره بخت.      

آمدن.باال رفتن، به باال  برشدن:  

" چو بر شد نگون اندر آمد به خاک    
" فردوسی  ببخشود بر جانش یزدان پاک.      

آسان، دست دهنده، دست دادنی،  : )ُش. دَ(شدنی  

شدنی   )این کارآنچه تواند شد، به دست آوردنی، 

≠ ناشدنی. شدنی . (، انجام شدنی استاست  

رنده رخدادها، شده نگار، نگاَب( : )ُش.ِد.شده بند

و رویدادهای پیشین، پدیده ـ ه سرگذشت نگارند 

نویس، نگارنده آگاهی ها، تازه ها، کارنامه  ـ  

*.سرگذشت های کهنگاهی نگارنده *نویس.  

   کهن نگاری.  شده بندی: شده وند.

شخم و شیار   راندن،  جفت گاو دَ()َش.: شدیاریدن

 زدن زمین با گاو و آمادن آن برای کشت. شخم ـ

 زدن، شیاریدن. 

پی ریزنده، شرنده،  درـ  َش( روان و پیا ): شران

 کارشریدن ‖ باران شران.

آبگونه یی را به شران ساختن، دَ( ش. : ) شرانیدن

فروریزاندن آبگونه.  آوردن.شریدن   

شرزه. خشمگین، غرنده، شیر (: )َش. ر̊. زِ شرزه   

ز شیری که باشد شکارش پلنگ    "   
    فردوسی"    چه زاید بجز شیرشرزه به جنگ.       

)نام  آوا( سدای ریزش تند   : )ُش. ُش(شرشر 

 باران، سدای فروریختن پیاپی آب از جایی، 

 سدای ناودان، آوای آبشار. 

کمرویی آزرم، » شرم « ) َش. ر̊ ( : شرم  

" سوی خانه رفتند با ناز و شرم   
   فردوسی"  پر از رنگ رخ، لب پر آوای نرم.    

زهار، سختو. ) َش. ر̊ (: شرم  

فت کان خون گرم منست " بدو گ   
" فردوسی   .بریده ز بن پاک شرم منست       

شرمنده کردن.: )َش. دَ( شرمانیدن   

شرمنده، آزرمگین، سر به   ) َش. ر̊ ( :شرمسار 

 زیر، سرافکنده، شرمگین. 

زایش اندام » شرمگاه«  (.م̊ ) َش. ر̊ : شرمگاه  

شرمجای. در زن، نره ی مرد.  

ن، شرمناک، شرمگی (.گِ . م̊) َش. ر̊: شرمگن  

 شرمسار، شرم زده، شرمنده. 
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آزرمگین،  » شرم̊گـِن «( . م̊) َش. ر̊ :شرمگین   

 شرمناک، شرمسار، شرم زده، شرمنده. 

  شرمسار، شرمنده. ( . م̊) َش. ر̊ :شرمناک

  شرمسار، شرمگین. ( . مَ ) َش. ر̊ :شرمنده 

شرمساری، شرمنده شدن.شرمندگی:   

دن. شرمنده گردی ( . دَ ) َش. ر̊:شرمیدن   

شرمه، باشرم، شرمناک.  ( ) َش. ر̊: شرمین   

زهر، هر چیز تلخ.  ( ) َش. َر.ن̊ :شرنگ   

" زمانه به یکسان ندارد درنگ    
فردوسی"  .گهی شهد و نوش است و گاهی شرنگ    

تراویدن،، روان شدن. شاریدن، : )ُش. دَ( شریدن

)شار در آبشار و  آب از ناودان.  ریختن پیاپی 

آوای ریختن  شرشر: است. سرشار به چم ریختن 

شرنده، درکارشریدن.  شران:پیاپی.    

انگشت بزرگ دست و پا ‖  )َش. س̊ ( :شست

پیش از هفتاد.   « 60»  شمار شست   

" بمالید چاچی کمان را به دست   
" فردوسی   .به چرم گوزن اندر آورد شست      

و تور ماهیگیری. ابزار )َش. س̊ (: شست  

ی " نشیند چو دستور بر دست او   
" فردوسی    .به دریا رسد کارگر شست اوی     

]شوییدن[ پاک  ستن« و»ش. َت( سَ̊ش.): شستن

شوینده:  . ناپاکی با آب  زدودن  کردن با آب،

  شست و شوی:پاکیزه شده. شسته: شستشو کننده. 

، و  بشویبه شستن، فرمان شوی: شستن چیزی.کار

) شست،  رختشوی. به چم شوینده بسان پسوند:

شسته(.  د شست، بشوی، شوینده،شوید، خواه  
" بخوردند چیز و بشستند دست    
" .   فردوسیبدان کار بهرام را دل ببست      

فراموشیدن دشمنی.: دل از کینه شستن  

" مگر کاو دل سام و شاه زمین    
    "فردوسی   بشوید ز خشم و ز پیکار کین.     

پاک کردن دل از آن. شستن دل از چیزی:   

ا چه گوید همی" نبینی که دان    
"فردوسی  بشوید همی. یکژ دلت را زِ       

ابزار کارنگارگری، تخته یی   : ) َش. س̊ (شستی

  ست دارد که یک بریدگی برای ش *دیسه *خاگی

پیش از و رنگها را   نگارگر در دست می گیرد 

می آمیزد. بهم روی آن بکاربردن روی بوم    

، دستگاه دم  و  سپید جگر » شوش « ( : )شُ شش

و برخی جانوران،  توده  *ازدم در تن مردمزادهب

  د.نجه ی سینه  جای دارـ ی اسپنجی  که در گ

 شش راست کمی از شش چپ بزرگتر است.

هفت. پیش از  «6» شمار » شـ ش« : )ِش( شش  

* همگی چیزی، هماد   : )ِش. ش̊. ن̊ (شش دانگ  

هماد چیزی. یک زمین یا خانه.  

. ش̊. َس( زر ناب.: )ِش شش سری  

شگا، تیردان، ترکش.)َش(  :شغا  

" بیافکند رستم شغا و کمان    
" فردوسی  همه خیره گشته بر ایشان کیان.      

  جانورگ، تورَ شگال،   « گر  تـُـ »)ُش( : شغال

،  گوشتخواراز تیره ی سگ سانان،  پستاندار،

توره. دارای دم بزرگ و پرمو.  

پدید گشتن تاول در دست و پا. : )َش. دَ( شغیدن  

،  خم، کج، ناراست، ناهموار. ف̊ ( : )شَ شفت

 ‖ گنده، فربه ‖ میوه گوشتدارناتراشید، ناسترده 

. مانند هلو و زردآلو  

درختی از تیره ی گل سرخیان  : )َش. ف̊ (شفتالو  

 از گونه ی هلو، میوه اش از هلو کوچکتر است.

میوه یی سرخ وسپید از   ( . رَ )َش. ف̊ :شفترنگ

گونه یی شلیل.  تیره گل سرخیان، مانند شفتالو.  

خاریدن، چکانیدن ‖ چکیدن‖  (.تَ )َش. ف̊  :شفتن

 خراشیدن‖ خارانیدن. 

آهک،   آمیزه یی از آب، (. تِ )َش. ف̊  :شفته 

ریزی ساختمان و زیر  خاک و شن برای  پی 

  سازی خیابان. 

خارانیدن.   چکانیدن‖ (دَ . )َش. ف̊ :شفتیدن  

: )َش. َف. دَ( آزاد و رها گردیدن. شفردن  

چوب و کمان جواله برای    )َش. ف̊ ( :شفش

‖ شاخه درخت.پنبه  زدن  

     و درزر و سیم گداخته   ( . ِش )َش. ف̊ :شفشه

شوشه.  ِشمش.ریخته شده.   آهنین *ناوچه  

رشته، نخ،  تار زرین.  ( . ِش )َش. ف̊: شفشه  

" بر  او بافته شفشه ی سیم و زر   
   "فردوسی  به شفشه درون نابسوده گهر.    

   َش. َف( نادان، نابخرد، گول ‖ بی هنر.  : )شفک

، بانگ زدن. . دَ( سوت زدنَش. ف̊)  :شفلیدن  

با درنگ و ژرف نگریستن،  : )َش. دَ(شفودن  

 بر رسیدن با پژوهش و ژرف اندیشی. 

، هفته. از شنبه تا آدینه : )َش. ِد(شفوده  

.  میوه هابرای  فشردن: )َش. دَ( شفیلیدن  

به دام انداختن  ، نخجیر » نخچیر« : )ِش(شکار

شکار پرندگان  جانوران، کشتن جانوران با تیر، 

رام وی بودنشکارکسی بودن:   مانند بلدرچین.   

" برو کآفریننده یار تو باد    
" فردوسی  همه دیو و جادو شکار تو باد.      
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نخچیرگاه، نخجیرگاه،  : )ِش. ر̊. ه̊ (شکارگاه

 جای شکار کردن، شکارستان.

نخجیرگر، شکارچی،   ( . گَ: )ِش. ر ̊شکارگر

 شکارگیر. 

شکردن، شکریدن، شکارـ : )ِش. دَ( شکاریدن

 کردن

] اشکاف[  درز، رخنه، چاک، ( : ) ِش شکاف  

 ترک ‖ گنجه.

: )ِش. ن̊. دَ( شکافانیدن، دریدن، پاره  شکافاندن

دریده شدن، پاره شدن. شکافانده شدن: کردن.   

شکاف دادن.شکافاندن،  : )ِش. دَ(شکافانیدن  

]اشکافتن[ چاک » شـ̊کافتن«  َت()ِش. :شکافتن  

 ، کافیدن،دوختهچیزی ـ دادن، پاره کردن، دریدن 

  کافتن‖ ترکانیدن، ترکاندن ‖ کفانیدن، کفاندن.

چاک خورده، . شکافته: دهنده،کافنده چاکشکافنده:

  شکاف:دریدگی. شکافتگی: دریده، کافته، کافتیده. 

فنده بسان  ، وبه چم شکابه شکافتن، بشکاف فرمان

شکاف،  کوه شکاف.   پسوند، مانند: خارا

شکافنده، شکافد،خواهد شکافت، بشکاف، شکافت،

 شکافته(.  

" شکافد تهی گاه سرو سهی   
"فردوسی  نباشد مر او را ز درد آگهی.      

روشن کردن یک دشواری.  َت()ِش. :شکافتن  

  ‖پاره کردنبریدن، )ِش. دَ( شکافتن،  :شکافیدن

شکافته، چاک خورده.کافیده: ششکافته شدن.   

" شکافیده کوه و زمین بر درید    
"فردوسی  بدان گونه پیکار کین کس ندید.      

، گمانیدن ‖ فریفتن. : )ِش. دَ( پنداشتنشکالیدن  

: )ِش. ن̊. دَ( شکستن، خرد کردن. شکاندن  

کندن وکاویدن زمین. دَ( شکافتن،  )ِش. :شکاویدن  

نه سپید رنگ  ریزدا  » ش کـ ر«ِش. َک(  : )شکر

افشره و شیره ی نیشکر یا  *شیرین.  از شلپیدن

نرا به گونه ی  آ بدست می آید، شیرین  چغندر

می آورند. در *شکر یا کـَند   

    وبا شاخه های بلند تو پر گونه یی نی شکر: نی

از آن شکر می گیرند.   ،مانند درونمایه شیره   

" شکر جست و بادام و مرغ و بره    
" فردوسی  وان کند یکسره.که آرایش خ     

]اشکردن[ شکارکردن،  : )ِش. َک. ر̊. دَ(شکردن  

 شکریدن، شکاریدن، بشکریدن ‖ کشتن، دریدن،  

درهم شکسته،  شکارکرده ‖ شکرده:  پاره کردن.

اهد شکرد، بشکر، شکـَرد، خو شکسته. ) شکر̊ د،

 شکرنده، شکرده(.

ن اندوه.د شکاریشکردن:   

خوریم    " بدین شادمانی کنون ِمی̊   
" فردوسی  به می جان اندوه را بشکریم.      

شکستن چیزی یا سر و گردن جانداری. شکردن:   

" ز فرمان یزدان کسی نگذرد    
" فردوسی  اگر گردن شیر نر بشکرد.      

   گریزاندن.  شکاریدن ‖  )ِش. َک. ر̊. دَ(  :شکردیدن

شکوخیدن  لغزیدن، )ِش. َک.ر̊. دَ( :شکرفیدن   

‖ کشتن‖   شکارکردن . دَ()ِش. َک. ر̊ :شکریدن  

 گرفتن‖ درهم شکستن دشمن.

مرغ شکاری مانند: باز، هر: )ِش. َک. ِر( شکره  

 شاهین ‖ شکاری.

شدن،  شکسته( نامپویه از ). َک. س̊ ()ِش  :شکست

≠ پیروزی. . شکست شکستگی، خورد شدگی  

" وز اویست پیروزی و هم شکست    
     ی"فردوس   به نیک و به بد زو بود کام و دست.   

خرد ـ » ش̊کستن « )ِش. َک. س̊. َت( : شکستن

ریزریزکردن، ازمیان بردن ‖  ‖ خرد شدن‖ کردن  

  درهم کوبیدن ‖ شدن تکیده   ‖ ارزش چیزی کاستن

: شکستگیخرد شده. شکسته: خرد کننده. شکننده: ‖

به شکستن،  فرمان شکن: زردگی، درماندگی.آ

گر بشکن، و به چم شکننده بسان پسوند، مانند: لش

 ـ شکن. )شکست، شکند، خواهد شکست، بشکن، 

 شکننده، شکسته(. اشکستن. 

" بدین تاج و تخت اندر آتش زنند    
" فردوسی   .همه زیورش بر سرش بشکنند       

دریدن، بردریدن، پاره کردن.شکستن:   

" وگر کوه باشد ز بن برکنیم    
    "فردوسی  به خنجر دل دشمنان بشکنیم.    

ختن. ااند  *ردن، بازههم جدا کاز شکستن:  

" که برگیرد آنرا که تو بفکنی    
" فردوسی  که پیوندد آنرا که تو بشکنی.      

خرد شده ‖ ک«ـ  کست» ش̊  ()ِش. َک. تِ  :شکسته  

گسسته. ‖  شده ، ناتوان شدهپیر ‖ شکست خورده  

" به گودرز گفتند کاین کار توست    
"فردوسی   شکسته به دست تو گردد درست.      

آروبند، استخوان  : )ِش. َک. ِت. َب(شکسته بند   

دررفنگی  ـ بند، درمان کننده شکستگی یا ازجا

 استخوان. 

شکوفان ـ  شکوفانیدن، ( : )ِش. ُک. ن̊. دَ شکفاندن

شکفته ساختن. شکفانیدن،  کردن،  

: )ِش. دَ( شکفاندن، رویانیدن. شکفانیدن  

شکافانیدن. شکافاندن.  : )ِش. َک. دَ( شکفتانیدن  
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» ش̊کفتن ـ ش̊کوفتن«   . ُک. َت(: )ِش شکفتن

شکفته شدن، شکوفا شدن، از  ]اشکفتن، اشگفیدن[

. ـ هم بازشدن، باز شدن غنچه ی گل‖ خندان شدن  

شکفته بودن،  شکفتگی: بازشده، خندان. شکفته: 

بازشدن غنچه.) شکفت، شکفد، خواهد شکفت، 

  شاداب شدن. شکفنده، شکفته(.

" شکفته شد آن روی پژمرده ماه   
" فردوسی  به نیک اختری برگرفتند راه.     

باز،  شکوفان،ک« ـ  کفت» ش̊: )ِش. ُک. ِت(شکفته  

 گشاده، شکوفا، گل کرده ‖ خندان. 

ـ  : )ِش. ِک. دَ(] شگفتیدن[ به شگفت شکفتیدن

سرگشته شدن. آمدن،   

بشکفیدن، شکفتن، نمار به  : )ِش. ُک .دَ( شکفیدن

 شکفته و خندان شدن. 

نیرم رسید " چو نامه بر سام    
" فردوسی   .ز شادی ُرخش همچو گل بشکفید       

بخشی از  « مبـ  مب ـ اشکـُ » اشک: )ِش. َک( شکم

زیر گنجه ی سینه تا لگن که دستگاه گوارش   ،تن

     در آن جای دارد. * و بخشی از دستگاه میزش

شکم پرست، شکم : )ِش. َک. م̊. َب. ِد( شکم بنده

وار. پرخور. ـ خواره، شکمباره، شکم پرور، پرخ  

یماری که با درد بَر. ِو(  )ِش. َک. م̊. :شکم روش

روی پیاپی همراه است. وپیچش درشکم و برون  

شکم و  » اشکـُمب ک« : )ِش. َک. م̊. ِب( شکمبه 

 دستگاه گوارشی جانوران گیاهخوار، مانند گاو  

گوسپند، گوساله و جز آن. شکنبه.  و  

شکست در جنگ. : )ِش. َک( شکن  

اه اندرون پیلتن " به پیش سپ   
  "فردوسی  که در جنگ هرگز ندیدی شکن.   

چین و چروک در اندام، در : )ِش. َک( شکن

.زلف شکنپارچه و جامه، پیچ و خم زلف،    

" ندارد جز از دختری چنگ زن    
   فردوسی"  .سر و چین زلفش شکن در شکن    

ترنجیدگی   نگ، چروک،( آژ َک. ن̊)ِش.: شکنج

‖ اندوه. رنج. گیسویچ و خم  پچین ‖  ، بر پوست   

" برفت این چنین دل پر از درد و رنج   
    "فردوسینج.  شک تن اندر بال و دل اندر    

  رنج و » ش̊کنجـ ک«  .جِ(َک. ن̊)ِش.: شکنجه

آزار دادن برای انجام کاری.  آزار. کیستار.  

  یا نشگون .دَ( نیشگون َک. ن̊)ِش.: شکنجیدن

   .  زار دادنشکنجه و آبرشکنجیدن: ‖  گرفتن

" ز آز و فزونی به رنجی همی    
" فردوسی   .روان را چرا بر شکنجی همی      

به سردرآمدن، : ) ُش. دَ( لغزیدن، شکوخیدن

لغزش  ‖فتادن، زمین خوردن، سکندری خوردنا  

ترسیدن.زبان ‖    

شکوفنده، شکوفه دهنده، شکفته، : )ُش(شکوفا  

   .گل شده چون غنچهباز شکوفا شدن:شکفته شده. 

≠ ناشکوفا. . شکوفاشکفتگیدرکارشکوفان:    

شکفتن،  کوفتن«ـ» شـ̊  : )ُش/ِش.َت(شکوفتن

 شکفته شدن، شکوفه کردن، شکافتن، گشادن،  

شکوفد، خواهد شکوفت،  )شکوفت،باز شدن گل. 

 شکوفنده، شکوفته(.

  غنچه، گل ِ« » ش̊ـکـُـفـ گ: )ُش. ِف( شکوفه 

. به آغاز بهارنمار  بشکوفه:. میوه درختان  

" وگر باز گردی به زابلستان    
" فردوسی    .به هنگام بشکوفه ی گلستان       

درونمایه ـ   باالآورد هراش، : )ُش. ِف( شکوفه 

، باالآوردن. هراشیدن: کردنشکوفه . شکم  

، گشودن، بازشدنشکوفتن، : )ِش. دَ( شکوفیدن  

خندان شدن‖ شکافتن، شکستن لشگر  شکفتن و 

به  فرمانف: شکوشکافنده، شکوفنده: دشمن. 

بسان   شکوفیدن، بشکوف، و به چم شکوفنده،

) شکوفید، شکوفد، شکوف. پسوند، مانند: لشگر

شکوفنده، شکوفته(. ، شکوفید، ــ خواهد   

" فرستاد نزدیک کاووس شاه   
" فردوسی  شکوفید از آن شاه ایران سپاه.      

کردن،  درهم : )ُش. دَ( پریشانیدن، شکولیدن

آوردن.‖ بر ، پراکندنشورانیدن  

جاه، فر، بزرگی،  » شـ̊کوه« . ه̊ () شُ  :شکوه

 فره، واالیی. 

گرانی و  فرهمندی،  نمایاندندَ( )ُش. :شکوهانیدن

. گرانسنگی  

)ُش.ه̊. َم ( پرشکوه، با شکوه، با فره،: شکوهمند   

 بزرگی. 

بیم.  ترس،. َه. ِد( )ِش : شکوهندگی   

: )ُش. َه. ِد( بزرگنمایی. شکوهندگی   

هراسیدن، بیمناک ترسیدن، ( : )ِش. دَ شکوهیدن  

) شکوهید،  .شکهیدننگران شدن،   ـ شدن،

 شکوهد، خواهد شکوهید، شکوهنده، شکوهیده(. 

" نباید شکوهید زیشان به جنگ    
فردوسی"   نشاید کشیدن ز پیکار چنگ.      

‖ گوش به سخن   بزرگنمایی: )ُش. دَ( شکوهیدن

 کسی دادن.

ی تاب شکوهیدن، نگران و ب : )َش. دَ(شکهیدن  

ترسیدن، هراسیدن.  بودن‖ناآرام  بودن، پریشان و   
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ـ نا  بی شکیب : )َش( تاب، آرام، بردباری.شکیب  

سخت بردبار. فراوان شکیب: . نابردبار  :شکیب  

" نماند جهان بر یکی سان شکیب    
   "فردوسی   .فراز است پیش از پس هر نشیب     

آرام گرفتن.شکیب یافتن:   

فریب " به جای زبونی و جای    
" فردوسی  بباید که یابد دالور شکیب.      

بردبار،«  پاکـِ کباگ ـ ش̊ـِ ک» ش̊: )َش( شکیبا  

≠ ناشکیبا. آرام، پـُرتاب.خویشتن دار،   

" شکیبا و باهوش و رای و خرد    
   "فردوسی  هژبر ژیان را به دام آورد.   

م ـ بردباری، آرا « » ش̊کـِباگیه̊  : )َش(شکیبایی

شکیبا بودن. گیرندگی، پرتابی،  

" شکیبایی و خامشی برگزید    
"   فردوسی  پدید.بر  سخن بر سپه  نآ نکرد       

. بردبار بردباری واداشتن  به : )َش. دَ(شکیبانیدن  

 و پرتاب ساختن دیگری. 

آرام   گشتن، بردبار]شکیفتن[ دَ( : )َش.شکیبیدن

پاییدن، بماندن. ، شکیبایی تاب آوردنگرفتن،   

هد شکیبید، بشکیب، شکیبد، خوا  ) شکیبید،

   (.شکیبنده، شکیبیده

" از امروز بشکیب تا پنج روز    
   "فردوسی  چو پیدا شود هور گیتی فروز.   

شکیبایی داشتن،  :)ِش. ف̊. َت(]شکیبیدن[شکیفتن  

)شکیفت،شکیبد، خواهد  .بردباربودن تاب آوردن،

 ـ شکیفت، بشکیب، شکیبنده، شکیفته(.  

" تو با تاج بر تخت نشکیفتی   
"فردوسی  خرد را بدین گونه بفریفتی.     

* شگا، ترکش، تیردان، تبنگو.)ِش( : شگاه  

نان و  پختن و سرخ کردن  : )ُش. ل̊ ( شگالیو

سکالو. روی اخگر آتش.بریان یا جزآن گوشت   

راهکار، چاره.( روش، راه، . ر̊ گِ)ِش. :شگرد  

شگفت آور،   و«  » شـ̊کـ ر̊ : )ِش. گَ. ر̊ (شگرف

بی همتا، نادر.  ‖ پسندیده زیبا،بسیار بسیارنیکو،  

سخت، بزرگ.   شگرف:   

ببارید از آن ابر تاریک برف"    
"فردوسی زمین شد پر از برف و بادی شگرف.     

شکفانیدن، به شکفتن درـ : )ِش. گُ. دَ( شگفاندن  

 آوردن، به گل آوردن، شکفته کردن.

باورـ  شگرف،  » ش̊کـ فت«  : )ِش. گِ(شگفت

،  ناشناخته *ناپذیر، دور از ویر،باور نکردنی،

شگفت آور، آمیزه ها: شگفتایی.  شگفت انگیز،  

 شگفت انگیز، ای شگفت، شگفتا. 

ُ ب " ز مرغان همان را که  نیکساز  د ـ  
چو باز و چو شاهین گردنفراز       
بیاورد و آموختنشان گرفت        
    فردوسی"  جهانی بدو مانده اندر شگفت.     

دَ( به شگفتن داشتن.  : )ِش. گِ.شگفتانیدن  

، بردباربودن، شکیبیدن: )ِش. گِ.َت( شگفتن

 شکیبا بودن. 

در شگفت بودن. )ِش. گِ.َت(  :شگفتن  

" شگفتم من از کار دیو نژند    
   "فردوسی  که هرگز نخواهد به من جز گزند.    

: )ِش. گ ُ. َت( شکفتن، خندیدن گل و  شگفتن  

.  شدن غنچهباز  

شگفتایی،خیرگی،   ˚«» شگفتیه( : )ِش.گِ شگفتی

سرگشتگی.   *کاتورگی.  

" ببردند هم در زمان نزد شاه   
" فردوسی  شاه از شگفتی نگاه. د بدو کر      

خیره ماندن.   اندر شگفتی ماندن:  

" فرستاده اندر شگفتی بماند    
" فردوسی   .فراوان بدو نام یزدان بخواند       

، خیره گشتن *هامیدن، : )ِش. گِ. دَ(شگفتیدن  

*کاتوره ماندن.گفت آمدن، به ش  

" چو افراسیابش به هامون بدید    
"فردوسی   .شگفتید از آن کودک نو رسید       

. غنچه  شدنشکفیدن، باز گُ. دَ(.: )ِش شگفیدن  

،گشادن: )ِش. گُ. ف̊. ت( شکفتن، شگوفتن  

خیره ماندن.  *بازشدن گل و غنچه ‖ هامیدن،  

خجستگی، فرخندگی، نیک بختی. )ُش( : شگون  

نرم، سست، آبکی، نمار به مردم تنبل )ُش(   :شل  

 و وارفته. 

گونه یی دوخت درشت، بخیه  ِش/ُش(: )شالل

بخیه درشت زدن. شالل کردن:   *درشت با بازه.  

شالی، برنج نکوبیده: )َش. ل̊ ( چلتوک، شلتوک   

برنج کاری. شلتوک کاری: و از پوست بر نیاورده.  

ان و  بی سام: )ِش. َل. ِت( بی بند و بار، شلخته

برای زن یا مرد گویند. *دهناد.  

گیاهی از تیره ی چلیپاییان، : )َش. ل̊. غ َ( شلغم  

در میان   *دژپیه بخش خوراکی آن به گونه ی

. کاربرد دارد هم در دارو سازی   زمین است.  

جست و  بازه ی میان دو گام،  : )ِش/َش(شلنگ

شلنگ انداختن:  خیز، گامهای بلند هنگام راه رفتن. 

ز کردن، گام بلند برداشتن. و خی جست  

» شلوار« پوشاک از کمر تا  : )َش. ل̊ (شلوار

 پایین پا، پایجامه.
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دامن کوتاه و پرچین   در گذشته، : )َش. ِت(شلیته

 که بانوان روی شلوار می پوشیدند. 

درختی از تیره ی گل سرخیان، میوه : )َش( شلیل  

  سرخ و سپید، بی کرک، ـ ی آن از هلو کوچکتر،

شفرنگ. گوارا و آبدار است. خوشبو،   

  هم چنین *،َرمـَن دوم تن» ا  ش̊ما « : )ُش(  اشم

شنونده.    جاینام برای گروهیا    *،تکین  جاینام دوم کس  

خواه نام " کدام است مرد از شما   
"فردوسی  که آید پدید از میان سپاه.       

که، شمارش، اندازها ُشمار«  »)ُش( : شمار  

ستارگان  *شمار  د.را می نمایانچیزی شماره    

   .راه شیری بی اندازه است  

" شمار سپاهش پدیدار نیست    
" فردوسی   .همین رزم را کس خریدار نیست      

باز پرسی، بازخواست.شمار:   

" چنین خواندم از نامه ی کردگار   
"فردوسی  توانا خداوند داد و شمار.      
بی اندازه. : رفزون از شما   

ن از شمار" گچ و سنگ و هیزم فزو     
    فردوسی"   .بیارند چندان که آید به کار    

آنها اندک و ناچیز بود. اندازه  )ُش( :شمار  

شمار.مارگوسپندان از سد فزونتر بود. بیش  
پنجاه و جزآن(.  مانند: شماره ی یک، شماره یشماره: )  

خواهنده، خداوند.شمار: )ُش. ر̊. ه̊ ( شمارخواه  

آگاهی و   آنکه *گر.ش̊ رِ ( ا َنگا )ُش. ر̊ :ناشمارد

دارد.   *رایشگریشناخت بایا در دانش    

‖  شمردن، شمریدن، شماریدندَ( .ر̊)ُش. :شماردن  

خواهدشمارد، بشمار،    ــ، )شمارد، پاسخگو بودن.

 شمارنده، شمارده(.

به شمار درآوردن. برشماردن:  

" اگر بر شمارد کسی رنج تو    
" یفردوس   به گیتی فزون آید از گنج تو.      

ناچیز شماردن کسی. به کس شماردن:  

" ز تخمی که هستی فرود آرمت    
" فردوسی   .ازین پس به کس نیز نشمارمت      

گفتن، بازنمودن، فرانمودن. شماردن:   

" سخن های بیهوده کم می شمار   
"فردوسی  با سخن های شاهان چه کار. ترا      

  ،شمردن « ریش̊ـن» ا ُشـ̊مو  : )ُش. ِر(شمارش

. ، اندازهآورد بر  ارزیابی، شمار،  

: )ُش. ر̊. گِ. َت( بررسیدن، داوری شمارگرفتن  

‖ آمارگرفتن.  کردن، سنجیدن  

،که اندازه یاندازها ُشمارگ« »  : )ُش(شماره  

  شماره چیزی را نشان دهد. نماد و نشانه چیزی ‖

یکان از روزنامه یا هفته  ‖ هر  خانه یا خودرو ی

،  چیزی *ماره ششماره یک، شماره پنجاه.  نامه.

  از اندازه بیرون. :از شماره بیرون. چیزیچندتایی 

شمارـ  شمردن،شماردن، : )ُش. دَ( شماریدن 

  کردن، اندازه کردن.

گندیدن و بد بو شدن.: )َش. دَ( شماغیدن  

  پیه یاابزار روشنایی از *. ِل( سپندار،: )شَ شماله

*  ماتک سخت و زرد رنگ کندوی کلیزانگبیناز

درمیان آن برای روشن کردن.   *لیتهبا افزودن پ  

گریان، هراسان، پریشان. :)َش(شمان  

هامیدن ‖ : )َش. دَ( آشفتن، پریشاندن، شمانیدن  

 ترسانیدن ‖ تند و پیاپی دم زدن، تاسیدن ازگرما.

.ژیآبدان،  ، : )َش.َم( آبگیرشمر   

همواره به گونه  شمرنده.: )ُش. َم( شمارنده،شمر 

   ، ستاره شمراختر شمری آمیخته آید: ـ 

" به سام نریمان ستاره شمر   
" فردوسی   .چنین گفت کای گرد زرین کمر     

: )ُش. ُم. ر̊. دَ( به شمردن واداشتن. شمردانیدن   

  شمار. ‖ : )ُش. ُم. ِد( روشنی در سخنشمردگی 

به شمار » ا ُشموردن « : )ُش. ُم. ر̊. دَ( شمردن   

شمریدن، آماردن.آوردن، شماردن، شماریدن،   

شمرنده: . شمارش، شمردن)ُش. ُم. ِر(  مرش:ش  

شمارده، شماریده.شمرده: شمارنده، شمارگیر.   

به شمردن، بشمر، بشمار، وبه  فرمانشمرـ شمار: 

 چم شمرنده و شمارنده بسان پسوند، مانند: ستاره 

 شمار، ستاره شمر، روزشمار.)شمر̊ د، شمَرد، 

 خواهد شمرد، بشمر، شمرنده، شمرده(. 

برمن و بر تو هم بگذرد " که این    
"فردوسی  زمانه دم ما همی بشمرد.      

   ، یادکردن.بازنمودن برشمردن:

" فرستاده برگشت و پاسخ ببرد    
فردوسی" سخن ها یکایک همه بر شمرد.        

.خوب خوابیدن  خواب شمردن:  

" چه بودت که امروز پژمرده ای؟   
" فردوسی  همانا به شب خواب نشمرده ای.      

زر یا سیم گداخته برای ریختن   : )ِش. م̊ (ششم

مانند. پاره   راستگوشه یا لوله به دیسه در ناوچه  

.  .ساخته نشدهکه از آن چیزی سره  زر و سیم  

  از درختچه یی» شیمشار«   : )ِش. م̊ (شمشاد

سخت و   چوب دارای لپه ای ها،  ی دوراسته 

همیشه سبز.   برگهای  

برای  یا توپالاز چوب ابزار م̊. ِش(: )َش.شمشه   
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.  یا سنگ وجزآن*ترازیدن دیوارهنگام چیدن آگـُر

گداخته   شمش، شفشه، شوشه.: )َش.م̊. ِش( شمشه 

آهنین. *ـ ی زر یا سیم ریخته شده  درناوچه ی  

آهنین  جنگ ابزار «رمشِ » ش    : )َش. م̊̊̊ (شمشیر   

بسیار برنده.  یا پوالدین با تیغه ی دراز و   

تن با شمشیر   بازی و ورزش که دو شمشربازی:

 انجام دهند. 

" وز آن پس به شمشیر یازیم دست    
"فردوسی  کنم سر به سر کشور از کینه پست.      

آوردجوی، نبرده.شمشیرجوی:   

" بر و بازوی شیر و خورشید روی    
    "فردوسی  دست شمشیر جوی. ،دل پهلوان    

ام برکشیدن: شمشیرازنی  

برکشیدن. ، شمشیر شمشیربرآهیختن   

آورد شمشیر تیز از نیام " بر    
" فردوسی  بدو گفت کای بد گهر پور سام.      

]شمغنیدن[ گندیده و بویناک  ( . دَ : )َش. م̊شمغیدن

دارای بوی ناخوشایند شدن. شدن.  

. ت پرست ‖ دیرنشین بودایی: )َش. َم( بشمن  

" اگر تاج ایران سپارد بمن    
" فردوسی  پرستش کنم چون بتان را شمن.      

‖ پوینده ‖ بیهوش دالورَش. َم. ن ̊. ِد( ) :شمنده 

.‖ آشفته ‖ بیم زده، ترسنده شده، بیهوش  

ترسیدن، رمیدن، هراسیدن ‖  : )َش. دَ( شمیدن

شمنده:بیهوش شدن ‖ آشفته شدن، پریشان گشتن.   

شمیده:، پریشان. گریان  شمان: ترسنده، رمنده.  

شمنده،  ) شمید، شمد، خواهد شمید،.رمیده، آشفته  

شمیده(.  شمان،   

گریه و زاری کردن.اندر شمیدن:   

" چو کیخسرو آن گفت ایشان شنید    
   "فردوسی  زمانی بیاسود و اندر شمید.    

ریگ ریز و نرم، سنگریزه.  : )ِش(شن  

ام ستاک درپهلوی که در چند  : )ِش( پسوند نشن

شن،ربرد دارد. مانند: کـُنِشن، َروِ واژه هنوز کا  

   .واژه ها بی سداست   ایندرشن.» ش˚«  ، دهِ شنبوِ 

: )َش( بسان پسوند به چم جای، مانند: گلشن، شن  

. گرمآب چشمه ی :شنتب ـ گلشن  دوشن.، شنآب   

شناوری ،  آب ورزی،  «نازـ شناوـ» ش̊: )ِش( شنا

. در آب  دست و پا زدن همسان و هم آهنگ 

شناکننده. شناگرـ شناور:   

شناسایی، : )ِش. خ̊ ( روشنایی، آگاهی، شناخت  

یافت، دریافت، بینش، دانش، آشنایی. اندر  

آشنایی، شناسایی، دانش.  » ش̊ـناسگیه˚« شناختگی:  

  ]اشناختن[ « » ش̊ـناختن)ِش. خ̊. َت(  :شناختن

دن ‖ دوستی ـ  دانستن ‖ آشناشدن، آگاهی ،شناسیدن

دانا، آگاه. شناسا: آنکه بشناسد. شناسنده: . داشتن  

امدار.آشنا، نشناخته: دانایی، آگاهی. شناسایی:   

به چم شناسنده،  به شناختن، بشناس، فرمانشناس: 

، سخن شناس.بسان پسوند، مانند: خداشناس  

) شناخت، شناسد، خواهد شناخت، بشناس، 

 شناسنده، شناسا، شناخته(.  

" ز یزدان شناسید یکسر سپاس    
   "فردوسی   .مباشید جز شاد و یزدان شناس    

انگاشتن، گمان بردن.شناختن:   

اوش بدو گفت دارم سپاس" سی   
    فردوسی"  .مرا همچو فرزند خود می شناس    

بجای آوردن، دریافتن. شناختن:   

" رها کرد زن را و بنواختش   
"فردوسی  چنان کرد پیدا که نشناختش.      

دانستن. شناختن:    

" گر ایدونک با من تو پیمان کنی    
   "فردوسی  شناسم که پیمان من مشکنی.    

)ِش. دَ( شناکردن، شناوری نمودن. : شناریدن  

آشنا، شناسنده، دریافت  » ش̊ـناس گ«: )ِش(شناسا

. نامی ‖ ، دانادل، شناسادانا، کننده، آگاهـ   

" که ای پهلوان جهاندار شاه   
فردوسی"    شناسای هر کار و زیبای گاه.     

دن، ]شناسانیدن[ آگاهان: )ِش. ن̊. دَ( شناساندن  

  شناختن واداشتن. بهشناکردن، آآشناساختن، 

.، آگاه کننده.آشنا کنندهشناساننده:   

، آشناکردن. ناساندندَ( ش:) ِش . شناسانیدن  

 )شناسانید، شناساند، خواهد شناسانید، بشناسان،

آگاهانیدن.  شناساننده، شناسانیده(.  

آگاهی،  آشنایی، ناسگیه̊ « ـ» شـ̊  : )ِش(شناسایی

، دانستگی، شناخت، دانش.دانایی  

یی که هنگام  دفترچه  : )ِش. س̊. ِم( شناسنامه 

با  *و زادنگاری دفتر آمار ،زادروز نوزاد   

    ویژگیها دیگر  نگارش نام و نام خانوادگی و

.(می کند  *دفترینه یا ) *می آگاشد   

: )ِش( بگونه ی آمیخته با واژه یی دیگرشناسی  

 به چم شناسایی و آگاهی کاربرد دارد. مانند:

شناسی، ، باستانشناسی، مردمشناسیایران  

شناسی، توده شناسی، روانشناسی. زمین  

شناساندن‖ شناختن‖ دریافتن‖  : ) ِش. دَ(شناسیدن  

 بازشناختن. 

گوش دادن.، شنیدن: )ِش. ف̊. ت( شنافتن  
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: )ِش. دَ( شناکردن.شناویدن  

گنبد.  : )َش. ن̊ ( ]شمب[شنب  

   . در ایران هفتهنخستین روز : )َش. ن̊. ِب(شنبه 

  ،خراشیدن و  رنجانیدن ن ̊. دَ(: )َش.  ندشنجو

 زخم کردن.  

شنجودن[ آزردن.  ] )َش. ن ̊. دَ( :شنجیدن  

کوس، تبیره. )َش. ن ̊. دَ( :شندف   

، شوخ، شیرین منش شنگول، : )َش.ن̊ (شنگ

 زیبا‖ رنگهای زنده و شاد. 

" به هر گونه بوی و به هر گونه رنگ    
" فردوسی  نکوتر بیارای آن شوخ و شنگ.      

به  یکی ازسنگهای کانی  َش. ن̊. گَ(: )شنگرف 

درنگارگری   گونه ی توده یا رگه، سرخ رنگ،

نمار به: باریدن وردبرالژ شنگرف کاربرد دارد.  

 سرخی بامدادان است.

" چنان شد که تاریک شد چشم مرد    
" فردوسی  ببارید شنگرف بر الجورد.      

   .، شنوندهد وَ که شنَ آش̊ـنوا گ«  » َن()ِش.  :شنوا

شنوانیدن[ به گوش رساندن. ]َن.دَ()ِش.  :دنشنوان  

)شنوانید، شنواند، خواهد شنوانید، بشنوان،  

 شنواننده، شنوانیده(. به شنیدن واداشتن.

]شنواندن[ به شنیدن  وا ـ : )ِش. َن. دَ( شنوانیدن 

  که بشنواند.شنواننده: ، به گوش رساندن. داشتن

هش ـ یکی از س  واگیه ̊»ـ  » آش̊ـن  َن()ِش. :شنوایی 

 های پنجگانه، اندام آن گوش است. 

شنیدن، شنفتن، » اشنوتـ ن«  دَ()ِش/َش.  :شنودن

نیوشنده، شنونده: گوش دادن، نیوشیدن‖ دریافتن. 

  شنو:. شنودهشنیده: شنونده. شنوا: آنکه بشنود.

  به شنیدن، بشنو، و به چم شنونده، بسان فرمان

ـ   خواهد نود، )شَ پسوند، مانند: پندشنو، سخن شنو.

 َشنـََود، بشنو، شنوده، شنوا(. 

" شنودند ایرانیان آنچه بود    
  "فردوسی   .ترا نیز از ایشان بباید شنود    

. آگاه شدن شنودن:  
" شنودند کانجا یکی مهتر است    
" فردوسی  شاه اژدها پیکر است. پرازهول̊     

.فرمان بردن، پذیرفتن، گوش دادنشنودن:   
بن  " که راز تو با کس نگویم زِ    

" فردوسی  ز تو بشنوم هر چه گویی سخن.      
وایی که به هنایش انگیزش : )ِش. ِس( آشنوسه   

شنوشه. ا بینی یا سرماخوردگی از گلو برآید.  

  دوم ستاکشنو‖ نام ستاک و ِو(َن.. : )ِش شنوش

.  شنیدن  

شنودن، شنیدن، بشنیدن، : )ِش. َن. دَ( شنویدن

  .‖ گوش دادن  نیوشیدن

از پدر بشنوید " چو رودابه این    
" فردوسی  .دلش گشت پر خون رخش شنبلید       

   شنویدن،شنودن،» آشنودن « : )ِش. دَ( شنیدن

.  ن بردنفرما دریافتن.  نیوشیدن‖ گوش دادن ‖

  شنونده.شنوا:  نیوشنده، گوش دهنده.شنونده: 

به شنیدن، بشنو و  فرمانشنو: شنوده، شنفته. شنیده: 

) شنید، نند: پند شنو.به چم شنونده بسان پسوند، ما

شنونده، شنوا، شنیده(.  شنود، خواهد شنید، بشنو،  

" شنیدستم از نامور مهتران    
"فردوسی   .همه داستانهای هاماوران       

دریافتن.شنیدن:   

" ز لشگر  زبان آوری برگزید    
"فردوسی   .که گفتار کسری بداند شنید       

شوخگن.  چرک تن و جامه. : شوخ  

ی شوخ در پیش تخت   " بدان جامه   
"فردوسی  .بخت نیک   بیافتاد و گفت ای شه      

: گستاخ، زنده دل، شاد، خوشدل. شوخ   

: بی شرم ، بی باک، بی پروا. شوخ  

بخندید خسرو ز گفتار زن "    
"فردوسی  بدو گفت کای شوخ لشگر شکن.      

. گستاخدریده، بی شرم،  : )خ̊. چ ِ(شوخ چشم  

گستاخی، بی شرمی.شوخ چشمی:   

به شوخیدن واداشتن، به شادی : )دَ( شوخانیدن  

 درآوردن.

]شوخگین[ چرکن، چرکین،  : ) خ̊. گَ(شوخگن  

چرکینی، ریمناکی.شوخگنی:   شوخناک.  

شخودن، خراشیدن.  دَ( ) :شوخودن  

خوشمزگی، لودگی‖  ‖  : چرکی، پلیدیشوخی  

 بی شرمی. 

بدو گفت نیرنگ داری هنوز "    
"فردوسی  نگردد همی پشت شوخیت کوز.      

. شادمان شدن‖ آزردن ‖چرکن شدن: )دَ( شوخیدن  

نمکین، پر نمک.» ُشر«   :شور  

 " بیامد پس آنگاه تا شهر بلخ 
   "فردوسی  ز دانش چشیده همی شور و تلخ.   

، هنگامه. : آشوب، آکنده از غوغاشور  

" سواری که نامش کالهور بود    
"فردوسی   .که مازندران زو پر از شور بود       

. گرایش آرزومندی، ‖ : جوش و خروشرشو  

" ز  گفتار او رستم آمد به شور    
" فردوسی  از آن دشت پر آب و نخجیر گور.      
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 ، ]شورانیدن[ برانگیزاندن: )ن̊. دَ( شوراندن

پریشان کردن، برآغالیدن،  آشوب بر پا کردن،  

آنچه برانگیزاند.شوراننده: آشفته کردن.   

" بیایی و رسوا کنی دوده را   
" فردوسی  بشورانی این کین آسوده را.      

ـ  غوغا شادی آور،  پرشور، ( : ) ر̊شورانگیز

 کننده، برانگیزاننده.

، به شورآورنده، : )َن. ن̊. ِد( انگیزانندهشوراننده   

 آنکه مردم را بشوراند.

،برانگیختنبرآشوفتن،   ]شوراندن[دَ() :شورانیدن   

 ‖  ، به آشوب کشاندنکردن زدن، زیرو زبربرهم 

پریشان وآشفته    ‖ زدن زمینمیختن ‖ شخم درهم آ

) شورانید،  دل بهم زدن. شورانیدن دل: کردن ‖  

شوراند، خواهد شورانید، بشوران، شوراننده،  

 شورانیده (. 

 در پارسی به چم آش است. با« »  : )ر̊ (شوربا

   .برنج و گشنیزآش ساده با 

بدبخت، نگون بخت، تیره ـ : ) ر̊. َب( شوربخت 

، تیره روز، سیه روز ≠ نیکبخت. بخت   

" بدو گفت رستم که ای شوربخت    
   فردوسی"   .که هرگز مبادا گل آن درخت     

]شوره بوم[ شوره زار،  زمین ـ : )ر̊ ( شوربوم  

 شوره که درخور کشاورزی نباشد. 

بدی  از بدچشم، آنکه نگاهش  (. چ ِ)ر̊  :شورچشم

 و رشکوندی باشد وبه دیگری آسیب رساند. 

، زمین پرشوره، شورسان( . س̊ ) رِ : ستانشور  

 شوره زار، نمکزار، کویر. 

شوریدن، بانگ وخروش،   (نام ستاک): )ِر(شورش   

شورنده:   .فریاد و فغان، هنگامه ، آشوب، آشفتگی

 شورش کننده، برپاکننده آشوب و هنگامه. 

" چو پای و رکاب و بر و یال تو    
" فردوسی  چنین شورش جنگ و کوپال تو.     
شوینده، شستشو دهنده.: )َر. ن̊. ِد( ورنده ش  

آشوبیدن، آشفته شدن، برآشفتن،  : )دَ( شوریدن 

‖ برانگیخته  ‖ شستن   خشم گرفتن، شورش کردن

. شدن ‖ شخم زدن و زیر و رو کردن زمین  

شورد، خواهدشورید، بشور، شورنده،  ) شورید،

   .شورش( شوریده،

سرپیچی کردن، گردنکشی، ستیزیدن. : شوریدن  

اگر ما بشوریم بر بیگناه  "   
   "فردوسی  پسندد کجا داور هور و ماه.    

دیوانه، شوریده خرد،: ) ِد. َم. ز̊ ( شوریده مغز   

 آشفته. 

زر یا سیم برای ریختن  گداخته ی: )ِش( شوشه   

‖ آب یخ بسته   آهنین. شفشه. شمش *ی  در ناوچه  

 بر سرناودان. 
" بر او بافته شوشه ی سیم و زر   
" فردوسی  شه درون نابسوده گهر.به شو      

پریشان گشتن،  ژولیدن، ]بشولیدن[: )دَ(شولیدن  

شولید، شولد، خواهد ـ )  درهم شدن.درماندن، 

 شولید، بشول، شولنده، شولیده(.

: )دَ( شخم کردن و شیار دادن زمین شومیزیدن   

. برای کشت و کار  

‖  یابنده  انجام  ‖ : )َش. َو.ِد( هستی یابندهشونده  

   رونده

شوی، شو، همسر زن.  » شـُی̊ «  ( : )هَ شوهر   

" مرا شوهری بود بازارگان    
   فردوسی"  گزیده همی در میان سران.    

: )دَ( به شستن داشتن، به شوییدن شویانیدن  

 واداشتن. 

گیاهی یکساله از تیره ی چتریان،   : )ِش(شوید

 دارای گل های  زرد رنگ و برگهای باریک.  

خواهد ـ ویید، شوید،)ش  : )دَ( شستنشوییدن  

 شویید، بشوی، شوینده، شویان، شوییده(. 

شاه بانو، بانوو همسر شاه. : )َش. ه̊ ( شهبانو   

شاهپر، شهبال، پرهای   ( .پَ )َش. ه̊ : شهپر

   بزرگ پرندگان.

با خیابان  جای زندگی  » شـ تـ̊ر«  )َش.ه̊ (: شهر

مردم  ها، کوچه ها وخانه ها و فروشگاه ها و 

   داری.کشوردن: شهرران .بسیار

" همه شهر ایران به گفتار او   
"فردوسی   .و تازه روی دل شادان د دنببو      

پاسخگو و  : )َش. ه̊ .ِر( سازمانی که  شهربانی

و آسایش شهروندان است.  آرامش نگاهبان  

هر شارستان، شارسان. ( . رِ )َش. ه̊: شهرستان  

  که خود در برگیرندهاستان  های بخشیک از 

بزرگ.شهر ست.ا بخش  ینچند   

  بی ارزش، ناسره. ( . ر̊)َش. ه̊ :شهروا 

«  ریار ـ̊ـتـ  ـ ش » شهریار  )َش. ه̊ ( :شهریار 

   ‖ پادشاه، شاهنشاه.  بزرگ شهرفرمانروای شهر،  

" پر اندیشه شد زان سخن شهریار    
"فردوسی  بدان هفته کس را ندادند بار.      

پادشاهی، » شتـ̊ریاریه̊ «  (. ر̊ ه̊ )َش. :شهریاری   

 فرمانروایی. 

" چو یزدان همی شهریاری فزود    
" فردوسی  ِز من در جهان یادگاری نمود.      
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ماه » شتریورـ شهرور« (   . وَ )َش. ه̊ :شهریور   

فرشته ی نگاهبان  ‖ ششم از سال خورشیدی  

    .خورشیدی چهارم ازهر ماهروز نام  ‖ آتش

جشنی که در ایران  (.َو. ر̊ ه̊ )َش.  :شهریورگان  

وز ماه  در شهریور روز » چهارمین رباستان 

.   شهریور« بر پا می داشته اند   

استاد درسواری،  (.سَ ه̊ )َش. :شهسوار 

    پردل، دالور. ،سواردلیر و چاالک

هم پاشیدن، پراکنده شدن، پخ  ازدَ(  )َش. :شهلیدن

 و پهن گشتن. شهلیده:پراکنده و پریشان شده. 

. یسرنا، سورنای، ن شهنای، : )َش. ه̊  ( شهنا  

خراش، شکاف.شیاریدن. از(  )نام ستاک :شیار  

. واداشتندَ( به شیاریدن  : )شیارانیدن  

.  برای کشت با گاوآهن  زمین    آمادن: )دَ(  شیاریدن  

نیکی و بدی.  و کیفر: پاداش شیان  

سرازیری، سرآشیب،   «ـ شیپ ب» شِ   :شیب

≠ فراز.  نشیب   

" وزآن روی با تیغ کین خوشنواز    
" فردوسی  داخت اسب از فراز. به شیب اندر ان      

مسین پرسوراخ  ترشی پاال، آوند  : )̊ب (شیب پاال

 برای پاالنیدن ترشی، شیره، روغن و جزآن.

خازه   )آرد و آب و جزآن( آمیختندَ( ) :شیبانیدن

ـ )شیبانید، شیباند، خواهد   لرزانیدن. ‖ کردن آرد 

 شیبانید، شیباننده، شیبانیده، شیبان(.  

لرزان،  ، برهم زده و درهم ‖ آمیخته:  انشیب

. دل پریشانشیبان دل: . لرزنده ‖ پریشان وآشفته   

" چو از خنجر روز بگریخت شب    
" فردوسی  همی رفت شیبان دل و خشک لب.      

آمیختن، برهم زدن‖ لرزیدن ‖ آشفته   دَ() :شیبیدن

)کردن(.    یا  آشفتن ، شیدا و سرگشته شدنـ گشتن،    

بید،شیبنده، شیبیده(.  ) شیبید، شیبد، خواهد شی   

.  که در جنگ کاربرد داشته رویین نای :شیپور  

" بزن کوس رویین و شیپور و نای    
" فردوسی  به کشمیر و کابل فراوان مپای.      
پرتو، پرتوماه، پرتوهور، فروغ : آفتاب ‖ شید  

 ـ هور، تابش ُخور، تابش ماه )مهتاب(. 

" بدو گفت زانسان که تابنده شید    
"فردوسی  ید یکی پرده بینم سپید.بر آ       

آشفتگی، شیفتگی. شیدایی: : آشفته، شیفته، شیدا  

شیذیر، یکی از نامهای خداوند.  )َز( :شیذر  

چربی و  دارای  سپید  آبگونه( ) مایه »شیر«  :شیر

پستانداران ماده برای   فراوان که از *ده بارسپی

تراود  خوراک نوزاد برون  

 یا گازآب  های لولهبرروی    : ابزار توپالیشیر

. بستنگشودن و  برای   

گربه  از تیره ی  جانوری » ش گـ̊رـ ِشر«  :شیر

چنگال های   با گوشتخواران، زردرنگ،سانان و 

شیرنر یال دارد. .و چابک نیرومند  ، بسیارتیز  

" نتابد فراوان ستاره چو هور    
"فردوسی  که شیری نترسد ز یک دشت گور.      

یجناک دست یازیدن. س نماربه کارکام شیر آژدن:   

" همه مولش و رای چندان زدن   
" فردوسی  بدین نیشتر کام شیر آژدن.      

. ِن(  زن شیر: . زن دالور و بیباک )ز   

" زن شیر از آن نامه ی شهریار    
" فردوسی  چو رخشنده گل شد به گاه بهار.      

ی رنگ، بیرنگ یا  آبگونه ی شیر: )ِب( شیرابه 

* کوکنار. ی  شیره ‖نارنجی رنگ برخی درختان   

با   ‖ ته بندی نبیگ : )ِز( سامان، شالوده شیرازه   

دوخت.  یباریک از ابریشم برای استوارنوار  

افکننده ی شیر، شیرافکن. ( . ژَ )ر̊: وژن شیرا  

" چو رهام و بهرام گردن فراز   
      فردوسی     .وژن رزمسازاشیر چو شیدوش و    

. رسپردل، نت: )ر̊. ِد( دلیر، بی باک، شیردل   

" ِز من پاسخ  این بد به اسفندیار    
" فردوسی   .که ای شیر دل مهتر نامدار      
دلیر و  مانند،شیروش[ شیر ] : )ر̊. َف (شیرفش    

مانند شیر. بی باک   

" برفتند با دست کرده به کش   
" فردوسی  بزرگان اسپ افکن و شیرفش.      

  سبک  پوشش از پاره های توپال ( )ر̊ :شیروانی

چخت توپالین.  خانه. *چخت  بر روی  

ده و چگال شده ی افشره ی جوشی: )ِر( شیره

انار و جزآن. انگور،   

خوردنی که  نوشین،شکرین،  » شیِرن « :شیرین 

و شکر و یاجزآن  *یا با کند   داشته باشد شکرمزه   

شیرین کاشتن، شیرین  آمیزه ها:  شیرین مزه شود.

. ـ زبان، شیرین سخن  

نهید " به پیش همه خوان زرین     
"فردوسی   .خورشها بر او چرب و شیرین نهید      

خوردنی های گوناگون  » شیِرنیه˚« :  شیرینی

 شکر پخته یا برشته شده  با آرد، روغن، خامه، 

. و بوی افزارها و جزآن  

و شکننده که آبگینه   ، بیرنگ  *: )ِش( ابدامشیشه 

ازگداختن ماتک های گوناگون کانی بدست می ـ 

جور و واجور می دهند.  *هایآید و به آن دیسه   
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آشفتن، سرگشته شدن، دلباخته  )ف̊. َت(: فتنشی  

بیهوش شدن.  فریفته شدن، گول خوردن ‖ شدن ‖

دلباختگی، دلدادگی. شیفتگی: دلباخته. شیفته:   

خوش ـ شیواسخن: ، نغز، نیکو. : رسا، روانشیوا

 سخن، زبان آور. 

شیواندن، امیختن، برهم زدن‖  : )دَ( شیوانیدن 

. و برهم  آمیختهشیوان:  . شتن آرد و آب سر  

ن « : )َو( شیون گریه،  زاری، و  ناله » شو   

 فغان و فریاد. 

‖ نیرنگ.  هنجار، خوی: )ِو( روش، راه، شیوه  

فریبکار، نیرنگ باز.شیوه گر:   

‖ لرزیدن.  دَ( آمیخته شدن، درهم شدن) :شیویدن  

ِه( فریاد و آواز اسپ.  ِش.: )شیهه   

زره و سازجنگ پوشیدن.    ن ‖بست: )دَ( کمرشییدن  

ــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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» ش«   توا در واژه های کم آشنا    
...................................................................... 

 

 

 آگاشتن: ثبت کردن 

 آگفت: آسیب، زیان 

 ابدام: جسم

 اسپرغم: ریحان  

 ا  شنان: چوبک 

حرف اضافه فزونواژه،   افزونواژه:   

 انگارش: ریاضی 

 انگارشگر: ریاضیدان 

 بازه: فاصله

 بـ رهو: سابون 

 بوپ : بوب، فرش، زیر انداز 

ن، جمع  م   بیشال: ر 

( عقربه ساعت  . ر   پرک : )پ 

 پرمر: زنبور 

 پلیته: فتیله

 تبنگو: جعبه، صندوق 

 تسو: ساعت 

 چخت: سقف 

 خاگی: بیضی 

 خرفستر: حشره 

 دژپیه: غده 

 دفترینه کردن: ثبت کردن 

و سامان: نظم و ترتیب  دهناد  

 دهناد: نظم  

 دیسه: شکل

مـ ن: بیشال، جمع  ر 

فروزه، صفت  زاب:   

 زادنگاری: ثبت احوال 

 سپندار: شماله، شمع

ن سپیده بار: پروتیی  

 سراچه: اتاق

 شایمند: ممکن

 شایمندی: امکان 

 شلپیدن: فشردن 

 شمار: تعداد 

 شماره: عدد 

 فرنام: لقب

ب کردن کاتوره ماندن: حیران ماندن، تعج  

 کاچال: بساط و لوازم خانه از هر گونه

 کارنامه: تاریخ ، کهنگاه 

 کلیز انگبین: زنبور عسل 

 کلیز:زنبور.   

 کند: قند ) قند تازی شده ی کند است(

 کوکنار: تریاک 

تاریخ گذشتگاه،  دیرینگاه،کهنگاه:   

، آدمیمردمزاده: مردمزاد، انسان، آدم  

 

 

 

 

زنبور، کلیز گونهمنج: زنبور هر  

 مهند: مهم

 میزش: ادرار

 ناوچه: قالب برای دیسه دادن به زر یا سیم 

 نبیگ: کتاب 

هواپناد، وای:   

 ویر: ذهن 

 هامیدن: شگفتیدن، حیران ماندن

 هماد: کل، همه، تمام 

………………………………………   
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: )َب. ن̊. دَ( لغزیدن، غلتیدن.غابندن  

بزرگتر  ،ی مانند مرغابیپرنده ی» سی « : غاز  

. ب و خشکی می زیید در آ ،گردن دراز با  

روی جامه ‖ پنبه زده  چاک، شکاف ‖ پینه : غاز

غازکردن:  ازهم شکافته، چاک چاک. غازغاز:  شده. 

 آمادن پشم یا پنبه برای ریسیدن.

:  خوب خوردن خوراک با خواست بسیار. غاز  

پشم و پنبه  غاژدن، کشیدن و آمادن  : )دَ( غاژیدن

بغاژ، غاژد، خواهدغاژید،) غاژید، برای رشتن.  

 غاژنده، غاژیده(. 

‖ گوسپندان در کوه  کوه، جای خواب  شکاف :غال

*  النه ی کلیز.  

غلتیدن ‖ غلتانیدن، گردانیدن به پهلو. : )دَ( غالیدن  

: )َغ( زحم ازخراشیدگی‖ خشم ‖ اندوه. غراش  

خشمگین شدن،  خراشیدن ‖  : )َغ. دَ(غراشیدن

،  خراشیدهغراشیده: . خوردن اندوه  ‖ستیزیدن

   .خشم آلود غرشیده:  خشمناک

غرش کنان،  پرخروش، فریادکنان.   : )غ ُ(انغر  

جانوران درنده.  سدای در کارغریدن ‖ ویژگی  

" کمان را بمالید رستم به چنگ    
   "فردوسی   بغرید مانند غران پلنگ.    

کانایی. ، : )غ َ. ر̊. چ ِ( نادانیغرچگی  

" پذیرفت سامش به بی بچگی   
"فردوسی  ز نادانی و پیری و غرچگی.      

کانا.  ]غراچه[ نامرد ‖ نادان.) غ َ. چِ( : غرچه  

سهمناک، بانگ جانوران  فریاد   : ) غ ُ. ِر(غرش

تندر.: ـ آسمان غرش  غرش آسمان درنده.  

]غراشیدن[ بر آشفتن،: ) غ ُ. ِر. دَ( غرشیدن  

 خشمناک شدن. 

   ‖ دوزندگی غرغره: )غ ِ. ر̊. غ ِ. ِر( غرغره

نیدن.گرداآب درگلو ‖ برای باال کشیدن  چاهچرخ   

میش کوهی. (  : )غ ُ. ر̊غرم  

" بیافگند نیزه، بیارید چنگ   
" فردوسی    .چو بر کوه بر غرم تازد پلنگ     

   
  غرنبیدن نای در کوه و دشت  

.  فردوسی ز  آوای تندر همی در گذشت          

 
 

 

 

 

 

کینه ورشدن‖ : ) غ َ. دَ( خشمناک شدن، غرمیدن   

 ستیزه نمودن ‖ غریدن و لندیدن. 

بانگ گریه و ناله. : )َغ. َر(نغر  

بانگ و فریاد،   غرنبیدن(از ) نام : )غ ُ. ُر. ِب(غرنبه

تندر.آسمان غرنبه: و لند.   ‖ غر خروش  

 بانگ و خروشغریدن، ن̊. دَ( : )غ ُ.ُر.غرنبیدن 

برآوردن.   و آواز سهمناک ، فریاد برآوردن،   

" غرنبیدن نای در کوه و دشت    
"فردوسی  ذشت.آوای تندر همی در گ ز       

: )غ ُ. ُر. ن̊. دَ( ژکیدن، غر و لند کردن.غرنبیدن   

 لندیدن.) غرنبید، غرنبد، خواهدغرنبید، بغرنب، 

 غرنبنده، غرنبان، غرنبش، غرنبه(.   

خروشان، خشم  . َر. ِد( خروشنده، : )غ غرنده

 ـآلود. فروزه ی شیر و ببر و پلنگ. 

" بر آشفت بر سان غرنده شیر    
" فردوسی  زد بر گرزم دلیر.یکی بانگ       

از در گلو  : )غ َ. َر( بانگ نرم و شکستهغرنگ   

 گریه، پیچش سدا در گلو هنگام گریستن. 

: ) غ َ. َر. دَ( غریویدن، ناله برآوردن. غرنگیدن  

* خامه..برای نواختن ی میان تهی ر̊ ( ن: )غ َ.غرو  

" یکی مرد شد همچو آزاده سرو   
" فردوسی  رو.برش کوه سیم و میانش چو غ      

ـ  فریاد  و بانگ برآوردن،شور : ) غ َ. دَ(غرویدن 

نمایان شدن، دیده شدن. ‖زدن   

سدای تندر ‖ بانگ جانوران درنده  غ ُ. ِر( ) : غره

 ‖ فریاد سهمناک. 

خروشیدن، فریاد زدن، از روی  غ ُ. دَ()  :غریدن

 خشم بانگ زدن، آواز ترسناک برآوردن.غرش: 

ک و هراسناک.  ترسنا  سدای سهمناک، فریاد 

غرش کنان، غران: خروشنده، فریاد کننده. غرنده:   

غریدن ابر، غریدن ـ درکارغریدن، خروشان.

درنده. انجانورکوس، غریدن   

" کمان را به زه کرد مرد دلیر   
"فردوسی   .بغرید بر سان درنده شیر       
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  غریدن تندر. » غرانیتـ ن «  : )غ ُ. دَ(غریدن

نامدار" ستد نیزه از دست او    
   فردوسی"   .بغرید چون تندر از کوهسار    

گل و الی ته آبگیر. و  *لژن: )غ َ. ژ َ( غریژنگ   

، سرو سدای بلند، و فریاد  فغان. و ̊( : )غ َغریو 

 بانگ بلند، گریه و ناله. 

" برون رفت کاکوی و بر زد غریو     
" فردوسی   .بر آویخت با شاه چون نره دیو      

کنان،  فریاد  غریویدن(امپویه از) ن) غ َ(  :غریوان

غریویدن، غریونده. ،خروشان، درکاربانگ زنان  

" به رنجش گرفتار دیوان بدند    
"فردوسی به بادافره وی غریوان بدند.       

وردن، فریادزدن، بانگ برآ: )غ َ. دَ( غریویدن   

خروشنده، فریاد کننده.غریونده: خروشیدن.   

" غریویدن آمد ز توران سپاه    
"فردوسی   .سر برگرفتند گردان کاله ز      

فریاد برداشتن ازشادی یا اندوه. بانگ و: غریویدن  

" غریویدن چنگ و بانگ رباب    
   فردوسی"بر آمد ز ایوان افراسیاب.      
سدای خش خش،غژغژ: آوا و سدا،  نام  : )غ ِ(غژ  

 سدای پارچه ی ابریشمی آهار دار.  

از خوشه، دانه ی انگور جدا  : ) غ ُ. ژ̊ (غژم

همدانی(.ِپ. ِر. ) الره ـپغژب.   

هشیاربودن، آگاه و بیداربودن‖ دَ( )غ َ. :غژولیدن  

 شتابیدن، شتافتن‖ تیزیدن، گوزیدن‖ سودمند بودن. 

پر ـ   از نوشیدنی  یکبار دهان را: )غ ُ. ُل( غلپ

غلپ غلپ نوشیدن.   نوشیدن. یک غلپ  کردن.   

پهلو به یک از غلتیدن( نامپویه از ): )غ َ. ل̊ ( غلت

، چرخش چیزی روی زمین یا گشتن پهلوی دیگر

غلتیدن پی د رپی. غلت وواغلت: روی چیز دیگر.   

غلتنده، درکارغلتیدن‖ هر چیزگرد  : ) غ َ(غلتان  

سنگ   :و گوی مانند، مروارید غلتان ‖ بام غلتان

بزرگ استوانه یی برای سفت و سخت کردن 

  )همدانی(.  ِگالن. مکاهگل روی بام. با 

گردانیدن به پهلو،  ]غلتانیدن[ )غ َ.ن̊. دَ( :لتاندنغ

روی  از یک سو به سوی دیگررا  کسی یا چیزی  

غلت دهنده. غلتانیده: غلتاننده: دن. یزمین گردان  

 غلت داده شده. 

دن، یازسویی به سوی دیگرگرداندَ()غ َ. :غلتانیدن

.  دنیچرخانکسی یا چیزی را روی زمین   

گ استوانه یی برای  سن(  ̊ت ل̊. : )غ َ.غلتبان

 غلتاندن و سخت و سفت کردن کاهگل روی بام ‖ 

. وبازیچه ی دست دیگران  سست  منمار به مرد   

سنگ استوانه یی برای سخت و  َت( )غ َ. :غلتک

  وشن و ماسه *گژفاز  الیه کردن و هموار سفت 

.  و راه ها  ها در خیابان  

 ِت( چوب استوانه یی برای پهن کردن)َغ. :غلته

   وردنه، واردان.نان.  *خازهته و آرد سرش

پهلو به پهلو  غلت خوردن،دَ( : )غ َ.غلتیدن

روی خود چرخیدن، گردیدن چیزی روی  گشتن. 

غلت خورده، غلتیده: آنکه بغلتد.غلتنده:  چیز دیگر.   

غلتنده، درکار غلتیدن.  غلتان:  غلت زده، چرخیده. 

)غلتید، غلتد، خواهدغلتید، بغلت، غلتنده، غلتان،  

   یده(. غلت 

  زنجیرو زرفین ابزاربستن درمانند : )غ َ. َل( غلچ

 و کلون و جزآن. 

  .چ ِ( روستایی بودن.ل̊)َغ. :غلچگی

روستایی، دهگان. چ ِ( . ل̊)َغ. : غلچه  

شورش و آوازگروهی مرغان   : )غ ُ. ل̊. غُ(غلغل

 ‖ سدای جوشیدن آب و آبگونه ها و جزآن.   

" چو گرسیوز آن کاخ دربسته دید    
" فردوسی  می و غلغل نوش پیوسته دید.      

   شورش. آواز بلند و داد و فریاد، غلغل: 

" یکی غلغل از کاخ و ایوان بخاست    
"فردوسی   تو گفتی شب رستخیز است راست.      

داد و فریاد و برخاستن ( ا ُ.غ ُ: )غ ُ.غلغل افتادن

شور وهای وهوی افتادن.  .مردمی بسیارهیاهو   

سر و سدا، جای جای پر ( .ِل  ُغ: )غ ُ. غلغلستان  

    ، جای شور و داد و فریاد.هیاهوپر

" ز کابلستان تا به زابلستان    
   فردوسی"  زمین گشت بر سان غلغلستان.    

سوفالین با    ی کوچک  َل( کوزه .غ ُ)غ ُ. :غلغلک

 گردن دراز و باریک. تنگ سوفالین.  

  به خنده آوردن کسی با مالشَل( .غ ِغ ِ.) :غلغلک

    پا. رینزی بخش یا پهلو  ،و خارش در زیر بغل

بانگ وفریاد، هنگامه وهیاهو،   ()غ ُ.غ ُ.ُلِ : غلغله

 جوش و خروش، جار و جنجال.

  *، پرموزسرخ.انگبین*لیزـُ ک َف()غ َ. :غلفچ

  *کوزه کوچک سوفالی یا تبنگویَل( )غ ُ. :غلک

  کوچک توپالی برای اندوختن پول.

گرد و برجسته ‖ هرچیز( : )غ ُ. ُل. م̊. بِ غلمبه   

 گفتار و نوشتار پیچیده  برای نمایاندن دانش.  

به غلندوش گرفتن  . َل( دوش، شانه)غ َ. :غلندوش

  به شانه گرفتن بچه. بچه:

بیخود گشتن، بیهوش شدن‖ فرو ـ   )غ َ.دَ( :غلیدن

    .غلتیدن ستور روی زمینرفتن درآب‖ 
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رمک *،نوزاد خرفستر : )غ َ.ن ̊( خورجین‖غنج  

میوه. به درختان آسیب رساننده  

: )غ َ.َج( غوک، وزغ. غنجموش   

شکوفه. ،ناشکفته گل: ) غ ُ. چ ِ( غنچه  

: ) غ ُ. چ ِ( کوپله های کوچک روی آب غنچه  

، غنده. باران. غوزه آب هنگام باریدن    

هر چیز پیچیده و گلوله » گـُند«    : ) غ ُ. ن̊ (غند

. ندشدن ـ غند گشتنغ  شده.  

برای   . ِد( پنبه ی زده و گلوله شده: )غ ُغندش

 رشتن، هر چیز پیچیده و گلوله شده.

و  پنبه زده  ‖ ) غ ُ. ِد( گرد، فراهم آمده :غنده

سیاه زهردار. *تارتنک ‖ شدهگلوله    

  فرانما و آبگینه مانند غ ُ. ِد( غوزه ی ) :غنده

غوزه آب.. هنگام بارش باران روی آب   

ی، نابخردانه ) غ َ. دَ(  بیهوده گوی :غنشیدن  

هرزه و یاوه گویی سخن گفتن،   

چوبین روغنگران برای : ) غ َ. ن̊ ( تیر غنگ

. کوبیدن دانه و روغن گیری  

، آرمیدگی.سودگی: ) غ ُ. ِد( آغنودگی  

آرمیدن، خفتن،    ]غنویدن[ : ) غ ُ. دَ(غنودن

خفته،غنوده: آسودن، خوابیدن.  خسبیدن،  

َود، )غنود، غـنـآرمیدگی. غنودگی: آرمیده.   

 خواهدغنود، بغنو، غنونده، غنوده(.

" یک امشب شما را نباید غنود    
"فردوسی   .همه شب سر نیزه باید بسود      
" پگاهان مرا چشم بغنود دوش    
" فردوسی  ز یزدان بیامد خجسته سروش.      

ایستادن از چیزی.بازغنودن:   

" ز هر دانشی چون سخن بشنوی    
" فردوسی  ز آموختن یک زمان نغنوی.      

آسودن، آرامیدن، خفتن. غ ُ. ُن. دَ( ) : غنویدن  

بانگ بلند، فریاد، خروش، غریو. : ) غ َ/ غ ِ( غو  

" غو دیده بان آید از دیدگاه    
" فردوسی   .که از دشت برخاست گرد سپاه      
، بسیار  از گونه ی مرغابی : پرنده یی بزرگغو

بیشتر سپید زیبا با گردنی کشیده و خوش تراش،   

پرهایش   پرده دارد، گاهی سیاهرنگ است. پاهاو 

  درآب به خوبی شنا می کند. نرم و نازک، 

گونه یی  خرمگس، : ) ر̊. َم. گَ( غورمگس 

«. ـ سبز سرخبه رنگ » درشت  مگس  

انگور نا رسیده و ترش مزه. : ) ِر( غوره  

" سراسر همه رز پر از غوره دید    
" فردوسی  بفرمود تا کهترش دردوید.      

آش غوره.  )ر ِ(  :با غوره  

با لوله ی   یا از توپال  سوفالین ،آوند گلین :غوری

چای.  برای دم کردن  کوتاه  

به جنگ برانگیختن.  دَ() :غوریدن   

در چیزی، برآمدگی : گوژ، کوژ، برآمدگی  غوز  

در سینه یا پشت به هنایش کجی و ناهمواری  

خمیده، کوژپشت.غوزی: استخوان.   

در دو استخوان  برآمدگی کوچک: )َز( غوزک 

  .کوچکبرآمدگی  *.در مردمزاد  سوی مچ پا

‖ جایگاه : سرگین خشک شده ی جانوران غوشا

آن. ایان رام، گاو، گوسپند، بز و جزخواب چارپ  

لخت، برهنه ‖ تن بی مو.  : ) ش̊. ̊ت (غوشت  

: وزغ، جانور کوچکی که در آب و جاهای  غوک 

کالو، کالر. نمناک می زیید.  

گریزانیدن، به گریز واداشتن. ) دَ( : غوالنیدن   

گریزاندن.   ‖ گریختن)دَ(  :غولیدن  

. هگشاد سرکوزه ی   : سبوی دهانه فراخ،غولین  

، شدن، بیهوش شدن *بد هال) دَ( : غیسیدن

سست شدن. افتادن،  

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 
 

 

  
 



 262 

«   » غ   وات در  واژه های کم آشنا  
.......... ..............................................  

 
 پرموز: کلیز انگبین، زنبور عسل

 تارتن: عنکبوت 

قچهتبنگو: جعبه، صندو  

 خازه: خمیر )خمیر گـِل(  

 خامه: قلم 

 خرفستر: حشره 

 غوزه ی آب: حباب 

شفاف لـ یان،   فرانما:   

چیزی   فروزه: صفت ، چونی  

 کلیز: زنبور، پرمر 

 گژف: قیر  

 مردمزاد:  آدمی، انسان

..…………………………..............      
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 ف
 

 

 

، دوری رمیدن ]فاتولیدن[ توریدن، )دَ( :فاتوریدن  

تندرفتن، دوررفتن.  گزیدن، دورشدن.ـ   

[ گریختن، دور شدن. فاتوریدن]) دَ(  :فاتولیدن  

‖ جداکردن : )دَ( ]واخیدن[ چیدن، برکندنفاخیدن  

، پنبه زدن.پنبه از پنبه دانه  

چسبیدن چیزی به چیز  ) دَ( دوسیدن، :فادوسیدن

چیز دیگر، درآویختن به  ، پیوند چیزی بهدیگر  

 چیزی، بشلیدن. 

کندن،  با بیل زمین را: ) َر. ن̊. دَ( فارندیدن   

ر زمین. ب *تنداب   هنایش  ‖ کاویدن  

‖   ، واریدنفروواریدن: ) دَ( اوباریدن، فاریدن

 گواردن ‖ خوش آیند بودن، به دل نشستن. 

آسا، پاسک.دره،  خمیازه، دهنفاژه، : فاژ  

ن دره کردن.اخمیازه کشیدن، ده: ) دَ( فاژیدن  

: ) دَ( برانگیخته شدن.فاشوریدن   

، پساوندی که با برخی واژه به چم رنگ: پام، فام  

‖همانند،  ، مانند: زردفام، سبزفامو گونه آید   گون  

 همگون. 

" بدو گفت مادرکه ای جان مام    
" وسیفرد  چه بودت که گشتی چنین زردفام.      

روشن.درخشان، خورشید فام:    

" چو روی زمین گشت خورشید فام    
"فردوسی  سخنگوی بندوی بر شد به بام.      

سرخرنگ. سرخ فام:  

" بفرمود مهتر که جام آورید    
"فردوسی   .بدو در می سرخ فام آورید       

. پالودن شکر) دَ( : فانیدن  

: ) ِف. دَ( افتادن.فتادن  

، ازهم شکافتن ‖ فتالیدن[ کندن: )ف ِ. دَ( ]فتاریدن   

‖ ریختن، پاشیدن.  ـ جدا کردن، دریدن  

شکافنده ‖ پریشان کننده، : )ِف. َل. ن̊. ِد( فتالنده

 ازهم پاشنده. 

]افتالیدن، فتلیدن، فتاریدن[ ازهم   ِف. دَ() :فتالیدن

 گسستن،  شکافتن، دریدن ‖ افشاندن، پراکندن ‖ 

ازهم پاشیدن، ریختن.   ازجا کندن،  

 
فروغی پدید آمد از هر دو سنگ       

.فردوسی دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ.          
 

 

 

 
 

افشاننده، پاشنده. فتالنده:   

به فتالیدن، بفتال، و به   فرمان فتال:پاشیده.فتالیده: 

نده بسان پسوند، مانند: گهرفتال. چم فتال  

زین   نچرمی دوال  : )ِف. ̊ت( ترک بند،فتراک

برای بستن چیزی.  اسب   

" میان را به کین برادر ببند    
" فردوسی  ز فتراک بگشای بند کمر.      

دریدن و   ]فتریدن[ شکافتن، : ) ِف. َت. دَ(فتردن 

کندن.: برفتردن‖  کندنپرا ‖ پاره کردن  

دریدن، شکافتن ‖ کندن.  : )ِف. دَ(فتریدن  

‖ کندن.  ریختن ‖ شکافتن: ) ِف. ِت دَ( فتلیدن  

خن گفتن. س دهیشاندی: )ِف. دَ( فتودن   

   : )َف.دَ( جدا کردن پنبه از پنبه دانه.فخمیدن 

    در  بستن برای  چوب بزرگ : )َف. َر(فدرنگ

 ‖ چوب رختشویی گازران. 

   ] فره[ زیبایی، «  هرر  ـ  ه ـ فرر  » خـ̊و  : )َف( فر 

پرتو، فروغ ‖ فروغ ایزدی. شکوه، برازندگی،   
یان، ک فر و برز، زور و فر، فرآمیزه با دیگر واژه ها:    

و نژاد  یزدان، فر فر  

" ز دستور پاکیزه ی راهبر   
" فردوسی  درخشان شود شاه را گاه و فر.      
" ِز فـََرش جهان شد چو باغ بهار    
"فردوسی  هوا پر ِز ابر و زمین پر نگار.      

 به آیین و فر بودن: 

" چو فرزند باشد به آیین و فر     
" دوسیفر  گرامی به دل بر چه ماده چه نر.       

  نزد، نزدیک، پیش، سوی. *،افزونواژه  )َف( :فرا

،  آمیخته با واژه ی دیگر به چم، دورتر، آنسوتر

:  پیشوند به گونه ی   فراسو، فراپایه. باالتر، مانند:

ساخته فرآورده: به دست آوردن، ساختن. فرآوردن:  

شده، به دست آمده. هم چنین: فرارسیدن، فرادید،  

   راخور، فراگرفتن.ففرابردن، فراخواندن،  

بازده، دستاورد.: )َف( برآیند، فرآمد  

  ناروادروغ بستن، گمان  (: )َف. ف̊فرابافتن 

بدنام کردن.  .بردن بد  گمان ،داشتن   

میوه. پوسته ی پیرامون هسته در : )َف. َب(فرابر  
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‖ مهند وانمودن  : )َف. ُب. دَ( پیش بردنفرابردن  

 کار یا چیزی. 

، کاری را با پایان رساندن  : )َف. دَ( بهفرابریدن  

   پرنگری هم آوردن، به فرجام رسانیدن.

ستن: )َف. َب( فرابستن  پیش ـ  بستن، «  » پـ رو 

   .کردن در

  بلندتر، باالتر پیش تر، نزدیکتر‖ : )َف. َت(فراتر

 ‖  آنسوتر ‖ باارزش تر، برتر.

، پیش ترک. : )َف. َت. َر( اندکی پیشترفراترک   

فراچنگ ـ نگ، دردست، درچ: )َف. َچ( فراچنگ 

به چنگ آوردن.   آوردن:  

گشاد، پهناور،گسترده،  » فـ̊ـراخ «  : )َف(فراخ 

، سرخوش ‖ بسیار، فراوان،  مانشاد  پهن، جادار‖

در آمیزه ها، فراخ به گونه ی زاب   هنگفت.

فراخ دست، فراخ روزی، فراخ  بکاررفته است:

 آهنگ وجزآن. 

" شما را دل از مرز و شهر فراخ   
" فردوسی  یچید و از باغ و میدان و کاخ.بپ     

فراخی‖ کیهان، اِسپاش. : )َف( گشادگی، فراخا  

دست گشاده، جوانمرد،  (خ̊ : ) َف.فراخ آستین  

زن دست و دلباز.ـزن : ̊̊ـ̊جوان  

: )َف. ا َ( گشاده رو، خوش رو.فراخ ابرو   

     .َب( فراخ سینه، خوش اندام. خ̊) َف. :فراخ بر 

گشاده دست، بخشنده، (دَ  .خ̊) َف. :فراخ دست   

 فراخ آستین ‖ توانگر. 

باره. . ِد( پردل، بی باک‖ شکم خ̊) َف. :فراخ دل  

چ گو.بسیارگو و پو .دَ( خ̊) َف.: فراخ دهن   

سالی که بازده   ( سال پربار، خ̊) َف. :فراخ سال 

دستاورد کشاورزی پربار و فراوان باشد. و   

 فراخ سال ≠ تنگسال. 

فراخندگی، گشادشدن‖  .ُش.دَ( خ̊) َف. :فراخ شدن 

  . سان شدن کارآ‖  گشادگی 

ـ  گشاده  » فراخنیدن« . َک. دَ(خ̊)َف.: فراخ کردن

، بشکلیدن، کردن، بزرگ کردن جا یا ساختمان

  کردن، گشودن.  ‖ فراز ، پهن کردنگستردن

( نمار به تنبلی، تن آسایی،   خ̊) َف.: فراخ کونی 

 تن پروری، سستی. 

. َت( افراختن، فراشتن، بلند ـ  خ̊) َف. :فراختن

برافراختن، برافراشتن   برفراختن:، فرازیدن. ساختن  

" بدینگونه چون کار لشگر بساخت    
" فردوسی    .به گردون کاله کیان برفراخت       

( فراخا، فراخی، گشادگی‖ پهنا‖  خ̊) َف.: فراخنا  

   جای فراخ و گشاد.

،  به مهمانی خواندن )َف.س̊. َت( :فراخواستن

   کسی را به جایی خواندن‖ دادن پیشنهاد برای

‖ سدا کردن.  هنبازی در مهمانی یا کاری   

کسی را به مهمانی یا جایی   : ) َف (فراخوانی 

 فراخواندن.  

درخور، سزاوار، شایسته.: ) َف( فراخور   

. موی تن راست شدن  : )َف. خِ( لرزه،فراخه   

نا،  فراخا، فراخنا،  په» فـ راخیه̊ « : )َف( فراخی 

فراخی ≠ تنگی.  فراوانی، افزونی.  ‖ گشادگی  

" فراخی که از تنگی آمد پدید    
" فردوسی   .جهان آفرین داشت آن را کلید       

فراشیدن، افراشیدن، لرزیدن : )َف. دَ( فراخیدن

براندام  و    راست شدن مویهنگام تب کردن ‖ 

  لرزش درتن.

جایی که خوردنی و نوشیدنی   :)َف. ی̊ (فراخیگاه

 فراوان و به آسانی در دسترس باشد.

گوش برای  دادن ‖ پیش بردن : ) َف. دَ( فرادادن

‖ پشت فرادادن:  بهتر شنیدن، گوش فراداشتن

روی آوردن. سویی به  پشت کردن و گریختن ‖   

ـ  نگه  افراشتن ‖ گماشتن ‖: )َف. َت( فراداشتن

: چراغی فراراه داشتن‖ گوش فرا داشتن: داشتن  

دن. شنیدن، گوش دا  

با دو پویه ) آمدن و دادن( به  ـ  : )َف. دَ(فرادست 

. ، شدنی بودنکار رود. با آمدن به چم: پیش آمدن

 با پویه دادن، به چم: سپردن.

نزدیک شدن و رسیدن   : )َف. ِر. دَ(فرارسیدن

 زمان کاری یا چیزی. فرارسیدن نوروز. 

وارفتن،‖  شدنریختن، دور: ) َف. َر( گفرارفتن  

دن‖ رفتن. اندر شگفت م  

نیکو، واال،راستگو، » فراُرن «  ( )َف  :فرارون  

درستکار، پرهیزکار، پاکدامن، نیکوکار‖چیزهاـ  

یی که در پی یکدیگر آمده باشند، بیشتر برای  

ستارگان خرد که به دنبال یکدیگر در آسمان دیده 

: فرارونان. بیشال شوند.  

" ستاره شمر چون فرارون بیافت    
"فردوسی  ی فریدون شتافت.دوید و به سو       

راستی، درستی .   » فرارونیه̊ « : )َف( فرارونی   

پیش رو، برابر ‖ سرشناس. : ) َف( فراروی  

. باال، سرباالییبلندی،  » فراز«  )َف( :فراز   

  با پویه هایبیشترهمراه ‖  دهگشا،‖ باز≠ نشیب  ~

  و جزآن آمدن، آوردن، شدن، گردیدن 

چنین ست کار جهان فریب  "   
" فردوسی  پس هر فرازی نهاده نشیب.      
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‖   رسیدن، نزدیک شدن: )ف. ز̊. َم. دَ( آمدنفراز

باالآمدن.  ‖ پیش آمدن، بازآمدن، فرارسیدن  

" چو هنگام بخشایش آمد فراز   
" فردوسی    .جهاندار یزدان به من داد باز      

ـ افراختن، باالبردن‖ فراختن : )َف. دَ( فرازانیدن

  آتش، روشن کردن.

دن ‖  بندکردن، پیوستن ≠ گشا: )َف. دَ( فرازیدن

برفرازیدن:  باالبردن، افراختن، افراشتن، فراشتن، 

به خود بالیدن. سرفرازیدن: باالبردن،افراشتن.   

" ز گرد سواران و از یوز و باز    
"فردوسی  فرازیدن نیزه های دراز.      

آنسو، باالتر، دورتر، بیرون   فرا، : ) َف(فراسو 

.  دیگر، فراگیتیک جهان *بوم،یستاز ز  

لرزش وکشش تن پیش ازتب کردن. : )َف( فراشا  

کاهیده ی افراشتن، بلند   : )َف. ش̊. َت(فراشتن

 کردن، باالبردن، فراختن، افراختن. 

لرزیدن و بد هال* شدن پیش   : )َف. دَ(فراشیدن

راست شدن موی تن. فراخیدن.  ‖ از تب کردن  

برگرفتن‖ بگرفتن، در: )َف. گِ. ِر. َت( فراگرفتن  

‖ یادگرفتن، آموختن ‖ گسترش یافتن ‖ بازگرفتن  

راه  بستن دن‖ خو گرفتن‖ گرداگردگرفتن وپرکر

 و پیرامون جایی یا چیزی.  

: )َف( همادی، همه گیر، پردامنه، گسترده. فراگیر   

کشور،  مرز، بیرون از: )َف. َم( بیرون ازفرامرز 

 کشورهای فرامرزی. 

از   ،ازیاد برده شده«   فراُمش »  : )َف(فراموش

آمیخته ها: فراموش پیشه،  یاد رفته شده. فرمش.  

 ~ کاری، ~ کردن، ~ گشتن، ~ خانه.

" مبادت فراموش گفتار من    
" فردوسی    .وگر دور مانی  ز دیدار من      

به فراموشیدن واداشتن : )َف. دَ( فراموشانیدن  

≠  یادآوری کردن  دیگری   

خن، یاده و جزآن  آنکه س : )َف. ش̊ (فراموشکار

  وی *ویراز چیزها را به آسانی بفراموشد. آنکه 

 زدوده شود و به یاد نیاورد. کم ویر، کوتاه یاد. 

 فرامشکار، فرامشگار. 

)َف( چگونگی فراموشکار، از یاد  :فراموشی   

  *یا همادیِ  یاده هارفتگی، ازیاد رفتن بخشی از

آسیب مغزی. *آنها به هنایش  

. د ( »فراموشیدن فراُمشیدن ـ فراموشتن«  : )ف   

به یاد نیاوردن.  فراموش کردن، از یاد بردن،  

" فراموش کردی تو رزم سران؟    
"فردوسی که باز آمدی با سپاهی گران.      

سرنویس،   پیشگفتار، ، نبیگدر  : )َف(فرانام  

 سرآغاز، فرنام. 

‖  کردن آشکار نشان دادن،: )َف. دَ( فرانمودن  

.وانمود کردن وانمودن،    

   .انبوه بیکران،بسیار، بی شمار،: )َف(  فراوان

هنرمند.فراوان هنر:   

زر   " چو رستم پدید آید و زال   
"فردوسی    .همان موبدان فراوان هنر      

پرگوی، گزافه گوی.  فراوان سخن:  

" کسی را که مغزش بود با شتاب    
"فردوسی  فراوان سخن باشد و دیر یاب.      

فراهم فرا آورده، رآورده، فِد(  )َف. وَ  :فراورده

آنچه از ، کشت و کار ‖ کاال، ساختهبازده  ‖ آورده

فراورده کشاورزی.  به دست آید. از کوشش وکار  

فراهیختن، آویختن‖ بیرون  : )َف. َه. َت(فراهختن   

آوردن، بیرون کردن ‖ ادب کردن، رفتارپسندیده  

 و نیکو آموزاندن. 

دست آمده ‖ آماده، گردآمده، به  : )َف. َه (فراهم   

~  آمیخته ها:  گردآمدن.فراهم آمدن: ‖  به سامان

چیدن.گرفتن، ~ گردیدن،~ ~  گشتن، ~ آوردن،  

]فراهختن[  راهیختن« ـ̊ » ف خ̊. َت(: )َف.فراهیختن

‖ برکشیدن.  آویختن‖ ، دانش آموختن موختنادب آ  

دانش آموخته، رهیختگ«ـ̊»ف: )َف. ِت( فرآهیخته  

شیده. بافرهنگ، ادب آموخته ‖ برک  

چرب پهلو، پرـ   »فربیه̊ ـ فرپیه˚«  : )َف.ِب(فربه

‖   گوشتالو، سنگین، تنومند گوشت، چربی، پر

 پرواربرای دام ها. 

فربه بکشت  پندانگوس " بسی    
     فردوسی"   .بیامد یکی جام زرین به مشت     

ریختی ازفربه، فزون پیه. » فرپیه̊ « : )َف(  فربی  

" دو دندان به کردار شیر ژیان    
فردوسی" بر و یال فربی و الغر میان.        

سالخورده،   بسیارپیر،]فرتود[ پیر،: )َف( فرتوت

.، شکسته، فرسودهافتادهازکارنسال، هک  

" دم مرگ چون آتش هولناک   
   فردوسی"   ندارد ز برنا و فرتوت باک.   

زام  َف(: ) فرجام   )از ستاک فرزافتن به چم«  »فـ̊ـر 

ایان، سرانجام، انجام. پپایان آوردن بوده است(   

باز درخواست دادگستری، فرجام خواستن: واژاک در 

نگری به پرونده بزهکار. ـ   

" نداند بد و نیک فرجام کار   
فردوسی"   نخواهد از او بندگی کردگار.      

. کاربودن پایان نگرانفرجام جستن:   
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: )َف.د َ ( به پایان رسانیدن، به فرجام فرجامانیدن   

سرانجام رسانیدن. ـ رسانیدن، به   

‖ ( فرجامین جای، گور  : )َف. م̊. ه̊فرجامگاه  

 یرای دیگر، جهان دیگر. 

زامِ ـ » فـ̊()َف. دَ : فرجامیدن  گرفتن،   پایاننیدن « ر 

پایان رسیدن. فرجام یافتن، به  

ازاِمن «: )َف(  فرجامین  بازپسین.  پایانی، » فـ̊ـر   

ارجمند، باارزش.  : )َف. ُج. َم(فرجمند  

رخ «  ُر( : )َف. فرخ نیکو، خجسته، فرخنده،  » فــ 

فرخ پی،  فرخ تبار،چند آمیخته:  شاد، بشگون.  

رخ آیین.ففرخ نژاد، فرخ اختر،   

" نهادند سر سوی شاه جهان    
" فردوسی  چنان نامداران و فرخ مهان.      

بتخانه ‖ زیبا، آراسته.   : )َف( بتکده،فرخار   

    .همچون فرخار زیبا و آراسته   :فرخاردیس

،: )َف( موی بی چین و شکنج در سرفرخال  

 موی هموار و نرم. فرخار. 

آموخته بودن‖ فرهیخته ودانش  : )َف. دَ(فرخانیدن   

خوشخوی بودن.   داد و ستد کردن با درستکاری‖  

( فروختار، فروشنده. خ̊ ُر.: )ُف.فرختار   

]پرخش، پرخچ، فرخچ[ زشت،  : )َف. َر(فرخج  

زیبا ‖ ناپاک، پلید.نا   

نیک پی، . َج. ِت( فرخنده، : )َف. خ ُستهفرخج  

 خوش شگون، همایون ‖ نوازنده و سازنده. 

  زشتی، پلیدی، پلشتی، زبونی.: )َف. َر( فرخجی 

* .وشتیدن]فرخشیدن[ : )َف. َخ.دَ( رخسیدن ف  

ـ پنبه را از پنبه  ]فخمیدن[ : )َف. َخ. دَ(فرخمیدن

  ، غاژ کردن، پنبه زدن. دانه جدا کردن

روزی. . َخ. ن̊ ( سود، بهره، : )فَ فرخنج   

بشگون، همایون، : )َف. خ ُ. ِد( خجسته، فرخنده   

خو.  ~   ،پی~ ، بخت   ~ آمیخته ها: فری.  

" سیامک بـُدش نام و فرخنده بود    
" فردوسی  کیومرث را دل بدو زنده بود.     

خوشبخت. فرخنده بخت:  

" فراوان پرستنده بر گرد تخت    
فردوسی" ت.   بتان پریروی فرخنده بخ       

فرخ پی، خوش گام. فرخنده پی:   

" بگفتند با شاه کاووس کی    
" فردوسی  که برخوردی از ماه فرخنده پی.     

]پـَرخو[ پیراستن تاک ‖ : )َف. خ َ/ خو( فرخو   

و خاشاک.  *پاکیدن کشت و باغ از گیان   

]پرخویدن[ پیراستن و  : )َف. َخ. دَ( فرخویدن

تاک.  زدودن شاخه های درخت، پیراستن  

داگ «: )َف(  فردا ،روز پس از امروز » فـ̊ـر   

پردا.  روزآینده.  

" به نستور گفتا که فردا پگاه   
" فردوسی   .سوی کشور نامور کش سپاه      

امروز و فردا کردن. فرداگفتن:  

" ببخش و بیارای و فردا مگوی    
" فردوسی   .چه دانی که فردا چه آرد به روی     
چاالک، زرنگ،  بک، چست، چا : )ِف. ر̊ (فرز 

. تند و تیز  

شترنگ. ( فرزین دربازیر̊  : ) َف.فرز   

سزاوار، درخور، شایسته : )َف. ر̊ ( فرزام   

خردمندی،  « زانگیه̊» فـ̊ـر   : )َف. ِن(فرزانگی

بخردی، دانایی ‖ هوشمندی، هوشیاری. خرد،   

" که ساالری و زور مردانگی   
" فردوسی  تو را دادم و گنج و فرزانگی.      
زانگ « : )َف. ِن(  رزانه ف دانشمند، دانا، » فـ̊ـر   

فرزانگان. بیشال: .خردمند   

" چنین یافت پاسخ  ز فرزانگان    
" فردوسی   .ز خویشان نزدیک و بیگانگان      

.زن بخرد و دانا فرزانه زن:  

" چنین پاسخ آورد فرزانه زن    
" فردوسی   که با موبدی یکدل و رایزن.       

زند « (  : )َف. َز. ن̊ فرزند بچه، بچه ی » فـ̊ـر 

  .*پسر یا دختر مردمزاد 

" فرانک نه آگاه بد زین نهان    
   فردوسی" که فرزند او شاه شد در جهان.     

نمار به گرامی داشتن کسی، چون فرزند. فرزند:   

" بدارمت بی رنج فرزند وار    
   فردوسی"   به گیتی تو مانی ز من یادگار.    

،د̊. ِد( نبیره، نواده، نوه: )َف. َز. فرزند زاده  

فرزند.  فرزندِ   

فرزند بودن، فرزندی کردن : )َف. َز( فرزندی  

 خویشکاری فرزند به پدر و مادر.

" بدو راهبر گفت ای پادشاه   
"فردوسی  دلت شد به فرزندی او گواه.      

ی  ها  مهره  یکی از ن«» فـ̊ـرازِ  : )َف. ر̊ (فرزین

پذیرد.که به هرسو جا به جایی می  شترنگ   

و پیل و سپاه  انند بر " پیاده    
"فردوسی  رخ و اسپ و رفتار فرزین و شاه.      

آمیخته به چم  ‖ * درخت پلپل، )َف. ر̊ (فرسا: 

مانند: تن فرسا، توان فرسا، روان فرسا.   فرساینده  

فرساییدن، کهنه کردن، از هم : )َف. دَ( فرسانیدن 

   ، فرسودن.ریزانیدن
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یخته به چم فرساینده: مانند:  آم: )َف. ر̊ ( فرسای

، خسته کننده،رنج دهنده ‖ نابود کننده، کهنه کننده

ساینده: گردون فرسای.به چم   

فرسودن. ازمیان   (از نامپویه): )َف. ِی(فرسایش 

در زمین رفتگی، ساییدگی، فرسودگی، پوسیدگی‖ 

: دگرگونی و سایش پوسته ی زمین به  شناسی

. و آبهای روانن ا هنایش باد، بار  

کهنه   فرسایندن ـ فرساییدن[ ]: )َف. دَ(فرسانیدن 

.و فرسوده کردن  

فرسودن، فرسانیدن ‖ فرسوده : )َف. دَ( فرساییدن   

 کردن ‖ فرسوده شدن.

" نه گشت زمانه بفرسایدش   
" فردوسی  نه این رنج و تیمار بگزایدش.     
" دو روز  و دو شب روی ننمایدا   
"فردوسی  همانا ز گردش بفرسایدا.     

فــ̊رستیدن« رستادن ـ ـ̊» فِر.س̊. دَ()ِف. :فرستادن  

فرستنده:  دادن، روانه کردن.راهی کردن، گسیل   

  )َرَمن: فرستندگان(. گسیل می دارد  آنکه می فرستد،

وافرستادن:  . ، پیکروانه کرده شده فرستاده:

فرستاد، )فرستاد، فرستد، خواهد  بازفرستادن.

 بفرست، فرستنده، فرستاده(. 

را گفت من تاج شاهنشهان  " تو   
   فردوسی"  چو لشگر فرستی فرستم نهان.    

: )ِف. ِر. ِد( پیک، روانه کرده، پیامبر، فرستاده   

: فرستادگان. بیشال ته.فرس  

" فرستاده ی شاه را پیش خواند    
"فردوسی   .فراوان سخن ها به خوبی براند      

ـ گسیل آنکه می فرستد، : )ِف. ِر.َت. ِد( فرستنده

،  فرستنده ی پیک یا نامه. ارندهد   

" که ایدر فرستنده ی تو که بود    
"فردوسی  که را خواستی زین دلیران بسود.     

فرستاده، پیام آور، پیک. ِر.ت( )ِف. :فرسته  

" فرسته  ز مازندران رفت زود    
" فردوسی  چو مرغ پرنده به کردار دود.     

: )َف. ر̊. دَ( فرسودن.فرسدن  

سنگ «    : )َف. َس(فرسنگ سنگ ـ پـ ر  » فـ̊ر   

یک فرسنگ   سنجه ی اندازه گیری دوری و بازه.

چهارهزارو چهارسد و  ایران کهن برابر با در

شش کیلومتر. *بوده است. نون *سی و سه گز  

" دو فرسنگ چون اژدهای دژم   
" فردوسی  همی مردم آهیخت گفتی به دم.       

پوسیدگی، کهنگی‖ خستگی،  : )َف. ِد(فرسودگی  

رتوتی ‖ فرسوده شدن، فرسوده بودن.ف  

]فرساییدن[ ساییدن، زدودن، : )َف. دَ( فرسودن   

‖ پوساندن ‖ ناتوان   پوسیدن، سودن، کهنه کردن 

ساییده شدن، کهنه   پیر شدن، کهنسال شدن‖ شدن،

فرساینده:  فرسودگی.  فرسایش:و پوسیده شدن.

  فرسوده: نابودکننده، ناتوان کننده ‖فرسوده شونده.

پوسیدگی، فرسودگی:  پوسیده، ناتوان.کهنه، 

فرسودن، به  فرمان کهنگی. فرسا ـ فرسای:

مانند:  بسان پسوند، بفرسای. و به چم فرساینده 

ـ فرساید، خواهد جانفرسا. توانفرسا.)فرسود، 

فرسوده(. فرسود، بفرسا)ی(، فرساینده،  

به رنج افکندن و خسته کردن. فرسودن:   

" بکردند آنکو به فرمودشان    
" فردوسی  گر آسودشان یا بفرسودشان.      

سوده، ساییده ‖  : )َف. ِد( کهنه، پوسیده، فرسوده 

.ناتوانکهنسال،  پیر، فرتوت،  

. ، فرسودنپوسیده شدن  : )َف. دَ(فرسوییدن  

فرسودن.  : )َف. دَ(فرسیدن   

پری،سروش، » فـ̊ـِرس̊ـتگ«  : )ِف. ِر.ِت(فرشته  

که چهره ی  فرسته ‖ نماربه کسی باشنده آسمانی.

: فرشتگان.بیشالزیبا  و خوی نیکو دارد.    

" فرشته چو آید یکی جان ستان    
"فردوسی  ستان. سانآ بگویم به او جانم      

انوران نو زاییده، ماک،  ج : )َف.ِش( شیرِ فرشه

 فله، زهک، آغوز. 

خیسانیدن، ترـ : )َف. دَ( ]فرغاردن[ فرغاریدن 

 کردن‖ سرشتن، آغشتن.  

( جوی کم آب، خشک رود. : )َف.غ َفرغر   

ـ  خازه ، هم سرشتهه َغ. ِد( آغشته، ب)َف. :فرغرده 

 کرده‖ خیسانده، تر شده. 

دیرکرد، واپس افکندن،: )َف( درنگ، فرغول  

فروگذاشت. واپس گذاشتن، واپس بردن کار،   

.کهنه، فرسوده: )َف( فرغیش   

برکندن، کندن ‖ پوسیدن،  : )َف. َک. دَ( فرکندن   

فرسوده، کهنه شده. :فرکندهفرسودن.  

: )َف. َک. دَ( کسی را به سختی به  فرکندیدن

، راه بردن. جایی بردن  

ندیداد.  و  هربخش از نبیگ: )َف. گَ( فرگرد   

: )َف. َر( اندوه، دلتنگی.فرم   

مان « : )َف( فرمان ‖  دستور، سپارش» فـ̊ـر   

~ بردن، ~ دادن.  را به کاری واداشتن ‖کسی    

. ، دوچرخهفرمان خودرو  

" نرفت ایچ با من سخن زآشتی    
" فردوسی  ز فرمان من روی بر گاشتی.      
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فرمانبردار، آنکه دستور: )َف. ن̊. َب( فرمانبر   

 کسی را انجام دهد، گماشته، بنده، نوکر. 

مانبرتار«  ) ن̊. ُب(   :فرمانبردار »فـُ̊رمانبردارـ فـ̊ر   

زیردست، سر به راه، فرمانبر، سرسپرده،   

ان. انجام دهنده ی فرم  

فرمانروا، کارگزار سازمان : )َف. ن̊ ( فرماندار  

 کشوری در یک شهرستان. زیر دست استاندار.

سرکرده، فرمان دهنده،: )َف. ن̊. ِد. ه̊ ( فرمانده  

 افسر ارتش که سربازان از او فرمان برند.

، کار، داره فرمانده بودن ( . دِ )َف. ن̊ :فرماندهی 

 و خویشکاری فرمانده.

فرمان دهنده، دستورـ  ( .فَ . ن̊ )فَ : فرمانفرما

  دهنده، سپارش کننده. 

، فرمان دهنده.: )َف. گُ( فرماندهفرمان گذار  

: )َف. گُ( فرمان بر، فرمان پذیر. فرمان گزار  

مایشـ̊ـن«  ِی()َف.  :فرمایش )از ستاک» فــ̊ر   

. فرمای، فرمان، دستور، فرموده ‖  (فرمودن

دستورهای پیاپی. خرده فرمایش: سپارش.   

مودن« : ) َف. دَ(فرمودن دستوردادن،   » فــ̊ر 

فرمایش:شپارش کردن، گفتن.  فرمان دادن،  

فرموده: . فرمان دهندهفرماینده: دستور، فرمان.   

دستور به فرمودن، بفرما)ی(، فرما: گفته شده.   

 و به چم فرماینده بسان پسوند، مانند: فرمانفرما. 

به خیره همی جنگ فرمایدم "    
" فردوسی  سوگند بگزایدم. بترسم که      

.  فرمودندرخور : )َف. دَ(فرمودنی  

: )َف. ِد( فرمان، فرمایش، دستور. فرموده   

فراموش کردن، : )َف. دَ( فراموشیدن، فرموشیدن   

 به یاد نیاوردن، از یاد بردن.

: )َف. دَ( پسندیده خوی، خوش رفتار‖ فرناخیدن   

 پنبه رشتن ‖ شرمگین گشتن، سرخ شدن.

پایاب، پایان.  : )َف(فرناد   

، ناآگاه ‖ نیم خفته،  : )َف( نادان، کم مایه فرناس 

 خواب آلود.

دهان ،   گرداگرد  دهان، : )ُف. ُر( پیرامونفرنج 

پوزه جانوران. پوز.  

سنگینی ، سکاچه، : )َف. َر. ن̊. َج( بختکفرنجک  

ترسناکی که گاهی درخواب بر روی خود می ـ 

* سهیم.  

گیاهی  ـموش̊ـک« » پلنگـ̊: )َف. َر. ُم( فرنجمشک 

دارای شاخه   ،خوشبو *از تیره ی پودنه ها،پایا 

های پرپشت، برگهای دندانه دار. کاربرد دارویی 

 دارد. بالنگوی بیابانی.

پیشاوندی که با برخی   زیر، پایین.  : )ُف(فرو 

 نشیب، پست و پایین می دهد. واژه چم، فرود،

، فروبردن و جزآن. ند: فروآمدن، فروباریدن مان

.  ، فرازو ≠ فرافر  

خانه ی تابستانی ‖ باالخانه با چندین : )َف( فروار

. نجره در پیرامون آن. فروال، فرواره.پ  

فرواوباشتن، اوباریدن، : )ُف. ُب. دَ( فروبردن   

 فرو بردن خوراک ‖ در زیر بردن، پایین بردن. 

سردرآب کردن.فرو شد خورشید ‖ سرفروبردن:   

رهم نهادن، برهم  ب ‖ )ُف. َب.َت( بستن: فروبستن

ازآن گذشتن، چشم از چیزی:~  نهادن پلک چشم.  

خاموشی گزیدن.دم فرو بستن: دست کشیدن ازآن.   

" ز سختی به رستم فرو بست دم   
" فردوسی  پر آتش دل و دیدگان پر ز نم.      

پایین تر، پست تر≠ فراتر، برتر.  َت(  : )ُف.فروتر   

افتاده، خاکسار.: )ُف. َت(فروتن  

ن بود شه که دانا بود " فروت    
"فردوسی  به دانش بزرگ و توانا بود.      

≠ خرید.  فروش( نام ستاک  ) : )ُف. خ̊ (فروخت   

" پر از خورد و داد و خرید و فروخت    
"فردوسی  تو گفتی زمان چشم ایشان بدوخت.      

کاال   واگذاردن » فـ̊ـُرختن « (تَ  خ̊.)ُف. :فروختن

:  فروشندهشیدن. ، فروبا گرفتن بهای آنبه کسی   

چیزی که به فروش فروخته: آنکه می فروشد. 

فروش: چگونگی فروختن چیزی.فروش: رسیده.   

فرمان به فروختن، بفروش، و به چم فروشنده  

میوه فروش.   *بسان پسوند، مانند: نبیگ فروش،  

) فروخت، فروشد، خواهدفروخت، بفروش، 

 فروشنده، فروخته(. 

زر" سپهبد که مردم فروشد به    
"فردوسی   .نیابد بر این بارگه  بر گذر      

افروختن، درخشان )کاهیده ی(  خ̊.َت()ُف. :فروختن  

روشن  ‖برافروخته شدن‖ روشن کردنشدن،   

‖ تابیدن. افروزیدن.  سوزاندن‖  شدن   

" به پاسخ چنین گفت کاووس شاه   
" فردوسی  نگین و کاله.  که از تو فروزد       

خور فروش، فروشی ‖ درَت( .خ̊)ُف.: فروختنی   

 در خور افروختن، افروختنی.

 فروخفتن ،خوابیدن،  ُخ. دَ()ُف.  :فروخسبیدن

دن. یفروخسپ  خفتن ‖ فروشد خورشید.  

نشیب، پایین ≠ فراز.» فـ̊ـُرت « : )ُف(  فرود   

آمدن، فرودآرمیدن،   فرود  مانند:*با پویه آمیخته  

فرودین، فرودگاه.  *ا افزونواؤه،ب  
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و پایان   رخنیاگری،فروگذاشت د : )ُف( فروداشت 

کوناهی، لغزش.  ‖ آنجام و پایان کار‖یک آهنگ   

    فرومایه، پست ‖ زیردست.: )ُف. دَ( فرو دست 

   *،گرد بال( جای فرودآمدن  : )ُف. ̊دفرودگاه 

* .«ترابرهای وایی» جای نشستن   

فروردین.)َف. َو(  :فرودین  

"چه مایه خروشید و کرد آفرین    
فرودین.فردوسی"   به جشن کیان هرمز     

: )ُف( پایینی، زیرین ≠ برین، زبرین. فرودین  

رورتیکان« ـ̊روردیگان ـ ف ـ̊» ف  َو.د̊ ()َف. :فروردگان  

جشن آیینی که یکی از گاهنبارها  ]فروردینگان[  

بوده است. جشنی که درگذشته ایرانیان در پنج 

روز پایان و پنج روز آغاز سال بیاد فـَرَوَهر  

رده اند. جشن روز نوزدهم  گذشتگان برپا می ک

 فروردین یا فروردین روز. 

جشن فروهران ]فروردگان[ : )َف. ر̊ ( فروردیان  

است و هنگام فرودآمدن آنان به زمین و آن ده 

 روز است از اشتاد روز تا انیران روز. 

وردین ـ فـ̊ـ» فـ̊  َو( : )َف.فروردین  ورتینـر  «    ر 

 نخستین ماه خورشیدی، آغاز بهار‖ نام روز 

 نوزدهم از هر ماه خورشیدی.

" دی و فرود ینت خجسته بواد    
   "فردوسی  در هر بدی بر تو بسته بواد.    

)پدیده ی فروری(. فراسویی.   َو()َف.  :فروری  

‖   ‖ ویران شدن : )ُف.خ̊. َت( ریزیدنفروریختن   

 انداختن.   

)ُف ( روشنی و فروغ آفتاب، روشنایی،  :فروز  

ـ  شب آمیخته ها:  ن(.)ازفروزیددرخشش، فروغ.   

.فروز، گلشن فروز فروز، گیتی  

" زمان خواست زو نامور هفت روز    
"فردوسی    .برفت آنکه بودش ز دانش فروز     

مایه سربلندی لشگر. لشگر آرای، لشگر فروز:   

" دو جنگ گران کرده شد در سه روز   
"فردوسی  چهارم، سیاوخش لشگر فروز.      

تابنده،ابان، درخشان. ]افروزان[ ت : )ُف(فروزان  

.درخشنده  

[  فروزانیدن، افروزانیدن ]: )ُف. دَ(فروزاندن  

تابانیدن.  درخشانیدن، ،روشن کردن، درخشاندن  

. و شکوه. َف( دارای فر : )ُف. ن̊فروزانفر  

روشن کردن، افروختن. : )ُف. دَ( فروزانیدن   

پرتو، روشنایی، تابش.  فروز، : )ُف. ِز(فروزش   

ا فروزش گرفت " چو از تاج دار   
" فردوسی  همای اندر آن کار پوزش گرفت.      

شدن.  ی تندرستیجویا  ‖ ستودنفروزش کردن:   

" که هر چند من بیش پوزش کنم     
فردوسی"   مر آن شیر دل را فروزش کنم.       

افروزنده، روشن ـ   : )ُف. ِز. ش̊. گَ(فروزشگر 

 کننده‖ ستایش کننده. 

خش، درخشنده، روشنی ب: )ُف. َز. ِد( فروزنده   

 تابنده ‖ تابناک، درخشان. 

" که جاوید بادا سرافراز شاه   
"فردوسی  همیشه فروزنده ی تاج و گاه.      

نمار به خورشید.فروزنده رو:   

" چو زرین شد این چادر مشکبوی    
" فردوسی  فروزنده بر چرخ بنمود روی.      

نمایانگر  : )ُف. ِز( ویژگی،چونی، زاب. فروزه

فروزه های   چیزی یا کسی. ونیو چ  چگونگی

   ویژگیهای فرهنگ. فرهنگ:

افروختن، روشن کردن ‖  : )ُف. دَ( فروزیدن   

افروزش،فروزش:  روشن شدن، درخشان شدن.   

افروزنده،  فروزنده: افروختگی، روشنایی.   

درخشندگی. فروزندگی: درخشنده، درخشان.   

دن، بفروز، و به چم  فروزان به فرمان فروز،

پسوند، مانند: گیتی فروز.  ه بسانافروزند   

" بدو گفت چون تیره گردد هوا    
"فردوسی  فروزیدن شمع باشد روا.       

شگیره ‖ خار و  آتش زنه، آت: )ُف. ِن( فروزینه 

آتش.  خاشاک برای افروزاندن  

کاهیده ی فرونشاندن ‖ : )ُف. ن̊. دَ( فروشاندن   

سو راندن، دور کردن ‖ برانداختن‖   به یک  

م کردن گرامای چیزی.خاموش کردن، ک   

فرودآمدن، پایین آمدن، : )ُف. ُش. دَ( فروشدن   

به سوی پایین رفتن، فروشدن. در اندیشه فروـ 

 شدن، درخود فرو شدن.

فروشد  باختر،سوی : )ُف. ُش. دَ. ن̊ (فروشدنگاه  

   خورشید.

یا جو که در  گندممانند  بنو*  : )ُف. َش(فروشک

ه. فروش آسیاب خرد کرده باشند. بلغور،  

)فروشید، فروشد،: )ُف. دَ( فروختن. فروشیدن  

 خواهد فروشید، بفروش، فروشنده، فروشیده(. 

روشنی، پرتو، تابش گ « » فـ̊ـرُ : )ُف( فروغ   

 آفتاب یا آتش، روشنایی، فروز.

" فروغی پدید آمد از هر دو سنگ    
"فردوسی  دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ.     

کردن، کم ـ کوتاه  : )ُف. ِف. ُش. دَ(فروفشردن 

 کردن، کاهیدن، کاستن ‖ به زیر کشاندن. 
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* : )ُف. س̊.َت( بی هنایش کردن،فروکاستن   

کاستن، کم کردن.بیهوده ساختن،   

: )ُف( استوار، پایدار، پای برجا. فروکاو 

استواربودن،  پایدار بودن.فروکاویدن:   

فروبردن، فروکردن، خالنیدن‖  دَ(  )ُف.  :فروکردن  

چراغ. *پایین کشیدن پلیته ی  

" مبادا لب تو به گفتار چاک   
"   فردوسی   . سخن را فروکن همین جا به خاک     

  پایین نشست، از فروکشیدن( )نام: )ُف. ِک( فروکش 

فروآمدن، فروکشیدن‖   ‖ فروکشنده ،کشنده

  رفتن آب درزمین، فروکش کردن آب.فرو

ـ  به پایین فروکش کردن:  پایین کشنده. :فروکشنده 

. کشیدن تب و لرز. ‖ پایین کشیدن  

فروگذاشت، کوتاهی، سستی، : )ُف. گُ( فروگذار  

 بی پروایی. 

ترک کردن، رهاکردن،  : )ُف. ر̊. دَ(فروگذاردن  

 به زمین گذاشتن، از یادبردن، نادیده گرفتن.

کوتاهی، نپرداختن  : )ُف. گُ. ش ̊(فروگذاشت   

 به کاری، خودداری از انجام کاری. 

یدن، فشردن، درهم ـبهم مال : )ُف. دَ( فرومالیدن  

 پیچیدن، برچیدن، افشردن. 

درماندگی، بیچارگی، : )ُف. ن̊. ِد( فروماندگی   

.کوتاهی درکار‖ نیاز ‖  ناتوانی، سرگردانی  

، وانهادندرماندن، : )ُف. ن̊. دَ( فروماندن  

درمانده، ناتوان، بیچاره. فرومانده: ناتوان شدن.   

" فروماند از تشنگی کوهزاد   
" فردوسیپر ِز باد.   خشک و لب همه کام او      

پستی، خواری، زبونی،: )ُف. ِی( فرومایگی   

 بدگوهری، ناکسی.

پست، ناکس، بدسرشت،)ُف. ِی(   :فرومایه   

 خوار، تنگ چشم، بی ارزش.

بازایستادن، درنگ کردن.: )ُف. دَ( فرومولیدن   

سنجه برای شمارش کشتی : )َف. َو. ن̊ ( فروند  

شتی. ‖ فرمان ک*و ترابرهای وایی.  

کش آرامش و فرو  : )ُف. ِن. َش. َت(فرونشستن

ته   ‖ ، خاموش شدن آتشدرگیری و هنگامهدن ش  

. . فرورفتنـ نشین شدن  

تنگ چشم، فرومایه.  : )ُف. ِن. گَ(فرونگر   

   از دوش، پایین نهادن بار : )ُف. ِن. دَ(فرونهادن

پایین نهادن، به زمین گذاشتن. فروگذاشتن.  به   

هـ̊ر«  َه(: )َف. َو. فروهر  و  فرَور، کالبد ـ  » فـ̊ـر 

تن تابان،   *اخترین، روان فناناپذیر مردمزاده،  

 فرشته نگهبان درزمان زندگی. در اوستا فروهر 

نیرویی است که اهورامزدا برای نگهداری  نیک  

 آفریدگان ایزدی ازآسمان فرو فرستاده و سراسر 

 آفرینش نیک از پرتو آن پایدار است. 

ـ  فروفروهلیدن،هشتن،  . َت(: )ُف. هَ فروهشتن

پایین و بر  فروگذاشتن، نهادن، گذاشتن، نهادن،

 زمین گذاشتن، آویختن، به پایین رها کردن.

آویختگی، پایین افتادگی، سستی. فروهشتگی:   

" خروشان ز کابل همی رفت زال    
" فردوسی   .فروهشته لفج و بر آورده یال      

نداختن.به پایین ا  سنگ، غلتاندن فروهشتن:   

" یکی سنگ از آن کوه خارا بکند    
"فردوسی  فروهشت از آن کوهسار بلند.      

آویخته، آویزان،  نگون،  : )ُف. َه. ِت( فروهشته  

 فروافکنده، رها شده.

شدن، پسندیده شدن.  پخته و دانادَ( )ُف.: فروهیدن  

،  فراوان، بسیار، خوب » فـ̊ـِره̊ «  ِر.ه̊ ()ِف. :فره 

رتر. افزون ‖ چیره، ب  

ه̊ «»  .ه̊ (: )َف. رَ فره  رـ ر  فـَر، بزرگی،  خـ̊ـو 

ی. یفروغ ایزدی، پشتوانه ی مینو شکوه، واالیی ‖   

  شهریاران ایران. 

"  منم، گفت با فره ایزدی    
    فردوسی"  همم شهریاری ، همم موبدی.     

هیختن ـ ف  ()َف.ِه .خ̊. تَ   :فرهختن هنج «  ر  ـ̊» فـ̊ـر   

  پروریدن، پروردن، ردنک ، ادب آموزاندندانش 

 ‖ دانش آموختن، ا دب آموختن. 

بسیار، فراوان‖ جادو، افسون.   : )َف. َه (فرهست  

: )َف. ِر. َم( دارای فره ایزدی، بافر.فره مند  

‖  . َم( خردمند، دانا، هوشمند ه̊ : )َف.َر.مند فره   

فره مند، بافره. دارای فره ایزدی.  

" نگه کرد بابک پسند آمدش   
   فردوسی"  ا فرهمند آمدش.شهنشاه ر   

ادب کننده، آموزاننده : )َف. َه. َج. ِد( فرهنجنده  

 فرهنگ، منش، خوی و رفتار.  پروراندن. 

مردم خوش چهره و نیک : )َف. َه. ج ِ( فرهنجه   

 کردار، با ادب، فرهخته، فرهیخته. 

ادب و منش آموختن،  دَ( : )َف. َه.فرهنجیدن  

واهدـ .)فرهنجید، فرهنجد، خدانش آموختن

 فرهنجید، فرهنجنده، فرهرجیده(.

گوشمالی دادن، به کیفر رساندن. فرهنجیدن:   
" چنانت بفرهنجم ای بد نهاد    

" فردوسی  که ناری دگر باره ایران بیاد.      
هنگ«  : )َف. َه (فرهنگ  دانش، ادب،» فـ̊ـر   

،بزرگی و سنجیدگی، خرد، بینشمندی منش،   
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. واژه نامه ‖ اندیشی ژرففرزانگی،   

" گرانمایه را نام هوشنگ بود    
"فردوسی  تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود.     

. به چم خرد فرهنگ:    

" جز از نیکنامی و فرهنگ و داد    
" فردوسی   .ز کردار گیتی مگیرید یاد       

هنگستان«  : )َف. َه. گِ( فرهنگستان » فـ̊ـر   

، انجمن نویسندگان ادب ان فرهنگ وانجمن سرآمد   

انجمنی که کارش پاالیش زبان و  و دانشمندان،  

  پیشگیری ازآشفتگی و نابودی آنست.

فرهنگ،  *پادینه: نابودی فرهنگ، فرهنگسوزی   

 آخشیگ فرهنگسازی. 

فرهنگ نگاری، یکی  : )َف. َه (فرهنگ نویسی 

ی  از بخش های دانش زبانشناسی است، شاخه ی

وری، پژوهش، بازنمود  گردآ ز فرهنگ ویژه یا

  یک رشتهدری یک زبان ابندی واژه ه و رده

های گوناگون. زمینه  ویژه و یا   

فرهنگدان، استاد، آموزگار،  : )َف. َه(فرهنگی

 آموزاننده فرهنگ و ادب ‖ فرهیزشی، ادبی. 

" سخن نزد فرهنگیان سخته گوی    
" فردوسی  به هر کس نوازنده و تازه روی.      
" به فرهنگیان ده مرا از نخست    

" فردوسی  ا، درست.چو آموختم زند و است       
پرهیزکار، مردم پاکیزه. : )َف. َم(  فرهومند  

ش  فره، دارای فرو شکوه، با ارز: )َف. َر( فرهی

، فرمندی. بودن، واال بودن ‖ خجستگی، بزرگی  

" به مردی و دانایی و فرهی   
" فردوسی  بزرگی و آیین شاهنشهی.      

بخردی و فرزانگی. فرهی:  

ت " یکی را همه زفتی و ابلهیس   
" فردوسی  یکی با خردمندی و فرهیست.      

دانش آموختگی، فرهنگی،  : )َف. خ̊ (فرهیختاری  

 فرهنگ گرایی، فرهیزشی. 

 ـ آموختگی، دانش ادب  : )َف. خ̊. ِت(فرهیختگی 

 آموختگی، فرهیخته بودن. 

هیختن «  خ̊. َت()َف.: فرهیختن   فرهختن،» فـ̊ـر 

‖ دانش آموزاندن،  آموختن، دانش آموختن  ادب   

 پرورانیدن. 

ه : )َف. خ̊. ِت(فرهیخته  فرهخته،ختگ« ی»فـ̊ـر   

 با فرهنگ، دانشمند، ادب آموخته ‖  وشکرده. 

پرورانیدن. : )َف. دَ( آموزاندن، فرهیزیدن   

دراوستا به چم دوست و دلبر، دوست : )َف ( فری

 ـ داشته شده ‖ با فر و شکوه، خجسته‖ زیبا، نیکو، 

‖ زهی، آفرین، خوشا. پسندیده  

" همان گاو دوشان به فرمانبری    
فردوسی"   همان تازی اسب رمیده فری.      

سر و  بانگ، آوازبلند،«  فـ̊ـرایاد »: )َف( فریاد 

یارمند، ‖  برای دادخواهی آواز بلند  سدای بلند،

ـ آمیغهای »فریاد دهنده، یار، دستگیر. در  یاری

گالیه  : فریادنامه فریاد رسیدن«. به خواستن« »

ـ   داد  خواهی: فریاد نامه برای دادخواهی.نامه، 

دستگیری، یارمندی، یاری. فریادرسی:  خواهی.   

" تو را دیدم اندر جهان چاره گر   
   "فردوسی    .تو بندی به فریاد هر کس کمر    
" به او دست یازم که او یار بس   

" فردوسی  به گیتی نخواهم به فریاد کس.       
رنگ، رنگ و ریو، نی» فـ̊ـِرب «   : )َف (فریب  

گول خوردن، فریفته  فریب خوردن:  افسون. ترفند، 

فریب ساز:   گول زدن، فریفتن.فریب دادن: ـ شدن.  

 فریب دهنده، نیرنگباز،  فریبکار.

" ندانی جز افسون و بند و فریب    
"فردوسی  چو دیدی که آمد به پیشت نشیب.      
   زیبا. ‖فریبنده، فریب دهند : )َف( فریبا

گول زدنفریب دادن، : )َف. دَ( فریفتن، ندنفریبا  

: )َف. دَ( گول زدن، فریفتن.  فریبانیدن  

گول زدن.فریب دادن.فریبیدن(  )نام ستاک :فریبش  

رفــَن.نیرنگباز، پـُ  : )َف. ب̊ (فریبکار  

فریفتن، فریب دادن، گول زدن.: )َف. دَ( فریبیدن  

" بدین تخت شاهی مخور زینهار    
   "فردوسی  دت روزگار.همی خیره بفری    

فریبنده،  فریبکار  » فـِ̊رفتار«  ف̊ (.: ) فً فریفتار 

فریفتکار.فریفتگار،  فریب دهنده، نیرنگباز،  

گول ـ  فریبیدن،» فـِ̊رفتن«  : )َف. ف̊. َت(فریفتن

 زدن، گمراه کردن، بازی دادن ‖ فریب خوردن. 

فریب دهنده. فریفته: فریبنده:  فریب دادن. فریبش:    

گول خوردگی ،  فریفتگی: ده، شیفته.گول خور

فرمان به فریفتن، بفریب، و به چم  فریب: شیفتگی. 

 فریبنده بسان پسوند، مانند: دلفریب، مردم فریب.

 )فریفت، فریبد، خواهد فریفت،بفریب، فریبنده،

بش(. یفریبا، فریفته، فر  

افزایش. بالش، زهش.  : )َف.ی ِ(فزایش   

" شما هم به یزدان نیایش کنید    
" فردوسی  همه نیکویی در فزایش کنید.      

بالیدن، باال رفتن گیاه و جزآن.  فزایش گرفتن:  

" ستایش گرفتند بر رهنمای    
"فردوسی  فزایش گرفت از گیا چهارپای.      
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افزوده.  فزوده:افزودن، افزاییدن.دَ( )َف. :فزودن   

" خردمند و درویش از آن هر که بود    
"فردوسی  ود.کزو در جهان روشنایی فز     

افزودن.  برفزودن:  

" دو سد جامه دیبا بر آن برفزود    
" فردوسی  به زر و گهر بافته تار و پود.      

، انبوه. ( افزون، بیش، بسیار، فراوان)فَ  :فزون   

" ولیکن مرا از فریدون و جم    
" فردوسی   .فزون است مردی و فر و درم      

.برتر، بهترفزون:   

و رهنمون " چنین داد پاسخ به ا   
" فردوسی  که فرهنگ باشد ز گوهر فزون.      

بیشی، بسیاری. )ُف( :فزونی   

" اگر سد هزارند و ما سد سوار   
"فردوسی   .فزونی لشگر نیاید به کار      
‖ چیز بد بو. : )َف. ِز( پلید، زشت فزه   

: ) َف( پلشت، چرکن، چرک آلود،  پلید.اک فژ  

فژآگین. )َف. گَ( چرکین، پلید، پلشت.: نفژاگ  

]افژولیدن[ پریشاندن، پراکندن،  : )َف. دَ(فژولیدن   

‖ درخواستن‖ راندن‖ پژولیدن، بشولیدن‖ پژمردن   

تکانیدن و دور  برانگیختن به جنگ و آشفتگی‖ 

.)خاک از جامه(کردن   

کندی، سستی، آرام آرام. : )ِف. س̊. ِف( فس فس  

کاری را به کندی انجام دادن. ~ کردن:   

سرگذشت پنداری،  افسانه، ِن(: )ِف. فسانه   

فسانه پرداز، فسانه گوی.  داستان.  

" و دیگر که گیتی فسانه ست و باد    
   فردوسی"   چو خوابی که بیننده دارد به یاد.    

‖ افسونگری کردن  : )ِف. دَ( افسانه گفتنفسانیدن

 ‖ رام ساختن.  

افسونگری کردن‖   ]افساییدن[ : )ِف. دَ(فساییدن

افسونگر.فساینده: جادوکردن.کردن‖ افسون و رام  

به فسردن واداشتن، فسرده ـ  : )ِف. دَ( فسرانیدن 

یخ زده کردن. خنک کردن، سرد کردن، ساختن،   

یخ بستن، بربسته ـ  افسردن، : )ِف. ُس. دَ( فسردن

پژمرده، یخ زده. فسرده: ن.شدن‖ پژمرد   

" به گوش تو گر نام من بگذرد   
" فردوسی  دلت بفسرد.  دم و جان و خون       

دو جیز از سرما. بهم چسبیدن برفسردن:  

گرد چو تند باد اندرآمد " یکی    
"فردوسی  ز  سردی همان لب بهم برفسرد.      

نمار به مردم بی مهر: )ِف. ُس. ِد. ِد( فسرده دل   

 و سخت دل‖ دل افسرده، دل مرده. 

.: )ِف. ُس. دَ( افسردن، یخ زدنفسریدن   

، وه ‖ ریشخند افسوس، دریغ، اند : )ُف( فسوس

.  ، بازی و سر به سر گذاشتن الغ  

" به لشگر چنین گفت بیدار توس    
   "فردوسی  که هم با هراسیم و هم با فسوس.    

دریغ خوردن، پشیمانی‖ از : )ُف. دَ( فسوسیدن   

 راه بیرون شدن، به بیراهه رفتن. 

]افسون[ نیرنگ، دروغ، فریب،هر  : )ُف(فسون

ویی. چیزبیهوده و بی ارزش. دو ر  

" گرانمایگان را فسون و دروغ    
" فردوسی  .به کژی و بیداد جستن فروغ      

]فسیبانیدن[ اسپ زین کرده ی  : )َف. دَ(فسیبیدن   

 بی سوار که سواری اورا به دنبال خود بکشاند.

 باالد، باالده.

وش، پسوند که با برخی واژه به چم : )َف(  فش  

ستار همانند و همگون است، مانند: اژدهافش، پر  

 ـ فش، شیرفش.

همی بود پیشش پرستار فش"    
"فردوسی  پر اندیشه و دست کرده به کش.      
: )َف( کاکل اسپ، یال اسپ.فش  

" پشوتن همی رفت پیش سپاه    
"فردوسی  بریده فش و یال اسب سیاه.      

زور و سنگینی   ازفشردن( )نام ستاک: )ِف( فشار  

ار.چیزی. فشردن ‖ رنج روانی یا تنی‖ آزبر  

]افشردن[ فشردن ‖ فروـ : )ِف. ر̊. دَ( فشاردن  

 بردن چیزی در جایی، خالنیدن. 

" فرود آمد از اسپ و بفشارد دست   
"  فردوسی   .پر از خنده بر تخت زرین نشست      

پاشاندن، ریختن. افشاندن، : )ِف. ن̊. دَ( فشاندن  

جان باختن. جان فشاندن:   

" بدین مژده گر جان فشانم رواست    
" فردوسی  سایش جان ماست.این مژده آ که     

بیرون ریختن، درددل داشتن. برفشاندن:   

" دبیر جهاندیده را پیش خواند    
" فردوسی    .دل آگنده بودش همی برفشاند       

فشردن.: )ِف. ُش. دَ( فشریدن   

دوانیدن و تازاندن اسپ به تندی.  : )ِف. دَ(فشیدن  

ناپاکزاده، سندره.   خشوک،: )َف( فغاک  

آه، ناله، دریغا، دردا، ای فریاد. : )َف( نفغا  

بتخانه ‖ اندرونی،  بتکده، : )َف. غ ِ( فغستان

 شبستان. 
" فرستش به سوی شبستان خویش    

"فردوسی   . بر خواهران و فغستان خویش      
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از جای برجستن، جستن.  : )َف. َغ َ(فغند  

یدن از خود بزرگ ـ  گز  : )َف. ِر( خامشیفغواره 

: خاموش همچو بت. فغ= بـُت +واره بینی یا اندوه‖   

افکندن، انداختن، پرتاب کردن، : )ِف. دَ( فکندن  

 دورکردن.

" فکندند از دست نیزه، سران   
"فردوسی   پس آنگه گرفتند گرز گران.      

بنیاد نهادن، پایه گذاشتن بن فکندن:   

" یکی سخت پیمان فکندیم بن    
" فردوسی  بر این بر نهادیم یکسر سخن.      
شرمنده.،سرافکنده َس(ِد. َک.: )ِف.کنده سر ف  

ناسودمند.بیهوده، )َف. ِد( : فالده  

جدا کردن  فلخمیدن[فلخیدن، ] : )َف. دَ(فلخودن

  پنبه زدن. پنبه از پنبه دانه.

پرچین، خاربست پیرامون باغ  : )ُف. غ َ(فلغند  

 و کشتزار. 

اندوختن، گردآوردن.: )َف. َل. دَ( فلنجیدن  

افکندن، انداختن.  . َت(: )ِف. خ̊فلیختن  

خمیازه کشیدن و خواب آلودگی : )َف. دَ( فنجیدن  

مورمور و لرزش تن پیش از تب کردن. ‖  

فریفته شدن. : )ُف. دَ( فنودن   

و گلو.باد از سینه برون دادن : )دَ( فوزیدن  

بانگ بسیاربلند، فریاد سترگ.:  فوژان  

بوزه.: آبجو، فوگان  

غ.ال ،‖ ریشخند  : افسوس، دریغفیر   

‖ الغ کننده. : )َر. ِد( خرامنده با نازفیرنده  

خرامیدن با ناز‖ دست انداختن،: )دَ( فیریدن  

 شوخی کردن. 

بد دل شدن از کسی. : )دَ(فییدن   

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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» ف «  ت وا در  واژه های کم آشنا  

........................................ ..............  
 

حرف اضافه فزونواژه،   افزونواژه:   

 بالگرد: چرخبال، هلیکوپتر 

 بنو: غله 

غله ها بنوها:   

 پادینه: آخشیگ، مخالف

 پاره: باژ، رشوه 

 پلپل: فلفل 

 پلیته: فتیله ) فتیله چراغ( 

 پودنه: پونه، نعنا 

 پویه: فعل 

پنادپیما.  هوا( = )وای وایی: هواپیما تـ رابـ ر  

 چرخبال: هلیکوپتر 

 دستور: وزیر 

تاریخی کارنامکی،  دیرینگاهی:   

 رایشگری: انگارش، ریاضی 

، گوی زمین جای زیست، پرهام زیستبوم:   

 گز: سنجه برای اندازه گیری درازا )درگذشته( 

 مردمزاد: مردمزاده، انسان، آدمیزاد

 می سهیم: احساس می کنیم 

 نبیگ: کتاب 

 نون: اکنون، حاال 

 وایی: پنادی، هوایی 

وشتن، رقصیدن  وشتیدن:  

 وشکرده: کسی که تجربه دارد، آروین دارد 

 ویر: ذهن 

 هال: پارسی است ـ حال 

ی، کلی همادی: همگ  

 هنایش: اثر 

 ....................................................... 
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به کاویدن واداشتن.]کابانیدن[ : )ن̊. د( کاباندن  

‖ خراشیدن‖ شکافتن. : )دَ( کاویدن، کندن کابیدن  

: )ِل( هاون سنگی یا چوبی.کابیله  

که هنگام   ، شیربهادست پیمان ن«» کابِـ :کابین

. مرد می پذیرد  زناشویی  

  . آشیانه ی مرغان خانگی [کابوک]: کاپوک 

سار ‖ شیفته  ،ِر( سرگشته، سرگردان: )کاتوره  

 آسیمگی، سرگردانی. 

واژه از  این بن  خداپرست. ): پارسا، کاتوزی  

 آتوری یا آتوریان بوده که همان  آتوربانان به 

 چم نگهبانان آتش و اتشکده. 

. ایکاش ،[ کاجکی، کاش، کاشکیکاچ ] : کاج  

" همی گفت کاجی من این انجمن    
"فردوسی   .تن توانستمی برد با خویش       
، کالژه.‖ دوبین، لوچتوگوشی : سیلی،  کاج  

چون سوزنی که  با برگهای  درختی :کاج  

 همزمان نمی ریزند درخت همواره سبزاست. 

. پیمانه ی سوفالین *سکوره. *ُزکند، :کاچ  

ساز و سامان خانه، ابزارها و : ]کاچال[ کاچار

   .آوندها، ساز و برگ

د، چکاده. تارک، میان سر، چکا : )چ َ(کاچک  

*: کچول، جنبش کپل هنگام وشتیدن.کاچول  

: )چ ِ( زنخ، چانه ‖ خوشی و شادمانی. کاچه  

انگور. آب  فشرده شده و چگال: کاچیک  

ارگ، اسپرلوس، کوشک، اس « » درب: کاخ

 سرای پادشاهان. 

" ز یک میل کرد آفریدون نگاه    
"فردوسی   .یکی کاخ دید اندر آن شهرشاه      
ران ‖ بیماری زردی.: )خ ِ( باکاخه  

‖  ، پیشهآنچه کسی انجام می دهد » کار« : کار  

  ‖ کشت و کار‖، دشواریسرگرمی‖ گرفتاری

ها: کاربستن، کارـ  رفتار‖ کنش ‖ پیشامد.آمیزه 

 ساختن، کارراه اندختن، آمد کار، آهسته کار. 

" هر آنکس که جانش ندارد خرد   
" فردوسی   .کم و بیشی کارها ننگرد       

   

این شیر بازو گو پیلتن  که    
    فردوسی   چه مردست و شاه کدام انجمن.       

 

 

 

 

 

آروین   کارآزموده، : )ز̊ ( کارآزماینده،کارآزمای

با آروین.   *ـ دار،  

" همی خواهد این پیر کارآزمای    
"فردوسی  که ترکان به جنگ اندر آرند پای.      

موده بودن. آروین، کارآز: )ز̊. ِد( کارآزمودگی   

با آروین، دانا،   » کارـ آگاه«: )ز̊. ِد(کارآزموده

  کارکشته، کاردان، کاردیده. کارآزمای.

" یکی انجمن ساخت از بخردان   
   فردوسی"  هشیوار و کار آزموده ردان.    

خداوند، آفریدگار.: )َف( کارآفرین  

کاردان،کارآگه، » کارآگاه «   : ) ر̊ (کارآگاه  

  آگاهیبازرس ‖باشد آنکه از چگونگی کاری آگاه 

سخن چین. *انیشه، نهانکار، ‖  

آگهان آگهی یافتم  کار " ز    
" فردوسی  .  تیز بشتافتم ، بدان آگهی      

" ور ایدونک باشد ز کار آگهان    
"فردوسی  که بشمرد خواهد سپه را نهان.      

کاری، کاردان، شایسته ‖   (. َم ) ر̊  :کارآمد

ید. به دردخور.چیزی که سودمند باشد و به کار آ  

کارآموزنده، شاگرد، آنکه می  ـ  : )ر̊ ( کارآموز

 آموزد، کارورز.

شایستگی، کاردانی، توانایی. توان.  )ر̊ ( :کارآیی   

لکاری. برای گِ  *ابزار الدگر: )س̊. ِت( کاراسته  

]کارافزای[ مایه ی دردسر و   (. ا َ)ر̊ :کارافزا

. : دردسرکارافزایی گرفتاری، افزون کننده ی کار.  

، به کوشش واداشتن  واداشتن)دَ( به کار : کارانیدن

 ‖ مایه ی کاشتن شدن. 

کاردان، کارآزموده، کارکشته.  (.بُ )ر̊ : کاربر   

بکاربستن.  کاربری، بکارگرفتن، (.بُ )ر̊: کاربرد   

به پایان رساندن کار.   (. بُ )ر̊ :کاربری  

کارساز، گزارنده ی کار. (.بَ )ر̊  :کاربشول   

، کاربندنده، کارگزارازکاربستن( ) (.َب )ر̊  :کاربند

فرمانبردار. ‖به کاربرنده، به کار گیرنده   

" اگر پند ما را شوی کاربند    
"فردوسی  همیشه بماند کالهت بلند.       
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،  بهره ی کار  » کار بهر« : )ر̊. َب(کاربهر 

 درآمد. سود. 

کارپردازنده، آنکه انجام کار  (. پَ )ر̊: کارپرداز   

ساختن چیزی بردوش او ارابزـ ی یا فراهمیدن 

.سرپرستی، پیشکاری: کارپردازی باشد.  

، کارپژوهنده، بازرس (. َپ. ه̊ )ر̊ :ه کارپژو

 کاراگاه، جوینده.

*  کارتنک، تننده، خرفستری (. تَ )ر̊ :کارتن

شکمش  زیر *هایدژپیه  کوچک که از لیزآبه ی

.  تار می تند  برای به دام انداختن خرفسترها

تارتنک. ‖ تارِ  جواله، جوالهه  

کارتن، تننده، جوالهه. (. َت. نَ )ر̊ :کارتنک   

توپال  ابزار برنده از« » کارد   ( )ر̊ :کارد  

، درآشپزی برای  با دسته ی چوبی و یا توپالی 

.  بریدن، خرد کردن سبزی و گوشت و جزآن  

در  کنسولگریکارگزار  ‖*دستور ( )ر̊ :کاردار  

  .کاردار پیشه وکار  کارداری: یک کشور بیگانه.

" چو رفتی سوی کشوری کاردار   
"فردوسی    بدو شاه گفتی درم خوار دار.      

ی کار،  کارآزموده، داننده» آگاه« )ر̊ (  :کاردان

دانا، زیرک، هوشمند.  خردمند،  ‖شناسنده، استاد   

" یکی مرد فرزانه ی کاردان   
   فردوسی"   بر آن مردم مرز بـُد مرزبان.   

پزشکی که برای  ژگی وی)ر̊ . د̊ (  :کاردپزشک 

 درمان بیمار نیازمند شکافتن تن باشد.  

کارد  ر و پیشه ی ِپ. ش̊ ( کا)ر̊. ̊د. :کاردپزشکی 

در پیوند با  دانش پزشکی ـ پزشک. شاخه یی از

بافت های آسیب دیده ی   بازسازی و یا برداشت 

    .اندام درونی بیمار

  *،داشتن )ر̊. ِد( آزمودگی، آروین :کاردیدگی

کارگشتگی. زبردستی،   

،، کارآزمودهزبردست، کاردان)ر̊ . ِد(  :کاردیده  

کاردیده ≠ ناکاردیده. با آروین.  

" سگ کاردیده بگیرد پلنگ   
   فردوسی"   .ز روبه رمد شیر نادیده جنگ    

" چو بشنید ناکاردیده جوان    
" فردوسی  دلش گشت پر درد و تیره روان.      

سودمند. شایسته، سزاوار‖ )ر̊. َر (  :کارروا  

جنگ، پیکار، نبرد، « زار  رِ » کا)ر̊ (   :کارزار

 آورد، ناورد ‖ آوردگاه، میدان جنگ. 

" سپه بود زان جنگیان سد هزار   
" فردوسی  کارزار. همه نامدار از درِ      

)ر̊ ( کارگشا، راه گشا، چاره جو،   :کارساز  

 هنایش بخش، هناینده، سودمند.

.)ر̊ ( آفریدگار، پروردگار :کارساز  

" که ای دادگر داور کارساز   
"فردوسی  تو کردی مرا در جهان بی نیاز.      

‖ آمادن  )ر̊ ( کارگشایی، چاره جویی :کارسازی  

‖ فریبکاری.  بایا برای انجام کاری *هایکاچار  

* )ر̊ ( ابزار گلی یا چوبین همانند تبنگو :کارسان  

 گرد یا چارگوش برای گذاشتن خوراکی یا چیزی.

اشدان. خاشکدان، خ  

: )ر̊ ( کارستان، جای کار، کارگاه. کارسان  

به نزدیک دریا یکی شارسان  "   
"فردوسیپی افکند و شد شارسان کارسان.        

)ِر.س̊ ( جای کار، کارگاه‖ سرگذشت،: کارستان  

 داستان ‖ کارشگرف، کاربزرگ.

" چو گشتاسب آمد بدان شارستان    
فردوسی"    همی جست کار یکی کارستان.      

)ر̊.َس. ن̊ ( کارآگاه.  :کارسنج  

)ر̊. ِش. َک( هر چیز یا هر کس که  :کارشکن  

آشوبگر.  راهبند پیشرفت کار باشد.  

،  ویژه کار  ورزیده،  کاردان،  (   . ِش )ر̊  :کارشناس  

. کارشناسانبیشال: آزموده.   

مان« )ر̊ .َف( :کارفرما ]کارفرمای[ » کارـ فـ̊ـر 

دهنده.  استادکار، فرمان  

 ،انجام شدهر، برآیند کارکا ( بازده.کِ )ر̊  :کارکرد

‖ کردار، رفتار. بهره ی کارکرد، بهره وری   

" میانه گزین در همه کارکرد    
   فردوسی"  به پیوستگی هم به ننگ و نبرد.   

ـبه جا ‖ )ر̊.َک. دَ ( به کاری پرداختن :کارکردن  

‖ کوشیدن. شدندر، کارگر اشتنهنایش گذ ‖ آوردن  

خوردن بدی " به یک نیمه از روز    
" فردوسی  دگر نیمه  زو کار کردن  بدی.      

)ر̊ .ُک. ِت( ورزیده، سخت آزموده، :کارکشته   

   *پخته، کاردان، باآروین.

)ر̊. ِک. دَ ( به کار واداشتن.   :کارکشیدن  

)ر̊. ُک( کاری، رنجبر، کوشا‖ شکم ران.  :کارکن  

)ر̊ ( کارفرما، کاردان‖ فرمانروا، سرور.  :کارکیا  

نگارخانه برای کارهای هنری ‖  (  .ه̊)ر̊ :کارگاه  

‖ هر زمینه  جای کار کارگران درکارخانه، 

و جزآن. *چارچوب برای بافتن گلیم و بوپ   

)ر̊ ( کاربـُر، کاردان، یاری دهنده. :کارگذار  

پیشه ور،    »کاردار، ورزیگر«  )ر̊. گَ( :کارگر

آنکه در کارگاه یا کارخانه زیرفرمان کارفرما  

رز. دستوَ  ‖ کار کند   
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)ر̊.گَ ( هنایش گذار، هنایش بخش، کارـ  :کارگر  

هنایش داشتن. کارگرشدن:  آمد، هنایا، هناینده.  

  *کاچار *فراهمیدن)ر̊. گَ( کارگزار  :کارگردان

ی برای انجام کاری.  بایا و برنامه ریز ـ های 

پیشگان را برای بازی  آنکه هنر سامان دهنده، 

رهبری می کند. یک نمایشنامه   

انجام دهنده ی کار، آنکه به  : ) ر̊. گُ( زارکارگ

 جای دیگری کاری را سامان دهد و بجا آورد،

 میانجی برای داد و ستد، نماینده یک سازمان یا 

  .بنگاه در شهریا کشور دیگر 

   . گزیننده کاربرای دیگران ) ر̊. گُ( :کارگزین

  شاخه یی درهرسازمان که  ) ر̊. گُ( : کارگزینی

در زمینه های    ن و کارکنانکارمندا به کار 

افزایش ماهانه، بازنشستگی و   گوناگون مانند:  

بکارگرفتن  کارهای وابسته به بکارگماردن و   

پردازد.     و جزآن می  

کار، ی ]کارگشای[ گشاینده  ) ر̊. گُ( :کارگشا  

 یاری دهنده به دیگران. چاره جو. 

‖ مایه بایا مایه بنیادین هرکار (. یِ ) ر̊ :کارمایه 

انجام کاری ‖ توانایی، نیرو.    برای  

   مزدکار، دستمزد، دسترنج. (. مُ ) ر̊ :کارمزد 

 مزدی که برای کار کسی دهند.

  کارسازمان یا بنگاهی آنکه در (. مَ ) ر̊: کارمند 

هموند یک سازمان. کند.می   

کهن نامه،   » کارنامـ گ«  (. مِ ) ر̊ :کارنامه   

 کارنامه رویدادهایی است که بر یک سرزمین 

کارنامه هر آنچه در مردمش گذشته است. و 

 گذشته برای مردم یک سرزمین رخ داده است.

نوشتارسرگذشت و رخدادهای یک  کارنامه نگاری:

 سرزمین است. 

کشت کننده، کشاورز. : )َر. ِد( کارنده  

" ز تخم پراکنده وز مزد و رنج    
" فردوسی   ببخشید کارندگان را ز گنج.      

  ‖ زبان آور. : ) َر( چرب زبانکارنگ

واژه یی که انجام کاری * پویه.: )ر̊. ِژ( کارواژه

 را در زمان داده شده می نمایاند. 

وان « : )ر̊ (کاروان که   *گروه رهنوردان  »کار 

دسته ی رهنوردان. روند.  *به وشتارشبا هم   

" شتر بود بر دشت ده کاروان    
" فردوسی  به هر کاروان بر یکی ساروان.     

کاروانگاه، سرای بزرگی   (. ن̊. سَ )ر̊ :کاروانسرا

درشهر یا میان راه  که کاروانیان برای زمان   

 کوتاهی ماندگار شوند.

دراز گردن که همواره   مرغ ( . نَ )ر̊ :کاروانک 

 در کنارآب می زیید. مرغ ماهیخوار، چوبینه. 

تازه کار،کارگر‖ کارآموز،  : )ر̊. َو. ر̊ (کارورز  

در بیمارستان به  دستیار ، دانشجوی پزشکی که 

 دستور پزشک کار می کند.

" یکی کاروزر و دگر گرز دار    
" فردوسی   .کار است سزاوار هرکس پدید       
سامان، دهناد.ُو(  ر̊. : )و سازکار   

کارآ، کارکن، زرنگ، کارآمد،    » کاریگ«:کاری  

‖ سودمند‖ کارگر، هنایا، با  آنکه بسیار کار کند 

    ‖ زور و توان..*هنایش

را خواست کارد به کاری به چنگ " م   
" فردوسی   .دو دست اندرآورد چون سنگ تنگ     

)کارید، کارد، کاشتن، تخم افشاندن.(  : )دَ کاریدن

 خواهدکارید، بکار، کارنده، کاریده(. 

کهریز، راه آب روان در زیر زمین. : کاریز   

: ) گَ( کارگر.کاریگر  

" دگر گفت کاریگران آورید    
" فردوسی  شت گران آورید.گچ و سنگ و خ       
پالیزبان  نشستنگاهسایبان، سایه گاه،  : )ِز(کازه  

. از چوب و گیان و جزآن کشتزاردر  

" سپه را ز بسیاری اندازه نیست    
" فردوسی  نیست. هکاردر این دشت یک مرد را       

.کج بین، کژبین، کژچشم‖ درخت کاج :کاژ  

‖ خوک نر.کوس بزرگ  :کاس  

ینه[  پرنده یی سبزرنگ  ]کاسک : )ِن(کاسانه

است.  * وبسیار پرخوار و َوَرنـ̊ران  

، کاهشاز کاستن ـ کاهیدن(  نام ستاک ) : )س̊ (کاست

کم  ـ  کاستی:  .دروغگوکاست کار: ‖ دروغ.  ، کمی

 شدگی. کاست≠ افزایش.

ـ کاهیدن، کاهیده » کاستن«  (. تَ )س̊  :کاستن

کمی، کم شدگی.کاهش: . کم کردن‖ شدن، کم شدن  

کاهیده، کم شده.)کاست، کاهد، خواهد ـ ته: کاس

 کاست، بکاه، کاهنده، کاسته، کاهش(. 

" کنون خان و می باید آراستن    
"فردوسی   .بباید به می غم  ز دل کاستن     

شده، کاهیده.   کم» کاس̊ـتگ« ِت(  : )س̊.کاسته

کم شدن، زیان یافتن. کاسته شدن:   

" یکی در فزونی دل آراسته   
"فردوسی   .ل دیگری کاسته ز کمی د       

کاستی ≠ فزونی.  .کمی ( )س̊ :کاستی  

خداوند هستی و هم راستی "   
   فردوسی" از اویست بیشی و هم کاستی.      
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، کاشکی[ واژه یی ای کاش] » کاچ «: کاش  

 برای نمایاندن آرزو و خواست، چه بهتر بود، 

    ، ای کاش، خدا کند.چه خوب بود، اگر

، خانه ی کوچک ‖ آشیانه،  خانه: )ِن( کاشانه  

 النه برای مرغان. 

و کار، کشت   از کاشتن( نام ستاک )(  : )ش̊کاشت  

کاشتن، کشت کردن. .کشاورزی  

" از ایران پراکنده شد هر که بود    
    فردوسی"   نماند اندر آن بوم کشت و درود.   

کاریدن، درخت و  » کاریتن « (. تَ )ش̊ :کاشتن

آنکه می کارد.کارنده: . ننهال نشاندن، تخم افشاند   

فرمان  کار: نهالی یا تخمی که نشانده شده.کاشته:   

به کاشتن، بکار. و به چم کارنده بسان پسوند، 

 مانند: گلکار، سبزی کار.)کاشت، کارد، خواهد ـ

 کاشت، بکار، کارنده، کاشته(.

" چو خسرو به بیداد کارد درخت    
" فردوسی   .بگردد از او پادشاهی و بخت       

)کاش به ،.: )ِش( یخ نازک و تنک روی آب کاشه  

 چم شیشه است و یخ نازک همانند شیشه (. 

شده به اندازه ها  *خاک رس و سفال کالب  :کاشی

  پوشیده و اندود   ، نگارین  وو دیسه های گوناگون

. شیشهو   آبگینه شده به  

: )َپ( کاشی ساز، کاشیگر. کاشی پز  

ـ  ویژه ، کاشی کاریسررشته دار در :کاشی کار

پیشه ی کاشی ـ  کاشی کاری: درکاشی کاری. کار 

 کار ‖ ساختمان برنشانیده شده با کاشی. 

کالغ.  بانگکاغ کاغ:  ‖ : ناله، فریاد کاغ  

. فریاد و بانگ برآوردن(  دَ  : )کاغیدن  

: تراک، شکاف، چاک، رخنه. کاف  

" پرستشگهی کرده پشمینه پوش    
" وسیفرد  ز کافش یکی ناله آمد به گوش.      

]کافیدن، کفتن، کفیدن[ شکافتن،  : )َت( کافتن  

‖ کاویدن.   ترکانیدن، از هم دریدن، چاک دادن

 فرمانکاف: شکافته، ترکیده. کافته: شکافنده.  کافنده:

به کافتن، بکاف. و به چم کافنده بسان پسوند، 

) کافت، پرنگری.موی کافتن: مانند:کوه کاف. 

کافته(.  کافد، خواهد کافت، بکاف، کافنده،  

" که او در سخن موی کافد همی    
"فردوسی  به تاریکی اندر شکافد همی.      

" بکافد تهیگاه سرو سهی    
" فردوسی   .نباشد مر او را ز درد آگهی      

ِد( دل شکسته، افسرده. ِت. : )کافته دل   

کاویدن، کندن، شکافتن‖ پژوهیدن.  : ) دَ( کافیدن  

  کافنده، کافیده(. )کافید، کافد، خواهدکافید، بکاف،

.: مـَرد ‖ مردم‖ مردمک چشمکاک  

" دو چشم مرا گشته ای کاک وار   
" فردوسی   .سزاوار خواری نیم هوشوار      
ی نان با روغن وشیر. ی تهی، کاواک‖ گونه : کاک  

 میان مویدسته ای بلند از : )ُک( موی سر، کاکل

ید.رو ‖ نی میان تهی که درتاالب و مرداب هاسر  

. کاکویه. خالو. رادر مادر: بکاکو  

نی میان تهی که  : )گ ِ( کاهیده ی کاهگل ‖ کاگل

‖ کلک. می روید  درتاالب  مرداب ها  

‖ زمین شکافته شده، آبکند.  : خام، نارسیدهکال  

ژولیده، درهم، کالیده ‖ خم، خمیده و کج. :کال  

چیزهای گوناگون در  : کاچار، جامه، کاال

. انبارکاالکاالکده:  بازرگانی.  

" سواران جنگی همی تاختند    
" فردوسی  نپرداختند.  کاال گرفتن  به      
‖ تخته سنگ پهن و نازک. : تاالب بزرگ کاالر  

  کالبد برای هر چیز‖ ‖  ، پیکر، تنکالبد : )ِل( کالب

برای  هر چیز، کالب به  ابزار برای دیسه دادن 

شیرینی پیش از پزش،  *خازه یدیسه دادن به 

جزآن.  زنان و خشت  کالب   

تن، اندام، پیکر.» کالبد « : )ل̊. ُب( کالبد  

را از دیر باز *ایرانیان کهن همالکالبد اخترین:    

 می شناختند و آن را »فـَرَوهـَر« می خوانده اند.

" بترسم که از چنگ این اژدها   
"فردوسی  روان یابد از کالبدتان رها.      

ـ کالب ، برای هرچیز *کالب )ل̊. ُب( : کالبد  

زنان.  شت خ  

" هر آنچ از گل آمد چو بشناختند    
" فردوسی  سبک خشت را کالبد ساختند.      

]کالیجار[  کارزار‖ برنجزار.  : )ل̊ (کالجار  

پریشان شدن.  ‖ : )ُل. َت( آشفتن، شیداکالفتن  

بیوه، زنی که   ‖ ، بی کس تنها : )ُل/ َل(کالم

درگذشته  یا از او جدا شده باشد. همسرش   

‖ انگشت کوچک.کبوترچ، کالو : کالوج  

ناآگاه، کانا، گنگ. نادان، بی خرد،  :کالوس  

ابزار. کاال، کاچارخانه،: )ِل( کاله  

پریشان شدن، آشفتن. ، )دَ( ژولیدن :کالیدن  

درهم کردن، آشفته کردن‖ گریختن، : )دَ( کالیدن  

شدن.دور  

‖ گریخته.  ، ژولیدهشفتهشده، آ: ) ِد ( درهم کالیده  

ان، کالوس‖ سرگشته، دیوانه. ناد  : ) و ̊(کالیو  

: ) و̊. َر( گیج گونه، سرگشته. کالیورنگ   
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: )ِش( دیگ خوراک پزی‖ گونه یی آش. کالوشه  

" بیاورد کالوشه یی بر نهاد    
" فردوسی   .وزان رنج مهمان همی کرد یاد       
دهان،  فراز و آسمانه ی کامه[] » کام « :کام  

* ‖ آرزو، خواست ‖ َوَرن.دهان درون   

ابی جز این نیز پیغام من " نی   
" فردوسی    .اگر سر بپیچانی از کام من      
کامیاب، کامروا.و ناز:  کامبا   

" چو دیدش ورا شاه با کام و ناز    
" فردوسی  به بر درگرفتش زمانی دراز.      

. بد خواه بدکام:  

" بجویید گفت این بال جوی را   
" فردوسی  بد اندیش بدکام بد گوی را.     

سازگار با کام.  کام برآمدن. بودن:به کام   

تو خواهم که باشد جهان " به کام     
" فردوسی  آشکارا ندانم نهان. بر این      

ن پرست.خوشگذران، َورَ  : ) م̊ (کامجو  

*.خفت و خیز، دلورزی: )م̊ ( کامجویی   

خوشبخت،  ،( بهره مند، کامیاب  : )م̊کامران  

 نیکبخت، کامروا، پیروز. 

جهان کامران  " که من بودم اندر   
" فردوسی   .مرا بود شمشیر و گرز گران     

کامیاب، شادکام،  » کام ـ رواگ« : )م̊ (کامروا

 نیکبخت، پیروز.

ار[ کامروا،  ]کامکار« » کامک  )م̊ ( :ارکامگ  

 کامران، نیکبخت، برخوردار، کامیاب.

" یکی آرزو خواهم از نامدار   
"فردوسی  که باشد بر آن روزگار کامگار.      

: پیروزی، کامروایی، کامیابی. کامگاری  

" اگر اختر نیک یاری دهد    
"فردوسی   .بریشان مرا کامگاری دهد       

کامیاب، پیروزمند، بهره مند. )م̊ ( :کامور   

]ریژ و کام[ کام و َوَرن ‖ : ) ُو ( کام و ریژ   

 خواست و آرزو. 

خواهش. کام، آرزو، «  گ» کام  : )ِم(  کامه  

با فر شاه " بدو گفت رستم که   
   فردوسی"  بر آمد همه کامه ی نیکخواه.   

ت. خود سر، خودپرس ِم( ) د̊ .خودکامه:   

" بدو داد پس نامور نامه را   
" فردوسی  پیام جهانجوی خودکامه را.     

، نیکبخت.: کامروا، بهره مند، پیروزکامیاب  

: کامیاب، کامروا. کامیار  

، آرزو کردن. )دَ( خواستن: کامیدن  

های  آن توپالدر   زمین که ونجایی در :کان

  به گونه ی نیادیندیگرماتکان کانی یا   گوناگون

سرچشمه.است.  انباشته شده  

" تو گفتی به کان اندرون زر نماند    
   "فردوسی   .همان در خوشاب و گوهر نماند     

کالیو. خرد، گنگ،  نادان، بی :کانا  

" که پیر فریبنده کانا بود    
" فردوسی   .وز و دانا بود اگر چند پیر      
: خوشه ی خرما. کاناز  

، شناخت بررسی، دانش  : )ن̊. ِش( کانشناسی

زمینی. نگی و بهره برداری از کانهای زیرچگو  

زیرزمینی از در پیوند با کان، ماتک های  :کانی  

و جزآن.    ی گوناگونسنگ ها، توپال ها   

روانکاو، کنجکاو.  : آمیزه هافرو رفته، گود. : کاو  

. پوک ‖ بی مغز، پوچ، میان تهی :کاواک  

: در کار کاویدن، کاونده.کاوان  

به کاویدن واداشتن. : )دَ( کاوانیدن  

بررسی، ، جستجو از کاویدن( )نام ستاک)ُو(   :کاوش  

 کند و کاو، وارسی. 

" پرستیدن داور افزون کنید    
" فردوسی    .ز دل کاوش دیو بیرون کنید       

بررسی کننده.  جستجو کننده، : )َو. ِد(کاونده  

کاوندگان.بیشال:   

" و دیگر که اند از پراکندگان    
" فردوسی  بد آموز و بد خواه کاوندگان.      

کفشدوز، پینه دوز.  : )و̊. ِن( کاونه  

درفش کاویان، اخترکاویان.  : پادشاهی.کاویان  

" بیافتاد از دست ایرانیان    
" فردوسی   .درفش فروزنده ی کاویان      

کابیدن، کافتن، جستجو کردن،  (  : )دَ کاویدن

.وررفتن ‖ کاوش کردنکندن، کندن زمین،   

در  کاوان:جستجو. کاونده: جستجو کننده.کاوش:   

فرمان به کاویدن، بکاو و به چم کاو: کارکاویدن.   

کاوش،  کاوکاو:: کنجکاو. کاونده بسان پسوند، مانند   

کاوید، کاود، خواهدکاوید، بکاو، کاونده،  ) جستجو.

کاویده، کاونده(.  کاوان،  

" چو نامه بخوانی بیارای ساو    
" فردوسی  .مرنجان تن خویش، با بد مکاو      
خشک و کوبیده شده ی گندم   *واش» کاه « : کاه  

و جو برای خوراک دام، آمیخته با گل برای  

 اندودن بام و دیوار. 

" شد آن تخت شاهی و آن دستگاه   
"یفردوس   زمانه ربودش چو بیجاده کاه.     
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کاستن، کاهنده، کم کننده. درکار :کاهان  

ـ کاهش دادن، کم   » کاهنیتن «: )دَ( کاهانیدن

   کردن، کاستن. 

کمی، کم شدگی، کاستی. ن« » کاهیش̊( : )هِ کاهش  

" بدو گفت رستم کزین گفتگوی    
   فردوسی"   .چه آید مگر کاهش آبروی    

کم شدن و پایین آمدن ارزش.کاهش:   

زش و خواهش است " مرا خواری از پو   
" فردوسی    .وزین نرم گفتن مرا کاهش است       

میخته با کاه برای اندود  گل آ )ه ̊. گ ِ(: کاهگل

و دیوار.       کردن بام  

کهکشان. )َه. ن̊ ( :کاهنگان  

   یکساله با برگهای پهن و سبز که  : گیاهیکاهو

   خام خورده می شود. 

، د به رنگ کاه، رنگی میان زرد و سپی :کاهی  

کاهی.   *ساخته شده از کاه، رخنه ی   

کاستن، کم ـ » کاهیدن ـ کاهیتن« )دَ(  :کاهیدن

کم شدگی.کاهش: شدن، کاسته شدن ‖ کم کردن.   

کم شده،  کاهیده:  کم شونده، کم کننده. کاهنده:

و به چم  به کاهیدن، بکاه،  فرمانکاه: کاسته. 

. )کاهید، کاهد، کاهنده بسان پسوند، مانند: جانکاه  

 خواهدکاهید، بکاه، کاهنده، کاهیده، کاهش(.

" از امروز تا سال هشتاد و پنج    
" فردوسی   .بکاهدش رنج و ببالدش گنج      

کم کردن، کاستن.کاهیدن:   

" تو با خویشتن خادمان بر به راه   
"فردوسی   .شاهان مکاه آیین راه و زِ  زِ       
  در دست و پا. سفت شده پوست  : )ِک. ِر(کبره

ی، زهرگیاه. : )َک. َب( گیاهی تلخ و زهربستک  

 کبسته، کبستو، گبست. 

" به شاخی همی یازی امروز دست    
" فردوسی   .که برگش بود زهر و بارش کبست      
" چرا کشت باید درختی به دست   

"فردوسی  که بارش بود زهر و بیخش کبست.      
.میان دست : )َک( کبک  

ه پرنده یی کوچک ب» کبک«  )َک(  :کبک  

 اندازه ی کبوتر، در دامنه ی کوه ها می زیید.

رو سپید  ذ ـ" خورش ها ز کبک و تَ   
" فردوسی  بسازید و آمد دل پر امید.       

چکاوک. » کبک ـ انجیر«   :نجیر کبک  

کوچک  پرنده یی » کـ بـُـتـ ر«  . َت()کَ  :کبوتر   

 پر توان در پرواز، چندین گونه دارد، مانند: 

چاهی.   ~ دشتی،  ~کبوترخانگی،   

بوسه دو دلداده، دهان بر  : )َک. َت. دَ(دم کبوتر  

)برهان(! دهان و زبان بر زبان.   

آبی سیر، نیلی، الژوردی. » کـ بـُد« : )َک( کبود  

" همه هر چه در چین ورا بنده بود    
"فردوسی بپوشیدشان جامه های کبود.       

کبود، کنایه به آسمان. سپهرچرخ کبود:   

ه نمود " زیان دل و سود آنگ   
"فردوسی  که شد آزموده ز چرخ کبود.      

کج، ناراست. (: ) َک/ کُ کبوس  

برای زر و سیم ‖  : )َک( توپال جوشکاری کبید  

 سریشم درودگران برای چسباندن چوب و تخته.

، و « بیرون دهان برکپ   »، دهان: )ُک( کپ  

 » درکپ« درون دهان. 

به زبان شیرازی، شیشه ی بزرگ ته ـ  : )ُک( کپ

کپچه:   و دهان باریک برای سرکه، باده و جزآن. پهن

.کپ کوچک  

برای سختن  ک پلهت ترازوی بزرگ : )َک(کپان  

پله ی دیگر  بجای و کشیدن بارهای بزرگ، 

. آویزند  می سنگ بر شاهین آن  

آلونک، خانه ی کوچک از نی و   : )َک. َپ(کپر  

چپر.  *چوب و واش،  

و  سپیدی یا سبزی  روی خوراک : )َک. َپ(کپک  

   نان کهنه.

)َک. َپ( سرین مردمزاده وبرخی جانوران. : کپل  

)ُک. ُپ( مردم کوتاه و فربه، آکنده گوشت.: کپل  

جامه پشمینه چوپانان.  : )َک. َپ .َن( کپنک   

، توده ی روی هم  .ِپ( هرچیز برآمده )کُ  :کپه

. انباشته  

دو کپه در ترازو برای سختن.*‖  : )َک. ِپ( کپه

رهای ساختمانی. خاک و گل درکا آوند   

‖ تمرگیدن ‖  . دَ( خفتن، خوابیدن: )کَ کپیدن

   .دزدیدن ربودن،

کاهیده ی »که ترا«. : )َک(کت  

" ازایرا کسی کت بداند همی   
فردوسی"    بجز مهربانت نخواند همی.     

خانه ی کوچک تابستانی از چوب : )َک/ُک( کتام  

 و شاخه ی درختان. جایگاه نگهبان کشتزار. 

. ن یاوهسخ ‖ پاره پاره، دریده. ِر( : )کَ کتره  

: )ِک( آوند کوچک و دسته دار توپالی کتری

 برای جوشاندن آب.

چوب گازران ‖چوبدستی ‖ زدن  : )ُک. َت( کتک

 کسی با دست یا چوب و جزآن.

  جوی، چاه کن.: )َک. َک( کاریز کن، چاهکتکن
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‖ غوزه ی پنبه.   : )َک( مرغ سنگخوارهکتو  

، دمپخت.و آبکش نشده  ختهبرنج پ )َک.ِت( :کته  

یا چوب.  *انبار زگال : ) َک. ِت( پستو‖کته  

ماتکی چسبنده که از گیاه » گون « : ) َک( کتیرا

می گیرند. در پارچه بافی، کاغذ سازی و ساختن  

 چسب  کاربرد دارد. 

کژ، ناراست، خمیده. کج ≠ راست.: )َک( کج  

سخن دروغ، سخن ناراست. سخن کج:   

به بیچارگیست " سخن گفتن کج    
" فردوسی  به بیچارگان بر بباید گریست.     
" دروغ است گفتار تو سر به سر    

"فردوسی   .سخن گفتن کج نباشد هنر       
« کدام جا، جا »: )ُک( واژه ی پرسش برای کجا  

به چه سان. ‖ چگونه.  ، کدام جایچه جا  

چون، هرجا، هرزمان. پیوند واژه:   

ست " بباید شما را کنون گفت را   
"فردوسی  که آن بی بها اژدها فش کجاست.      
کو، کجاست، چه شد. کجا:   

" کجا خواهران جهاندار جم    
" فردوسی   .کجا تاجداران با باد و دم     

که روباز یا با سایبان  نشیمندو : )ِک. ِو( کجاوه  

به یکدیگر بسته شده و روی شتر یا استر برای  

هودگ. نشستن سوارکنند. کژاوه.  

یوان شاه جهان تا به دشت " ز ا   
" فردوسی  همی اشتر و اسب و هودج گذشت.     

: )َک( لوچ، دوبین. کج بین  

کج و کوله، خمیده، ناراست. )ک̊ ( :کجواج  

. پیچیدگی ، ناراستی، خمیدگی،کژی : )َک(کجی  

.  کم بها و ناسره: )َک( ابریشم کجین  

پولک ماهی ( )کُ  :کچ  

گر)گَ(. ،)َک(بی مو، تاس، کل: )َک. َچ(  کچل  

،ارتن هانام رسته ی خسترها مانند ت: )ُک( کخ  

 هزار پایان و کرم ها.

یک،  کدامین، کدام» کـ تام ـ کـ تار«   : )ُک(کدام  

 چه، که، چه کسی، چه چیزی.

تو زین چار گوهر کدامی بگوی  "   
" فردوسی دلم را ره شادمانی بجوی.        

کـَد ک به چم «  ک » کدگ بانو : )َک( کدبانو  

  ، زن خانه دار.بانوی خانه. (+ بانو  ـ خانهژد  )

کجا بود کدبانوی  پهلوان "    
" فردوسیستوده  زنی بود روشن روان.        

دای« خ ُ(: )َک.کدخدا بزرک خانه، » کدک خـ̊ـو 

دهدار. کتخدا، ‖  سرور، خانه خدای  

د  گ : )َک.ِد( کده خانه، سرا‖ به چم جا  « » کــ 

، دهکده، بتکده.بسان پسوند، مانند: آتشکده  

" بدین بی نشان راغ و کوه بلند     
"فردوسی  کده ساختید از نهیب گزند.       

، بزرگ،  کدخدا، کدخدای خانه: )َک. َو( کدیور 

.، کشاورز‖ برزگر ریش سپید   

" کسی بر کدیور نکردی ستم    
" فردوسی  به سالی به سه بهره دادی درم.      
‖ توان،  آنکه گوشش نشنود » کـ ر« : )َک(  کر  

توانایی و شکوه.کر و فر: زور.   

خانگی  : )َک. دَ( بانگ و فریاد مرغ کراجیدن

.کراخیدنتخم نهادن. کراچیدن.  هنگام  

: )َک. دَ( ]گـَرازیدن[ خرامیدن با ناز،کرازیدن   

 کرشمه و دلربایی.

شفتگی، پریشانی، سرگردانی. آ: )َک( کراش  

آشفتن  تباه شدن کار، پاشیدن و  : )َک. دَ(کراشیدن

   کار‖ پریشان شدن.

،  در برابر کسی : )ِک. دَ( سرفرودآوردنکرامیدن 

 گرامی داشتن، ارجمند شمردن.

کنار، کناره، ]کرانه[ » کران « : ) َک( کران

بی کرانه و پایان.بیکران: کناردریا، پایان چیزی.   

" ازین در سخن چند رانم همی    
"فردوسی  همانا کرانش ندانم همی.      

مرا دید بر یک کران " درفش   
"فردوسی  به زیر اندر افکند گرز گران.      

کناره گیر≠ میانجی.: )َک. ن̊ ( کرانجی  

" میان سخن ها میانجی بوید    
" فردوسی  چیزی کرانجی بوید.  نخواهند       

،  ‖ پایان، لب دریا دریا: )َک.ِن( کران، کنارکرانه 

‖ سو. مرز  

" ستم را میان و کرانه بود    
"فردوسی  دون ستم را بهانه بود. همی     
" چو نزدیک آن ژرف دریا رسید    

" فردوسی   .مر او را میان و کرانه ندید       
، کناره جستن. کناره گیری کردن کرانه گرفتن:  

" کرانی گرفتستی اندر جهان    
"فردوسی   .که داری همه خویشتن را نهان      

  .کرانه، کنارکران، : )َک( کراه

ی  پارچه ، نخی  پارچه کرپاس[]: )َک( کرباس

   پنبه یی درشت باف. سپید 

]کرباسه ـ  «ـ کلباش »کرباش  : )َک. ِش(کرباشه 

کرباسو، مارمولک.  [ـ چلپاسه کلپاسه  

: )َک( جوجه تیغی. کرپی   
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‖ زمین برای کشاورزی : )َک. ِت( پیراهنکرته   

کاری. و سبزی  

" همه دامن کرته بدرید چاک   
" فردوسی  پاک.بر ان خستگیهاش بر بست      

: )َک. َر( کشتی کوچک، بـَلـَم.کرجی  

یک بخش بریده شده از هندوانه یا : )ُک( کرچ 

خربزه‖ چگونگی مرغی که آماده برای خوابیدن  

 روی تخم است. 

‖  بی هوش، نادان، خنگ ]کرخت[(: ) ِک. رِ کرخ 

 بی سهش شدن دست و پا، سست شدن اندام.

. کرده، کار‖ بن گردن: )َک( کردار، کرد  

" پشیمان شد از کرد خود شهریار    
" فردوسی  وزآن پنبه و جامه ی پر نگار.      

، کار، روش» کـ ردارـ کـ رتار«  ()کِ  :کردار

بدکردار، نیک کردار. آمیغ ها: کرده. شیوه،رفتار،  

" کنون ای تهمتن تو در کارمن    
" فردوسی  نگه کن به کردار و آزار من.     

خداوند،ـ کرتـ̊کار« » کرد گار: )ِک. ِد( کردگار  

انجام دهنده. آفریدگار‖ بسیار کننده.  

" گر از بخشش کردگار سپهر   
مرا زندگی ماند و تازه چهر     
بمانم به گیتی یکی داستان       
   "فردوسی.  ازین نامه ی نامور باستان    

بجاآوردن  انجام دادن، « »کردن  : )َک. دَ(کردن

، درست  پی افکندنساختن، پرداختن،  کاری ‖

.  کردار کنش: *کردن.دلورزی  ‖ آمادن‖کردن

به کردن، بکن، و  ، فرمان کن:انجام دهنده. کننده: 

مانند: کارکن،  ، به چم کننده بسان پسوند 

)کرد، کند، خواهدکرد، بکن، کننده، کنا،  بازیکن.

 کنان، کرده، کنش(. 

" ز هرگونه از مرغ و از چارپای    
" فردوسی  خورش کرد و آورد یک یک بجای.     

هرکاری که  ،انجام دادن: )َک. دَ( درخورکردنی   

شایان انجام دادن باشد، که بایاست انجام شود،  

ناکردنی ≠  انجام نشدنی، ناشدنی.  انجام شدنی.  

" همان کردنی ها چو آمد پدید    
"فردوسی  به گیتی جز از خویشتن کس ندید.      

،فریدهساخته، آ ) نام پوییده از کردن(: )َک. ِد(کرده  

انجام یافته، بجا آورده.  انجام داده، پرداخته ‖  

" تویی کرده ی کردگار جهان    
   فردوسی"    .نبینی همی آشکار و نهان    

ـ  زموده : )َک. ِد( کاردان، کارکرده، آکرده کار

* ، با آروین.کار  

چین و شکن   ]کرسه ـ گروس[ )ُک. َر(: کرس

  ‖ چرک و ریم، موی پیچیده و پر شکن موی

رتن و جامه.ب  

" چو سروی بـُدی بر سرش گرد ماه   
" فردوسی   .بر آن ماه کرسی  ز مشک سیاه       

  کرفس،« ـ کلسپ » کرفس: )َک. َر( کرسب

گیاهی دو ساله از تیره ی چتریان، خوشبو، خام  

و پخته خورده می شود، ریشه و برگ آن کاربرد  

 دارویی دارد.

سنجیدن ترازوی بزرگ برای : )َک. َر( کرستون   

* چیزها، کرستوان، کپان.  

]کریسیدن، کرشیدن[ فروتنی : )َک. دَ( کرسیدن  

  ‖ چاپلوسی کردن، فریب دادن.کردن 

‖  ، چاپلوسی : )َک( فروتنی از روی فریب کرش

 چرک و ریم. 

   ناز و دلربایی، شکنه، برزم.: )ِک. ِر. م ِ(  کرشمه

[ فریفتن، کرسیدن، کریسیدن]: )َک. دَ( کرشیدن  

کردن‖ فروتنی کردن.چاپلوسی   

پلیدی، چرکی، شوخگنی، ناپاکی : )َک. ِر( کرفت   

نسازد.  پاک خود را از چرک وآلودگی ‖ آنکه   

≠ گناه،   ~ .کارنیکگ«  ـ  »کیرب  . ِف()کِ  :کرفه

 کارزشت.

کرفه کار،  »کیربـ کـ ر« : )ِک. ِف. گَ(کرفه گر

 نیکو کار، پارسا، راستکار. 

نازک تن  پرزهای نرم و: )ُک( پشم نرم، کرک   

و پس از ریسیدن برای  بز که با شانه می گیرند 

. کاربرد دارد  کرکیبافتن پارچه های   

مرغ. مرغ خانگی، ماکیان. « » کر̊ک : )َک( کرک   

ک«  : )َک(  کرک  ده.ـِ دبـَ ب» کـ ر   

 بهم فشرده بافت چرندو،  : ) َک. َک. َن(کرکرانک 

ـ   استخوان . تن جانداران  تر از استخوان نرم لیو

  پیش از چشم به جهان گشودن،* رویان، نِ تبندی  

های بینی،   پره، دربزرگی بافت الله ی گوش و

مانند   ها استخوان فرجامین بخش چنین بافت هم

از کرکرانک  جزآن زانو، باالی ران، آرنج و

استخوان نرم، کرکری.  .است   

رنگین کمان، آژفنداک. : )َک. َک(کرکم  

پیاز ا  دو  ب گیاهی پایا،زفران،  : )ُک. ُک(کرکم  

  میانیتارهای   یا ارغوانی، بنفش  شگلهایبن، در

ی و دارو سازی  آشپز در  بسیار خوشبو گل

بها می باشد.کاربرد دارد. بسیار گران  

سپراز کرگ اسپر: : )َک( کاهیده ی کرگدن. کرگ 

کرگدن.   پوست   
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جانوری سترگ و پر زور : )َک. گَ. دَ( کرگدن  

روی   با پوستی سخت، خشن و پرچروک، شاخی

هندوستان و افریقا می زیید. بینی دارد در  

مرغ بزرگ  دژکاک، س«  »کرگ َک()َک. :کرگس

شکاری دارای نوک و چنگالهای پرتوان، در کوه 

  است.  الشخور. مردارخوار ـ ها می زیید،

   گروهی از بی مهرگانِ م « » کیر̊: )ِک(  کرم

دراندازه ها و گونه های جوراجور. کرم  ،خزنده

م ابریشم، کرم شبتاب، کرم میوه. ـ خاکی، کر  

کرم پیله، کرمی که : )ِک. ا َ. َش( کرم ابریشم   

می تند.به گرد خود تاربا لیزابه ی دژپیه هایش   

  نخ ِ  ها را از پیله جدا می کنند و به گونه یتار

در پارچه بافی و برخی سازهای  ابریشم 

.  خنیاگری کاربرد دارد   

فسترباریک و  خر : )ِک. م ِ. َش. ب̊  (کرم شبتاب

 کوچک زرد رنگ، در تاریکی می درخشد. شب

 ـ چراغک، چراغینه. 

   تند، تیز. : )َک. َم( شتاب ‖ شتابکار،کرمند 

گ، نای رویین. : )ُک( ]کرنای[ شیپور بزرکرنا  

" سپهدار ایران بزد کرنای    
" فردوسی   .سپاه اندر آورد و بگرفت جای      

برنج.  دانه، شونیز‖سیاه ِک. ن̊ ( )ُک/: کرنج  

" چو بشنید بر پای جست اردشیر   
" فردوسی  که با من فراوان کرنج است و شیر.     

 میدان اسپ دوانی ‖  []کرنگ . َر()کُ  :دکرن

‖ دیگ رنگرزان. مردم جرگه ی  

)ِک. َر( کشتی کوچک، سنبک. : کرو  

.، بزاسب  بچه ی خر،  « » کور گ: )ُک. ِر(  کره  

غ می گیرند.که از شیر و دو : )َک. ِر( چربی کره  

: )ُک( ]کرچه، کریچه[ خانه ی کوچک از  کریچ  

 نی و واش و شاخه در کشتزار و جالیز. 

پرندگان.  برخی: )ُک( ریزش پر درکریچ  

پیر و خمیده اندام ‖ پرنده ی پر ـ : )ُک( کریزی 

 ریخته، کریز کرده، تولک کرده.

)َش( مرد جنگی‖ گودال‖ جوجه مرغ. :کریشک   

ختن. : )ف̊. َت( گریکریفتن   

. از( + کهکاهیده ی  ک + ز = از ) : )َک(کز  

" بدو گفت کز من بگوی این پیام    
" فردوسی  که ای شاه بینا دل نیک نام.      
تنگی چیزی‖ چگونگی آنکه به کنجی  : )ِک(  کز

.خزیده و درخود فرو رفته باشد   

سوزاندن پر مرغ روی آتش  : )ِک. دَ(کزدادن

 پیش از کندن آن. 

، سامان دادن و  پیراستن درخت   ()َک. دَ  :کزدیدن

. شاخه های فزونی برای آراستن آن بریدن  

رفته نشستن،درخود فرو َک. دَ(: ) ِک.کز کردن  

کز کردن مرغ زیر باران ‖ ‖  به خود فرو رفتن  

اندوهگین بودن ‖ برهم آمدن پشم و ابریشم از 

 سوختن. 

هر یک از مهره های گردن و پشت  : )َک( کزوغ

جانوران مهره دار. در مردمزاده و   

  ، پیچیده ‖ دروغ.: )َک( کج،  خمیده، ناراست کژ

دانست گفتار او  کژ" همی    
"فردوسی  بیاراست دل را به پیکار او.      

.ژاغر، چینه دان مرغ: )َک( کژار  

  : )َک. دَ( پاره کردن، دریدن.کژاریدن 

  جانوری گزنده از  زدوم «ـ  » گ: )َک. دُ( کژدم

‖ نام باره ی   نا رده ی تارتن شاخه ی بندپایان و

 هشتم از دوازده باره ی سپهری.

زخم و آماس بیخ ناخن، ناخن : )َک. دُ. ِم( هکژدم   

 پال، ناخن خواره. 

اندام، ناهموار، ناراست، ناساز. بی )َک.َم( :کژمژ  

  نادرستی، دروغ. ناراستی، ‖خمیدگی: )َک( کژی

" همی مردمی باید و راستی   
" فردوسی  و کاستی.  بود کمی ز کژی       
: )ُک( اندام بیرونی شرم زن. کس  

‖ یار، همدم،  مردم، کسیس« » کـ  : ) َک( کس  

ان، خویشان. نزدیک ان:کسخویشاوند، خویش،   

ارج ننهادن.کسی را به کس نشمردن:   

" به دل گفت سالی چنین بگذرد   
فردوسی"   .سیاوش کسی را به کس نشمرد       

‖ بستگان. : )َک( دیگران، بیگانگانکسان  

   ‖ گرفتن. : )ُک. َت( کوفتنکستن

) از کست به چم بر و  »کوستیگ«  : )ُک(کستی

آیینی زرتشتیان.  کمربند پهلو(   

هرکس، کس بودن، در شمار مردم : )َک(  کسی

چند کس.کسی چند: یک تن. یک کس: مهند بودن،  

مردم ناشناخته. هیچکس، » کس ـ ایز«  :کسی  

شست " چو بر تخت بینند ما را ن    
"فردوسی   .چه گوید کسی کو بود زیر دست      

زیر بغل، پهلو‖ سینه. «   » کش: )َک( کش  

" چرا گفت نگرفتمش زیر کش   
" فردوسی چرا بر کمر کردمش پنجه بش.       
کش رفتار: )َک( نغز، خوش، زیبا، نیک.  :کش  

خوشی، خوبی.کشی: خوش رفتار.   

.: )ِک( نوار ویژه که با کشیدن دراز شود کش  
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به   کشیدن،هرسوازکشش،( )َک. کِ  :کشاکش  

  ‖ دردسر، گرفتاری.کشیدن  پیاپیسو کشیدن، هر

دنباله، دنباله ی هر چیز. : )ِک. ِل( کشاله  

بن ران، بیخ ران، بخش پیوند  )ِک. ِل(: کشاله  

. به  لگنران   

چادربزرگ که روی یک دیرک : ) َک( کشان  

.  کشان کشانکشیدن. کارِ برافزارند ‖ در  

ود تا روزبانان کشان " بفرم   
" فردوسی  مر او را کشیدند چون بیهشان.      

]کشانیدن[ چیز » روانیدن« : )ِک. ن̊. دَ( کشاندن  

آنکهکشاننده:  یا کسی را به سویی کشیدن وبردن.  

ان، و به چم به کشیدن، بکش فرمانکشان: بکشاند.   

بسان پسوند، مانند:  یا درکار کشیدن،  کشاننده 

کشاند، خواهد کشانید،  نید،) کشا دامن کشان.

 بکشان، کشاننده، کشانیده(. 

داشتن.  وا  به کشیدن]کشاندن[ : )ِک. دَ( کشانیدن  

 ) کشانید، کشاند، خواهدکشانید، بکشان، کشاننده،

 کشانیده(. 

ورز،ت برزگر، کش» دهگان« ک. َو(  ) : کشاورز   

ورزگر، کشتمند.کشتکار،   

" کشاورز با مرد دهگان نژاد   
"فردوسی   .بر ما به هنگام داد  یکی شد       

کشتکاری، برزگری. : )ِک، َو( کشاورزی  

کشودن، کشانیدن، دَ(]گشایانیدن[ )ک. :کشایانیدن  

 گشودن، گشادن، باز کردن.

کشاورزی. کاشت، کاشتن، : )ِک( کشت  

کاشتن و درودن.کشت و درود:   

" از ایران پراکنده شد هر که بود    
"فردوسی   .رود نماند اندر آن بوم کشت و د       

خونریزی.  کشی، جنگ ومردم: )ُک( کشتار  

جای کشتن چارپایان رام. : )ُک. ر̊ ( کشتارگاه  

هبان کشتزار. دهگان، نگ( . ̊ت : )کِ کشتبان  

جای » کیشوان ـ کیشوزار« ( . ̊ت : )کِ کشتزار   

 ـ کشت، زمین برای کاشتن، جالیز. 

برزیگر، کشاورز. : )ِک. ت̊ (کشتکار  

گَ( برزگر، کشتکار. : ) ِک. کشتگر  

کشاورز‖ آنچه کاشته شده باشد. : )ِک. َم( کشتمند   

" چو جایی بپوشد زمین را ملخ   
فردوسی"   برد سبزی کشتمندان به شخ.      

کاشتن، کشاورزی ـ  » کیشتن «: )ِک. َت( کشتن

کاشته. کشته:  کاریدن، کشتکاری نمودن.کردن،   

" بسازید جایی چنان چون بهشت    
   فردوسی"   بل و نرگس و الله کشت.گل و سن    

بیجان ـ  میراندن، «  » کوشتن: )ُک. َت( کشتن

آنکه جان او گرفته  کشته:  .جان ستاندنکردن، 

به فرمان کش: آنکه بکشد. کشنده: شده است. 

 کشتن، بکش، و به چم کشنده بسان پسوند، مانند: 

 گاوکش، دشمن کش، مگس کش.

بسی نامداران ما را بکشت "    
" فردوسی  و یاران نماندند بنمود پشت.چ      

ـ ، سزاوارکشاورزیدرخور : )ِک. َت(کشتنی   

کاشتنی. .کاشتن، درخورکشتن  

" بکـِشتیم و دادیم آبش به رنج    
   فردوسی"     . بیاویختیم از برش تاج و گنج   

شایسته ی مرگ، سزاوارکشته  : ) ُک. َت( کشتنی 

شدن.ـ   

" من اینک به پیش توام، مستمند    
"  فردوسی  بکـُش کـُشتنی، بستنی را ببند.      

کاشته شده ‖ میوه های خشک،  (: ) ِک. تِ کشته  

 مانند: زردآلو، هلو، آلو، شفتالو. 

دو کس   گالویز شدن» کوستیگ «  )ُک( : کشتی

هماوردی و  ورزش.  برای زور آزمایی،  

  کرجی روی آب،ترابر» کشتیگ«  : ) ِک(  کشتی

جنگی.  کشتی رهنوردی، کشتی ـ بزرگ.  

" چو هفتاد کشتی بر او ساخته    
"فردوسی  افراخته.  همه بادبانها بر       

کشتی، ناوبان.  )ِک( ناخدا و فرمانده: بانکشتی  

ران. دریانوردی، پیشه کشتی: )ِک( کشتی رانی   

گونه یی ورزش،  : )ُک. گِ. ف̊. َت( کشتی گرفتن

هماوردی.    ،دو کس زورآزمایی کردن  

ادند سر" به کشتی گرفتن نه   
"فردوسیهر دو دوال کمر.  گرفتند       

ویژگی چیزی که دراز و کشیده : )ِک(  کشدار

در بخش هایی  بافت کشدار: ، شود، سخن کشدار  

 از تن جانداران، مانند: زردپی ها. 

کنش کشیدن،  )نام ستاک از کشیدن(: )ِک. ِش( کشش

آرزو، ربایش، گرایش. خواست،  

شکافتن ‖ پراکنده  گشودن، : ) َک. َش.َت( کشفتن

،شدن نابود  ‖ ـ شدن، پریشان شدن‖ پژمرده شدن  

    پراکندن.

پینو.  دوغ جوشانده و خشک شده.: )َک(  کشک  

" یکی بود دستار در زیر مشک   
فردوسی"    به بازار شد دوغ آورد و کشک.     

. سر زانو استخوان گردِ : )َک. َک(  کشکک  

  مویز، آفتاب انده درخشکانگور  : )ِک. ِم (کشمش

   .دانه هایش بزرگتر از کشمش است 
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کشاکش، گیرو دار، : ) ِک. ِم. ِک( کشمکش

 ستیزه، کش و واکش. 

سیجناک‖ دژخیم،  ‖مرگبار : )ُک. َش. ِد( کشنده  

 میراننده. 

" کشنده ببرد آن دو تن را روان    
" فردوسی    .پس پرده ی شاه نوشیروان     

  دراز چوب یا توپال  روباز *اییشگ)ِک( : کشو

   .ابزار یا پرونده گذاشتن برای کارمیزیا  گنجه

سرزمین پهناور در کیشور«  »   : )ِک. َو(کشور

 بر داردنده ی چندین استان، شهرستان و دهستان.  

دو شاه و دو کشور رسیده بهم  "   
"فردوسی  رفت هرگونه از بیش و کم.همی       

کشورخدای، کشور ـ   : )ِک. َو. ر̊. خ ُ(خداکشور

فرمانروایی، گرداندن  : کشورخدایی .دشاهخدیو، پا

 و سامان دادن کارهای کشور و مردم.

کشفتن، گشودن، گشادن‖ . ف̊. َت( )کُ  :کشوفتن   

‖ پراکندن.شکافتن، چاک دادن  

بر  زدایش برای که  *یی ( سمیره.ِش کِ : ) کشه

.کشند  یادداشت و جزآن  ،نوشتهیک روی   

‖ بردن، گسیل داشتن  »کشیدن«   : )ِک. دَ(کشیدن

خود آوردن ‖ سنجیدن ‖ برآوردن،  به سوی 

رنج بردن‖ نگارگری  ‖ختن ، آهبیرون کشیدن

کردن. )کشید، کشد، خواهد ـ کشید، بکش، 

.کشنده، کشان، کشیده، کشش(  

" ازین روی تا مرو لشگر کشید    
   فردوسی"  شد از گرد لشگر زمین ناپدید.    

روی به راه آوردن.باال رفتن،  کشیدن:  

د کوه آبها بر دمید " ببالی   
"فردوسی  سر رستنی سوی باال کشید.      

توگوشی، : )ِک. ِد( دراز، بلند ‖ سنجیده‖ کشیده  

به سامان شده.   سیلی‖  

" ز سغد اندرون تا به جیحون سپاه    
  "فردوسی  پیش  هیتال شاه.  کشیده رده    

پیشوای دینی ترسایان. : )ِک(  کشیش  

  از  ک سپید رنگماتپ « ـ  ف ـ کـ  » ک )َک( :کف

  یا برخی ماتک ها. *آمیزش آب و بـَرهو

ترکاندن ‖ پاشیدن،افشاندن، از: )َک. دَ( کفاندن  

 هم بازکردن.  

ترکانیدن‖ شکستن.  : )َک. دَ( شکافتن، کفانیدن  

.: )َک( پستانداری گوشتخوار همانند سگکفتار  

کبوتر. : )َک. َت( کفتر   

بودن،  ترکیدگی، شکافتگی‖ ترکیده: )َک( کفتگی  

 شکافته شدن. 

ـ  ازهم بازشدن، شکافته  «»کفتن : )َک. َت(کفتن

) کفت،  .جدا شدن، کافته شدن، شکافتن شدن،  

 کـَفـَد، خواهد کفت، بکف، کفنده، کفته(. 

" تهمتن دو فرسنگ با او برفت    
" فردوسی  همی مغزش از رفتن او بکفت.      
فتن،  ک * ازنام  پوییده  )  ] کافتن، کفیده[ : )ِت (کفته 

.، دریدهشکافته شده، ترکیده فتن، کفیدن(.اک  

" ز دیوان بسی شد به پیکان هالک    
فردوسی   فتاده به خاک.  فتهـبسی زهره ک      

شکافتن، ازهم بازشدن. : )َک. دَ( کفیدن  

کفچه، کپچه، کفگیر.: ) َک( کفچ  

چمچه ی بزرگ سوراخ دار‖ : )َک. چ ِ( کفچلیز  

.مانند غوکنوزاد دو زیستان   

ماری که  : کفچه مار کفگیر.کچه، : )َک. چ ِ( کفچه

 سرش مانند کفچه پهن است.

پوشش برای پا از چرم،  » کفش«  )َک( : کفش

. زار، پای پوشپای ابپارچه و جزآن،   

کفش کوچک ‖  » کفشگ«  : )َک. َش(کفشک  

 سم شکافدارمانند سم گوسپند، بز، گوزن. 

کفشدوز،  کفشگر« »  : )َک. ش̊. گَ(کفشگر  

پیشه ی کفشدوز. کفشگری: کفش می دوزد.آنکه   

" یکی کفشگر بود و موزه فروش    
" فردوسی  به گفتار او پهن بگشاد گوش.      

" نیا کفشگر بود و او کفشگر   
" فردوسی  از آن پیشه برتر نیامد گهر.      

دادن  و جوش برای پیوند   ( ماده یی : )کَ کفشیر 

  آوندهای مسی، برنجی و جزآن.

پهن  وسوراخ سوراخ  ابزار کفچ « » )َک( :کفگیر

کفچلیز، کفلیز.  در آشپزخانه.دسته دار   

آماس و زخم چرکین پوست  : )َک. َر( کفگیرک   

  مانند کورک.

ترکیدن، شکافتن، ازهم بازشدن.: )َک. دَ( کفیدن  

پیمانه. : )َک( کفیز   

. : )َک( بی مو، کچلکل  

جابجایی سپیدی و مردمک : )َک. ِس(کالپیسه   

و پیچش چشم از خشم یا خوشی. چشم. دگرگونی  

ربلندی. ب کوچک، ده یا دژ: )َک( بارو، دژکالت  

" گذر بر کالت ایچ گونه مکن    
فردوسی" گر آن ره روی خام گردد سخن.        

ر بلندی.ده و دژ کوچک ب. ِت( : )کَ کالته  

" چو دیوار شهر اندر آید ز پای    
" فردوسی   کالته نباید که ماند بجای.      
لوچ، دوبین، چپ چشم، کج چشم. َک( ): کالژ  
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پیسه، پرنده یی سیاه و : ) َک. ِژ( کالغ کالژه  

سپید همانند کالغ.    

تارتن. تارِ خانه: کالش )َک(تارتن، تارتننده.: کالش  

پرنده ای به اندازه ی   » وراغ « ( : )کَ کالغ

از راسته ی سبکباالن و شاخی مرغ خانگی، 

و   هبیشتر سیاه و گاهی سیا  نوکان، رنگش

.است چیزخوار همهکم و بیش  خاکستری است،   

" ز کوه اندر آمد کالغی سیاه    
"فردوسی  دو چشمش بکند اندر آن خوابگاه.     

فراز و نهاده ی پیچیده. آنچه شوند )َک(  :کالف

   سر درگمی، گیجی و نا آسودگی باشد.

درهم پیچیده، سردرگم، بی تاب. : )َک. ُف( کالفه  

ُش. دَ( سرگشته شدن، گیج   : )َک. ِف.کالفه شدن

گیج و سر در گم کردن.کالفه کردن: شدن.ـ   

.: ) ُک( تهی، کاواککالک  

: )َک( زمین کشت نشده.کالک  

دریا. ی بزرگ آب  ها  : کوالک، کوههکالک  

میان سر، تارک سر، باالی پیشانی. : ) َک(کالل  

‖  : )ُک. ِل( موی پیچیده و پرچین و شکنکالله

ی گیاه.برجستگی باالی مادگ  

تر‖ ، درشت اندام بزرگتر: )َک. َت( کالنتر 

.، سرپرست فرنشین کالنتری  

به : )َک. َت( شاخه یی از شهربانی که  کالنتری  

 دهناد و آرامش شهر رسیدگی می کند.

  ، سالمند.پیر، سالخورده  : )َک. ن̊ (کالنسال

های  با دیسه  پوشاک سر ف«  »کوال : )ُک(کاله

وراجور برای  گوناگون و از ماتک های ج 

 پیشگیری از سرما و یا گرمازدگی در آفتاب. 

   کاله گذار، کاله گیس، کاله برداشتن.ها:  آمیزه

.، افسرتاگ : کاله  
که بیدار دل شاه توران سپاه  "    

    "فردوسیبماناد تا جاودان با کاله.       

کاله کوچک ‖  » کوالفک«   ُک. َه (: ) کالهک

. انگیاه برخیبن فرجامین بخش در  پوشش  

روستایی،   : )ُک. ِب( خانه ی کوچککلبه  

 کومه، آلونک.  

" یکی خانه بگزید و برساخت کار   
" فردوسی  بار. وبه کلبه درون رخت بنهاد       

یاوه گویی.. َپ. ِر( سخن بیهوده، : )کَ کلپتره  

آنکه  ‖ : ) َک. ِت( جانور پیر و از کار افتادهکلته

. کلته زبانزبانش بگیرد،   

  آمیزه ها:، درشت. ≠ نازک. ( ستبر )ُک. لُ  :کلفت

 دم کلفت، گردن کلفت، پوست کلفت، کلفت گو. 

نی میان تهی و کاواک، نی برای  ( )ِک. ل̊ :کلک  

شتن که زکاب در ابزار نوکلک فرنگی:  .نوشتن

دارد. درون آن جای  

" بدو گر کند باد کلکم گذا ر   
  فردوسی" اگر زنده ماند به مردم مدار.     
.نیرنگ، فریب : ) َک. َل( لکک  

دندان تیز ‖ چهار : )ِک. ِل( انگشت کوچککلک  

نیش. درندگان.  

سبزی ها دارای چندین   یکی از . َل(: ) کَ کلم

کلم سپید پیچ بنفش، کلم پیچ  سپید، گل   ، کلمگونه

 یا سبز، کلم پیچ سبز، کلم بروکسل.

‖ پیله کردن، جنگ و     : )َک. َل( خرچنگکلنجار

  وررفتن، سرشاخ ـ کلنجاررفتن: کش. ، کشمستیز

    شدن، سربه سر کسی گذاشتن. 

گلکاران و  ابزار کلنگ،»کولنگ«  (: )ُک. َل کلند

 سنگ تراشان. 

، مرد ناهموار و نا تراشیده: )َک. َل. دَ( کلندر

 درشت اندام.

هر چیز.  : )َک. َل. دَ( افشاندن، تکانیدنکلندن  

، کندن.زمین دَ( کافتن و شکافتن)َک.َل. :کلندیدن  

ابزار آهنی نوک تیز برای کندن : )ُک. َل( کلنگ

 زمین. 

شت اندام از تیره ی  ر پرنده یی د : )ُک. َل( کلنگ

است در جاهای مردابی ، سرش بی پردرازپایان  

می زیید.  *و وایآب و خوش   

" چو بگذشت از تیره شب یک زمان    
" فردوسی  خروش کلنگ آمد از آسمان.      

کلونده، مهتربندگان، بزرگ .ِد( : )ُک. بَ کلوبنده  

 بندگان.

  ]کلوچیدن[ خاییدن، جاویدن.(  : )ُک. دَ کلوجیدن

]کلوجیدن[ خاییدن، جاویدن،  : )ُک. دَ(کلوچیدن

.جویدن  

ل خشک شده و بهم چسبیده.  ـِ گ : )ُک(کلوخ

ناکوشا. نماربه مردم خشک سرشت و   

غوزه ی پنبه که شکفته و پنبه ها : ) ُک(  کلوز  

مده باشد.ار آن برآ  

گستاخ، بی شرم، بی ادب.( : )کُ کلوک  

)ُک( چفت چوبی پشت در، کلیدان.  :کلون  

کاله.  ()ُک. َل. ه̊  :کله  

  *،کدفت ، آدمی یا جانورانسر، سر: )َک. ِل( کله

سرچیزی.  ‖ نوک، *آهیانه  

لوچ،   دست و پا‖ )ِک( انگشت کوچک : کلیک  

‖ تخم گل. چشم، دو بین کژ  
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ناچیز.  ،کمیاب  اندک،» کم « : )َک( کم  

کم مایه.  کم پشت، کم فروش، کم کار، آمیزه ها:  

نبودم به فرمان تو هوشمند "    
   فردوسی"   .ز کم بخردی بر من آمد گزند     
: )َک( که مرا، که به من.کم  

" بر آنسان روم کم تو فرمان دهی     
    فردوسی".   تو شاه جهانداری و من رهی    

ی. ندک و بسیار: )َک( کم و بیش، اکما بیش  

‖ کوزه یی گرد و پهن  : )َک( کم، اندککماس

وگردن کوتاه ازسفال یا چوب برای انداختن به  

دارند.   گردن، بیشترشبانان و رهنوردان  

≠ بسیاری. : )َک( کمی، کاستیکماسی  

چوب خمیده با زهی به   » کمان «  : )َک(کمان  

آن برای پرتاب نیزه و تیر.  دو سر  

ان شاه اردشیر" دوان شد به مید    
" فردوسیکمانی به یک دست و دیگر دو تیر.       

از کژی و راستی.  ی: )َک( نماد گونه یکمان  

" دل روشنم بر تو شد بد گمان    
" فردوسی   .نگویی مرا تا، زهی گر کمان     

ـ  کمان کوچک ‖ از سازهای: )َک. چ ِ( کمانچه   

، تاس آن کوچکتر  زهی دارای سه یا چهارسیم 

کمانه نواخته می شود.  با ازتار،  

کمانگیر، تیرانداز. )َک. ن̊ (: کماندار  

" کماندار با تیر و ترکش هزار   
"فردوسی   .بیاورد با خویشتن شهریار      

ی کمانچه. کمان مانند ‖ زخمه : )َک. ِن( کمانه   

کم بودن، کمی، چیزی که هنگام  َک(  : )کمبود   

کمبود  . ترازکردن از اندازه بنیادین کم داشته باشد 

به اندازه بایا نداشتن.داشتن: ـ   

فرتوت.: )َک ( پیر، سالخورده، کمپیر  

‖  ، خردتراندک تر » که ـ کهتر« : )َک. َت(کمتر 

   ان تر‖ ارز ‖ رتر، کوچکتر، بی ارزش ترخوا

" تو دانی که از هندوان سد هزار   
" فردوسی  بود پیش من کمتر از سد هزار.      

کم  اندک ترین ‖رین، تَت( ناچیز : )َک. کمترین

، پست ترین ‖ کوچکترین.خوارترینمهند ترین‖   

" منم کمترین بنده یزدان پرست    
"فردوسی  از ان پس که آوردمت باز پس.      
بخشی از تن میان باالتنه و » کمر«  : )َک. َم(  کمر   

، کمرـکمربستن آمیزه ها: .‖ کمربند  ، میانلگن   

.کمرکش ،بند، کمرچین، کمرشکن  

یامد به کردار پیل دمان " ب   
"فردوسی  به بازو کمان و کمر در میان.      

. از میان باز کردن: خودداری از پیگیری در کاریکمر  

" سوار دالور ز بیم زیان    
" فردوسی   .بزودی کمر باز کرد از میان       

میانه ی کوه، تنگنای کوه.کمر:   

" تو چون غرم رفتستی اندر کمر   
فردوسی"  پر از کینه سر.  پر از داوری دل      

دست از جنگ کشیدن. کمر گشادن:   

" پدر تا بود زنده با پیر سر   
"فردوسی  ازین کین نخواهد گشادن کمر.       
َک( جای نگهداری چهارپایان در شب ‖: ) کمرا  

بلند، دیوار بلند.   *چخت   

≠ پررویی، گستاخی.   ، آزرمشرم : )َک(کمرویی   

نزار، بیجان، زار «  » کم زور ـ ن: )َک(  کم زور   

کم زور≠ پر زور، زورمند. نا توان.  

: )َک. َم( ریسمان برای به دام انداختن  کمند  

. ، درجنگ برای در بند کردن دشمنجانوران  

،  کاستی. : )َک( اندکی، به اندازه کمکمی   

: ) َک( پستی، فرومایگی.کمی  

" همت راستی و همت مردمی   
"دوسیفر  سرشتت فزونی و دور ازکمی.     

ویژگی چیزی  نا پیدا. کم، نایاب،( : )کَ کمیاب  

 که به آسانی بدست نیاید. 

: )ُک. دَ( گمیزیدن، شاشیدن. کمیزیدن  

‖ کم ارزش،  : )َک( کمترین، کوچکترینکمین  

 فرومایه. 

، کوچکترین،  : )َک. ِن( کمتر، کمترینکمینه

 خردترین ‖ فرومایه. 

 کمینه: )َک. ِن( دست کم ≠ بیشینه، مهینه. 

پهلو،  پهلو، کران، آغوش، » کـ نار« )ِک(  : نارک

کنار آمدن:  یک سوی چیزی ≠ میان. بر، لبه، 

 سازش کردن.

" تو مر بیژن خرد را در کنار    
"فردوسی  بپرور نگهدارش از روزگار.      

آغوش.کنار:   

" جهانا بپروردیش در کنار    
  "فردوسی   . وزان پس ندادی به جان زینهار    

لبه، پهلو، کرانه، » کنارگ «  ِر(  : )ِک. کناره  

گوشه نشینی. کناره جویی: کنار چیزی.   

شیانه .آ درنده.جایگاه جانوران : ) ُک( کنام  

" چو یک پاس بگذشت درنده شیر   
" فردوسی  به سوی کنام خود آمد دلیر.      

س. دَ( به کردن واداشتن، واداشتن  : )کنانیدن  

 دیگری به انجام کاری. 
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‖ جنبانیدن، گنبانیدن. کج کردن  دَ( : )ُک.کنبانیدن  

، بد سگالی.: )َک( فریب، نیرنگ کنبور   

فریفتن. : )َک. دَ( ]کمبوریدن[ کنبوریدن  

)ُک. دَ( چیزی را از جای کشیدن‖ برـ  :کنبیدن  

شدن. و خمیده ‖ کج جستن، خیزیدن  

گوشه ی دیوار. کنج دیوار:  .: )ُک( گوشهکنج  

پس از   هبازمانده ی تخم های گیا: )ُک(  کنجار

 روغن گیری. کنجاله، کنجاره.

گیاهی دو لپه یی ویکساله از دانه  : )ُک. جِ( کنجد

 ـ ی آن  روغن می گیرند. 

جوینده.  جستجو کننده،  : )ُک. ج̊ (کنجکاو  

کشیده، درهم پیچیده و چیز  )ُک. ُج( هر :کنجل  

 انگشتان کج و پیچ خورده ی دست و پا. 

  گرفتهبر شیرینسفت شده و ماتکی: ) َک( کند

ـشکر *بنام چگندر کند  *گونه یی چگندراز  

سخت شده.    

، سست، به نرمی ‖ کارد آهسته، آرام: )ُک( کند  

تند.  ‖ کند ≠ تیز  که خوب نبرد. *دوکارد یا   

   )ُک( فرزانه، دانا، خردمند. :کندا

دلیر، پهلوان، جنگجو.  ]گنداور[ : )ُک. َو(کنداور  

دلیری، بزرگی.گنداوری: کنداگر.   

شد با دلیران و کنداوران " ب   
" فردوسی  به مهمانی شاه هاماوران.      

ناتوان. : )ُک( سست، گران رفتار، کندرو   

" چو جمشید را بخت شد کند رو    
" فردوسی  به تنگ اندر آمد سپهدار نو.      

فروریخته. خانه ویران،   : )َک. َم(کندمند   

" وگرنه شود بوم ما کندمند    
" فردوسی   .دپسند ز اسفندیار آن بِد ب      

گودکردن، کاویدن،  » کندن « : )َک. دَ( کندن

اکردن‖ بیرون آوردن  بیخ برکشیدن ‖ جد کافتن‖ از 

جداشده، گود  کنده: بکند.  آنکه کننده: جامه از تن.

، و به چم کننده به کندن، بکن فرمان شده. کن:

بسان پسوند، مانند چاه کن، کوه کن،  

د، بکن، )کند، کـَنـَد، خواهد کنخارکن.  

 کننده، کنان، کنده(. 

" چو بند روان بینی و رنج تن    
" فردوسی   .به کانی که گوهر نیابی مکن      
. رها کردن چیزی ،واهشتن :کندندل   

" کنون جان و دل زین سرای سپنج    
" فردوسی  بکندم بر آوردم از درد و رنج.      
آوند بزرگ ‖ *النه ی کلیزانگبین : )َک( کندو

*بنوها.  گهدارین گلین برای  

 : )َک( دستارخوان، خوان پارچه یی کندوری 

و   *پهن کردن روی زمین یا روی خوانپایه برای

. خوراک روی آن چیدن آوندهای  

جستجو، کاوش، وارسی ‖  : )َک. دُ ( کند و کاو

کاویدن.کند و کاو کردن: کوشش.   

هیزم. ، درخت  بخش پایین ِد( : )ُک. کنده  

  ه بر ه گری، کندن نگارکند  : )َک. ِد(کنده کاری

. چوب یا سنگ*.توپال  

ناـ   درنگ ‖آهستگی،  کند بودن، : )ُک(کندی

کندی ≠ تیزی، برایی. برایی.  

" سخن ها شنیدی تو پاسخ گزار   
" فردوسی  خوب آید از شهریار.که کندی نه       

. بیرون آوردن درآوردن،کندن، : )َک. دَ( کندیدن  

" که کبروی را چشم روشن کالغ    
" فردوسی   .ز مستی بکندید در پیش زاغ      
چشم تنگ. . ِن( پول دوست، )کِ  :کنس  

‖ کردار، رفتار.  کار  ن «» کنیش̊ : )ُک. ِن(کنش  

خوش کنش، نیکو کنش،  بد کنش. آمیزه ها:   

نیایشگاه، پرستشگاه، بتکده ‖ِن(   )ُک/ ِک. :کنشت  

ی پارسیان، دیر.  آتشکده  

" پدر دیر او بود و مادر کنشت    
" فردوسی  نگهبان و جوینده ی خوب و زشت.     

: بدکردار.  بدکنشت ، رفتار.: )ُک. ِن( کردارکنشت  

به گفتار گرسیوز بد کنشت "    
" فردوسی  نبودی درختی ز کینه به کشت.      

، انجام کننده»کونیشگر«  : )ُک. ِن. گَ(کنشگر

 دهنده، پوینده. 

ـ ه گیاهی از تیره ی پنیرک، از تن : )َک. َن( کنف

رشته هایی به دست می آید که برای بافتن ی آن   

 گونی، ریسمان و جزآن کاربرد دارد. 

   شرمسار. ‖ِن. ف̊ ( سرشکسته، خوار)ِک.  :کنفت

‖ بال پرنده. انگشت تا شانه( از سر َک. ن̊: ) کنگ  

( ستبر، بزرگ اندام. ن̊: )ُک /ِک.  کنگ  

یا سه     برآمدگی های کمانی: )ُک. گِ. ِر( کنگره

.ساختمان و چخت  آراستن دیواربرای ش گو  

" کمندی بر آن کنگره در ببست    
   "فردوسی   .گره زد بر او چند بپسود دست     
  فریبنده، فریب دهنده، فریبکار.ِر(  .کَ : )ه کنور

، فریفتن، گمراه ـ: )َک. دَ( فریب دادنکنوریدن   

 کردن، گول زدن.

اکنون، این زمان، اینک. » نون « : )ُک(  کنون  

" کنون ای خردمند ارج خرد    
   فردوسی"  بدین جایگه گفتن اندر خورد.   
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زن برده، زرخرید. » کنیگ « : )َک(  کنیز   
" کنیزان مانند تابنده ماه    

فردوسی"    غالمان چینی همه با کاله.      
کنیز خرد سال.: کنیزک  

" بیاورد رومی کنیزک چهل   
"فردوسی   .همه از در کام و آرام دل      
. ، که وی‖ که او ، کجاست کجا :کو  

" به دادار کو این جهان آفرید    
" فردوسی  سپهر و دد و دام و جان آفرید.      
   .باغبانان: )ُک/َک( سبد بزرگ کوار

. آسیب : کوبش، کوب  

" سیه مار کو را سرآید به کوب    
" فردوسی  ز سوراخ پیچان شود سوی چوب.     

پای کوبانیدن:  به کوبیدن واداشتن.(  : )دَ کوبانیدن  

 دیگری را به پایکوبی واداشتن. 

: )َب. ِد( آسیب زننده، آنکه بکوبد.کوبنده   

" کنون این برافراخته یال من    
" فردوسی  همان زخم کوبنده کوپال من.      
‖ چکِش دِر خانه ‖  : )ِب( ابزار کوبیدنکوبه   

 کوهه ی دریا. 

کوفتن، ویران کردن، آسیب زدن، : )دَ (کوبیدن  

کوبیدگی  کوبش:  زی چکش زدن، له کردن.به چی

کوفته، آسیب دیده.کوبیده: آنکه می کوبد. کوبنده:   

به کوبیدن، بکوب، و به چم کوبنده فرمانکوب:   

)کوبید،آهن کوب، برنج کوب.بسان پسوند، مانند:  

کوبد، خواهد کوبید، بکوب، کوبنده، کوبان، 

 کوبیده، کوبش(. 

" همی آتش افروزد از گوهرش    
"فردوسی  .همی مغز پیالن بکوبد سرش      

پاسپارکردن.، پایمال کردن: کوبیدن  

" ورا بارگی باش و گیتی بکوب    
  "فردوسی  بروب.ت ـَ مسُ  ز دشمن زمین را به    

‖ راستا، ستون. : گرز آهنین کوپال  

" از او باد بر سام نیرم درود    
" فردوسی  خداوند شمشیر و کوپال و خود.      
برای  ‖ ابزار آهنی  غوزه ی آب ِل( : )پ̊. هکوپل

آن.بستن در خانه یا تپنگو و جز  

انباشته، مانند کوت گندم،توده ی چیزی، : کوت  

   .کوت برنج و جزآن

کوچک. کم بلندا، کوته، » کوک «   ) ه ̊(: کوتاه  

    .نگر ~ سخن،  ~آمیزه ها: کوتاه اندیشه، 

" به جوی و به رود آب را راه کرد   
" فردوسی    .کرد    کوتاه رنج فر کیی   به      

کم درازا ‖ سستی، تنبلی. ، : کمی بلنداکوتاهی   

 : .بسیار کوتاه، کوتاه اندامآدم : )ِل( کوتوله 

: لوچ، کژچشم ‖ جغد.کوچ   

دارای اندام »کوچک ـ کوک«   : )َچ/ چ ِ(کوچک

‖ تنگ،  دسال، خرد خر ‖کم بلندا، کوتاه اندام 

پست، زبون، خوار.  باریک ‖  

با کسی یا   سنجش و برابریدر )چِ. َت( :کوچکتر

خرد  از،کم سال تر ،ازتر خردسال چیزی گویند.

ر، باریکتر ـ ر، کم پهناتاز تنگت  ،از ، کهترازتر

باریکتر. از، آن دیگری است.  

خردی، کم سالی ‖ اندکی ‖ کم ـ  : ) چ ِ( کوچکی

 پهنایی، کم گنجایشی.  

کوچک ترین، خردترین، اندک ـ : )چ ِ( کوچکین

رین، کهترین. کوچکین ≠ بزرگین. ت  

بسیار کوچک. ‖ هرچیز : بچه، کودککوچولو  

برزن، گذرگاه باریک. : )چ ِ( کوی، کوچه  

 یا   و ساختگی ماتکبنوها ‖  : توده، خرمنکود

کشتزار،جانوران برای گوالش کشت در سرگین  

  کاشته ها، گیاهان و سبزی ها.

ال. بچه، خردس نوباوه،  » کــُدک « : )دَ (کودک   

نماند  " به ایران زن و مرد و کودک    
" فردوسی   .همان چیز بسیار و اندک نماند      

برای آموزش و  آموزشگاه  : ) دَ. ِک (کودکستان

آموزشگاه  پرورش کودکان از سه تا پنج سال.  

 پیش دبستانی.  

کم هوش، نادان، دنگل، دبنگ،: )ُک. دَ( کودن  

 کانا. 

نمی بیند. مانش  چشآنکه  نابینا،  » کـُـر«   :کور  

کسی را کجا کور بـُد رهنمون  "    
" فردوسی   .بماند به راه دراز اندرون      
ندارد ،   آنکه اندریافت » کـُردیل « )ِد(  :دل کور  

تاریک دل.   کور نهان،   

" دلش کور باشد سرش بی خرد    
" فردوسی  خردمندش از مردمان نشمرد.     

  سنجیده.: )ِن( کورانه،  نسنجیده، ناکورکورانه 

  ، سوفال،*آتشدان، جای پختن آگر : )ِر(کوره

توپال و جزآن.جای گداختن شیشه،    

آتشکده. مسگری،آتشگاه آهنگری،  : )ِر(کوره  

راه باریک و ناهموار، راه  : )ِر .ه ̊ (کوره راه  

 سنگالخ و پر پیچ و خم.، راه ناراست.

: نابینایی. کوری  

" ز کوری یکی دیگری را ندید    
" فردوسیاین بنگرید.  ن برآن، آن برهمی ای     
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]کوژ[  خمیده، دوتا، غوز. : کوز  

چو دی رفت فردا نیامدهنوز  "   
" فردوسی  نباشم ز اندیشه امروز کوژ.     

آوند سفالی کوچکتر از خم، دارای : ) ِز ( کوزه

گردن دراز وتنگ، دسته دار یا بی دسته برای  

کوزه کوچک.ک: کوزآب یا باده.   

   خمیده. ناراست،  ] کوز[ :کوژ

خمیده پشت، غوزدار.: ) ژ ̊. ُپ( کوژپشت   
" همان کژ بود کار این کوژپشت    
" فردوسی   .بخواهد همی بود با ما درشت      

، پهلو به پهلو زدن، فروکوفتن : ]کوست[ کوس  

به یکدیگر ‖ تبیره.  زدن تنه   

رستنی تلخ مزه ‖ آسیب، آزار.  س̊ (    َک.: )کوست  

کوفتن، زدن، سیب رساندن، . َت( آ: )س̊کوستن  

 برهم زدن ‖ آزردن.

، کوشش کننده. کوشنده، سخت کوش : کوشا  

" به هر کار کوشا بباید بـُدن    
" فردوشی   .به دانش نیوشا بباید شدن     

پافشاری و پیگیری   » کوشیش̊ـن «)ِش(  :کوشش

کوشیدن. به آرمان.  برای دستیابی  

" بزرگی به کوشش بود یا به بخت    
" فردوسی  بد جهاندار از او تاج و تخت.که یا      

کاخ، ساختمان بلند.» کـُـشک « : )ش̊ ( کوشک  

: )َش( کوچک، خرد، کوچک اندام.کوشک  

کوشش ـ   » کـُشیدن ـ کـُخشیدن «: )دَ ( کوشیدن

 کردن، پشتکارداشتن درکار، رنج بردن، بسیار 

کوشش:  کار کردن، خود را به کار واداشتن.  

کوشا ـ کوشان: وشش کننده. کوشنده: کاربسیار. ک  

.به کوشیدن، بکوش فرمان کوش:دارد.ارآنکه پشتک   

 )کوشید، کوشد، خواهد کوشید، بکوش، کوشنده،

 کوشا، کوشان، کوشیده، کوشش(.

" مرا نیز تا جان بود در تنم    
   فردوسی"   .بکوشم که پیمان تو نشکنم    

: جنکیدن، ستیزیدن.کوشیدن  

ار" به نیزه بکوشید در کارز   
" فردوسی  بر آرید یکسر از ایشان دمار.      

آسیب، آزار، آسیب از برخورد  : )ف̊ (کوفت   

 چیزی به تن یا افتادن از جایی. 

زدن، کوبیدن، » کــُفتن « ) ف̊. َت(  :کوفتن  

‖ خرد کردن، آسیب رساندن، کستن، کوستن  

) کوفت، نرم کردن ‖ لگدمال کردن، پاسپارکردن.  

، کوبنده، کوبان، ب کوفت، بکو کوبد، خواهد 

 کوبیده، کوبش(. 

کوبیده، آسیب دیده، خرد شده‖ ِت( : )ف̊. کوفته

  ی خوراک.ی‖ گونه   فرسوده، خسته، وامانده

ستوران همه خسته و کوفته"   
"فردوسیز  راه دراز اندر آشوفته.       

( زنبیل مانندی با سوراخ های  : )ف̊ کوفجان

زندانی   »یا  یا چوب برای نگهداری  توپالگشاد از

کابوک.  پرندگان. «کردنـ   

‖ هماهنگ  کمان ‖ آواز و سدای بسیار بلند  :کوک   

کردن چند ساز با یکدیگر‖ در دوزندگی بخیه  

پیش از دوخت فرجامین. درشت   

میوه ـ  گیاهی از تیره ی کوکناریان : )ک̊ ( کوکنار

است که درون آن دانه ها جای  ی ی غوزه اش 

شخاش.خ دارند از آن تریاک می گیرند.  

شانه، بخش باالی پشت آدمی.: دوش، کول  

‖ کوهه در دریا. استخر، آبگیر :کوالب  

ی سترگ در دریا، باد و  ها  توفان، کوهه: کوالک   

. باران، گردباد   

برای  بار‖   کج و کوله )ِل( کج، خمیده.: کوله  

برای پنهان شدن    جای کوچکی ‖ بردن بر دوش

  نها را نبیند.که شکار آشکارچیان 

، گود کردن، : )دَ( کندن،  کاویدن زمینیدنکول  

  برآوردن  از بیخ ریشه کندن و شیاردادن زمین ‖

از ریشه کندن. از زمین.  

چاهکن، کاریز کن، کنکن. : )ِم ( کومش   

پناهگاه پالیزبان از شاخ و برگ : )م ِ( کومه   

. در کشتزار. درختان  

رین. سُ  نشیمنگاه،  نشستنگاه،» کون «  :کون  

بسیار بلند    نیادین برآمدگی  « کــُف»   (: )ه̊ کوه

بسیار بزرگتراز تپه.ر زمین، خاک و سنگ باز  

" ببالید کوه آبها بر دمید    
" فردوسی   .سر رستنی سوی باال کشید      
  توده از هر چیز.(  ) ه̊  : کوه

" نهادند بر دشت هیزم دو کوه    
" فردوسی    .جهانی نظاره شده هم گروه      

، تپه تپه، ( بسیار، فراوان ه̊ . ) ه̊ :کوه کوه  

برآمدگیهای بسیار بلند. پشته پشته.  

" بهر جای بـُد توده چون کوه کوه    
    فردوسی"    .ز گردان ایران و توران گروه   

پشت  ، برآمدگیآمدگیرب» کـُف«   : )ُک(کوهان

کوهه.  .از چربی و پیهشتر  

. ِی( دامن کوه، زمین پایین کوه، ه̊)  :کوهپایه  دامنه ی کوه.   
)َه. دَ( گهولیدن، جایگزین کردن.  :کوهریدن   
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کوهستان. هساره،  کهستان، ک(  ) ه̊: کوهسار  

" بپرسید دیگر که بر کوهسار   
" فردوسی  یکی شارسان یافتم استوار.     

) ِه ( کوه، کهستان، جای پرکوه.  :کوهستان  

، بلندی پشته، زمین بلند گ « ـ  » کوف(  ) ه ِ :کوهه 

‖  پیش و پشت زین اسپ  آمدگیبر  ‖ هرچیز

 خیزابه های دریا.

  " ز کوهه به آغوش بردارمت  
" فردوسی   .به نزدیک فرخنده زال ارمت       

: ) ه ِ ( برآمدگی پشت پیل و شتر.کوهه   

" چو روی هوا گشت چون آبنوس     
" فردوسی  نهادند بر کوهه ی پیل کوس.      

در پیوند با کوه، وابسته  به  »  کوفیگ «  :کوهی 

وه، مردمی که درکوهستان می زییند. ک  

" ز  برگ گیاهان کوهی خورد    
فردوسی"   چو ما را به مردم همی نشمرد.     

  ساختمان راه گذر‖ کودهبرزن، » کـُی « : کوی

 در یک جا، مانند: کوی دانشگاه.

نمار به روزگار.کوی هفتاد راه:   

جستجو کردن، کاویدن. : )دَ ( کویدن  

. ر، زمین بی آب و گیاهشوره زا: )َک( کویر   

" بیابانی از وی رمان دیو و شیر    
" فردوسی  همه خاک شخ و همه کـُه کویر.     

کنج، گوشه، کنج خانه. » کبیز« : )ک َ( کویز   

] کویستیدن[ کوفتن، زدن،: ) ُک. َت(کویستن  

کوستن.  یا جزآن. *کوفتن بنوها  

کوفتن بنوها.  : ) ُک. دَ( ]کویستن[کویستیدن   

کویستد،خواهد کویستید، بکویست،  )کویستید،

 کویستنده، کویستیده(.

، چه کس.)ِک( کدام کس :که  

" دو شیر و دو جنگی دو مرد دلیر    
"فردوسی   .که داند که پشت که آید به زیر     
خرد، کوچک.  ( . ه̊ : )کِ که  

، پارسا ‖ گنجینه دار. : )ُک. ُب( کوه نشینکهبد  

" نباید همی کاین درم خورده شد   
" فردوسی  رد و موبد و کهبد آزرده شد.      

. ≠ مهتر.، خردتر: )ِک. َت( کوچکترکهتر   

" تو از بنده ی بندگان کهتری    
" فردوسی  به اندیشه ی دل مکن مهتری.      
: )ِک. َت( فرودست، زیر دست.کهتر   

" به جای شما آن کنم در جهان    
" فردوسی  که با کهتران کس نکرد از مهان.      
( اسپ سرخ تیره نزدیک به سیاه.  َ. ه: )کَ کهر  

   *انگم گونه یی»کـ ه ـ روبای« : )َک. ُر( کهربا

 درختی به رنکهای زرد، سرخ و سپید که سخت 

 وسفت می شود و با مالش ویژگی » الکتریسیته«  

رباینده.  پیدا می کند.  

تهی مغز.: )َک. َس. ِل( نادان، کالیو، کهسله  

گسترده   *گردایه ]کاهنگان[ : )َک. ِک(کهکشان

و ریزه های    ماتک ها ،ستارگانو بسیار پهناوراز

که با نیروی  در آمیخته،  گوناگون و گازهای 

:  کهکشان راه شیری استوار در گردشند. *ربایش

میلیارد ستاره   کهکشانی است مارپیچی با دویست 

.و میلیونها خورشید   

دیرینه، دیرین، کهنه، ن «  هو  ـ  » ک  : )ُک. ه َ(کهن  

. ‖ گرانمایه، گرانسنگ باستانیان، باست   

" ستیزه به جایی رساند سخن    
" فردوسی  که ویران کند خان و مان کهن.     

پیشین، پیشینه. کهن:   

" چو بشنید افراسیاب ای سخن    
" فردوسی  .پشیمان شد از کرده های کهن      

سالخورده، سالدیده، پیر، : )ُک. ن̊ (کهنسال  

 کالنسال، فرتوت. 

روز، روزهای  گاه کهن، کهن  . ن̊ ()کُ  :کهنگاه

ایران  *)کهنگاهکهن، کارنامه کهن.  زمان کهن،  

)ساخته ی بسی پربار، و بسیار اندوهبار است(!  

دیرینگاه.. گردآورنده(  

دیرینه ‖ فرسوده، کارکرده.: )ُک. ِن( کهنه   

] کهینه[ کوچک، کوچکتر، کهتر‖ )َک( : کهین  

. کهین ≠ مهین به سال، کم سال تر.خردتر  

" نشیند کهین نزد مهتر پسر   
" فردوسی  مهین ماه نزد کهین تاجور.     
واژه ی پرسش برای زمان.  » کـ ی «  : )ِک(  کی

 چه زمان، چه هنگام، کی آمد؟ کی رفت؟ 

زمانه کی آید به سر" که بر من    

" فردوسی  و کمر.و تخت   جکه را باشد این تا     
.) که + ای( : )ک ِ(کی  

دگار مهان " بدو گفت کی یا   
"فردوسی  پسندیده و ناسپرده جهان.       
: چه کسی، کدام کس، کی است.کی  

" بدان تا نداند که من خود کیم    
" فردوسی  بدیشان سپرده ز بهر چیم.      
‖ مرزبان. بزرگ، سرور، پادشاهخداوند ‖ : کیا  

  ده کیا، کارکیا. : آمیزه ها

ماتک.  ، بن مایه، آخشیگ :کیا  

سایی. ، تن پروری، تن آتنبلی: سستی، کیار  
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‖ بزرگی، سروری.  : پادشاهیکیایی  

از جایی بجایی کشیدن و گردانیدن، : )دَ ( کیبیدن  

  از راهی برگشتن، از راستی به کژی افکندن.

پر، انباشته، بهم چسبیده، تنگ هم. : کیپ  

روشن کردن   *: )دَ( افروختن سپندار،کیپانیدن

    ‖ خواستارشدن، خواهان شدن چراغ

نره، شرم مرد، سختو، نیمور » ِکـر« :  کیر  

   ، چروک.چین خوردگی در جامه و پارچه :کیس

. پارچه که سه سوی آن دوخته باشد : )ِس( کیسه  

. دین، باورآیین،  » کـِش«: کیش  

" کسی کو خرد جوید و ایمنی    
" فردوسی    .نیازد سوی کیش اهریمنی      
چرم  ار به دیسه های گوناگون از ابز دست  :کیف

پارچه  و جزآن . کیف پول، کیف دستی. یا  

، کیفتن ‖  خواستن: )دَ ( آرزو داشتن، کیفانیدن

 داوری کردن. 

، پاداش. سزا، پادافره، پادافراه: ) َف( کیفر   

دشمنی نهفته در دل. کینه،  » کـِن « :کین  

دشمنی.کین ورزی:   

جهان شد پر از کین افراسیاب  "   
"  فردوسی   .مد آب به دریا تو گفتی به جوش آ      
دشمنی، بدخواهی، دشمنی نهفته دردل.)ِن( :کینه   

" به یزدان که از تو مرا کینه نیست    
" فردوسی  به دل نیز آن کینه دیرینه نیست.      

خواه، جوی، کینه کینه » کنـ̊ـو  ر« )ن ِ( :کینه جو 

.کینه ورز، کینه توز  

" بفرمود تا پیش او آمدند    
" ردوسیف   آمدند. همه با دلی کینه جو     

، کینه دار.: )ِن. َو ( بد خواه، بد اندیشکینه ور  

" که باشم من اندر جهان سر به سر   
ی" فردوس    که بر من شود پادشه کینه ور.     

درسامانه   یی نام  ستاره» کوان «   : ) ِکی(کیوان

 ـ ی خورشیدی.

" پر اندیشه شد تا به ایوان رسید    
" فردوسی  رسید. انیوک  کالهش به شادی به      

گیهان، جهان، سپهر، » گهان«   : )ِکی (کیهان  

ستاره ها،  هرباسپ ها،  گردآمده یگیتی. 

که یکی از زمین   گوی خورشیدها، ماه ها، و

 هرباسپ هاست.

" خداوند کیهان گردان سپهر   
" فردوسی  فروزنده ی ماه و ناهید و مهر.      
ودن. که ب) شناسه(  کیی :‖ پادشاهی : )ِک(کیی  

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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» ک«  وات   در  واژه های کم آشنا  
....................................... ................   

 
 آروین: تجربه

 آگر: آگور ،  آجر 

 انگم: صمغ

 انیشه: جاسوس

 اوسکار: روی آوردن، تیمار، دایگانی 

 بنو: غله 

ها: غالت بنو  

 بوپ: بوب، فرش 

، سابون برهوپرهو:   

 پویه: کارواژه، فعل 

 پوییده: مفعول 

 پوییده نام: اسم مفعول 

 تبنگو: صندوقچه

 توپال: فلز 

 توپالین: فلزی 

 توجه دادن: منیدن. 

 چخت: سقف  

 چگال : غلیظ 

 چگندر: چغندر 

سرشته، خمیر آردخازه:   

 خرفستر: خستر، حشره 

 خستر: خرفستر، حشره 

: میز خوانپایه  

 دژپیه: غده 

 دستور: وزیر 

 دلورزی: اشغبازی 

 دوکارد: قیچی 

 راستینگی: واقعیت 

 ربایش: جذب 

خنه: نفج، کاغذ رُ   

 رویان: جنین 

 رهنوردان: مسافران

 ُزکند: آوند سفالین 

 زگال: زغال 

 سختن: سنجیدن 

 سکوره: پیمانه ی سفالین، کاسه گلی

 سمیره: خط کشیدن ) دبیره: خط برای نوشتن(   

احساسسهش:   

 شگا: جعبه 

 کاچار: اسباب و لوازم خانه

 کالب: کالبد، قالب 

 کالبد:  قالب 

 کپان: قپان 

: آهیانه، جمجمهکدفت  

 کلیز انگبین: زنبور عسل 

 کند: قند 

 

  

 

 

 گردایه: مجموعه 

علف  واش، گیان:  

 الدگر: بنا )کارگر ساختمان( 

 لیزابه: لعاب 

 مردمزاده: مردمزاد،  آدمی، انسان 

نید: توجه   م 

ای: پناد،  هواو  

 ورن: شهوت 

. ن ̊( شهوتران . ر   ورنران: )و 

 وشتارش: مسافرت 

 وشتیدن: رقصیدن  

 همال: همتا، انباز 

همسر، دوست برابر، مانند،  همال:   

 هنایش: اثر 

...........................................................    
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 گ
 

 

 

نزدیکی کردن، مرزیدن، » گادن « )دَ ( : گادن  

 هم خوابگی، هم بستر شدن. ) گاد، گاید، خواهد 

 ـ گاد، بگای، گاینده، گاده(. 

کنون« یا ه » پسوند که به بن برخی پوی :گار  

چم پوینده و کننده می دهد و» گذشته« می پیوندد   

 مانند: آفریدگار، پروردگار، آموزگار، سازگار.

‖ ارابه، گردون : هر چیز ناپایدارو نا پایندهگاری  

.با اسپ و خر.  یا گردونه برای بارکشی  

مانند دوکارد برای بریدن توپال.ه  یابزار: گاز  

ابزار آهنین برای کش،  : ) ز̊. ا َ. ُب( میخگازانبر   

 کارهای آهنگری و زرگری.

جامه شوی. رختشوی، » گازر« : ) َز(  گازر  

" چو بیگاه گازر بیامد ز رود    
"فردوسی  بدو جفت او گفت هست این درود.        

  رکناردم جنبانک، پرنده یی که ب : )َز. َر(گازرک 

 آب می نشیند و دمش را می جنباند.

گازرخانه،  خانه،   : ) َز( رختشویگازرگاه

 گازرستان، گارگاه رختشویی.

دندان فرو بردن در چیزی. : )َز. دَ( گاززدن  

   .  چیزی با دندان و کندن  بریدن

گشتن، در پارسی   *ریخت گذرای : )َت(گاشتن

برگردانیدن. گردانیدن، ریخت کهنتر گرداندن،   

" همه پشت بر تاجور گاشتند    
"یفردوس   میان سوارانش بگذاشتند.       

برگشتن. برگاشتن:   

به آورد با او بسنده نبود "    
"   فردوسی  بر گاشت زود. و  روی بپیچید ازو     

. برگرداندنبرگاشتن:   
   " عنان را بپیچید و برگاشت روی. 

      "فردوسی  بر آمد ز لشگر یکی های هوی.     
زبان بچه ها. ه شیرینی ب: میوه های خشک، گاگا  

یج، کالیو، کانا. گ: نادان، دبنگ، گاگول  

ارزن ‖ غوزه و نیام پنبه. : گونه یی گال  

روی خود چرخیدن. غلتیدن،  : )گ َ. دَ(نگالتید  

‖ گوال، خورجین.  دور ≠ نزدیک: ) ل ِ( گاله  

  
گهرها یک اندر دگر ساختند      

.  فردوسی وزآن آتش تیز بگداختند         

 

 

 

 

 

داسگاله، پرگاله، دستگاله. پسوند کوچکی:   هگال  

برای بافتن کاله و سبد : ساگه ی برنج  گالی  

‖ گونه یی نی.  و جزآن  

گریختن، دور شدن، کناره گرفتن.(  : )دَ گالیدن  

بازه میان دو پا هنگام راه رفتن.  » گام « : گام  

گام به گام:  آهسته آهسته، آرام آرام. )م ̊ ( :گام گام  

تازه کار.  تازه گام:پله پله.   

‖ راه رونده. تیز دو: )م ̊. َز( تیزتگ، گامزن  

" برین باره ی گامزن برنشین    
"فردوسی   . که زیر تو اندر نوردد زمین      

‖ رهنوردی.  : ) دَ( راه رفتنگامیدن  

  ستگی و ابوکه نشان  : پسوند به پایان واژه گان

.   بازارگان، گروگان، رایگانمانند: است،   زاب 

یکی از جشن های کهن ایران. بهمن گان:   

پایان   «ه »  در واژه هایی که به *َرمـَن: نشان گان

پرنده ـ پرندگان. جوینده ـ جویندگان.  می یابند.  

 آینده ـ آیندگان. 

جای آرامش و دلورزی.  : ) ن̊. ه̊ (گانگاه  

و   رام، گیاهخوارپستاندار  جانور» گا ُو«  :گاو

. از شیر، گوشت و پوست آن بهره کنندهرنشخوا  

می شود. اری برد   

م من از گاو شیر " کنون تا بدوش    
" فردوسی   .تو این کار هر کاره آسان مگیر      

شکار نبودن. پایان کار آ گاو به چرم اندر بودن:  

" ز جنگ آشتی بیگمان بهتر است   
" فردوسی  نگه کن که گاوت به چرم اندر است.      
ابزار برای بستن به گردن گاو و : ) و̊ ( آهنگاو  

خیش. شخم زدن زمین.   

کسی دیگر   . َب( کشاورزی در زمین و̊)  :گاوبند

بند و بست گاوبندی:   با پرداخت دانگ و هزینه .  

 برای بدست آوردن چیزی. 

( آبگیر بزرگ. و̊) :گاوخانی  

‖ ترسو، بزدل.د، گول.ِد( نادان، نابخر و̊) :گاودل  

به  : )َو. ِس( ریزه کاری در زرگری گاورسه 

هرچیز ریز و خرد. ویژه روی انگشتر.  
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و    بزرگ . َز( گیاهی با برگهایو̊) :گاوزبان

 پوشیده از پرزهای زبر، گلهایش به رنگ آبی 

 وبنفش، در پزشکی کاربرد دارد. 

بزرگتر و   جانوری همانند گاو، : )و̊ (گاومیش 

آن چگال و بسیار چرب است. ن پیکر، شیرکال  

ورزا.» ورزا «    : ) و̊. َن (گاونر  

دن.جابجاکرجنباندن، نوانیدن، )دَ (  :گاوهیدن  

زهره ی گاو، گاوسنگ.: )َز( گاویزن  

 نشان زمان که در پایان واژه» گاه «  : )ه ̊(گاه

جا، مانند:  آید مانند: بامگاه، شامگاه. گاه به چم  

، ایستگاه. گاه، گازرگاهپرستشگاه، خواب  

  .زمان، هنگام» گاه «   ( )ه ̊: گاه

" سپیده دمان گاه بانگ خروس    
" فردوسی  وس.ز درگاه برخاست آواز ک      
تخت پادشاهی، نمادگونه یی » گاه «  ( )ه ̊: گاه  

. از بلندی و گرانمایگی، اورنگ ‖ جایگاه، جا  

چو خورشید برگاه بنمود تاج "     
"فردوسی    .زمین شد به کردار تابنده عاج      
. سرودهای گاهان سرودی از» گاه«  ( )ه ̊ :گاه  

، کهن  ای زرتشت ه  سروده» گاهان « : گاهان

 ترین و مهندترین بخش اوستا که در آن زرتشت 

مزدا  راها خدای خویش اهودر باژها و نیایش   

 را می ستاید. 

دفتر  ،سنج زمان  گاهنامه،: )ه ̊ .ُش( گاهشمار  

 برای نگاشتن روزها و ماه ها دریکسال. سالمه. 

دفتر برای نگاشتن روزها و . م ِ(  )ه ̊ :گاهنامه   

ه های سال.ما  

نام جشن های  » گاهانبار«   ن̊ ( )ه َ. :گاهنبار

ر̊مزرتشتی است.*   به چم میانه ی بهار   :میدیوز   

برگزار می  ـ  سال  چهل و پنجمین روزو روز

به چم میانه ی تابستان و  :میدیوِشم* کرده اند.   

سال بوده برگزاری آن سد و پنجمین روز زمان 

به چم دانه آور است و در سد و  :پتیه شهم*است.

دانه های  گندم  وز سال که در آن هشتادمین ر  

 می رسند و دروده و خرمن کرده می توانند شد،

ـ  به چم  باز :ایاثـ ِرم آن را برگزار می کرده اند.*

 گشت است و در دویست و دهمین روز سال به 

پاس بازگشت رمه ها ازچرا گاهای تابستانی،  

به چم میانه ی  : میدیاِرمآنرا بزرگ می داشتند. *    

ت و در دویست و نودمین روز سال سال اس  

چم آن روشن   :ه م سپـ تمـ دم برگزار می شده است.*

 نیست و درسیسد و شست و پنجمین روز سال 

 آن را جشن می گرفتند.

برای  جنبانکوچک بستر ، : )ِر( گهوارهگاهواره

. نوزاد  و آرام کردن  خواباندن  

‖ باری، برخی زمان، هنگامی: زمانی، گاهی  

* .داوی، پستایی  

" به آب اندر افکند شاه دلیر   
"فردوسی    .سرش گه زبر بود و گاهی به زیر      
*کلیزانگبین. : )گِ. ̊ب ( گبت  

گفت و گو.: )گ َ( سخن، گپ  

گفتن، سخن راندن.: )گُ. َت( گپتن  

کالن، بزرگ، گنده. (: ) گ َگت  

بی شگون، « گ ـ  تـگیزیس̊ » : )گُ. َج. ِت(گجسته  

.بداندیش  گجسته ویر:ک. پلید، ناپا ناهمایون،   

.بی شگونی، بداندیشیگجستگی:   

س از که پاست  گونه یی خاک» گچ « : ) گَ( گچ

آماده  تا  در کوره می پزند از کان وردن بیرون آ

آب برای گچکاری  و  با آمیخته  .د کاربرد گرد 

کاربرد دارد.  سپید کردن دیوار و چخت   

ر جسته از گچ بنگاره و دیسه های  برگچ بری:  

   *.دیوار و چخت 

" ز سنگ و ز گچ بود بنیاد کار   
" فردوسی   .چنین کرد تا باشد آن پایدار      
بینوا، تنگدست، تلنگی، تهیدست،  : ) گِ( ]گد[گدا  

 نیازمند، نادار، مستمند.

]گدازیدن[  » ویداختن «  : )گُ. خ̊. َت(گداختن

  و پزاختن، تافتن، درآتش آب کردن سیم و زر

  *ِدج *ماتکانو آب شدن ، واشدن دیگر توپال ها

داخت، گدازد، خواهد گداخت،  گدرگرمای بسیار.)

گدازان، گداخته، گدازش، گدازنده، بگداز، 

.گدازیدن(  

" گهرها یک اندر دگر ساختند    
   فردوسی"    .وزان آتش تیز بگداختند     
در آب،   راه، گذرگاهآب » ویدار«   )گُ( :گدار

کم ژرفای رود. پایاب، بخش  

گدامنش، پررو و بی شرم درگدایی.  : )گِ (اروگد  

‖   ، سوزشآزار، اندوه، رنجگدازش،  )گُ( گداز

    جانگداز، تن گداز.آمیزه ها:  کنش گداختن.

" چو یزدان بدارد ز تو دست باز   
"فردوسی  .همیشه بمانی به گرم و گداز      

چیزی را گداختن. : )گُ. دَ( گدازانیدن  

تن، آب شدن.گداخ: )گُ. دَ( گدازیدن  

: )گُ( گذرنده، گذر کننده.گذار  

" برانگیختند اسپ هر دوسوار   
فردوسی"    .ابا نیزه و تیر جوشن گذار       
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گذر.راه  ‖گذر ازگذشتن. )نام ستاک( ( : )گُگذار  

" یکی کوه بینی درآن مرغزار   
   فردوسی"   که کرکس نیابد بر او بس گذار.   

. گذاشتن.دناز گذار )نام ستاک(: )گُ( گذار  

به چم  آمیزه با واژه ی دیگر نهادن، جای دادن.

ـ  آسان  فروگذار،پی گذار، : بنیان گذار، گذارنده

.تخم گذار گذار،  

.واداشتن به گذشتن : )گُ. دَ(گذارانیدن  

گذاشتن، نهادن،   » ویدارتن « )گُ. دَ(:گذاردن

) گذارد، گذاَرد، خواهدگذارد، ‖ سپردن. جادادن  

، گذارده(.بگذار، گذارنده   

، باز  رهاکردن، ترک کردن )گُ. دَ( :گذاردن

  آمیزه ها:  فروگذاردن : گذاشتن، واگذاشتن.

یاری نکردن.تنها گذاردن: رهاکردن.   

" از این ننگ بگذارم ایران زمین    
" فردوسی  نخواهم بر این بوم و بر آفرین.      

گذراندن، گذر دادن. گذاردن:   
" سپردش بدو گفت بردارشان    

" فردوسی  از ایران و این مرز بگذارشان.     
  گذشتن،  گذرانیدن.: )گُ. ِر( گذارش

، گذار، گذر. : )گُ. ِر( گذرگاهگذاره  

گذردادن، روانه کردن. : )گُ. دَ( گذاریدن  

نهادن، «  هادنی» ن ( : )گُ. ش̊. ت َگذاشتن

رها کردن، ول ـ  جادادن، برجای نهادن ‖هشتن، 

‖ واگذاشتن. *دادن ‖ پرگ  ‖ سپری کردن کردن  

) گذاشت، گذارد، خواهد گذاشت، بگذار،  

دستور دادن. :گذاشتنفرمان  گذارنده، گذاشته(.  
" چه دارد به دل نامبردار شاه   
" فردوسی   چه فرمان گذارد به کار سپاه.     

، سپری کرده‖ جادادهنیدهارگذ ِت(  )گُ. :گذاشته  

‖ بخشیده.رها کرده، ترک کرده ‖   

گذشتن.گذر کردن:  راه، گذار. (  َ)گُ. ذ  :گذر  

که گنجی سوار گذر بود چندان"    
" فردوسی     .میانش به تنگی بکردی گذار     

زودگذر،  گذرنده، گذران[   ] (ذ َ: )گُ. گذرا

نااستوار.  ناپایدار.  

  برای که *پویه یی( دستور زبان ): )گُ. ذَ(گذرا

   داشته باشد. *پوییدهرسا بودن نیازبه  

]گذرانیدن[ سپری کردن، . دَ( )گُ. ذ َ :گذراندن  

ردـ   ،گذردادننهادن، سرپشت به سرآوردن،   

.از بردنتر ‖ باال کردن، گواردن  

" سرت بگذرانم  زخورشید و ماه   
" فردوسی  ترا سر فرازی دهم بر سپاه.      

   .‖ بسرآوردن‖ گواردن دادنگذر ()گُ :گذرانیدن

" بشاهی بسی بگذرانیده ایم    
   فردوسی"  ک و بد در جهان دیده ایم.بسا نی    

راهدار، نگهبان راه.  : )گُ. َز (گذربان  

راه گذر، جای گذشتن.  : )گُ. ذَ(گذرگاه  

  *دفترچه  دربردارنده پروانه  م ِ(  : )گُ.گذرنامه

 برای گذشتن از مرز کشور.

: )گُ. ذَ. دَ( گذشتن.گذریدن  

بخشش، چشم  )نام ستاک از گذشتن( : )گُ. ذَ(گذشت  

‖ راه و گذرگاه‖ آنچه سپری ـ  ، بخشایشپوشیـ 

 شده. گذشت زمان. 

" جهان از بد اندیش بی بیم گشت     
   "  فردوسی  از این مرزها رنج و سختی گذشت.   

گذرکردن، «   » ویداردن . َت(ذ َ: )گُ. گذشتن

شدن از چیزی‖ پیش آمدن پیش رفتن ‖ جدا و دور  

یان سپری شدن، به پا  ‖ آنچه در جهان می گذرد 

رژه رفتن  ‖ ، بخشودنرسیدن زمان ‖ بخشیدن

گذرا ـ  گذرکننده.گذرنده:  مردن.درگذشتن: سپاهیان‖ 

جهان گذران. گذرنده، رونده. آب گذرا. گذران:  

) گذشت، گذ ََرد، خواهد گذشت، بگذر، گذرنده،  

گذران، گذشته(. گذرا،   

" نپیچد کسی سر ز فرمان تو    
" فردوسی  که یارد گذشتن ز پیمان تو.      

زمان پیش از کنون،  رفته،   . ِت()گُ. ذ َ :گذشته

پیش  ،  سپری شده، سرآمده،دیرینه، پیشین بشده.

باالتر، برتر  ازاندازه گذشته، ‖ افتاده  

" هر آنکس که پوزش کند بر گناه    
" فردوسی  تو بپذیر و کین گذشته مخواه.      

ازمن، ازتو، از او، به چم   :آمیزه باگذشته: 

، مگرتو، مگراو. گذشته ازمن، گذشته  مگرمن

 ازتو، گذشته ازاو، گذشته از این. 

" سیاوش بدو گفت کز تو گذشت   
   فردوسی  نبرد دلیران مرا خوار گشت.    

فروزه   *نامنابساوا  پسوند با بسان  : )گَ(گر

بسان   ، خنیاگر.گربیدادگر، دادسازد: *پویندگی

  نگر،پیشه سازد، مانند: آه  *نامبساوا باپسوند 

.  ، دادگردرودگر، زرگر  

دادگر  شه  فرخ  " فریدون   
"فردوسی    .کمر   اندر آن پادشاهی  ببست       
کچل ‖ بیماری پوستی که با   یا ‖ اگر ‖ : )گَ (گر

 خارش و سوزش همراه است.

" تو گفتی مگر روز انجامش است    
" فردوسی   .یکی رستخیز است گر رامش است       
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زبانه کشیدن آتش. گرزدن: ش.)گُ( زبانه ی آت: گر  

دشواری های پیاپی و گره در : )گ ِ. ِت( گراته 

 کار، راهبند در پیشبرد کار.

گ ِ( جامه ی کهنه، جامه ی پاره پاره. : )گراد  

تیره ی سم پستانداری از » وراچ « : )گُ( گراز  

، دارای دست  ستبر تن پرچربی و پوست  داران ـ

ی کشیده پوزه   و چشم های کوچک، و پای کوتاه

.آمده از دهانش رونبی و دو دندان دراز  

" گرازان به دندان  و شیران به چنگ    
" فردوسی   توانند کردن بهر جای جنگ.      
بیل پهن و بزرک با دسته  » وراز« : ) گُ( گراز

درکشاورزی کاربرد دارد.  ی چوبی  

" بفرمود تا کارگر با گراز    
   فردوسی"    دراز.  بیارند چندی ز راه   

نازان، خرامان، : ) گُ( به ناز راه رفتن،گرازان  

 نرم و چاالک.

خرامیدن، به ناز راه رفتن. : )گُ. دَ(گرازیدن   

چو از پیش تختش گرازید سام "   
" فردوسیپسش پهلوانان نهادند گام.         

دن پرنده و آماده شدن : )گُ. دَ( بال زگراژیدن 

 برای پریدن. 

ول زدن.فریفتن، گ: )گِ. دَ( گراسیدن  

خراش ‖ پریشان، پراکنده.   (: ) گَگراش  

خراشیدن ‖ پریشان شدن ‖ : )گَ( گراشیدن  

 پریشان کردن. 

بزرگوار، ارجمند،» گرامیگ« : ) گ ِ( گرامی   

گرانمایه، واال. گران ارج، بزرگوار، واالگهر،  

 دوست داشتنی، دلبند، نازنین.

" بگویم که ای نامداران من    
"فردوسی   .جان منچنانچون گرامی تن و      

گرامی داشتن. : )گِ. دَ( گرامیدن   

پربها، گرانبها‖ سنگین، » گـ ران«  : )گِ(گران  

‖ پرمایه.  ‖ دشوار سترگ ‖ ناگوار، ناپسند   

سوگند گران: سرسنگین بودن. دل گران داشتن:   

، سهمناک. سخت  گران:سوگند سخت.   

" بکردند هر روز جنگ گران   
" فردوسی  ران.که روز یالن بود و رزم س     
. سالخوردهبسیار سخت جان‖: )گِ. ن̊ ( جانگران  

دیدن، نگریستن.   (.د َ)گِ. ن̊  :گراندن  

شکوهمند، گرانسنگ؛  ( . ی ِ)گِ. ن̊ :گرانسایه   

 واالگهر، گرانمایه، بلندپایه، نژاده.

" نشسته به در بر گرانسایگان    
" فردوسی    .به پرده درون، جای پر مایگان     

خودخواه، خودبین،  خود  (. سَ . ن̊ )گِ: گرانسر

 ـ بزرگ بین، خودپسند، خودستا ≠ فروتن.

نیروی ربایش میان دو چیز.: )گِ. ِن( گرانش  

 نیروی گرانش زمین، نیروی گرانش کیهان و 

  و ربایش.   هرباسپ ها . نیروی کشش

گرامی، گرانبها، واال، باـ   ن̊. ی ِ()گِ.  :گرانمایه

ی ارزش.ارزش،  ارزشمند ≠ خوار، ب  

" سخن گرچه باشد گرانمایه تر    
"فردوسی  فرو مایه گردد ز کم پایه تر.      

سنگینی، اندازه ی سنگینی چیزی  : )گِ. ِن(گرانه   

 ‖ ارزش، گرانسنگی. 

،  ‖ سختیبهای کاال و جزآنفزونی : )گِ ( گرانی

گرانی ≠ ارزانی ‖ گرانی: سنگینی.  دشواری.  

" کزاین پس مرا زندگانی بود    
" فردوسی   .به زنهار رفتن گرانی بود       

،  ‖ گران کردنسنگین شدن : )گِ. دَ( گرانیدن

، برآورد سنگینی سنجیدن‖ فزودن بهای چیزی 

. چیزی  به گمان   

  همه ی ریزه هایبر  سنگینی که ()گِ :گرانیگاه

  ترین بخش هر چیز‖پدید می آید. مهند  *یک ابدام

فردوسی گرانیگاه زبان پارسی است.   

، نخواستگرای،  )نام ستاک از گراییدن( : )گِ. ه̊ (هگرا  

 گرایش داشتن، یازیدن. 

. ، مانند بودنگِ. دَ( مانستن)  :گراهیدن  

خواست، آرزو، خواهش‖ سنگین،: ) گِ( گرای  

هم گرای،آمیزه ها : . گران ‖ آهنگ کاری داشتن  

 راه گرای، شادی گرای، بلندی گرای.  

اختر شمار. اختر گرای:   

شمر مرد اختر گرای " ستاره   
"فردوسی  چنین زد تو را اختر نیک رای.      

به گراییدن واداشتن.  : )گِ. دَ(گرایانیدن  

]گراییدن[ خواهش کردن، : )گِ. ِی. َت(گرایستن  

  ، خواهیدن، آهنگ کردن‖خواستن، آرزو داشتن

، آهنگ گرایش: سرپیچیدن، نا فرمانی کردن. 

به   فرمانگرای: . آهنگ کننده، یازندهگراینده: .یازش

  بلندگرای. گراییدن، بگرای و بسان پسوند مانند:

گرای، ب)گرایست، گراید، خواهدگرایست، 

.گراینده، گرایان، گرایسته،گرایش(  

سر  رویکرد ‖، یازش،  : )گِ. ی ِ( آهنگگرایش  

 ـ پیچی، نافرمانی ‖ سنجش.  

. ، شیفتهخواهنده‖   : )گِ. َی. ِد( یازندهگراینده  

باشد به یزدان پاک ه" گرایند    
"فردوسی   از او دارد امید از او ترس و باک.     
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: روی آورنده، خواستار، خواهان. گراینده  

" که بیدار دل پهلوان شاد باد    
" فردوسی   روانش گراینده ی داد باد.      

خواستن، خواهیدن،  » گراییدن«دَ( : )گِ.گراییدن

باور   ‖ ‖ آهنگ کردن، یازیدن ‖ سنجیدن، آزمودن

گرایید، بگرای، )گرایید، گراید، خواهد داشتن.

 گراینده، گرایان، گراییده، گرایش(.

" به آسایش و نیکنامی گرای    
"فردوسی  شو از مرد نا پاکرای.گریزان       

دلبسته، خواستار، گرونده،: )گِ. ِد( گراییده  

 باورمند‖ خمیده، کج شده. 

ین. زمشخم زدن  )گَ( گونه یی بیل برای:گرباس  

پهن.  چوبی یا توپالی کو: )گَ( تب گرباک   

‖ زیرک،  نیرنگباز : )گُ. ُب( فریبکار،گربز 

، چاره گر. دوراندیش  

جانوری پستاندار از   » گورب گ«  : )گُ. ِب(گربه 

بیل کوچک اندام، دارای ستیره ی گربه سانان،   

ن: ـ های دراز و چنگال های تیز. م  گربگان.  ر   

کشت " وزان پس همه گربگان را ب   
" فردوسی   .دل کدخدایان از او شد درشت       
دلیر، دالور، پهلوان.  » گورد «  : )گُ(گرد  

را شواد گ گرد و کارن همه"    
" فردوسی   چو برزین و پوالد و خراد را.      
هر چیز پرهون مانند ‖   » گیر̊ د«)گِ(  : گرد

، گرداگرد: پیرامون، هرگوشه.چیزی پیرامون  

الر من سا را" به گرد جهان چ   
"فردوسی  .که هستند بر جان نگهدار من      
خاک نرم، گرد و خاک. رد« ـ  » گ  ) گَ(: گرد  

چو لشگر بیامد ز دشت نبرد "    
   فردوسی"   .تنان پر ز خون سران پر ز گرد     

گروهی با هم : )گِ. َم. دَ( پره بستن، گردآمدن 

 نشستن ‖ فراهم آمدن. 

  وردنراهم آف ]گردآوریدن[: )گِ. َو.دَ(گردآوردن

   گردآوری: انباشتن، الفنجیدن. بهم رساندن ‖

آوری، کاِر گردآوردن. فراهم  

  چرخش آب به گرد خود در د ریا، : )گِ (گرداب

گردابه، آبگرد.دریاچه، رود و جزآن.   

 ـ ستمگر، بیدادگر، زورگو، مردم: )گُ( گرداس

 آزار، ستمکار.

،ندالور، دلیر، گرداوژ : ) گُ. ا َ. َک(گردافکن  

 پهلوان.  

" برآشفت گرد افکن تاج بخش   
" فردوسی   .ز دنبال هومان بر انگیخت رخش      

، کناره ها، گوشه ها. : )گِ. گِ( پیرامون گرداگرد  

)گِ( پرهونی، پرهون مانند، گرد دیسه. :گردالی  

‖ درارتش، یک   گرد، پهلوانانبیشال  : )گُ(گردان

  سوم هنگ، سه گروهان. 

روگردان. ‖آبگردان آمیزه ها: ه.گردند : )گَ( گردان  

گردنده، چرخنده.: )گَ( گردان  

" خداوند کیهان و گردان سپهر    
" فردوسی   .فروزنده ی ماه و ناهید و مهر      

]گردانیدن[ چرخاندن، بر ـ   : )گَ. دَ(گرداندن

گردش دادن ‖ دگر کردن‖ سامان ـ   گرداندن ‖

سامان دهنده، چرخاننده. گرداننده: دادن.   

همی گفت که ای داور کامکار"    
" فردوسی    .بگردان تو از ما بد روزگار      

» ورِدنیدن ـ گردانیدن«   : ) گَ. دَ(گردانیدن  

برگرداندن. ‖ دگرکردن ‖ دورکردن  

" بگردان ز جانش نهیب بدان   
فردوسی"   بپرداز گیتی  ز نابخردان.      

،دالور، دلیر، گردافکن : )گِ. ا َ/ا ُ. ژ َ(گرداوژن   

 پهلوان. 

تند بادی که با   » واد گیرداگ«  : )گِ. ̊د (گردباد

جنبش چرخشی به گرد خود به پیش و باال می  

بزرگی از گرد و خاک که به   رود. تنوره ی

می چرخد و باال می رود. ش باد هنایش وز  

ابزار درودگران و چرم  (.بُ )گِ. ̊د  :گردبر 

    دوزان برای سوراخ کردن چوب و چرم.

پرهون وار. : )گِ. َب. گِ( پیرامون، دگردبرگر  

" همه گرد برگرد او موبدان    
"فردوسی   .سخنگوی بوذرگمهر و ردان      

» گردیش̊ـن ـ وردیش̊ـن «  : )گَ. ِد( گردش  

رفتن به جایی برای آسودن، راه گشت و گذار، 

 رفتن بی شتاب و آرام در باغ و جنگل و جزآن ‖ 

  ردش.جای گگردشگاه:  چرخش، چرخ زدن.  

گردش زمان، گردش روزگار، گردش ـ آمیزه ها: 

در کار گردش کردن.گردش کنان: گیتی.   

" گر ایدون که بر ابر ساید سرم   
" فردوسی  هم از گردش آسمان نگذرم.      

( کمر، میان ‖ استخوان لگن، : )گِ. ̊د گردگاه

 تهیگاه.  

سرش را بیاراست با تاج زر "   
"فردوسی ر. همان گردگاهش به زرین کم      

( ماه شب چهارده، ماه چارده.)گِ. ̊د  :گردماه  

" نشسته  به آرام در پیشگاه   
" فردوسی  چو سرو بلند از برش گردماه.      
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بخشی از تن » گردن ـ گریو«  : )گَ. دَ( گردن  

ند می دهد‖ در جانداران که سر را به تنه پیو

  ،دهانه و  تنهباریک میان    برخی ابزار بخش

گردنکش، کردن افراشتن، آمیزه ها: زه. مانند کو

 گردن تافتن، گردن بند.

" برون آمد از در به کردار باد    
"فردوسی   گردن برش گرز و سر پر زداد.به      

سرپرست بودن، پاسخگوبودن ن: درگردن بود  

" همه پاک در گردن پادشاست    
"فردوسی  وز او ویژه پیدا شود کژو راست.     

    .رامون، گرداگرد، گردی( پی)گِ. ̊د : گردنا

  ( گردآلود، پر گرد و خاک. . ̊د )گَ: گردناک 

نادان، بی رگ، بی منش. : )گَ. دَ( گردنگ   

گریوه، راه پرپیچ و خم درکوه دَ.ِن( )گَ. :گردنه   

ـ درختی از تیره ی دو لپه » گـُـز«  : ) گِ(گردو

و دارای دو  ،  میوه ی آن کوچک و گرد یی ها

و در زیرآن  ندان سخت نه چ  سبز پوست، پوست 

خوراکی و پر روغن   پوستی سخت، دانه هایش

گ و تناورو چوبش  درخت گردو بزر است.  

   ابزارهای چوبی کاربرد دارد. برای ساختن 

: ) گِ. َغ( آدم فربه و کوتاه اندام. گردوغند   

خود آسمان، سپهر‖ هرچه دور: )گَ ( گردون  

بچرخد، گردونه، گردنده، ارابه.   *آسه یی یا  

" یکی نغز گردون چوبین بساخت    
   "فردوسی  به گرد اندرش تیغ ها در نشاند.    

اخترمار، ( اختر شناس،: )گَ. ِش گردون شناس  

 ستاره شناس. 

چرخ، ارابه.یون «   » ورد  : )گَ. ِن(گردونه  

" بفرمود تا گاو گردون برند    
" فردوسی  سراپرده از شهر بیرون برند.      
شانه، پشت ‖ هریک دگ «  » گور: )گُ. ِد( گرده  

پشت شکم دو سوی  درکه  *اندام لوبیا دیسهدو از  

کارگرده پاالیش و   ،دارند و پایین دنده ها جای  

از راه  »اسید اوریک«  و *بیرون راندن گمیز

  است.  *گمیزدان

ـ  ، گرد گرد هرچیز  » گیردگ« : )گِ. ِد(گرده  

نان.   یگونه ی ‖ مانند   

 ‖و گلها   انگیاهنر  ی ها  یاخته: )گَ. ِد( گرده

 سوده برای مالیدن *خاکه ی نگارگران از زگال 

   .و روگرفت از نگاره سوراخ شده *نفجروی 

پهلوانی، دالوری، دلیری، پردلی.: )گُ(  گردی  

" ندیدم سواران گردنکشان    
"فردوسی  به گردی و مردانگی زین نشان.     

گردش ـ گشتن، » گردیدن « )گَ. دَ( : گردیدن

گردش: ‖ شدن.  چرخیدنپیمودن ‖ کردن، راه 

راه رفتن  چرخش چیزی گرد خود یا گردچیزی‖

به  فرمانگرد: . چرخنده، گردانگردنده: آرام. 

گردنده،  گردیدن، بگرد و بسان پسوند به چم

نگرد، بیابانگرد، ولگرد. )گردید،  امانند: جه

گردد، خواهدگردید، بگرد، گردنده، گردا،  

 گردان، گردیده، گردش(. 

چو پیروز گشتی بترس از گزند "    
که یکسان نگردد سپهر بلند.فردوسی"       

دورشدن، برگشتن. گردیدن:    

" نهانی چرا گفت باید سخن    
" فردوسی  .سیاوش ز پیمان نگردد ز بن      

گله، گالیه ‖ زاری، دادخواهی.: )گَ. ِز( گرزش   

: )گَ. َز( آسمان، سپهر.گرزمان  

گ، کفچه مار. بزرمار » گرزک « ِز()گَ. :گرزه   

   درمان کردن. ،: )گُ. دَ( چاره کردنگرزیدن 

  .گریه کردن گریستن،  : )گِ. ِر.َت(گرستن

بگریستن. برگرستن:   

" گرفتند مر یکدگر را کنار   
فردوسی"   به درد جگر بر گرستند زار.       

چگونگی  » گورس گیه̊ « : )گُ. ُر. ِن( گرسنگی 

ا. نیاز تن به خوراک. گرسنی گرسنه بودن.  

گرایش و نیاز   « » گورسگ  : )گُ. ُر. ِن(گرسنه 

  برآمده از کمبود  نیاز  سهش. خوراکبه خوردن 

سیر.  ≠ گرسنه خوراک.   

"  بدین تخت شاهی نهاده ست روی    
"فردوسی   . شکم گرسنه مرد دیهیم جوی       
سرزنش ‖ تاوان.  ‖  : )گِ. ِر( بازخواست گرفت   

،  پای بند دربند، » گریفتار«    : )گِ. ِر(گرفتار 

دلباخته، شیفته.  ‖ دستگیر شده  

" چو خاقان ز نخجیر بیدار شد    
" فردوسی  به دست خزروان گرفتار شد.      

، ، اندوهگینیگین: )گِ . ِر .ِت ( دلتگرفتگی   

  ‖ ماه گرفتگی. ‖ بسته بودن، گرفته بودن

ستاندن، دریافت   » گیریفتن« : )گِ. ِر.َت(گرفتن 

‖ برگزیدن ‖ بند تن کردن، به دست آورن، پذیرف  

گرفته: آنکه می گیرد. گیرنده: آمدن راه چیزی.   

دربند.   گرفتار: به دست آمده. ستانده شده.   

) گرفت، گیرد، خواهد گرفت، بگیر، گیرنده، 

 گیرا، گرفته(. 

دژم گشت و لب را به دندان گرفت"    
"    فردوسی  ز کار جهان ماند اندر شگفت.       
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ستانده شده، به دست آمده ‖ : )گِ. ِر. ِت( گرفته  

. گرفته چهر، گرفته زبان. تیره، دلتنگ  

همانند سگ،  جانوری» گورگ«  : )گُ ( گرگ 

پستاندار و گوشتخوار ولی پرتوان تر و درنده،   

 است  به رنگهای سپید، خاکستری و خرمایی 

 با سدایی زوزه مانند.

" جهاندار محمود شاه بزرگ   
"فردوسی  رگ.همی میش و گ رد آ به آبشخور     

آشتی با دشمن که راستین  ( : )گُ. گ̊گرگ آشتی

 :گرگ میشنباشد و با نیرنگ و دروغ همراه باشد.

، از برون میش و از دورن گرگ.آدم دو رو  

مردم  آنچه دارای گرماست‖» گرم « )گَ(  :گرم

گرم  ≠ سرد.  مهربان و زود آشنا.  

" گرانمایه خوانی بیاورد مرد    
"فردوسی   .ز گرم و ز سرد برو خوردنی ها      

دوستانه،  با مهربانی.  :گرم  

" به گفتار گرم و به آواز نرم    
" فردوسی  فرستاده را راه دادی به شرم.      
آزار، رنج، گداز.  : ) گُ( اندوه، دلتنگی.گرم  

" پشیمان شوی زین به روز دراز    
"فردوسی  بپیچی زمانی به گرم و گداز.      
گرمی ، گرمش. » گرماگ «: )گَ( گرما  

" نه گرماش گرم و سرماش سرد    
"فردوسی  همه جای شادی و آرام و خورد.     

گرمابان، گ« ـ  » گرم ـ آب : )گَ. ِب( گرمابه  

جایی برای شستشوی تن.  گرماوان.  
بدو گفت بابک به گرمابه شو"    

" فردوسیهمی باش تا جامه آرند نو.        
گرمی برای سنجیدن ابزار: )گَ. َس( گرما سنج  

یا چیزی.  *وای تن،  

، درگیر کاری *زمان اوگ : )گَ. گَ(گرماگرم   

سرد نشده.   تا تا گرم است،و دار، میانگاه ‖   

. ِی( فرایند افزایش گرما که با   : )گَگرمایش 

گیرد. سامانه ها و دستگاه های گوناگون انجام  

جای گرم، جایی  » گرمِسر«  : )گَ. م̊ (گرمسیر 

گرمسیر≠ سردسیر. زمستان سرد نباشد. که   

تب. گرمی ‖ : )گَ. ِم(گرمش   

، : )گَ. َم( میوه یی از خانواده ی خربزهگرمک  

 کوچک و گوی مانند، شیرین و آبدار. 

گرم  * پناد هنگام نیمروز که  : )گَ. م̊ (گرمگاه

 است ‖ جای گرم. 

( چرب زبان، گزافه گوی.  م̊: )گَ. گرمگوی   

 بیهوده گوی. 

،  ، گرمی آفتاب گرم بودن » گرمیه˚«: )گَ( گرمی 

  تندی. گفتارسخت،  ‖ ‖ مهرورزیدنگرمی آتش

.، خونگرمیگرمیدلگرمی، پشت آمیزه ها:  

" نخستین که آتش ز جنبش دمید    
" فردوسی  ز گرمیش بس خشکی آمد پدید.      

گرم شدن، تابدارگشتن، افزون : )گَ. دَ( گرمیدن   

 شدن گرما. 

 کنج، گوشه ‖ : )گُ. َر( چین، شکن، گرهگرنج

، بیغوله.خانه  

شالهنگ، چیزی را  » گرو ـ گروگان« : )گِ(گرو  

برای دریافت پولی برابرارزش آن چیز نزد کسی  

تا زمانی که پول دریافتی را پس دهند و   ،گذاشتن

:نامه گرو چیز گرو گذاشته شده را پس بگیرند.  

برای گرو گذاشتن چیزی.  *پیمان نامه با دستینه  

بندی. *سامه  : ) گِ. َب( پیمان بندی،گروبندی   

شدن.  باورمند  کنش گرویدن‖( : )گِ. َر.وِ گروش  

به  برای دریافت وامی : )گِ( چیزی که  گروگان

برای دریافت چیزی  ‖ آنکه   گرو گذاشته شود 

شده باشد. یا کسانی گرفتار کسی  

نره. : )گُ ( شرم مرد.گروگان  

یکی از نام های خداوند.  : ) گِ. گَ(گروگر   

ی  ندِ تیره، دسته، کـُرَ پ « » گـرُ : )گُ. ه̊ ( گروه

مـ ن: .  یی مردم جرگه ،مردماز گروهان. ر   

" همانگاه سیمرغ بر شد به کوه    
" فردوسی  بمانده برو چشم سام و گروه.      

باالتر از سرجوخه.   پایه یی : )گُ. ه̊ (گروهبان   

گلوله، خواه گلوله ی ریسمان،  : )گُ. ِه( گروهه  

یا گلوله ی نان.    توپ و تفنگ،  ایا گلوله ی بازی ی  

باور داشتن ن « ـ  ست» ُوروی̊: )گِ. َر. دَ( گرویدن   

یا یک   پذیرفتن یک نگرش ،به کسی یا نگرشی

گروش: با باورمندی. به کسی آیین. پیوستن 

باور کننده. گرونده: گرویدگی، باورمندی.   

)گروید، گرود، خواهدگروید، کرده. باورگرویده: 

 بگرو، گرونده، گرویده، گروش(. 

" که آن را که خواهد دهد نیکوی    
"فردوسی  نگر جز به یزدان به کس نگروی.     

پیچیدگی، درهم شدگی     » گـِریه˚«  : )گِ. ِر(گره

 نخ و ریسمان یا چیزدیگر‖ پیچیدگی در کار‖ بر 

یک گره :  ، آمیزه هاآمدگی بن برگ روی شاخه.   

چاره گره گشودن:  .گر  چاره گشا:گره هم پیمان. 

دشواری.ز میان بردن ایافتن،   

ـَرگ رومی زره " چه از جوشن و تـ   
" فردوسی  گشادند مر بندها را گره.       



 301 

، گریه کنان، اشکریزان، اشکبار: )گِ( گریان  

گرینده.  .درکارگریستن  

" برفتند یکسر به نزدیک شاه   
" فردوسی  غریوان و گریان و فریاد خواه.      

واداشتن به   به گریه انداختن،: )گِ. دَ( گریاندن

آنکه بگریاند، چیزی که  گریاننده: گریه کردن. 

 انگیزاننده گریه شود. 

به گریه آوردن. ]گریاندن[ : )گِ. دَ(گریانیدن   

بخش  ]گریوان[  بان «» گریو̊ : )گَ(گریبان  

. گردن در جامه پیرامون  

]گوریچ[ چاه، گودال ‖ زندان ‖  : )گُ (گریچ  

گوشه، بیغوله ‖ زیرزمین.  کنج،  

گریزیدن،  » ویرختن« : )گُ. خ̊. َت( یختن گر  

 گریزد.بآنکه ازچیزی یا کسی  گریزنده: . در رفتن

گریزد، خواهد  )گریخت،درکارگریختن.گریزان:  

گریزان،  گریخت، بگریز، گریزنده، گریزا، ـ

پس رفتن با دویدن.  گریخته، گریزش(.  

" دلیران توران بر آویختند    
" دوسیفر   سرانجام از رزم بگریختند.     

خراشیدن‖ گشت و گذارکردن‖: )گِ. دَ( گریدن  

، گرایش یافتن. گراییدن، روی آوردن  

گریغ.  یز.گر )نام ستاک گریختن(: )گُ. ِز(گریزش   

" کزین لشگر امروز جنگی منم    
" فردوسی  به گاه گریزش درنگی منم.      
   ‖ رهایی.روی پسگریغ، » ویِرگ « : )گُ( گریز 

درکار  ‖ نده، رمیدهگُ( گریزنده، رم: ) گریزان  

 گریختن. 

" گریزان همی رفت مهتر چو گرد    
" فردوسی    .دهان خشک و لبها شده الجورد      

]گریزانیدن[ رماندن، دور  : )گُ. ن̊. دَ(گریزاندن   

. دنیرهان گرداندن،   

رهانیدن، آزاد نمودن، دور: )ُک. دَ( گریزانیدن  

جستاندن گردانیدن.   

جای گریختن. گاه، گریختن : )گُ. ز̊. ه̊ (گریزگاه   

 جایی که گریخته بدان پناه برد. 

گذراندن کاال از مرزکشور بی  : )گُ. ِز( گریزه 

 پرداخت باژ.

گریختن.  : )گُ. دَ( ]گریزدن[گریزیدن  

گرییدن، گریه » گری̊ـیـستـ ن«  : )گِ. َت(گریستن   

)گریست، گرید، خواهد ـ  .اشک ریختنکردن، 

گریه(.  گریست، بگری، گرینده، گریان، گریسته،  

" چو بشنید شیروی بگریست سخت    
"فردوسی   . دلش گشت ترسان از آن تاج و تخت      

. چاپلوسی ‖ ِس( فریب، نیرنگ : )گِ.گریسه   

فریب دادن ‖چاپلوسی کردن.: )گِ. دَ( گریسیدن   

ریختی دیگر از گریز. رهایی.  : )گُ (گریغ   

" کس از داد یزدان نباید گریغ    
" فردوسی  به میغ.اگر خود بپرد بر آید       

گریختن. گُ. ف̊. َت( : )گریفتن   

گردن، پشت گردن‖   » گریوگ «  (. و ِ: )گِگریوه 

پشته ی بلند، کوه کوچک.  کوه پست،  

سرشک،   )نام ستاک از گریستن(: )گِ. ی ِ(گریه 

،  اشک از چشم فرو ریختن. اشک ریختن  

) گریید، اشک ریختن.گریستن، : )گِ. دَ( گرییدن 

د، بگری، گرینده، گریان، گرید، خواهدگریی

 گرییده(. 

درختچه یی از تیره ی گزها با  » گز« : )گَ(  گز

برگهای ریز بهم فشرده، گلهایش سپید یا سرخابی  

 از تنه اش مایه یی شیرین بنام گزانگبین گیرند. 

]گزاریدن[ انجام  » ویزاردن« : )گُ. دَ( گزاردن

توختن، ورزیدن  بجای آوردن، دادن، بجاآوردن، 

وام   نمودن، گزارش دادن، روشن کردن.‖ باز

  )گزارد، گزاَرد، پرداختن وام و بدهی.گزاردن: 

  خواهدگزارد، بگزار، گزارنده، گزارا، گزارده،

 گزارش، گزار، گزاره(. 

" سخن ها شنیدی تو پاسخ گزار   
" فردوسی   .که کندی نه خوب آید از شهریار      

د‖  فرانموبازنمایی،  بازنمود، (رِ : )گُ. گزارش

‖ خوابگزاری.  پیام، آگاهی  

" مر این خواب ها را به جز پیش اوی    
"فردوسی   .ز نادان گزارش مجوی و مگوی     

گزارش دهنده،  : )گُ. ِر. ش̊. گَ(گزارشگر   

* آگاهی دهنده ‖ خوابگزار‖ کهنگاه نگار.  

گوینده، به جاآورنده،  : )گُ. َر.ن̊. ِد(گزارنده   

‖ خوابگزار.   ، گزارشگرنگارنده  

" گزارنده را پیش بنشاندند    
"فردوسی  همه نامه بر رودکی خواندند.      

" گزارنده خواب و دانا کسی   
فردوسی"    به هر دانشی راه جسته بسی.     

که در باره ی است  *فرازی( رِ : )گُ. گزاره  

ی که در باره ی فراز. چیزی آگاهی می دهد   

   .نهاد آگاهی می دهد 

به جای  .، انجام دادنگزاردن: )گُ. دَ( گزاریدن   

)گزارید،گزارد، خواهدگزارید،  آوردن. گزرانیدن 

 بگزار، گزارنده، گزاریده، گزارش(.

: )گُ. َت( آشگری و پیراستن پوست. گزاستن  
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انجام دادن،    بجا آوردن،: )گُ. َت( گزاشتن

 کارسازی کردن. 

‖ : )گَ(]گزافه[ بسیار، بی اندازه، هنگفت گزاف  

الف زن.اف گوی: گز سخن و کار بیهوده.  

" هرآنکس که گوید سخن برگزاف   
"فردوسی   .بود بر سر انجمن مرد الف      

.گزنده» گزاگ «  : )گَ( گزاک  

گزنده، درکارگزیدن. ( )گَ :گزان  

شکرک بوته ی گز، : )گَ. ا َ.گَ( گزانگبین  

 مایه ی شیرینی که از درختچه گز می تراود. 

د. در شیرینی پزی و داروسازی کاربرد دار  

یدن واداشتن‖ ستم نمودن.به گز)گَ. دَ( :گزانیدن  

ان، با تندی و تیزی، با : )گَ. َو( شتابگزاونگان  

 شتابزدگی. 

درآمدن، به درون  گذشتن ‖  : )گَ. َت(گزایستن

   شدن.

رساندن. گزیدن، نیش زدن،گزند دَ( )گَ. :گزاییدن  

گزاینده:    زار و گزند.آ گزایش:آردن.  ، رنج دادن

. گزاینده، درکار گزیدنگزایان: ه. گزند رسانند 

به گزاییدن، بگزای، و به چم گزاینده   فرمانگزای: 

بسان پسوندمانند: جان گزای، دشمن گزای، مردم 

)گزایید، گزد، خواهد گزایید، بگزای،  گزای.

 گزاینده،گزایان، گزاییده، گزایش(. زیان رساندن.

" به هر کار در پیشه کن راستی    
"فردوسی   . نگزایدت کاستیچو خواهی که        
دو ساله از تیره ی    گیاهی است  : )گَ. َز(گزر 

 ـ بخش خوراکی آن درون خاک میچتریان، 

اکی کاربرد خور زرد یا نارنجیبه رنگ ، روید   

.و دارویی دارد. زردک  

. چاره نمودن [گزیردن]: )گُ. َز. دَ( گزردن  

: )گُ. َز.م ی( نبیگ برگردان خواب. گزرنامه   

گزارنامه، گزارشنامه.  ب(،)گزر=خوا  

. کنش گزیدن )نام ستاک آز گزیدن(: )گَ. َز(گزش  

،مزه  دن چشاییکردگر : )گَ. َز( مزه برایگزک 

بهانه، دستاویز‖ بار، پستا.  ‖برای باده خوران   

سنجش و اندازه گیری پیمایش : )گَ. َم( گزمر  

 زمین و ساختمان. 

   .: )گَ. َز( ابزار برای تراشیدن چرمگزن

سیب، رنج،آزار، آ» ویزند « : )گَ. َز( گزند  

گزاینده، ازارنده.گزند رسان:  زیان، آگفت.  

گزندجستن، گزند رساندن، بی گزند.آمیزه ها:   

پیدا، گزند منست  ،" گزند تو   
   "فردوسی  دل دردمند تو بند منست.     

آسیب رسان، تیز، » گزاگ « : )گَ. َز. ِد( گزنده  

د.آنچه بگززننده،  آزارنده،   

  برگرفتنو  « جدا ساختنِوختن  » دَ()گُ. :گزیدن

 بهترین از میان چند کس یا چند چیز. پسندیدن، 

پسندیدگی، برگزیدگی.  گزینش:  گزیدن، برگزیدن.

 پسندیده، گزینه.گزیده: آنکه بر گزیند. گزیننده: 

به گزیدن، بگزین، و به چم گزیننده   فرمان گزین:

گزین ه گزین. بسان پسوند، مانند: جایگزین، گوش

) گزید، گزیند، خواهد گزید،   برگزیدن.کردن: 

 بگزین، گزیننده، گزیده، گزینش(. 

" خرد گر سخن برگزیند همی   
" فردوسی   .همان را گزیند که بیند همی      

]گزاییدن[   «ـ گزیتن  » گزیدن: )گَ. دَ( گزیدن

به دندان  . گازگرفتن، نیش زدن، گازگرفتنخاییدن،

ردن، دریغ خوردن، پشیمانی. افسوس خو گزیدن:  

" فرو ماند رستم چو آنگونه دید    
" فردوسی  ز راه شگفتی لب اندر گزید.      

ـ : )گُ. ِد( برگزیده، پسندیده، دست چین گزیده

   ‖ برجسته. شده
" برفتند از آنجا سد و شست مرد   
" فردوسی  گزیده سواران روز نبرد.       

زده. : )گَ. ِد( نیش خورده، دندان گزیده  

ناگزیر :  ، درمان. چاره» ویزیر« : )گُ (  گزیر 

 ناچار، چاره نداشتن، نداشتن آزادی در گزینش. 

" کنون پادشاهی شاه اردشیر   
" فردوسی  بگویم که پیش آمدم ناگزیر.      

چاره کردن، درمان کردن. : )گُ. دَ( گزیردن   

) گزیر̊د، گزیَرد، خواهدگزیرد، بگزیر، 

ه، گزیرش(. گزیرنده، گزیران، گزیرد   

: )گُ. ِر( چاره، درمان.گزیره   

دست   : )گُ ( گزیده، پسندیده، برگزیده شده.گزین

 چین شده. 

" گزینم من این پاکدین ورا    
" فردوسی  ز جان برگزینم گزین ورا.      

برگزیدگی  پسندیدگی،  » ویزن«  : )گُ. ِن(گزینش 

چونی و شایستگی درخواست کنندگان   ‖ بررسی

ا راهیابی به دانشگاه. ی *برای کارگماری  

پسند کننده،ر« ـ  » ویزنگ : )گُ. َن. ِد( گزیننده   

 گلچین کننده، دست چین کننده.

، پسندیدگی. شده برگزیده، پسند : )گُ. ِن( گزینه  

. گژ: )گَ( کج  

. : )گُ( چینه دان مرغگژار  

می فشرد.مزه یی که دهان را  : )گَ (گس  
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دن،  ]گساریدن[ می نوشی: )گُ. ر̊ . دَ( گساردن

گذراندن،   نوشیدن، آشامیدن ‖ گذاشتن، نهادن ‖

گسارنده:   زدودن. اندوهگین شدن‖ سپری کردن‖

بگسار و به چم  به گساردن، فرمانگسار: نوشنده. 

ـ  گسارنده بسان پسوند، مانند: باده گسار، می 

اندوه گسار.  گسار.  

" کنون می گساریم تا نیم شب    
" وسیفرد   به یاد بزرگان گشاییم لب.      

‖ ، آشامیده شده)گُ. ِد( نوشیده شده :گسارده  

 گذاشته، نهاده ‖ سپری کرده.

دهنده ی می، میگسار. : )گُ. َر. ِد( گسارنده  

*چمانی. باده دهنده.  

" گسارنده آورد جام بلور    
" فردوسی  نهادش ابر دست بهرام گور.      

باده  ‖ ]گساردن[ دادن می: ) گُ. دَ( گساریدن  

ن.نوشید  نوشیدن.  

.گسستن : )گُ. دَ(گسانیدن  

، ناپسند، ناشایست.نا زیبا ،: )گَ( زشت گست  

" سخن ها که گفتی تو برگست باد    
" فردوسی  .دل و جان آن بد کنش گست باد       

بی ترس، بی پروا،  » ویستاخ « : )گُ( گستاخ  

‖ بی آزرم.  بی پروا، بی باکدلیر،  

" مباش ایچ گستاخ با این جهان    
"فردوسی  .از خویش از تو دارد نهانکه او ر      

بی باکی، بی     یستاخیه˚«» و  )گُ ( :گستاخی

. بی شرمی ‖ پررویی، بی آزرمیپروایی   

" دروغ آزمای است چرخ بلند    
" فردوسی  تو دل را به گستاخی اندر مبند.     

پهن کردن، پهن کردن  : )گُ. َت. دَ( گستراندن

. ‖ پخش کردن گستردنی بر زمینیا هر *بوپ   

‖  ، گستردن: )گُ. َت . دَ( پهن کردنگسترانیدن   

دادن، پخش کردن. رواگ   

  ]گستریدن[» ویستردن«  : )گُ. َت. دَ(گستردن

‖ پهن کردن بوپ یا رواگ دادن پخش کردن، 

  یدن، افشاندن.‖ پاش خوان روی زمین، بازکردن 

آنکه   گسترنده:گستردگی، پهن شدگی. گسترش: 

به   فرمان گستر: شده.پهن کرده گسترده: بگستراند. 

، بگستر و به چم گسترنده بسان پسوند، گستردن

دادگستر، سایه گست، خوان گستر،  دام  ـ  مانند: 

)گستـ̊رد، گستـََرد، بگستر، گسترنده،  .گستر

 گسترده، گسترش(. 

ز دیبای چین   " بگسترد بوپی   
"فردوسی    .که گفتی مگر آسمان شد زمین     

گلیم، چیزی که   بوپ، )گُ. َت. دَ(: گسترد نی 

 روی زمین بگسترند، هر آنچه بگسترانند. 

گستردگی، پهن شدگی، : )گُ. َت. ِر( گسترش  

   پراکندگی، پخش.

: )گُ. َت. دَ( گستردن، پراکنده کردن،گستریدن   

)گسترید، گسترد، خواهد پخش کردن، افشاندن.   

بگستر، گسترنده، گسترده(.گسترید،   

سید " که لشگر به نزدیک جیحون ر   
" فردوسی  همه روی کشور سپه گسترید.     

پلید‖ سرگین. : )گَ. ِت( هر چیز زشت و گسته  

 سرگین چار پایان. 

گسیختن، شکستن‖ شکافتن،  : )گُ. خ̊. َت( گسختن

ـ ‖ راندن، دور کردن‖ سست  ، پاره کردندریدن  

 گردانیدن ‖ جداکردن ‖ رها کردن.

" به آهنگران گفت که ای شوربخت    
" فردوسی  و بسته ندانی گسخت. ببندی      

گسیختگی،  : )گُ. َس. ِت( پارگی، گسستگی

 پراکندگی‖ شکستگی ‖ رهاشدگی. ≠ پیوستگی. 

گسیختن،  » ویسیستن «: )گُ. َس. َت( گسستن  

بریدن، پاره کردن ‖ ازهم جدا کردن، از هم جدا  

رها   ‖ شکافته شدن، بریده شدن‖ رها کردنشدن‖ 

آمیزه ها: پیمان   یخته.پاره شده، گسگسسته: شدن.

) گسست، گسلد،گسستن، دل گسستن، بند گسستن.  

 خواهد گسست، بگسل، گسلنده، گسسته، گسلش(.

" ورا خواندند اردوان بزرگ   
" فردوسی  که از میش بگسست چنگال گرگ.     

گسیخته، پاره شده ‖ : )گُ. َس. ِت( جدا،  گسسته  

گسسته ≠ پیوسته.  بازشده.بریده ‖   

تیمار خسته مباد دل وی ز "    
" فردوسی    .امید جهان زو گسسته مباد      

‖   پاره کننده شکافنده،. (س ِ/: )گُ. سَ گسل

بخشی از پوسته ی زمین که مایه ی  در شکست 

با برخی واژه ها  به    جابجایی چینه ها می شود.

ـ  گسل، دل سلنده بسان پسوند، مانند پیمان چم گ

ادن.روانه کردن، فرستسل کردن: گگسل.   

لکه دل را ز مهر کسی بر گس"    
"فردوسیکجا نیستش با زبان راست دل.         

] گسالنیدن[ گسیختن، . َس/ِس( گُ : )گسالندن  

بریدن.  پاره کردن رشته ی چیزی. پاره کردن،

گسالندن،  به فرمانگسل:   پاره کننده.گسالننده: 

بسان پسوند، مانند دل بگسل، و به چم گسالننده 

خواهد گسالند،  الند، گسالنـَد،گسل. ) گس

الننده، گسالنده(.بگسالن، گس  
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]گسالندن[ شکافته شدن، : )گُ. دَ( گسالنیدن

. بریده شدن، جداشدن‖ شکافتن، بریدن، جداکردن  

الن،  )گسالنید، گسالند، خواهد گسالنید، بگس

 گسالننده، گسالنیده(. 

گسستن، ]گسیلیدن ـ سگلیدن[ : )گُ. دَ( گسلیدن

بریده،  گسلیده: بریدن.، پاره کردن. گسیختن، 

)گسلید، گسلد، خواهد گسلید، بگسل،گسسته.   

 گسلنده، گسلیده، گسِلش(.

" بزرگان ایران گشاده دلند    
"فردوسی   .تو گویی که آهن همی بگسلند       
فرستادن، روانه  ـ   کاهیدی گسیل،  (: )گُ گسی

    .کردن

" گسی کردش و خود به راه ایستاد    
" فردوسی  ه و سپهبد از آن کار شاد. سپا      

]گسلیدن[ گسستن، پاره شدن  َت(: )ُک.گسیختن  

  جداکردن، پاره کردن. ‖، جداشدن شکافتن

ه، گسسته.) گسیخت، پاره شد  گسیخته:رهانیدن.

گسیخت، بگسل، گسلنده،  گسخت، خواهد 

 گسیخته، گسلش(. 

روانه ساختن. روانه، فرستاده.  : )گُ(گسیل  

   : فرستادن، روانه کردن.گسیل داشتنیا گسیل کردن 

.: )گِ( دلگش  

پهن، باز. گشاده، فراخ، » ویشاد «: )گُ ( گشاد  

گشادی، گنجایش ‖  گشاده،   : )گُ. ِد(گشادگی

فراخا  ≠ تنگی. .، فراخیبازی  

بازکردن، گشودن،  «  ویشادن » : )گُ. دَ(گشادن

رهایی ‖ فراخی. گشودن: رهاکردن.  ‖ واکردن

شکار، بی باز، فراخ، آگشاده: کننده.  بازگشاینده:   

به گشادن،   فرمانگشا: فراخی. گشادگی: پرده. ـ 

 بگشاو به چم گشاینده بسان پسوند، مانند: کارگشا، 

 کشورگشا.)گشاد، گشاید، خواهدگشاد، بگشا)ی(، 

 گشاینده، گشاده، گشایش(. 

" نیامد بمن هیچ کارش پسند    
" وسیفرد   .گشادن همان و همان نیز بند      

هویدا کردن.کردن، شکار: آگشادن  

" گر این راز با من بباید گشاد    
"فردوسی  وگر سر به خواری بباید نهاد.      

آشکار، بی پرده. باز، فراخ ‖ : )گُ. ِد(گشاده  

" بگویم گشاده چو پاسخ دهید    
"فردوسی  به پاسخ مرا روز فرخ نهید.     

‖ گستاخ.  سخنور، خوش گفتارگشاده زبان:   

" جوانی بیامد گشاده زبان    
" فردوسی  سخن گفتن خوب و طبعی روان.     

: )گُ. دَ( به گشادن واداشتن.گشایانیدن  

. ‖ پیروزگر : ) گُ. َی. ِد( باز کنندهگشاینده  

" گشاینده ی بند بسته تویی    
" فردوسی  کیان را سپهر خجسته تویی.      

گشودن، بازی،  نام ستاک از : )گُ. ِی( گشایش

‖ رهایی.  شدن، گشوده شدن، بازفراخی  

" نخستین سخن کو گشایش کنم    
"فردوسی   .جهان آفرین را ستایش کنم      

گشودن، باز کردن ‖   گشادن، : )گُ. دَ(گشاییدن

د، ) گشایید، گشاید، خواهد گشاییپیروز شدن.   

 بگشای، گشاینده، گشایش(. 

  ، نگهبان.، کشیکگرد شب ‖ گردش: )گَ( گشت

گردیدن.تن، گش  گشت زدن :  

" نه گشت زمانه بفرسایدش   
" فردوسی  نه این رنج و تیمار بگزایدش.     

)گِ( همه، همگی، همادی. :گشت  

)گُ( بهشت. : گشتا  

یره یی با سی و هشت  : )گَ. َت( نام دب  گشتک

 وات در زمان شاهنشاهان پارس و ساسانیان. 

ـ   شتند، گشتک اکسانی که نوشته ها را می آگ

ندند.دفتران می خوا   

 باخرفستری  .: )گَ. َت( سرگین غلتانگشتک

سرگین  سرگین می خورد و برای بردنهوش! 

. چرخاند و می غلتاند می  به النه آنرا بزرگ  

: )گَ. گَ( جهانگرد، کردشگر. گشتگرد  

گردیدن،  «ـ وشتن  » گردیدن : )گَ. َت(گشتن  

پرسه زدن، گردش کردن، بازگردیدن ‖ شدن ‖  

ن‖ جستجو کردن، جستن. ‖ چرخید  دگرگون شدن

)گشت، گردد، خواهدگشت،  گردیده، پیچیده.گشته: 

گردان، گشته، گردش(. بگرد، گردنده، گردا،  

" جهان را به خوبی من آراستم     
" فردوسی   .چنان گشت گیتی که من خواستم     

جستجو کردن. گشتن:   

" فریدون شبستان یکایک بگشت    
"سیفردو  برآن ماهرویان همه برگذشت.      

. )بوی یا رنگ(، دگرگون شده  ( گردیده: )گَگشته  

   .گشتهگم    گشته،سرگشته، فرتوت  آمیزه ها:  پیچیده.

" دالور چو گفتار ایشان شنید      
" فردوسی   .دل لشگر از تاجور گشته دید       

: )گَ( پاسبان، کشیک، نگهبان.گشتی  

ـ  بار  ‖، نرینه نر» گوشـ̊ن « . ش̊ ( : )گُگشن

بارورکردن  گشن دادن:  گشن گیری. گرفتن ماده.

بارورکردن درخت خرما. با گرده افشاندن.  
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)برای   ، فراوان، انبوهبسیار( ش̊ : )گَ. گشن

(. کاروان یا جنگل لشگر،  

" چنین گفت کای مرد گردن فراز   
   "فردوسی  و این گونه ساز. شنگچنین لشگر   

انبوهی، فراوانی، بسیاری، پرپشتی   ( : )گَیگشن

جفتگیری جانوران.)گُ( : گشنی  

آمیختن نر و  : )گُ. دَ( جفت گیری کردن، گشنیدن

ماده. ) گشنید، گشند، خواهد گشنید، بگشن،  

 گشننده، گشنیده(. 

گیاهی است از تیره  گیشنیز«  »گِ( : )گَ/گشنیز 

خام   *برگهایش همانند شومخ، یکساله،  چتریان،

دانه هایش گوی مانند است.   یا پخته می خورند.  

  شادانخرامان وبا شادمانی، گَ( رفتار  : )شنیز گ

    ‖ یکی از نگاره های برگه های بازی گنجفه.

بازکردن، رهاکردن.  گشادن،  : )گُ. دَ(گشودن  

 گشوده: باز کرده، رها شده.) گشود، گشاید،

گشایند، گشود، گشایش(. )ی(، خواهد گشود، بگشا  

" چنین گفت رستم به ایرانیان     
   " فردوسی  ید گشودن میان.که اکنون ببا     

.ن، پیمانداد  زبان ‖ سخن، گفتار: )گُ( گفت  

گفتن و شنیدن.  گفت و شنود:  

" بدو گفت سودابه گر گفت من   
" فردوسی   .شود رای او جفت من ،پذیرد       

‖   ، گفتمانسخن گفتن » گوفتار«: )گُ( گفتار

نغزگفتار، آمیزه ها: ‖ پیمان، زبان، گفته.  سخن  

، نکو گفتار، شکرگفتار، تلخ گفتار.خوش گفتار  

" سپهبد ز گفتار او شاد شد    
" فردوسی  سخن گفتن هر کسی باد شد.     

پیمان. : )گُ.ِر( سخن، گفتار.گفتاره  

، گفتگو کردن. : )گُ. دَ( سخن گفتنگفتاریدن  

بازگفتن سخن دیگری یا  : )گُ. َو. ر̊ (گفتاورد   

گفتن بخشی از سخن دیگری.باز  

گپ.  گفت و شنود،ُت( : )گُ. گفتگو  

: )گُ. َت( گفت و گو، گفتار. گفتمان  

راندن، گپ ـ  سخن» گوفتن « : )گُ. َت( گفتن

آنکه گوینده:  گفتار.گوش: زدن، گفت و گو کردن.

. سخنگویی، سخنوریگویندگی:  گوید. سخن می

به گفتن، بگو، و   فرمانگو:  درخورگفتن.گفتنی:  

ستگو،   پسوند، مانند: را به چم گوینده بسان

خواهدگفت، بگوی،   .  )گفت، گوید،دروغگو

 گوینده، گویا، گویان، گفته، گوش، گویش(. 

" ز بدها جهاندارتان یار بس   
"   فردوسی  مگویید از اندوه و شادی به کس.     

رنگارنگ و خوشبوی  بخش» گول « : ) گُ(  گل  

 برخی گیاهان که اندام باروری درآن جای دارد.

گل دار یا درگیاهان  زایشیار گل یا شکوفه ساخت

است. کارکرد زیست شناختی گل بهم   انهنهان د 

به  یاخته ی زایشی   رسانیدن یاخته ی زایشی نر 

ماده است. این فرایند با گرده افشانی و یاری  

 خرفسترها، پروانه ها وپرندگان انجام می گیرد.

" ز گل بهره ی من بجز خار نیست    
"فردوسی    .ت جهاندار پیکار نیس بدین با      
خاک آمیخته به آب. » گیل« : )گِ(  گل  

شتاب داشتن.گل برسرداشتن:   
" که گر گل به سر داری اکنون مشوی    

" فردوسی    .یکی تیز کن مغز و بنمای روی       
    .از گل سرخ آبگونه یی خوشبو: )گُ( گالب

" ندید از درخت اندر او آفتاب    
" فردوسی    .به هر جای جوی روان چون گالب      

و  نخ  : )گُ. ب̊ ( گل های برجسته که باگالبتون

زر و سیم روی پارچه می دوزند.  رشته های  

درختی است گلدار از تیره ی دو  ( : )گُگالبی

 لپه ای ها و از خانواده ی گل سرخیان، میوه ی 

امرود. آن سروی دیسه، شیرین و آبدار است.   

روییدن   چگونگیگیاه شناسی،  (  )گُ. ل̊: گل آذین

تکی: دم گل تنها به یک   ~ ا.گل بر روی شاخه ه

   چسبیده وگروهی دارای چندین دم و گل باشد. گل

هنرچیدمان، سامان دهی و  ()گُ. ل̊  :گل آرایی   

 آراستن گل ها، دسته گل، تاج گل، چنبره ی گل. 

افشاننده ی گل، ریزنده ی   : )گُ. ل̊. ا َ(گل افشان  

یماری سرخک. ‖ ب  گل، پراکنده کننده ی گل  

" به فرمان ببردند پیروزه تخت    
" فردوسی   .نهادند زیر گل افشان درخت       

سرخ شدن چهره، بر   (.تَ )گُ. ل̊. ا َ :گل انداختن  

 افروخته شدن ‖ گرم شدن گفتگو‖ نخش و نگار 

* روی پارچه یا نفج.   

گلندام، زیبا و نازک تن.  )گُ. ل̊. ا َ( :گل اندام  

ِغل دادن چیزی   ( ]گالنیدن[ن̊. دَ  گِ/ : )گَگالندن

غلتاندن. گالننده: تکاننده. گرد روی رویه یی،    

درگیر  گالویزشدن:  دست به گریبان. )گَ(: گالویز 

 شدن، دست به یخه شدن، دست به گریبان شدن.  

: )گُ( بانگ بلند، آواز رسا. گلبام. گلبانگ  

های  گل، برگر: )گُ. َب( دومین چنبره د گلبرگ   

گوناگون. های  رنگ با ریخت نازک، رنگازیبا،   

" چنین تا بیامد مه فرودین    
"فردوسی   . بیاراست گلبرگ روی زمین      
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بیخ بوته ی گل. بوته ی گل،  )گُ. ُب( :گلبن  
" برفتند هر دو برابر ز مرو    
" فردوسی  خرامان چو در زیر گلبن تذرو.     

تیره ی چتریان گیاهی دوساله ازَپ( : )گُ.گلپر  

ر آشپزی کاربرد دارد. خوشبو است و د   

باغبان، گلکار، پیراینده گل.  : )گُ (گل پیرا   

.، دست چینگزینش برگزیده،: )گُ( گلچین  

گلچین کردن:  آنچه میان چند چیز برگزینند. 

دست چین کردن.  برگزیدن.  

آتشخان گرمابه، تون.  ( : )گُ. خ َگلخن  

   : )گُ. چ ِ( غلغلک.گل خوچه 

  گل.: )گُ ( گلستان، جای پرگلزار

" چو خورشید بر زد سر از برج گاو    
" فردوسی  ز گلزار برخاست بانگ چکاو.      

گلزار.: )گُ. ِل( باغستان، بوستان، گلستان  

" تهمتن ببردش به زابلستان    
" فردوسی   .نشستنگهی ساخت در گلستان      

گلزار، گلستان، باغ پرگل.: )گُ. َش( گلشن  

خانه.گلشن:   

گار " نشستند در گلشن زرن   
" فردوسی  بزرگان پر مایه با شهریار.     

های ریز    : )گُ. ُم. ِژ( کورک و جوشگل مژه   

ید. که در پلک چشم پدید می آ  

آمیخته یی ازگل سوری  (. گَ: )گُ.َل. ن̊گلنگبین

و انگبین. )گل گالب(   

بخش درونی گردن گذرگاه گلـُگ « » : ) گَ( گلو  

  به دستگاه گوارش سرخنایاز خوراک و نوشاک

به شش ها.  از نای *و پناد   

" فروهشته بر گردن افراخته    
"فردوسی    .چونای دم اندرگلو ساخته       

ـ  َب( پرخور، شکم پرست، بسیار)گَ. :گلوبنده

، شکمباره. خوار  

گذرگاه‖ گذرگاه خوراک و نوشاک. : )گُ( گلوگاه  

: )گُ. ِل( هرچیز گرد و بهم پیچیده، مانند گلوله  

   ‖ فشنگ برای تیراندازی. گلوله ی نخ یا پنبه

گالیه، اندایه، نمایاندن ـ  » گیلگ «  . ل ِ(  )گِ  :گله  

 دلتنگی از کسی. گله کردن.بازگفت ناخشنودی. 

" بدو گفت خاقان که ما را گله   
" فردوسی   .بخت است و کردم به یزدان یلهز      
رمه، گروه، دسته. رمه ی گاو و  : )گَ. ِل( گله  

ن. گوسپند و دیگر چارپایا   

" وزان پس برفتند سوی گله   
" فردوسی    .کجا بود در دشت توران یله      

چوپان، شبان، نگهبان گله، : )گَ. ِل( گله بان  

. گله دار  

گله گزارنده، گله مند،: )گِ. ل ِ گُ( گله گزار  

*اندایه مند.، اندایه کن  

لیزابه ی دهان آدمی و  : ) گِ( آب دهان،گلیز

 جانوران. 

( ِگلکار، کارگرساختمان، الدگر.: )گِ. گَگلیگر  

. ازپشم یا پنبه  *گونه یی بوپ )گِ( :گلیم  

‖   ناپدید، پنهان، اپیداازنگر دور و ن: )گُ( گم

  گم شدن ، گم کردن. آمیزه ها: سرگشته، آواره. 

‖   کسی را برکاری گذاشتن: )گُ( گماشتن، گمار  

 سدا و آوای پا هنگام راه رفتن ‖ چمچه. 

  .گماشتن » گوماردن «  دَ( )گُ . ر̊. :گماردن

: )گُ. دَ( گماشتن.گماریدن   

]گماردن ـ گماریدن[ کسی  : )گُ. ش̊. َت(گماشتن  

آنکه می گمارد. گمارنده: بر سرکاری گذاشتن. را   

چاکر. آنکه گمارده شده است. نوکر.گماشته:   

چشم دوختن.چشم گماشتن:   

" هم آیین پیشین نگه داشتی    
" فردوسی  شتی.یکی چشم بر تخت نگما       
پندار، پنداشت، اندیشه،» گومان«  : )گُ(  گمان  

بی دودلی.بیگمان:  نگر، باور.  

" چنان بد که در کوه چین آن زمان    
"فردوسی    .دد و دام بودی فزون از گمان      

است  " تو را جنگ با اشتی گر یکی   
" فردوسی   .خرد  بی گمان نزد تو اندکی است       

.مان، پندار: )گَ. ِن( گگمانه   

‖  باوریدن، اندیشیدن: )گَ. دَ( پنداشتن، گمانیدن  

 گمان کردن، گمان بردن. 

" سپاهی که سگسار خوانندشان    
" فردوسی   . پلنگان جنگی گمانندشان      

سرگشته، آواره، آنکه درزندگی  : )گُ. م̊  (گمراه  

   گم کرده راه. راه نادرست گزیده باشد.

اشناس، بی نام ونشان. (ناشناخته، ن : )گُ. م̊گمنام  

شاشیدن،   » گومختن«  : )گُ. خ̊. َت(گمیختن 

  پیشاب کردن ‖ آمیختن.

پیشاب، شاش.» گـ مـِز« : )گُ(  گمیز   

: )گُ. دَ( به شاشیدن واداشتن. گمیزانیدن  

: )گُ. دَ( شاشیدن. گمیزیدن  

  زشت کاری، کاربد، بزه.» ویناه « : )گُ( گناه

بزهکار، تبهکار. گناهکار:   

گفت تو دور باش از گناه  " بدو   
" فردوسی  جهان را همه چون تن خویش خواه.     
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چخت بلند و کمانی    د «ـ  » گومب: )گُ.َب(  گنبد

نمار   رامگاه ‖ر باالی برخی ساختمان یا آدیسه د   

. . کوپلهیین بندی به سپهر‖ گونه یی آ   

" چو خورشید تابان ز گنبد بگشت    
   ی"فردوس    به کردار آهن بتفدید دشت.    
پنهان شده زرو سیم و گوهر » گنج « : )گَ(  گنج  

دارایی، داراک.   . در جایی  

" بفرمود کان کودکان را چهار   
"فردوسی    .ز گنجی درم داد باید هزار      

همدان نام گردشگاهی در ج̊. م ِ(: ) گَ.گنج نامه   

از   نبشته با دو سنگ در دامنه ی کوه الوند 

شایار شاه. شاهنشاهان هخامنشی، داریوش و خ  

چیزی را در ]گنجانیدن[  : )گُ. ن̊. دَ(گنجاندن

آنکه می گنجاند، گنجاننده: دادن.  ی جایجای

جای داده شده. گنجانیده:   

به    ، گنجاندن.در : )گُ. دَ( جای دادنگنجانیدن

 گنجیدن واداشتن. 

اداد، ج گنجیدن،)نام ستاک از(  : )گُ. ی ِ(گنجایش

توانایی.  ‖ شایستگی.گنجا   

: )گُ ( توانایی گنجیدن. گنجایی یافتن: ییگنجا  

 گنجیدن و گنجایش یافتن. 

شاهنامه نامه ی فرهنگ و منش ایرانی است، نامه ی هزاره   )... 

های زیستن ایرانیان است در پهنه ی گیتی.این متن را از دیدگاه  

های گوناگون ، از دید ساختاری ادبی و زیبا شناختی، از دید  

دید فرهنگ شناسی،جامعه شناسی، مردم  ساختارهای زبانی، از 

شناسی، روانشناسی، اسطوره شناسی، و باور شناسی می توان بر  

رسید. این همه را می توان درشاهنامه کاوید، پس اگر بگوییم  

دانشکده ی شاهنامه سخنی برگزاف نگفته ایم، این از سرشیفتگی 

رخود  امه چنین گنجایی را دمن به شاهنامه نیست،به راستی، شاهن

    .(دکتر کزازی   «203خنی از سیمرغس » دارد. 
پرنده ی   » وینجیشک «: )گُ. ج ِ(  گنجشگ

. کوچکی از راسته ی سبکباالن  

که ه هابرگ  گونه یی بازی با : )گَ. َج. ِف(گنجفه   

 هشت دسته ی دوازده تایی بوده و هرکدام نامی 

  ند، مانند: تاج، شمشیر، زرسرخ، چنگ. ه اداشت

ر«   َو( ج̊.گَ.: )گنجور  ‖ گنج بان، گنجدار» گنجو 

بایگان.  .نگاهبانانباردار،    

" به گنجور فرمود شاه جهان    
" فردوسی  که گنج آورد در میان مهان.      

: )گُ. دَ( جاگرفتن چیزی در چیز دیگر. گنجیدن  

‖ درست بودن، درست درآمدن.  جا شدن  

" خرد را و جان را همی سنجد اوی    
    فردوسی"  گنجد اوی. کیدر اندیشه ی سخته    

: )گَ. ِن( جای نگهداری چیزهای گرانبها.  گنجینه   

آلودگی. بوی ناخوش، بوی بد، » گند«: )گَ(  گند  

. ، تخمخایه«   گوند »  : )گُ(گند  

گنداب گرمابه. : )گَ( آب گندیده و بد بو، گنداب  

گنده کردن، بدبو   ]گندانیدن[: )گَ. ن̊. دَ( گنداندن

پوساندن.   ‖ ـ کردن ، ناپاک کردن  

زداینده ی ناپاکی و بوی بد.  : )گَ. ز ِ(گندزدا  

: )گُ. ِد. ِل( گرد، هرچیز گرد مانند گلوله. گندله  

گرد کردن. گندله کردن:   

گیاهی   *یکی از بنوها، » گندوم «دُ( )گَ. :گندم

تنه ی باریک و  یکساله با برگهای باریک و بلند، 

 ،شیرینی دانه ی آن برای پختن آرد  تهی، میان  

وجزآن کاربرد دارد. نان    

رو، به رنگ گندم. : )گَ. دُ. م̊ ( سبزه گندمگون  

.: ) گَ. دُ. م ِ( زگیل، آژخگندمه   

گندیدن، تند وبد بوشدن، پوسیدن. : )گَ. دَ( گندن  

   گند، گندیده، بدبو.» گندگ «  . ِد() گَ :گنده

   ، ستبر، ناهموار، زمخت.: )گُ. ِد( درشت گنده

د بو شدن، پوسیده شدن میوه، ب: ) گَ. دَ( گندیدن  

) گندید، گندد، خواهدگندید، بو گرفتن، گنده شدن.  

 بگند، گندنده، گندیده(. 

که گفتن نداند.آن، الل » گونگ « : )گُ( گنک  

سخن. کند سخن، درمانده در : )گُ. گ̊ (گنگالج  

.پهلوان، دلیر، یل، دالور: )گَ(  گو  

" بدو گفت سیندخت کای پهلوان    
"فردوسی   ان و پشت گوان.پهلوان سر      
.مغاک، گودال ،زمین پست  )گَ/ گُ( :گو  

و، بدگو، بیهوده بسان پسوند آید.مانند: اندرزگ: گو

 ـ گو، سخنگو، پرگو 

.: گوی، هرچیز گرد گو  

.، گواهی دهندهگواه : )گُ (گوا  

جای پست و نشیب، مغاک و ژرف ‖  ()گَ :گواب  

. خانهچشم آبگیر‖  

ن  که برای تاب خورد   )گُ( تاب، ریسمان :گواچو

گواچه.  به درخت بیاویزند.  

، خوراک که  خوشگوارخوشمزه،  )گُ(: گوارا

  شود. *گوارده زود 

ـ  خوراک خوشگوار، : )گُ ( زود گوار،گواران

 خوشمزه. 

: )گُ. دَ( یاری دادن در گواردن.گوارانیدن  

    [ گواریدن ] « » گوگاریدن : )گُ. دَ(گواردن

.. گوارده شدن خوراک در شکم  

. خوراک کنش گواریدنکار و : )گُ. ِر( گوارش  

.  اندام های ربایش و رانش خوراک:  ~  دستگاه  
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، گوارا.: )گُ. ن̊. ِد( خوشگوارگوارنده  

* ‖ النه ی کلیز.گله ی گاو: )گُ. ِر( گواره  

]گواردن[ خوشگوار بودن. : )گُ. دَ( گواریدن  

 گوارده شدن ‖ سازگارو سزاواز کسی بودن. 

وارد، خواهدگوارید، بگوار، گوارنده، )گوارید، گ  

 گوارا، گواران، گواریده، گوارش، گوارشت(.

گوازه.  .، کابیلهچوبین : )گُ/ گَ( هاونگواز  

ـ  رها کردن، دل برکندن، ول : )گُ. دَ( گوازیدن

ترک گفتن.  کردن، واگذاشتن، دست برداشتن.  

، گوشه زدن، اشاره: )گُ. ژ ِ( سرزنش،گواژه

الغ.  ،شوخی، ‖ ریشخند   سرکوفت   

" گواژه بسی بایدت با فسوس   
" فردوسی  نه مرد نبردی و گوپال و کوس.      

   سرکوفت زدن، سرزنش کردندَ( )گُ.: گواژیدن

 ‖ الغیدن، ریشخند گرفتن. 

گواردن.: )گُ. َت( گواریدن، گواشتن  

جین برای  خور ‖)گُ( اندوختن، گردآوردن:گوال

.، گوالهتاچه گذاشتن پشت خر.   

فراوانی، بسیاری ‖ )گُ. ل ِ( فزونی،  :گوالش  

 رویش، بالش.

بالیدن،   ]گواالندن ـ گواالنیدن[ : )گُ. دَ(گوالیدن

انباشتن.  روییدن ‖ اندوختن. ‖ بزرگ شدن  

) گوالید، گوالد، خواهدگوالید، ]بگوال[، گوالنده، 

 گواالن، گوالیده، گوالش(. 

‖ گـُرد  : )گُ. ن̊ ( دلیر، دالور، پهلوان،گوانجی  

ردار، سپهساالر.س  

" به درگاه شاهت میانجی منم    
"فردوسی   . که در شهر ایران گوانجی منم      
آگاه ‖ شوند، ]گوا[ »گوگای «  : )گُ. ه̊ (گواه

 چرایی، فرنود ‖ گواهی دهنده، نگرنده.

" سپهر و ستاره گواه من است    
"فردوسی  که این گفته آیین و راه من است.     

  ودادن  آگاهی  ییه˚«» گوگا: )گُ (  گواهی

به درست یا نادرست بودن  بازنمود نگرش   

   کاری یا سخنی.

" گواهی دهم کاین سخن راز اوست     
"فردوسی   .تو گویی دو گوشم بر آواز اوست       

  )گُ. م ِ( نامه از سوی کس یا کسان: گواهی نامه

ویژه که کارنامه   گواهی کاری یا گفته یی ‖برای 

ه ی آموزشی  به شاگرد  یک  چرخ  پس از پایان

: گواهی نامه  د مانن، پایان نامه آموزشی. دهند می 

، گواهی نامه دانشگاهی. رانندگی  

. آهنینگرز گران و کوپال،  : گوپال  

ته    آوند یا جایی که دیواره بلند وهر: )گُ(  گود

در زورـ   مغاک، ژرف ‖ فرو رفته داشته باشد.

خانه جای ورزش که پایین تر از رویه زمین  

از زمین. خاک برداری گود برداری:   ست.ا  

    چاله، جای گود، مغاگ. »چاه«  : )گُ(گودال

زمین : )گُ( ژرفا، چگونگی گود بودن، گودی  

رویه بخشی از زمین پایین تراز پست و مغاک،   

جای فرو رفتگی.   پیرامون.  

، آرامگاه.مردهجای خاکسپاری « دخمه   »:  گور  

گ " هرآنکس که پیش من آید به جن   
" فردوسی   .نبیند بجز دوزخ و گور تنگ      
،  پستانداری همانند اسپ خر، گور» گـُر« :  گور

راه سیاه، درافریقا زرد کمرنگ با راه  پوستش 

و گروهی می زییند. می شوند   هیافت  

" همی مژده دادش که جنگی پلنگ    
   "فردوسی    .ز گور ژیان کرد کوتاه چنگ    

بیماری خوب نبالیده   : کوتوله، آنکه در پی گورزا 

باشد.و نگوالیده   

آرامستان،  » دخمگستان«   .س̊ (: )ر ِگورستان

 جایی که در آن گور بسیار باشد.

پیشه اش کندن گور است،: )َک( آنکه گورکن  

مانند خرس ولی کوچکتر  جانوری ه گورکننده ‖

و شب شکار می کند. زمین می زیید که درزیر  

گوز بر  ردکان ‖، گگردو » گـُـز «)گَ.و˚(  : گوز

کردن. گنبد افشاندن: کاربیهوده  

" تو با این سپه پیش من رانده یی    
" فردوسی  همی گوز بر گنبد افشانده یی.      

درخت گردو.زمین پر ز ِ. س̊ (گَ.: ) گوزستان  

از  جانوری زیبا  « زنـ و  گ »: )گَ. َو. ز̊ ( گوزن

، در  شاخ های بلند خانواده ی جفت سمان دارای 

می زیید. گاو کوهی. جنگل ها  

" از این پس نه آشوب خیزد نه جنگ    
  "فردوسی   به آبشخور آید گوزن و پلنگ.    
  .چفته ‖ کلیز : خمیده، کمانی،گوژ

کلیزانگبین. گوژانگبین :   

مرا روزگار این چنین گوژ کرد  "   
" فردوسی  دل بی امید و سری پر ز درد.       

گاو ـ شود. برنا  گاو تا  )ل ِ( زاده ی :گوساله

بسیارنرم و خوشمزه است.گوشتش   خردسال.  

و   جانوران راماز»گـُسپـ ند«  : )س̊. َپ(گوسپند 

آن کاربرد دارد. گوشت و پشم  . شیر،گیاهخوار  

" جدا کرد گاو و خر و گوسپند    
   " فردوسیبه ورز آورید آنچه بد سودمند.      
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جانداران، دارای یاندام شنوای » گــُش « :گوش  

خش، درونی، میانی و برونی. سه ب  
گوش داشتن: نگهبانی و نگهداری کردن. گوشمالی:  

گوش خواباندن: چشم براه  کیفردادن، به سزا رساندن.  

. دیگر آمیزه ها بسیار  وبودن. گوشزد: یادآوری.   

" سه پاس تو گوش است و چشم و زبان    
"فردوسی  .این سه رسد نیک و بد بی گمان کز     

نیده شدن.شبه گوش گذشتن:   
" هنر هر چه بگذشت بر گوش او    
" فردوسی  به فرهنگ یازان بدی هوش اوی.     

آهسته زیر گوش گفتن.به گوش گفتن:   

" چنین دید در خواب کو را به گوش    
" فردوسی   .نهفته بگفتی خجسته سروش      

  گویش.گفتار،  ،گفتن ( نام سناک از ) ()گُ. و ِ :گوش

 سخن، سخن گفتن. 

خوراکی و بخش های » گـُشت «    ()ش̊  :گوشت

جای   زیرپوست که درمهره دارتن جانوران  نرم

های  ماهیچه ها را می پوشانند. استخوانو د نارد 

 چارپایان،،پستاندارانبه ویژه خوراکی تن جانور 

و مرغان و برخی ماهیان.  پرندگان  

)َش( گفتار، سخن، گویش. : گوشن  

، همانند گوش. مانند  : )ش̊ ( گوشگوشوار   

: )ش̊ .َو( فرمانبر. فرمانبردار. ور گوش  

در دانش اندازه، بسیارگوش:   : ) ِش( گوش، گوشه

شش گوشه،  شش گوش: بسیار پهلو.بسیار گوشه، 

پنج گوشه، پنج پهلو.  پنج گوش: شش پهلو. 

سه  سه گوش: گوشه، چهارپهلو. رچهارگوش: چها 

 گوشه، سه پهلو.  

‖  کنج، کنار، گوشانه » گـُشگ «: )ِش( گوشه  

خن آمیخته به ریشخند. سخن پهلودار.س  

گوشه گیرنده، گوشه نشین،  ) ه ِ. ِش(:گوشه گیر  

 آنکه از مردم دوری گزیند.

گوش کردن، شنیدن. : )دَ ( گوشیدن  

که  *توپال سانی» گو گیرد «  : )گ ِ. ر̊ (گوگرد  

های نزدیک به کوه های آتشفشان می  ـ در کان

اختن  برای سبازدارنده کهرباست   توان یافت،

کاربرد دارد، دارای رنگهای جوراجور،  *گیرانه  

.است  سپید، سیاه، زرد، بنفش و سرخ  

نابخرد، پخمه ، کانا، کالیو. : )گُ( نادان، گول  

سدای سگ. واغ واغ سگ. (  : )دَ گولیدن  

  بسان پسوند  ‖ روش. رنگ  ‖  گونه » گـُن «: گون

ـ   اللهآذرگون،  :همگون، مانند   و سانفام و به چم 

گلگون، نیلگون، گندمگون.   گون،   

جور به جور، رنگارنگ،  : جوراجور، گوناگون  

 گونه گون. 

" هوا گشت سرخ و سیاه و بنفش    
" فردوسی ز بس نیزه و گونه گونه درفش.       
چسبیده به  رخسار درست استخوانی : )ِن( گونه 

  ، برجستگی دو سوی چهره.آرواره

روش،    ‖ گون، ریخت » گـُـنـ گ « : )ن ِ(  گونه 

سان.دگردگرگونه: شیوه، سان.   

" برآمد دگر باره بانگ سرود    
" فردوسی  دگرگونه تر ساخت آوای رود.      

‖ سنگ  سرشت  ‖  نژاد » گهـ̊ر«   ( َه) :گوهر 

  ، مروارید.بهادارمانند: پیروزه

" جوان بود و از گوهر پهلوان    
" فردوسی  خردمند و بیدار و روشن روان.      

ارآخشیگ.( چه َه: ) گوهران  

" چو این چار گوهر به جای آمدند    
"فردوسی   .مدند ز بهر سپنجی سرای آ      

دگرگون کردن،چیزی را به . دَ(  َه) :گوهریدن 

کردن. گهولیدن.  دگر چیزی دیگری  

( از گوهر، گوهری، آراسته به   َه) :گوهرین 

 گوهر، دارای گوهر. 

که گرد و گلوله مانند  *ابدامی » گـُی « :گوی

زه ی آن از هر سو تا میان برابر باشد، مانند اندا

   .چوگانبازی گوی بازی.  گوی  توپ، 

" ز چوگان او گوی شد ناپدید    
"فردوسی   .تو گویی سپهرش همی بر کشید       
، سخن گوینده  گوینده، سخن گو » گـُیاگ « :گویا

 ‖ گوییا، به گمان ، پنداری، گویی ‖ روشن، رسا.

یوا سخن. ور، شآ زبانگویا زبان:   

" چو بشنید کودک ز نوشین روان    
" فردوسی  .سرش پر سخن گشت و گویا زبان      

کوبیدن، کوفتن، خرد کردن.: )س̊. َت( گویستن  

   ش، گفتار، سخن، گفتن ‖گونه ِگو) ی ِ(  :گویش

هایی از یک زبان که ناهمگونی آوایی دارند  ـ 

دگان سخن یکدیگر را در می یابند.گوین ولی  

سخنسرایی، سخن )َی. ِد ( سخنوری،  :گویندگی   

گوینده، گوینده بودن.  ی  پیشه ‖ سخنگوییسازی،   

" زبان چرب گویندگی فر اوست    
" فردوسی   دلیری و مردانگی پر اوست.      

در رسانه  گویندگی  آنکه پیشه اش ِد(: )ی َ.گوینده 

سخنگو. ها باشد.ـ   

" چنین داد پاسخ بدو مرد پیر   
"فردوسی    .ده و یادگیرکه ای شاه گوین      
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، سخن گفتن. )گویید، گوید، گفتن(  : )دَ گوییدن

خواهد گویید، بگوی، گوینده، گویا، گویان، 

 گوییده، گویش(. 

:گه گاه گاه، زمان، هنگام.: )گ َ. ه َ( گه  

آمیزه ها: آنگه، ناگه.  .گاه گاه، برخی زمان  

نشان آمد از گفته ی راستان  "   
" فردوسیگه باستان.  که دانا بگفت از       

بوته ی زرگران. )گ َ. ه َ(:  گه  

ناگه گیر.  ،ناگهانی رویدادی ()گ َ. ه̊  :گه گیر   

  ( گاهنبار، گاه باره، در استوره ـه َ: )گُ. گهنبار 

ریایی نام شش جشن است که و آ  های زرتشتی

شش در *ایرانیان در پیوند با آفریده شدن گهان  

روز برپا می کردند. میدیوزرم )در اردیبهشت ماه(،  
میدیوشم )در تیرماه( پتیه شهیم )در شهریورماه(،  

ایاسرم )در مهرماه(، میدیارم ) در دی ماه( همسپتمدم 

 )در آخر سال (. 
بستر  گاهواره،» گاهوارگ « : )گَ. ِر( گهواره  

برای تاب دادن آنرا از دو سو به جایی  نوزاد.   

 می بندند. 

شیر " نه گهواره دیدم نه پستان نه    
" فردوسی  نه از هیچ خوشی مرا بود ویر.      

. ربه چیز دیگ  دگرکردن چیزیدَ( : )گَ.گهولیدن  

رستنی که از زمین روید.هر » گیا « (  ه َ) :گیاه  

روییدنی. هر   

" سپاهی بیامد به درگاه شاه   
" فردوسی  که چندان نبد بر زمین بر گیاه.      

هش . ِش( دانش بررسی و پژو ه ̊) :گیاه شناسی  

 در باره ی گیاهان.  

ریزه  برنج و لپه و گوشت از : خوراک گیپا  

   شده  در شکنبه ی گوسپند.

جهان، گوی زمین و سپهر و  » گتیگ « : گیتی 

آنست. از ستارگان و هرباسپ ها و  هرچه در

 کهکشان ها. 

" تو را از دو گیتی برآورده اند    
" فردوسی  به چندین میانجی بپرورده اند.      

نمار به خورشید. : ) ا َ( گیتی فروز، روز گیتی اف  

" چو برگشت خورشید گیتی فروز   
" فردوسی    .بیامد دمان تا به کوه اسپروز      

: آرایش دهنده ی گیتی،آفریننده ی گیتی  گیتی آرا 

 که نمار به خداوند است.

: نمار به خداوند. گیتی پناه   

" ببر این همه هدیه ها پیش شاه   
   "فردوسی   گیتی پناه.بگویش ز دادار     

   کم هوش.پریشان، ، سرگشته، آشفته: گیج

دو بخش باالی چهره کمی   : )ج̊ . ه ̊ (گیجگاه

   چشم و گوش.گوشه  پایین تراز پیشانی میان

: ) دَ( گیج شدن، گیج خوردن، گیج گشتن. گیجیدن  

به خود کشنده، هنایش گذار، دلربا،  : گیرنده،  گیرا  

سخن گیرا، سدای گیرا.  فریبنده، زیبا، دلفریب.  

]گیرانیدن[ افروختن، روشن  : )ن̊. دَ( گیراندن

‖ شوند گرفتاری کسی شدن. کردن  

: )َر. ِد( دریافت کننده، ستاننده‖ رباینده، گیرنده   

لرزش دلربا‖ دستگاه های گیرنده و فرستنده ی 

آوایی و نگاره یی.  های  

گرماگرم، درهنگامه ی کار، در : ) ُر( گیرودار 

ار، در گیراگیر کار.  میان ک  

. گیسو، موی بلند » گـِس «  :گیس  

، شیرین ه یی سرخ یا زردرنگ، میو: گیالس

ولی کمی بزرگتر. همانند آلبالو  

رخی واژه چم   پایان بکه در  پسوند » گن « : گین

شرمگین،  رنگین، : مانند ، را می رساند  دارندگی

 اندوهگین، آزرمگین، شوخگین. 

ش که رویه آن از نخ یا ( گونه یی کف)و ِ :گیوه  

 ابریشم بافته شده است و زیرش از چرم یا جزآن. 

. کیهان، گیتی» گهان «  :گیهان  

" تو داری بزرگی و گیهان تراست    
" فردوسی  همه بندگانیم و فرمان تراست.      

.، ایزد  خداوند : گیهان خدیو  

" به دارنده یزدان گیهان خدیو    
"فردوسی  و.که دورم من از راه و فرمان دی      

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  
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» گ«    ته های کم آشنا در واواژ   
 ..................................................   

 آسه: محور

 ابدام: جسم

ــ اندایه مند: گله گزار اندایه: گالیه  

 اوگ: اوج 

 بساوانام: اسم ذات )نابساوانام: اسم معنی(

 بنو: غله 

 بوپ: فرش 

 پرگ دادن: اجازه دادن 

 پروانه: اجازه 

 پستایی: نوبتی 

 پناد: هوا 

 پویندگی: فاعلی 

 پویه: فعل 

 پوییده: مفعول 

 توپال: فلز 

 توپال سان: شبه فلز 

 چخت: سقف 

 چمانی: ساقی 

 دستینه: امضاء

 دیسه: شکل

 رمن: بیشال، جمع 

 زاد نام: اسم ذات 

 زگال: ذغال 

ه(  اهه: ناریخ سال و مسالم   )سال م   

 سامه: شرط

 سرخنای: مری 

 سرشته: خمیر

 شومخ: جعفری 

جملهگزاره، فراز:   

 فروزه ی پویا: صفت فاعلی 

 کارگزاری: استخدام 

 کلیز: زنبور 

 کلیزانگبین: زنبورعسل 

تاریخ  کارنامه،  :  کهنگاه  

 گذرا:  فعل الزم 

 گمیز: ادرار

 گمیزدان: مثانه

 گوارده: هضم شده 

 گهان: جهان 

بریت گیرانه: گ  

 ناگذرا: فعل متعدی 

 ناهار: گرسنه

 نای: حنجره  

 نفج: کاغذ 

هواپناد،  وای:   

 ویر: ذهن 
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الی  *میان چیزی، توی چیزی، الی نبیگ، :ال  

  *‖ دوکارد. پهنا دوپارچه  پارچه دوال :   دیوار.

یا   تو در تو‖ هر یک از تارها در نخ ال به ال : 

 ریسمان، نخ یا ریسمان دو ال، سه ال و جزآن. 

الییدن ‖ کاهیده ی   از فرمان  ،: کاهیده ی الیال  

گو، پرگو. هرزههرزه ال: الینده،   

با زاری از  درخواست  » البـ گ «: )ب ِ( البه   

زاری و  و درماندگی، سخن نیازمندانه،  نیازراه 

چاپلوسی.   ، خواهش  

" بکوشم کنون از پی کار تو    
"فردوسی    .ین البه و ناله ی زار توا از      

البه کردن، زاری کردن، درخواست (  : )دَ البیدن  

 داشتن با البه و زاری. 

. ، ولگرد ، تهی دست : مستمند، بی چیزالت  

  ،  سنگ کانی کبود رنگ: ) ژ̊. َو. ر̊ ( الژورد

 سوده ی آن در نگارگری کاربرد دارد. 

" چو خورشید روی هوا کرد زرد   
" فردوسی    .بیانداخت پیراهن الژورد       
را می رساند،  « جا » : بسان پسوند می آید و الخ   

. مانند: سنگالخ، نمک الخ، دیو الخ  

: ) ه ِ( پینه و پاره، درپی. الخه  

دوز.  : پینه الخه دوز  

الچ ‖   ،ماده ی هر جانور، سگ الس: الس

ماده، زمانی که   به چمدردرودگری و توپالگری  

در گودی فرو رود، نر و الس   ی چیزیدندانه ها

 چیزی بخش برآمده : می گویند. نر و الس کردن

  فرو بردن. فرورفتگی بخش دیگر را در

چشم چرانی کردن.  الس زدن.: )دَ( دنالسی  

  در جنگل، پوشش تیره رنگ : )ش̊. َب( الشبرگ

آید.    شاخه ها پدید برزمین که از پوسیدگی برگها و  

الغ تره،  کی دسته،شاخه های سبزی در یک :الغ  

‖ بازی، شوخی. *شومخ یک الغ *رغم،پاس  الغ  

باریک اندام ≠ فربه. : )غ َ( الغر  

الغرشده، باریک ونزار شدن. : )غ َ. دَ( الغریدن  

  

لب موبدان خشک و رخساره تر      
.   فردوسی  زبان پر ز گفتار با یکدگر        

  

 

 

   

 

 

و   : ) دَ ( شوخی کردن، گفتن و خندیدنالغیدن

 سر به سر گذاشتن، ریشخند کردن.

خودستایی به دروغ، بسیارگویی و پرگویی : الف  

. گویی، هرزه درایی. یاوه سراییگزافه   

" نگوییم چندین سخن بر گزاف   
" فردوسی .  بیچاره باشد خداوند الف که      

خود ستایی کردن، الف زدن، سخن : )دَ ( الفیدن  

 گزاف و بیهوده گفتن، هرزه دراییدن.

وشش چوب آوند گود چوبی‖ پ : الوک، تغار، الک   

مانند الک پشت.  برخی جانوران. مانندِ   

گ» کـ س  : )ک ̊. َپ. ش̊ ( پشت  الک سنگ  «   و 

جانوری از تیره ی خزندگان، تخم گذار، پشت، 

پوشش استخوانی جای دارد،   گیاهخوار، تنش در

دست و پایش کوتاه است و هنگام ترس و سیج  

گونه یی در آنها را زیر الک خود پنهان می کند.

 دریا می زیید. 

  ، گنگ، بی زبان.آنکه گفتن نتواند : الل

به ره ی سوسنی ها،  پیاز دار از تی   ی: )ِل( گلالله  

 رنگ سرخ، زرد و سپید. 

گذاشتن  : )ِل( چراغ پایه دار آبگینه یی برایالله  

*سپندار. کردنو روشن   

آوند سفالین بزرگ، تغارگلی. : ) ن̊ ( النجین  

   *، کلیزآشیانه ی پرندگان» آشیانگ«  ()نِ  :النه 

.  ، خزنده، درنده، خرفسترهاجانورانو دیگر   

گر، چاپلوس. : ) و ِ( البهالوه گر   

‖ ته نشست یا   درآب ته نشین شده   : گل نرمالی  

   ز. آب رَ  در » د ُر̊ د«

‖ الیه  هر بخش از چینه های زمین: ) ی ِ( الیه   

ر جامه ‖ پوسته چیزی ‖ در ـ  میان رویه و آست 

الشبرگ ها و ماتک های  الیه های  پوششجنگل 

. زمینبر  دیگر  

‖ هرزه  سگ زوزه و ناله ی ‖ نالیدن(  : )دَ الییدن

به الییدن، بالی، فرماننالنده. الی، الینده: گفتن.   

 و به چم الینده بسان پسوند، مانند: هرزه الی. 
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گوشتی  بیرونی، دو بخش  » لب ـ لپ « : )َل (لب

و سرخ رنگ باال و پایین دهان که دندان ها را  

لب  بر   لب تر کردن،آمیزه ها:   پوشاند.می 

   چیدن، لب به دندان گزیدن.

" هر آنگه که بر گاه خندان شود    
   فردوسی"  گشاده دل و سیم دندان شود.     
لب جوی، لب  لبه، : )َل( کناره ی هر چیز.لب

، لب بام. ایوان  

"  بگشتند گرد لب جویبار    
"فردوسی   .گرازان و تازان ز بهر شکار       

: )َل. دَ( بوسیدن. لب دادن  

زادی لب.رشکافتگی ماد ِش(  .̊ب: )َل.لب شکری  

لب  گزیدن . گَ. دَ( پشیمانی،̊ب)َل. :لب گزیدن  

خشم و ازشگفتی.شرم، اززاز اندوه و پشیمانی، ا  

" چو موبد ز شاه این سخن ها شنید    
" فردوسی   بپژمرد و لب را به دندان گزید.     

لبریز، پر، سرریز، ماالمال،   : )َل. َل(لبالب

لب به لب: پـُر.  سرشار.  

دن لبها به دو سوی  باز شَخ(  .̊ب)ل .  :لبخند

، هنایش لبخند در گوشه چشم ها نیزدیده  چهره  

 می شود. شکرخند، شکرخنده.

انباشته. لبا لب، پر، ماالمال، : )َل. ب̊ ( لبریز   

چغندر( پخته.  چگندر)  : )َل(لبو  

‖ سوی برنده ی کارد. : )َل. ِب( کناره، مرزلبه  

گفتن.  سخنان بیهوده گفتن، هرزه: )َل. دَ( لبیدن  

سوی بینی   ) ُل( دو برآمدگی درچهره در دو :لپ

دو سوی درونی دهان.  . گونه.چشم ها پایین و  

درخشنده، تابنده.، درخشان، )ل ِ( فروزان: لپان  

کوچکتر از نیمه ی    بنوهاِپ( یکی از  : )َل. لپه

هر یک از دو بخش بنوها ‖ نخود ونارنجی رنگ  

* مانند نیمه ی نخود، لوبیا، کالوسک.  

سیلی، چک، تو : )َل ( پاره یی از چیزی ‖ لت

  ‖ بند، نیمه در سرواد.*‖ یک برگ نفجگوشی

، لت خوردن، لت و پار.لت انبان آمیزه ها:  

‖ تکه های سفالی پارچه ی کهنه  : )َل. ِت(لته  

 روی بام در گیالن و مازندران ‖ پالیز،کشتزار.

: )َل.ِت. َل. ِت( پاره پاره. لته لته   

ته جوی و   تیره الیو  گل » لجن« ()َل. جَ  :نلج

بدنام.  ن.آلوده به لج: مال نجل لژن. آبگیر.  

‖   ، دست خشک: )َل. َچ( فرومایه، پست لچر

 چرک، چرکین، چرک الود.

برهنگی. لختی:  : )ُل ( بی جامه، برهنه.لخت  

)َل ( تنبل، سست، تن پرور،  وارفته.  :لخت  

پاره، تکه، بهر، برخ.) ل  (  :لخت  

ز خواهم  چو یک لخت کوه" یکی گر   
" فردوسی  گراینده پیشم  ز توران گروه.      
زمان کمی. : ) َل( لخت  

" ز ره سوی ایوان رستم شدند    
" فردوسی     .ببودند یک لخت و دم بر زدند       

کوچک، تکه ی کوچک.  َل. َت( پاره ی) :لختک  

" همی لختکی سیب هر بامداد   
" ردوسیف   پریروی دختر بدین کرم داد.      
‖ توده ی سفت  ، سفت همِ ـَ لدَ بسته، : )َل. ِت( لخته

 و دوسگن خون.

، کمی ‖ زمانی.اندکی ،: )َل ( برخی، چندیلختی  

چو دید آنچه دید  لختی " بیاسود    
    "فردوسی  شب تیره خفتان ز بر درکشید.    

اخگر، سرشک. ش ِ( زبانه ی آتش، )لَ  :لخشه  

لخچه. جنبش. لغزیده، آتش ‖ لرزه،    

لغزیدن، شخشیدن، لیزیدن، : )َل. دَ( لخشیدن  

‖ درخشیدن، تابیدن.  سریدن  

و بی چربی.  گوشت بی استخوان: )ُل ( لخم  

لرزش، لرزه، تکان، جنبش. )َل ( : لرز  

لغزان، درکارلرزیدن.( لرزنده، ) لَ  :لرزان  

" چو زو این شنیدند لرزان شدند    
"فردوسی  ز اندیشه بر خویش پیچان شدند.      

به لرزه درآوردن،   ]لرزانیدن[: )َل. دَ(لرزاندن

 تکان دادن. 

شیوانیدن. شیبانیدن، ]لرزاندن[ : )َل. دَ( لرزانیدن   

تکان، جنبش. لرزه، لرز، : )َل. ِز( لرزش  

لرز.جنبش،  لرزیدن. (نام ستاک از ): )َل. ِز(لرزه  

" یالن را بباشد همی روی زرد   
" دوسیفر   .همی لرزه افتد به مردان مرد       

جنبیدن، »لرزیدن ـ لرزیتن«  : )َل. دَ(لرزیدن  

لرزش: شیبیدن، تپیدن، تکان خوردن، تنبیدن.   

درکار   لرزان: لرزکننده.لرزنده: تکان، جنبش. 

 لرزیدن، لرزنده.

" بلرزید بر خویشتن شهریار   
"فردوسی    .ز دست و زبان یل نامدار      
  گیر،آبلژم، لجن، گل تیره رنگ ته : )َل. َژ( لژن

 کوالب. 

)َل ( سست، تنبل، ناتوان، بیجان. : لس  

بیکاره، سخت تنبل ‖  : )َل( مردار‖ سست، لش

فرومایه، پست. نامرد،  

، پارگین.: )َل( لجنزارلشاب  

لیسیدن ‖ گشت و گذار کردن. : )َل. َت( لشتن  
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بخشی از ارتش، یکی »لشکر« : )َل. گَ( رلشک  

ا از یگان های بزرگ ارتش، بزرگتر از تیپ ی 

دارای سازو برگ   و   هنگ و کوچکتر از سپاه

. برای رزمیدن  

" سپاه اندک و رای و دانش فزون    
" فردوسی  به از لشگر گشن بی رهنمون.      

آراینده لشکر، فرمانده،  : )َل. گَ( لشکرآرا

: لشکرشکن، دالور. لشکرشکوف سپهساالر.  

" بدو گفت خاقان جز این رای نیست    
"فردوسی  آرای نیست.به گیتی چو تو لشکر      

جای لشکر لشکرجای،: )َل. َک. ه̊ ( رگاهلشک  

 در میدان جنگ. 

لخشاندن، لیزدادن، ُسردادن.: )َل. دَ( لغزاندن  

   به لغزیدن واداشتن. لخشانیدن، : )َل. دَ( لغزانیدن

  ‖ کنش لغزیدن از ستاک لغزیدن.: )َل. ِز( لغزش

   رنادرستی، نادرستی درنوشتاریا گفتا کارنابجا ‖

، سکندری. سرخوردن، لیزخوردن‖   

یک لغزه سیب. : )َل. ِز( برشی از میوه،لغزه  

  خوردن، سر سریدن، ،لخشیدن : )َل. دَ(لغزیدن

  ، کاربه یکسو پا وپیچش چرخشلغزش: لیزیدن. 

کار  درلغزان: خورنده. ز، لیزجای لیلغزنده:  نابجا.

لغزید، دن، لغزنده.) لغزید، لغزد، خواهد لغزی

زنده، لغزان، لغزیده، لغزش(.بلغز، لغ  

: )َل. َس( کچل، بی مو.لغسر  

کردن، جنبیدن ازنااستواری‖   لغلغ: )َل. دَ( لغیدن

و جزآن. تخم مرغ  آوای لغ لغ درمشک آب،  

: )َل. ف̊ ( لب و لوچه، لب ستبرو درشت.لفج  

" خروشان ز کابل همی رفت زال    
" فردوسی  فروهشته لفج و برآورده یال.      

دراز و گردن  پرنده ای است پا)َل. َل( : لک لک

ختان و  دراز، دارای بالهای بزرگ، روی در

* جاهای بلندالنه می سازد، خوراکش خرفستر  

 و خزندگان می باشد. 

افسار، پالهنگ.دهانه ی اسپ،  دهنه، : )ِل(لگام  

بی بند و بار، سرخود.لگام گسیخته:   

" برآشفت و برداشت زین و لگام    
" فردوسی    .کام رخش ناشاد بشد بر پی       
ستور    کوبه از پای ،: )َل. گَ( لت زدن با پالگد

 یا آدمی، آلیز، جفتک، اسکیز.

ـ  آلیز : )َل. گَ. َز. دَ( جفتک انداختن، لگد زدن

، اسکیزه کردن.انداختن، اسکیزیدن  

.: )َل. گَ( آوند بزرگ لبه دارلگن  

*.)َل. گَ( استخوان گردگاه: لگن  

نشستن و  دراز کشیدن و  نگی میان: )َل( چگولم

چیزی.پشت دادن به   

پر، سرشار، ماالمال. : )َل. َل( لبالب، لمالم  

: )ُل. ن̊. دَ( با شتاب خوراک خوردن.لمباندن  

زیرسرین، کپل. : )ُل. َب( بخش زیر ران، لمبر   

: )ُل. َب( تکان، لرزه. لمبر   

،  تنبل، بی رگ ‖ فربه، پرگوشت ( : )َل. تُ لمتر   

و نا هموار.  اندام گنده  

پشت دادن به چیزی.   : )َل. دَ( لمیدن،لم دادن  

پشت  یکبری بر چیزی لم دادن، : )َل. دَ( لمیدن

و دراز کشیدن، آرمیدن. والمیدن.  دادن  

: )ُل. ن̊ ( بزرگ و سنگین. لنب  

فربه، گنده،ناهموار ‖ سرین، کپل، : )ُل. َب( لنبر  

*شکم دادن بخشی از چخت.نبردادن: لران.   

فربه و سرین بزرگ.  ِب( فربه تن،)ُل. : لنبه  

: )َل. ِب( گرد، گوی مانند.لنبه  

: )ُل ( لپ، گونه. لنج  

‖  : )َل. ج ِ( رفتار از روی ناز و خرام، نازلنجه  

چانه.  ‖گرداگرد دهان   

پافشاری  ‖ : چانه زدن در داد و ستد لنجه کردن  

 برای انجام دادن یا ندادن کاری.

تن، بیرون کشیدن،  آهختن، آخ: )َل. دَ( لنجیدن  

)لنجید، لنجد، ‖ خرامیدن. از ریشه درآوردن

 خواهد لنجید، بلنج، لنجنده، لنجیده، لنج، لنجه(. 

  : )َل ( پسر ≠ دختر ‖ شرم مرد.لند

. ) لند=پسر و هور=آفتاب(: )َل. د̊ ( پسرآفتاب لندهور   

درشت اندام، باالبلند و ستبر.  ‖  

د کردن، با  لندلندکردن، غرو لن: )َل. دَ( لندیدن

 خود سخن گفتن از روی خشم. لنده زدن.

   : )َل( سخن زشت و ناخوشایند.لنکاک

. پا بلنگد  پی آسیب که در آدمی یا جانور ()لَ  :لنگ  

. می از بیخ ران تا سرانگشتان: )ِل( پای آد لنگ  

بیکارماندن، فروهشته  : )َل.گ̊. دَ(لنگ ماندن  

 شدن، دست بسته ماندن، بی چاره شدن.

  ( کجی در پارچه.)لِ  :لنگا

: ) َل( چرم نرم ‖ کفش. لنگا  

به لنگیدن  وا داشتن. خود را : )َل. دَ( لنگانیدن

 لنگانیدن. 

ابزار آهنین پیوسته به زنجیر و  : )َل. گَ( لنگر

. ایستا نگهداشتن کشتیریسمان کلفت برای   

جای لنگر انداختن کشتی. لنگرگاه:   

" سخن لنگر و بادبانش خرد    
فردوسی"    ردمند چون بگذرد.به دریا خ      
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نیمه از چیزی، یک نیمه بار، )ِل. ِک(: لنگه  

هرتای از جفت.  یک تای بار، یک تای کفش،  

تا به تا. لنگه به لنگه: در لت.  یکی از دو بخش  

پا، شلیدن، لنگان رفتن ازآسیب  : )َل. دَ( لنگیدن

 لنگان لنگان راه رفتن.

" بلنگید در زیر من بارگی    
" فردوسی    .زگشتم به بیچارگیاز او با     

: )َل ( گونه ی نان بسیار نازک.لواش  

افشره ی آلو برای   جوشانده ی َش()َل. :لواشک

 پهن و خشک کردن مانند لواش.

بنوی کوفته شده با پوست.  )ُل. ب̊. ِش (: لوبشه   

امرد..‖ پسر، روت لخت، برهنه :لوت  

ه، دو بین. : کج چشم، چپ چشم، چشم پیچید لوچ  

، راز کسی را گشودن  : )دَ( مشت کسی رادنلودا

‖ به رایگان از دست دادن.    آشکار کردن  

   خوش سخن، الغگو، سرخوش.: )ِد( شوخ ولوده

  بی باک، رند.: جوانمرد، لودی

تنداب، تندابه.  *: الخیز،لور  

روغن.  آوند برای روغن، خنور: )َن( انک لور  

   و کنده شده به هنایش گود  : )َک( زمینیلورکند

   الخیز(. لور:) الخیز. 

: نوازنده، خواننده. لوری  

" از آن لوریان برگزین ده هزار   
"فردوسی  نر و ماده بر زخم بربت سوار.      

خود را به دیگری      آنکه با چرب زبانی: لوس

. چاپلوس، چرب زبان  نزدیک کند،  

)ِن( چاپلوسانه، از روی فریبکاری.  :لوسانه  

، گول زدن ‖ چاپلوسی  فریب دادن: )دَ( لوسیدن

  کردن.

. گردانیدن بیهوش  : )دَ(لوشاندن  

و بیهوش شدن. از خود بی خود : )دَ( لوشیدن  

نوشیدن. : )دَ ( دوشیدن ‖  لوغیدن  

و  گندم   ، آرد بریان کرده ی: )ُل. ِک( آرد لوکه

کرده از پنبه دانه که هوز  زده  جداخود ‖ پنبه ن

 نشده باشد ‖ ناله ی سگ. 

غیژیدن، خزیدن، نشسته راه رفتن (  : )دَ لوکیدن  

رفتن اسپ و شتر.کودکان ‖ ناهموار راه   

لولیدن. لول خوردن:سرمست، سرخوش. : لول  

: بی شرم، بی آزرم. لول  

: ) ُل ( ابزار برای پیوند دادن دوچیز به لوال

ابزار پیوستن در به چارچوب.  یکدیگر.  

سازنده ی لوال، لوال ساز،  : )ُل. گَ(لوالگر

.  لوالفروش  

و دراز  میان کاواک،  استوانه یی) ِل( ابزار :لوله

. ابزارمیان تهی ن آب و گازبرای گذرانید باریک  

یا بخاری.  برای دودکش گرمابه یی  استوانه   

  .و سرودگو : جوان خوش اندام و سرمست لولی

مانند لولی،  زیبا روی.  لولی وش:  

درجای خود جنبیدن و پیچیدن،: )دَ( لولیدن  

پیچیدن    درهم لولیدن:. لول زدن لول خوردن،

 وجنبیدن کرم ها و مارها. 

، پاتیل بزرگ. مسی دهانه گشاد دیگ  ( : )لَ لوید

 لویز. 

" بیاورد ارزیر و رویین لوید    
" فردوسی  برافروخت آتش به روز سپید.      
کوبیده، نرم شده. از ستاک لهیدن. : )ِل . ه ̊ (له  

یمال کردن. : )دَ( ]لهانیدن[ له کردن ‖ پالهاندن  

میخانه. میکده.: )َل. ه َ( لهر  

له شدن، کوبیده شدن، له و په : )ِل. دَ( لهیدن

 شدن، گندیدن میوه. لهیده: کوبیده، گندیده.

‖ بی چیز، مستمند.: )َت( الت، بی سر و پالیتک  

  آمیخته با : )ت ِ( ترشی له شده ی بادنگانلیته

.چند بوی افزار  

آب زخم.  نیریمناکی و چرکیچگونگی : لیچ  

 آوردن و چرکین شدن زخم. 

: ناپسند، ناروا، گفتار بیهوده.لیچار  

چگال. کمی : آب دهان لیر  

لغزیدن، سرخوردن. لیزخوردن: لغزنده. : ُسر، لیز  

پرمایه و کمی ی  لیزاب، هرآبگونه: )ِب( لیزابه   

* دوسگن.  

لخشیدن، سر ـ  شخشیدن،  : )دَ( لغزیدن،لیزیدن

 خوردن، فروخیزیدن. 

زبان به چیزی  )دَ ( ]لیشتن ـ لشتن[   :نلیسید

لیسنده: با زبان چیزی را پاک کردن. مالیدن،  

فرمان به لیسیدن، س:یل لیسد.چیزی می آنکه   

لگام  :بلیس، و به چم لیسنده بسان پسوند، مانند 

فرمانبردار. لیس:   

) لیشت، لیسد،لشتن، لیسیدن.: )ش̊. َت( لیشتن  

(. خواهد لیشت، بلیش، لیشنده، لیشته  

برای  یا کنف  از پارچه : کیسه ی کوچک لیف

 شستن تن. 

و بند درشلوار.  کِش نیفه، جای گذر: ) ِف(  لیفه  

با دو گونه   *،ها ترشاب  از تیره ی: میوه یی لیمو

پوستش   رنگ زرد روشن،و ترش، به شیرین 

ترش آن از  یگونه ی  وتر از پرتغال است نازک 

 سبز رنگ است.
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شبو و نازک پوست  خو میوه یی: )ُت( لیمو ترش

درخت آن خاردار و  ،یا سبز، گوی مانند  ،زرد 

در   خشکانده اش  ش سپید رنگ است.گلهای

 آشپزی کاربرد دارد. 

، با  : از لیمو ترش بزرگتر است لیمو شیرین

 برش دادن و پوست کندن زود تلخ می شود.

: )و̊ ( آفتاب، خورشید. لیو  

ر  ، پایه دااستوانه یی بیشتر : آوند کوچکلیوان  

آبگونه ها.  وشیدننبرای  یا بی پایه،   

هرزه گو.  چاپلوس.فریبنده، : )ِو( لیوه  

ه گفتن. یاو ‖ : )دَ ( خاییدن و جاویدنلییدن  

 

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
                         

 
 

 

 

                         

   
                                           

 

 
 

 

 

      



 317 

» ل«    وات در شناواژه های کم آ    
  ...........................................................  

ریحان اسپرم، اسپرغم:   

 بربت: بربط 

 ترشاب ها: مرکبات 

 چخت: سقف 

 خرفستران: خستران، حشره ها 

 دوسگن: لزج

 دو کارد: قیچی 

شمعشماله، سپندار:   

 شومخ: جعفری 

باقالی  ، سک: باقاالکالو  

 کلیز: زنبور 

 لگن گردگاه: لگن خاصره  

 الخیز: سیالب 

 نفج: کاغذ 

 ……………………………………… 
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   بجایهم گاهی *.بیشال  نخست کِس  *: جاینامما

.آورده شود  *تکین  نخست کس» من«   

" بدو گفت که رامشگری بر در است   
که از من به سال وهنر برتر است       

نباید که در پیش خسرو شود       
" .   فردوسیکه ما کهنه گردیم و او نو شود       

درشترنگ زمانی ‖  سرگردانسرگشته،  :مات  

گویند گریز نتواند، می شود و  که شاه گرفتار  

 » کیش و مات« و بازی به فرجام می رسد.

تیره. تار،  که درخشش نداشته باشد. : آنچه مات  

. خیره ماندن:  بردن مات: خیره، مات  

ماچ کردن: بوسه،  بوس، ماچیدن.  (از ستاک) :ماچ

 بوسیدن. 

ماده، مادینه ی پستاندارن مانند خر : )چ ِ( ماچه  

≠ نر. ~یا سگ، ماچه خر، ماچه سگ.   

، بوسه زدن.: ) دَ( بوسیدنماچیدن  

‖ زر ناسره. فرومایه، کنس  : پست، ماخ  

   ا جانورآدمی یی  مادهـ مادر« ماد » : )دَ(  مادر

‖  خستین، هسته یین‖ بنیادین، دارای فرزند   

 زمین، خاک، زیستبوم. مادرمیهن. 

یک ز دیگر جدا " زمان تا زمان     
" فردوسی    .شدندی بر مادر پارسا     

مایندر. دَ. ا َ. دَ( زن پدر، نامادری،: )مادراندر   

باشد.به فرزند رسیده : )دَ( آنچه از مادرمادرگان  

ماده بودن ≠ نری ‖   » مادگیه ˚«: )ِد( مادگی

‖  دکمه گذراندن چاک کوچک در جامه برای

.گل و گیاهدر اندام ماده   

وارون نر   آدمی  یگونه  » ماد  گ « : )ِد (ماده

جانوری می زاید،  که از نگرش زیست شناسی 

‖  مادگانبیشال: می زاید یا تخم می گذارد. که 

. آهو، ماده پلنگ، ماده شیراده م آمیزه ها: ک.ـَ مات  

چو فرزند باشد به آیین و فر"   
   فردوسی"     .گرامی به دل بر چه ماده چه نر    
   

 
میازار موری که دانه کش است   
فردوسی . که جان داردوجان شیرین خوش است   

  
  

 

 

 

 

اسپ ماده.» مادیان «  :مادیان  

د " چو رستم بر آن مادیان بنگری   
     فردوسی"     .ه ی پیلتن را بدید کر  مرآن    

. سگ : ) ِن( ماده، ماچه برای خر ومادینه   

جانوری از راسته ی خزندگان،  » مار« :  مار  

، ایش به چندین متر می رسد تنش نرم و دراز

خوش نخش و نگار،   دارای پولک های رنگین و

روی زمین می خزد، دارای و  بی دست و پاست 

مارستان:  ر است. بی زه گونه های زهردار و یا

 جای پر مار. 

سـ̊پـ ند «  ( : )ر̊. اِ. َپ. ن̊ماراسپند  نام » مار   

که آنرا روز بیست و نهم از هر ماه خورشیدی  

مهراسپند، نام فرشته یی.  ‖ سپند می دانستند   

ا َ. ف̊ ( ]مارافسای[ مارگیر،  ر̊.: )مارافسا  

 افسونگر مار. 

ر̊ ( پیچ در پیچ، پر پیچ و خم. ) :مارپیچ   

    .َک( به ریخت مارر̊.): ارپیکرم

ز تیره ی امارگیاه، گیاهی ب ِ( ر̊.  ) :مارچوبه   

زیرزمینی آن نازک و  مارچوبگان، بخش   

   استوانه یی کاربرد  خوراکی و دارویی دارد. 

  َف( مارمانند، ماروش، مارسان. ر̊. ) : مارفش 

، پوستش  َل( جانوری است خزنده ر̊.) :مارمولک

ی پوشیده شده است، گونه ها و  ازپولک های شاخ 

 اندازه های گوناگون دارد. چلپاسه. 

واره.  َا *رایشگری، برای  آمار ‖ دفتر: )ِر( ماره  

ن های پرپیچ و  پیچ و خم، داالچین و شکن،  : ماز

.دیوار خم و گمراه کننده ‖ ترک، شکاف  

می تراود، درخت بلوت کی که ماتچکیده و: مازو   

کاربرد دارد.  *درآشگری پوست و ساخت زکاب   

شدن شیر پس از گرم    و بسته  سفت : )س̊ ( ماست

 کردن و مایه زدن.

" بیاورد زن خوان و بنهاد راست    
"فردوسی  برو  تره و سرکه و نان و ماست.      
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برای نوشیدن  باریک نی  ]ماشوره[: )ِر(ماسوره 

‖ لوله باریک ‖ ابزارگرد و کوچک    آبگونه ها

زیر  ماکو در که خچرخ دوزندگی برای پیچیدن ن 

   ‖ ابزاری در توپ و تفنگ. سوزن جای دارد 

شن نرم بسیار ریز.: )ِس( ماسه  

.شدن، سفت شدنو فسرده )دَ ( بسته : ماسیدن  

سرد. *در آب یا پناد  و چربی  بسته شدن روغن  

  ،به رنگ سبزتیره *بنوهایکی از«  » ماش: ماش

   و خاگی دیسه. بنو سیاه.کوچک 

  ،نبرکه نزد آهنگرانانند امابزاری : )ش ِ( ماشه

ماشه ی تفنگ. مسگران و زرگران کاربرد دارد‖  

: به رنگ ماش، سبز تیره. ماشی  

 و دراز دم. سیه فام  : گونه یی مرغابیماغ

   سیه فام، تیره.ماغگون: 

" چو خسرو گشاده در باغ دید    
   فردوسی"   .همه چشمه ی باغ پر ماغ دید    
 یاسینه ی او سبز بالها و: گونه یی کبوتر که ماغ

‖ مه ، مهاب. سرخ باشد. سبزماغ ، سرخ ماغ  

: جای ماسوره در چرخ دوزندگی. ماکو  

. خانگی خروسو مرغ ک « ر̊ ــ » ک :ماکیان  

" چو این کرده شد ماکیان خروس    
" فردوسی    .کجا برخروشد گه زخم کوس      

 مشت و مال، .مالیدن (نام ستاک از ) : )ل ِ(مالش

. مالش دهنده: مالشگر .الندگیم با دست،  بسودن  

کارگران ساختمان  ابزار ِگلکاران و   ()لِ  :ماله

برای مالیدن گچ و کاهگل‖ تخته ی کشاورزان  

 برای هموار کردن زمین. 

مالش دادن، » مالیدن ـ موشتن «  : )دَ(مالیدن

ن، مرزید یدن روی چیزی، بسودن، دست کش

  بساونده، مالشمالنده: . مالندگی مالش: مجیدن.

  فرمانمال: مجیده شده، بسوده شده. مالیده: دهنده.

به  مالیدن، بمال، و به چم مالنده بسان پسوند، 

)مالید، مالد، خواهد مانند:خشت مال، نمد مال.

بمال، مالنده، مالیده، مالش، ماله(. مالید،  

چو آگاه گشت بر همه گفتگوی "    
"فردوسی   .بمالید بر تخت او چشم و روی     

هر از خانه ابزار ‖ی  خانه، سرا مان «»   :مان

بسان پسوند، ‖  ، مانند همانند  ‖*کاچال.، گونه

چایمان، سازمان.   .دودمان :مانند   

اندیشه مانند:  ودربرخی آمیزه هابه چم منش 

 پژمان، پشیمان،  شادمان. 

تو را خان و مان باید آبادتر "   
" فردوسی    .دل دوستدارن تو شادتر      

‖ همانند. همانا، گویی، پنداری » مانا گ« :مانا  

" همی گفت مانا که دیو پلید    
"فردوسی    بر پهلوان بد که آن خواب دید.      
: پایدار، جاوید. مانا  

مانده آب. و بد بو. : آب ایستادهمانداب  

ماندنی، پایدار، مانا، جاوید. : )ِد (ماندگار  

برجابودن،   شدن،ماندگار» ماندن « : )دَ( ماندن

،  شکیبیدن  ‖شدن   درماندهناتوان و  ‖  ایستادن

ـ باز آمیزه ها:  برجا.پامانده: تیدن.  شگف  ‖ درنگیدن

) ماند، مانـَد،  .، لنگ ماندن، جاماندن ماندن

 خواهد ماند، بمان، ماننده، مانا، مانسته(.  

" به گیتی نماند به جز نام نیک    
" فردوسی    .هر آنکس که خواهد سرانجام نیک      

خستگی، ناتوانی، کوفتگی.  ِد( ): ماندگی  

خستگی گرفتن.   ماندگی دور کردن:  

" بدان ماندگی باز برخاستند    
ُ به ک     " فردوسی    .گرفتن بیاراستند شتی ـ  

فرسود، ناتوان  : )ِد( خسته، کوفته، درمانده، مانده

خستگی. ماندگی: بازمانده.  .‖ فزونی ازچیزی  

" بدان جایگه خفت و خوابش ربود    
فردوسی"    .واز تاختن مانده بود   از رنج که      
  فرزندان.ماندگان، : مانده

" تو این ماندگان مرا شاد دار   
" فردوسی  ز رنج و بد دشمن آزاد دار.      

نند بودن، هما» مانیستن « : ) ِن. َت( مانستن

همگون بودن، همدیس بودن. مانند بودن،   

،) مانست، مانـَد، خواهد مانست، بمان، ماننده  

 مانا، مانسته(. به چیزی یا کسی مانند بودن. 

: ) ن̊ ( ماه آسمان. مانگ   

.  : )مانند سان.هم( همانند، همتا، برابر،  ن̊ن   

" ز پشتش جهان پهلوان و ردان   
" فردوسی   بیایند مانند شیر ژیان.      

. ِد( همانندی، مانند بودن.  ن̊: )َن.  مانندگی   

" ندیدم من اندر جهان تاجور   
فردوسی"       .ین فر و مانندگی پدربد      

. ِد( همانند، مانند، مانا.ن̊: )َن. ماننده  

" برادر بمن نیز ماننده بود    
" فردوسی  جوان بود و همسال و فرخنده بود.     

کاچال، ابزار گوناگون خانه. : )ِن( مان، مانه   

، ، فروگذاشتنرها کردن واگذاشتن،  : )دَ(مانیدن  

مانستن، ماندن.  ،‖ مانند بودنواگذارکردن   

" ز خسرو نبد هیچ مانیده چیز    
" فردوسی  کنون کینه بر کینه بفزود نیز.      
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  فروگذاشته. : )ِد( واگذاشته، مانیده

هرباسپ ها که به گرد زمین  یکی از» ماه«  :ماه

خورشید روشنایی وفروغ را ازپرتو  و می گردد 

‖ زیبا، غشنگ‖ درایران کهن نام روز   می گیرد 

شمار  ماه روز: از هر ماه خورشیدی.دوازدهم   

ماه شب چهارده.ماه پر:    سال و ماه و روز.ـ   

" خداوند کیوان و گردان سپهر    
" فردوسی   .فروزنده ی ماه و ناهید و مهر      
و   ماه نخست سی شش، درماه خورشیدی: یکماه

،یک روز و در شش ماه دوم سی روز است   

است. ازده ماه خورشیدیدویکسال   

آنچه وابسته به ماه باشد، هرماهه، ( نِ  : )ه ماهان  

، مزدی که هر ماه دریافت شود، پولی  ماه به ماه

ماهینه، ماهگانه. که هرماه پرداخت شود.  

تابش و روشنی ماه  هنگام شب،  (  : ) ه̊ماهتاب

 پرتو ماه، مهتاب، مهشید، ماه شید.

،  ماهرو، خوشگل، زیبا روی ( . رُ : ) ه̊ ماهرخ

چهره، ماه روی.  ماه رخسار، ماه  

" مر آن ماهرخ را به پرده سرای   
" فردوسی   .بفرمود تا خوب کردند جای      

که  شتارنو و کوده ی گزارش (. م ِه̊ )  :ماهنامه

نامه.  اه چاپخش شود. ≠ روزنامه یا هفتهمهر  

کمان باریک آغاز  » اندرماه « )ه ِ ( :ماه نو

   .ماههر

دریافت  . ِر( دستگاهی که برایه̊ ) :ماهواره   

*  ،، تلویزیونی، پناد شناسییپیوندهای دورآوای

فرستاده  *وپاره یی آگاهی های دیگر به اسپاش

 می شود.

کوهپایه ‖ : پستی و بلندی زمین، تپه زار، ماهور   

 دستگاهی در خنیاگری ایران‖ نام یک گل. 

   سازاندرودگران و گوهر)ه ِ( ابزار  :ماهه 

. و گوهروب برای سوراخ کردن چ  

جانورآبزی مهره دار،    » ماهیگ «  :هیما

اندازه،  ،نسرد، دارای آبشش و باله با ریخت خو

  تنش های بسیار گوناگون،و نگاره های  رنگ

زرگترین جانور دریایی  پوشیده از پولک است. ب

زای آن به سی  ارنام دارد که د  (رنگ ) بیبالن آ

    متر می رسد.

گ ـ مادگ «: )ی ِ(  مایه    پایه یخ وب بنیاد،  » گـُهر 

سرچشمه ‖ ماتک، گوهرنخستین ‖  بن،  ،هر چیز

 سرمایه. 

" خرد زنده ی  جاودانی شناس     
   ی"  فردوس   شناس.   خرد مایه ی زندگانی     

. انگیزه *،: )ی ِ( شوند مایه   

سرمایه دار،  پررنگ ‖: ) ی ِ( چگال، مایه دار 

 توانگر ‖ با دانش، دانشمند، آگاه. 

ار ایدر است" که یک پیر زن مایه د    
" فردوسی   .که گویی جاماسپ را خواهر است      

واژه برای نیایش، نباد، خدا » پرگست « : مبادا

، خدای نکرده، دور باد، پرگس، پرگست.نکند   
" برو آفرین کرد کاووس شاه   

"فردوسی  که بی تو مبادا کاله و سپاه.      
لند لند کردن، گله کردن. : )ُم. ت̊. دَ(متکیدن  

داستان های کوتاه و خوش آیند،  ()َم . تَ  :متل   

افسانه و داستان پریان، دیوان و جانوران برای 

 کودکان. 

نهالین پر   بالش وآستر ‖ : ) َم/ ِم( پیه سوزمتیل

از پشم و پنبه و پوشیده شده با رویه  شده با پر،

  و گرانتر. یی بهتر پارچه 

ابزار دستی و یا کهربایی  برای  : )َم. ِت( مته 

آوندهای سفالی.  و راخ کردن چوب، توپالسو  

بساویدن، دست ـ ، بسودن، : ) َم. دَ( مالیدنمجیدن

 مالیدن، پساویدن. 

* با ا ََرش. پا و دست   *ساک پا با  : )م ُ( بندگاهمچ  

شده،   مالیده: )ُم. ل ِ( فشرده و درهم شده،مچاله

مچاله شده.*مانند نفج له شده.  

رفتن از روی ناز. : )َم. دَ( خرامیدن، راه مچیدن  

: )ُم. خ ̊( امید، امیدواری.مخت  

.پنبه پاک کردن  : ) َم. دَ(مخمیدن   

خزنده،  ‖ ، راه رونده: )َم. َخ. ِد( جنبندهمخنده  

کوچک.  *خسترهای  

روی   خزیدن ‖: )َم. دَ( جنبیدن، لغزیدن، مخیدن

چسبیدن.  آوردن ‖   

بی مر:  *.اندازه، پیمانه ‖ شمار» مر« : )َم(  مر   

    ر، فراوان. بیشما 

" بیامد به پیرامن تیسفون    
" فردوسی  وز مر برون.  سپاهی ز اندازه      

   یی  شیشه  تنگآوند چینی ،  : )ُم. َت(مرتبان

   . و شکرینه شیرینی های خشکیا برای ترشی 

‖  آدمیزاد نر، نرینه ‖ آدمی مرد«» : )َم (  مرد   

، جوانمرد.دلیر، دالور، نترس، بی باک، بخشنده  

همه گرز دارن مردان مرد "   
فردوسی"   مه شیر مردان روز نبرد.ه     

.نیست  آب ایستاده و روان: )ُم ( جایی که مرداب   

، به چم مردن،  درگذشتناین واژه : )ُم ( مرداد

  .است  و نابود گردیدن نیست 
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بایاست که  ماه پنجم خورشیدی : )ُم (مرداد  

  ی وبه چم بی مرگ که نامیده شود مرداد«  َ» ا

:  مردادگان   االد براین، است. زندگی جاودان

که ایرانیان باستان آن   هفتم از ماه امرداد روز  

 را جشن می گرفتند. 

الشه، کالبد بیجان. » موردار«   : )ُم (مردار   

" همی خورد افکنده مردار اوی    
   فردوسی"وی.  ر از جامه برهنه تن خوا    

ری ، مردی، دلی » مردانگیه˚«)َم. ن ِ( :مردانگی 

، رادی، بخشندگی.دالوری   

"  بجویم بلندی و فرزانگی    
" فردوسی  همان رزم و تندی و مردانگی.      

  وابسته به مردان، » مردانگ«   : )َم. ِن(مردانه

دالورانه، دلیرانه. ،مردانچون   

" چنین داد پاسخ به فرزانگان    
" فردوسی  بدان نامداران و مردانگان.      

بیشتربرای کوچک   زودن ک ()اف : )َم. دَ(مردک

مرد کوچک، مردخرد،   و خوار شمردن. کردن

   مرد پست و فرومایه.

آمیزه ها:  مرده بودن، درگذشتن. : )ُم. ِد( مردگی 

مردگی.خون مردگی، موش  دلمردگی،  

 مردگی ≠ زندگی. 

جشن پنج   نام: )َم. د̊ ( در ایران باستان،مردگیران

ز زنان بر  این پنج رو، درروز پایانی اسفند ماه

آرزویی داشتند بر آورده  مردان چیره بودند و هر

 می شده، از اینرو مردگیران گفته اند. 

  ،زاد آدمی مان،د مر» مردم « . دُ (  : ) مَ مردم 

   مردم آزار، آمیزه ها:  ، آدمیزادگان.مردمزاده

 مردم فریب، مردم دار، مردم شناس. 

خردمند مردم به یکسو شدند "    
" فردوسی  هر دو خستو شدند. دو لشگر براین      

مردمزاد، « زادگ ـ  » مردم : )َم. دُ. ِد( مردمزاده 

آدمیزادگان.آدمی،   

نژادهای  دانشی که )َم. م˚. ِش( : مردم شناسی 

روش و شیوه ی زندگی، فرهنگ و  گوناگون، 

می کند.  بررسی را   زبان مردمان  

میان سیاهی  سیاهی کوچک در: )َم. دُ. َم( مردمک 

  چشم.

مردمزادگی، مردم «  » مردمیه̊: )َم. دُ ( می مرد   

شی، ن‖ سرشت و رفتار نیکو داشتن، بزرگم  بودن  

 ادب، آزرم، رفتار آرام، گذشت، مردانگی.

جهان یادگارست و ما رفتنی   "   
    "فردوسی به گیتی نماند بجز مردمی.      

درگذشتن، نابودشدن، » موردن « ( )ُم. دَ : مردن   

زندگی،   گفتن ن، بدرود ازمیان رفتن، جان داد 

درگذشته. مرده: نیست شدن، جداشدن روان ازتن.  

 )مرد، میرد، خواهدمرد، بمیر، میرنده، میرا(. 

" چنین گفت موبد که مردن بنام    
" فردوسی  به از زنده دشمن بر او شادکام.      

دو   و سرپوش بزرگ شیشه یی : )َم. دَ(مردنگی

اد.  از ب *سپندار دورداشتن برایباز سویه    

  ( آنچه از مرده باز مانده باشد.: )ُم. دِ مرده ریگ 

ردری.مُ مرده ری در این چکامه ی فردوسی.    

" چو پیش آمدش روزگار بهی   
" فردوسی   .ازو مرده ری ماند تخت مهی      

‖  ، جوانمردی: )َم ( مرد بودن، مردانگیمردی  

. داشتن توانایی تنامیزی با زن ‖ دلیری، دالوری  

هر و هم گنج آباد هست " مرا ش   
" فردوسی  دلیری و مردی و بنیاد هست.      
   کناره، کناره ی چیزی، » مرز « : )َم ( مرز

    .یا دو زمین کشاوری  میان دو کشور کران

" به چشم تو خوار است گنج و سپاه    
" فردوسی    .همان مرز ایران و هم تخت و گاه      
نشیمنگاه، سوراخ نشیمنگاه. : )ُم ( مرز  

مرزدار. » مرز) و( بان «  : )َم. ز̊ (مرزبان  

" بدو گفت با کس مجنبان زبان    
" فردوسی   .از ایدر برو تا در مرزبان      

تنامیزی کننده با زن.   )مرزیدن( : )َم. ز. ِد(مرزنده   

گیاهی از » مرزنـ̊گـُش«   (: )م. َز. ن̊ مرزنگوش 

. کاربرد دارویی  بسیار خوشبو خانواده ی پونه،

 دارد. 

از مرز )کناره ی زمین( +  : )َم. ز ُ( مرزوبوم

 بوم ) سرزمین(.  

مالیدن، مشت و مال » مرزیدن«  : )َم. دَ(مرزیدن

نزدیکی، تنامیزی.مرزش: ‖ تنامیزی کردن. دادن  

) مرزید، مرزد، خواهد مرزید، بمرز، مرزنده، 

  مرزیده(.

  پرنده نام هرجانور بالدار » مور̊ و̊ «  : )ُم (مرغ 

انواده ی ماکیان  از خمرغ خانگی:   .ارو تخم گذ 

.پرورش می دهند  برای گوشت و خاگش  

گیاهی خود رو و پایا، چمن، فریز.  : )َم(مرغ   

ه ی از پرندگان از راست تیره یی  ( : )مُ مرغابی 

کوتاه و نوک پهن. غازسانان، با پاهای پرده دار  

( چمنزار، سبزه زار.: )َم. غ ̊مرغزار  
ن مرغزار خش اندر آ" همی گشت رَ    

" فردوسی  درخت و گیا بود وهم جویبار.      
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. : )َم ( پیچ و تاب، پیچیده، زلف پیچیدهمرغول  

نابودی. ، درگذشت ، نیستی  مرگ «» : )م َ( مرگ  

" هر آنکس که دارد هش و رای و دین    
    فردوسی"  پس از مرگ بر من کند آفرین.    

نیک سگالی،   نیایش نیک،» مورواگ «( )مُ  :مروا 

پیشگویی. مروازنی: پیشگو. مروازن:  اندیشی. نیک  

گوهر سپید و   » مروارید«  : )ُم. ر̊ (مروارید 

گوش ماهی، که از تراوش ماتک  درخشان درون 

پدید می آید.  شآهکی جانوربرریزه ماسه ی درون  

‖ وا  خوگرفتن، اموخته شدن  )َم. َو.دَ(: مروسیدن

کاری. و کردن، پیله کردن درن، کندوکـ کوشید   

فسردن.یخ بستن، . دَ( : )م َیدن مر  

واژه ی ستایش، زه.: ) َم ( آفرین، مریزاد  

پارچه و نوار برای بستن روی : )َم. َش( مریشم   

 زخم و بریدگی، خسته بند. 

دسترنج،  پاداش   پاداش، د «» میز̊ : )ُم. ز̊ (مزد 

  مزد.دستمزد، پای .کارپاداش 
" به شب پاسبان را نخواهم به مزد    

"فردوسی   .ی که باشم نترسم ز دزد به راه      
دیگر.  : پاداش کارنیک در جهانیمزد   

" که یزدان تو را مزد نیکان دهاد     
" فردوسی   .پس از مزد آرامش جان دهاد        
، خداوند، ، آفریدگار: ) َم ( دانای بی همتامزدا

 اهورا مزدا. 

مزد گیر، مزدبر. » میزدوار«  : )ُم (مزدور   

)مزده + یسن: پرستنده ی مزدا،  ِس(. : )مَ مزدیسن 

خدا پرست.  (.پرستنده ی مزدا  

زرتشتی.: مزدیسنی  زرتشتیان. :مزدیسنان  

از در دهان  سهشی که » میزگ « : )َم. ِز(  مزه 

: ، مانند چشیدن و نوشیدن چیزی دست دهد 

ترشی، شیرینی، گسی و تندی.  شوری، تلخی،  

مزه کردن، چشیدن.   » مـِزیدن « : )َم. دَ(مزیدن   

 ) مزید، مزد، خواهدمزید، بمز، مزنده، مزیده، 

 مزه(. مکیدن.

پاداش برای نوید شادی بخش.: )ُم. ِد( مژدگانی   

خوشایند، آگاهی خوب. نوید، پیام : )ُم. ِد( مژده   

" بدین مژده گر جان فشانم رواست    
" فردوسی   .که این مژده آسایش جان ماست       

. مژه ها موی های پلک چشم.: )ُم ( مژگان  

" چو کاووس کی روی خسرو بدید    

فردوسی"   مژگان به رخ برچکید.سرشکش ز     

  ‖ موی پلک چشم» میجگ « : )ِم. ِژ(  مژه 

. تک یاختگان جنبشی برخی تارهای   

مهتر، بزرگ، مه.: )َم ( مس  

برای ساختن پول  رنگ، ختوپال سر : )ِم(مس

شپزخانه کاربرد دارد. ، سیم کهربا و آوند آخرد   

آنکه بی اندازه باده   » مست « . س̊ (: ) مَ مست

گرانسراز  خود بیخود باشد.گیج و از و نوشیده 

خویشتن، ناهشیار. باده، بی   

" جهانجوی را دید جامی به دست    
" فردوسی  نگهبان اسبان همه خفته مست.      

و زاری. له، ناله گِ » موست «  : )ُم (مست  

چاره، بینوا، بی» موستـُمند«  : )ُم. ت̊. َم( مستمند  

دست، نیازمند تیره روز،  تهی  

" جز او را مدان کردگار بلند    
"فردوسی  کزو شادمانیم و زو مستمند.      

ستم، آزار، بیدادگری ‖ ترفند : )ُم. ِت( مسته 

. جانوران کردنبرای شکارگذاشتن خوردنی   

مست بودن.  چگونگی«   » مستوگیه̊(  مَ  : )مستی   
چنان شد زمستی که هر مهتری "   
"فردوسی   ادند از گل به سر افسری. نه     

.، اندایهگله، نالهُم (  : )مستی   

  " به فرمان شاه آنکه سستی کند  
" فردوسی  همی از تن خویش مستی کند.      

. ی دست  گره شده پنجه ی» موشت« (  : )مُ مشت  

" وزآن مشت برگردن ژنده رزم   
"فردوسی   .کز آن پس نیاید به رزم و به بزم      

ی را به   چیز، مالیدن با دست )ُم. َت(  :مشتن

‖ سرشتن آرد.)گل بر دیوار( مالیدن چیزی   

.  دزد، راهزن : )ُم. َت. ن̊ (مشتنگ  

  : )ُم. ِر( رنده ی درودگران.مشتواره

  . چیزهرکارد، شمشیریادسته ی  (: )ُم. تِ مشته 

. ار توپالی کفشدوزانابز  

ماتک خوشبوی ناف » موش̊ـک« (  )م ُ :مشک 

 آهو. 

جای نهان، آرامگاه. کوشک، : )ُم. ش̊ ( مشکوی  

یکپارچه و آشگری   خیک » م شک« )م  ( :مشگ 

برای آب، دوغ و جزآن.  از پوست گوسپند شده   

  : )ِم( سیاه، سیه فام، تیره رنگ. مشگی

زن و  نخستین   ی̊. َم. ش̊ (: )َم.و مشیانه  مشی

آفرینش، ایرانی ؛ برپایه ی افسانه ینخستین مرد   

ـ همتراز، همباال وهمپایه پدیدار می  زن و مرد،

دیگری فزونی و برتری نیست.  شوند ویکی را بر  

چاه، گودال ژرف، جای گود.: ) ُم( مغاک  

" چرا خویشتن کرد باید هالک   
"فردوسی  بلندی پدیدار گشت از مغاک.      
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ماتک نرم و خاکستری  » مزگ « : )َم (  مغز 

درون  ماتک نرم  *.آهیانه  (استخوان)رنگ درون

ـ مهره ستون مغز میان مغزتیره:  ،استخوان ها

درون  ‖، میانچیزخش درونی هر‖ بهای پشت 

پسته.   بادام، گردو، مغز میوه هایی مانند:  

" مرا اختر خفته بیدار گشت    
" فردوسی   .به مغز اندراندیشه بسیار گشت      
ای ه  کنش : )َم ( پایگاه سهش، اندریافت ومغز   

   ک مغز، تهی مغز.خش آمیزه ها: .روانی

" چو بشنید رستم ز بهمن سخن    
" فردوسی    .پر اندیشه شد مغز مرد کهن      

مک زدن، فشردن چیزی میان  : ) َم. دَ(مکیدن  

) مکید، دو لب و خوردن افشره ی آن. چوشیدن.

 مکد، خواهد مکید، بمک، مکنده، مکیده،مکه(.

" نه مرد نبردی تو خود کودکی   
   "فردوسی  یر مادر مکی.روا باشد از ش    

ابزار مکیدن.: ) َم. ن ِ( مکینه  

درپارسیگ واژه ای  ـ هگر«  ه» م  : )َم. گَ(  مگر

است آمیغی از ) مه َ = نه + هگر= اگر(. باشد ـ 

 که، امید می رودکه، زیراکه، بی گمان، هرآینه،

 جدا از، تا، تا آنکه.

" به گیتی نداری کسی را همال    
" فردوسی   پور زال. مگر پرهنر نامور      

سیاه کوچک   *خستری»مگس«   : )َم. گَ (مگس

راسته ی دو باالن دارای دو شاخک کوچک،   از

 در جاهای ناپاک می زیید. 

. انگور باده: )ُم( باده، آب َرز، مل   

: )َم. َل( خستری بالدار، کوچک و سبز رنگ ملخ  

دارای پاهای دراز اره مانند، به خوبی می جهد و  

ا به ویژه گندم آسیب می رساند. به کشتزاره   

خود،  *جاینام نخست کس تکین، » من « ()مَ  :من

 خویشتن.

کیلو است.: )َم( یک من برابر با سه من  

" همی سد منی گرز برداشتم    
   فردوسی"  ز پس باز بگذاشتم. هشسپا   
پایان واژه می آید و چم پسوند در  : )َم. ن̊ (مند  

رجمند، دانشمند،دارنده را می رساند. مانند: ا  

رمند، باور مند، نیومند، نیرومند، خردمند، هن  

 کارمند، دردمند. 

سرشت، خوی، خو، » ِمنیشـ̊ن «   : )َم. ِن(منش   

اندیشه. نهاد،   

" چو اندر پس پرده باشد جوان    
فردوسی"       بماند منش پست و تیره روان.     

شکوفه   : )َم. دَ( هراشیدن، باالآوردن.منشیدن 

 کردن.

، پریشان.  گیج، گول» منگ «    )َم ( :منگ   

. بازی گنجفه: )َم (  منگ   

* کلیزانگبین.: )ُم( منگ   

: ) َم ( داس، داسگاله.منگال  

آبمیوه گیری و یا : ) َم. گ ِ .ن ِ( دستگاه منگنه  

ابزار  ‖ از دانه های روغنی برای روغن کشی  

   گران برای سوراخ کردن.   کفشدوزان، درزی

زیرلب سخن گفتن.   دیدن،لن : )َم. دَ(منگیدن  

تن   تارهای نازک و باریک که در» موی « : مو 

تار مو  آدمی و برخی جانوران می روید، هر 

زیر پوست جای دارد  ریزی است که دارای پیاز

ست.ا آن پیاز مو از و رنگ  

باغ موستان: ز. )ُم ( درخت انگور، تاک، رَ   :مو 

 انگور، موزار،  تاکستان، رزستان.  

آیین بهدینان،  پیشوای » م ُ. ِب «  (  ) بَ : موبد 

فرنشین موبدان.  :موبد موبدان  پیشوای زرتشتیان.  

" سوی وی شدی موبد موبدان   
"فردوسی  ببردی سه روشندل از بخردان.      

، آردبیز.ماشوب تنگبیز، گربال،   : )ُم (موبیز   

مویین.: شالنگی، تابنده ی ریسمان موتاب   

. مورچه» مـُر « :  مور   

اه اندرون باشد و سنگدل" سی   
" فردوسی  که خواهد که موری شود تنگدل.     

) چ ِ( خستری از تیره ی نازک باالن : مورچه   

  بسیارییند، گروهی می زتنش سه بخش است، 

و کار آنها بسیار به   زندگیهوشمند و پرکارند.

زیر زمین النه دارند، گروه   سامان است. 

سربازان  می اندوزند،  کارگران همواره توشه

مادر تخم می گذارد.  پاس می دهند و مورچه  

   با پوزه ی دراز پستانداری  (: )چ ِمورچه خوار 

 راو مور  مورچه و باریک و زبان چسبناک 

النه بیرون می کشد.  از  

. در تن پیش از تب ی  : )ر̊. ر̊ ( لرزهمورمور   

، گروهی زیرزمین  خستری ریز : )ِن ( موریانه 

گونه ماتکان گیاهی  رخوراک آنها ه، د می زیین

.است  چوب  و مرده  

  پای ابزار چرمین بلند  «  » مـُز گ : )ز ِ(  موزه

بلندی آن تا  نیم موزه: تا زیر زانو باال می آید.  که 

است.پا   *نیمه ی ساگ  

. ، استخرآبگیرموژه، : موژ   

کرشمه، چشم خواب آلود. چشم زیبا و پر :موژان   
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تیره   ، ازهمانند سیر: سیر کوهی، گیاهی موسیر

است.کمترسیربویش از  ـ ی سوسنی ها  

جونده و کوچک   پستانداریک « » موش̊: موش 

زیر  ، دارای دم دراز، گونه های جوراجور دارد 

زا است.بسیارمی زیید . زمین   

، باریک بین،  پرنگر ،ریزبین : )ِش (موشکاف 

 هوشیار درکار، نازک بین.

  کردندرنگ کردن، دیردرنگیدن،  : ) دَ(مولیدن

   دودل بودن.ست به دست کردن. د 

درنگ، دیرکرد. مولیدن ≠ شتابیدن.مولش:   

" بمولیم تا آن سپاه گران    
" فردوسی   .بیایند و گردان و جنگاوران      

، رگ مویین.  رگ بسیارباریک (رَ : ) ی̊. مویرگ 

ـ  باریک  در همه ی اندام ها،  گستردهمویرگ ها: 

 ترین رگهای تن هستند.

  موییدن( )نام ستاک از مویـ گ «»   : ) ی ِ(مویه

 ناله، زاری، گریه، آه وفغان.

" برفتند با مویه برنا و پیر    
" فردوسی  تن شاه بردند از آن آبگیر.      

،  گریستن، زاریدن، مویه کردن: ) دَ( موییدن

 نالیدن.  

برفتند با مویه ایرانیان  "   
" فردوسی  .بدان سوک بسته به زاری میان       
  *در پناد  مهاب » ِمغ ـ میغ ـ میگ « (   )ِم. ه̊: مه 

.بارانی و نمدار نزدیک زمین پدید می آید.  

، سردار. بزرگ، سرور» ِمه «    )ِم. ه̊ (:   مه  

مهان. بیشال: مه ≠ ِکه̊ .    

" بدین دوده اندر کدام است مه   
" فردوسی  جز از تو پسندیده و روزبه.      
( کاهیده ی ماه. ه̊: )َم.   مه  

مه فرودین  امد چنین تا بی "    
" فردوسی   بیاراست گلبرگ روی زمین.      

، روشنایی و ( پرتو و تابش ماه ه̊)َم.  :مهتاب 

   فروغ ماه، مهشید.

‖   ( به رنگ مهتاب، کم رنگ ه̊)َم.  :مهتابی  

  پیش سراچه.ایوانِ 

  ، برتر‖ بزرگتر» مهتر« . َت(  ه̊) ِم .  :مهتر

‖ نگهبان ستور. ، سردار فرنشین  

ه تو بر در مرا کهترند " چو شا   
"فردوسی   تو را کمترین چاکران مهترند.     

سالخورده تر. مهتر:  

" به کهتر دهم یا به مهتر پسر   
"فردوسی   .که باشد به شاهی سزاوار تر      

سال،از هفتمین ماه نام  » میهر «  (  ه̊ )ِم. :مهر   

  ایرانیان نام شانزدهیمن روز مهرماه،خورشیدی، 

    .این روز برپا می کردند در اجشن مهرگان ر
" همان اورمزد و مه و روزمهر   

"فردوسی    .بشوید به آب خرد جان و چهر      
ـ  ایزد  ‖ آفتاب، خورشید » میهر« . ه̊ ( : )مِ مهر 

    مهر، نام یکی از خدایان.

" خداوند کیوان و گردان سپهر    
" فردوسی  فروزنده ی ماه و ناهید و مهر.      
، نرمخویی. نیکی  ( مهربانی، ه̊: )ِم. مهر   

مگر با تو ای پهلوان زمین "    
   فردوسی"   سزاوار مهر و کاله و نگین.   
بنگاه  نام کس، ابزار که » موهـ̊ر«  ( ه̊: )ُم. مهر 

روی  * بجای دستینه  ، برای کاربرییا سازمانو

.  آن نگاشته یا کنده شده است   

" یکی نامه خواهم بر او مهر شاه   
فردوسی"   او چون درخشنده ماه. همان خط     

دانش آموخته  و کارشناس در ه̊ (.)ِم  :مهراز  

، دانشیگ، ساختمانیرشته های گوناگون  یکی از

و جزآن.  *فیاواری راهسازی، کشاورزی،  

مهرور،   با مهر، » میهربان«   : )ِم. َر (مهربان

 مهرورز، نیک اندیش، نیکخواه، نیک سرشت،

. رمخوینیکی کننده، ن  

رفتند هر دو بر او آفرین " گ   
"فردوسی  که ای مهربان شهریار زمین.      

ماه مهر‖ نام روز شانزدهم  : ) ِم. ر̊ ( مهرگان 

مهرماه، جشن باستانی که پارسیان از روز  

شانزدهم تا بیست و یکم  برپا می کردند و  

گترین جشن پس از نوروز بوده است. بزر  

" بکرد اندر آن کوه آتشکده    
" فردوسی    .ازه شد مهرگان و سدهبدو ت       
  ‖ هر یک از هر چیز گرد «   » موهـ̊رگ:  مهره 

سوراخ   گلوله ‖ بازی شترنگ و تختهدرپاره ها 

شیشه.  از سفال یا دار  

" تو را نیک داند به نام و گهر   
" فردوسی  ز هم خون و از مهره ی یک پدر.     

  هر یک از استخوانهای گرد  )ُم. ِر( :مهره 

می گذرد.  ها  ازآن *ره ها، پیستون مه  

، بزرگترین » مهیست «: ) َم. ِه/ َه(  مهست 

‖ سنگین و گران.  مهترین  

" نخستین سر نامه گفت از مهست    
" فردوسیپرست.   زدان  ای یکسر شهنشاه     

ید، مهتاب، پرتو ماه. ماه ش ه̊ (: )َم.  مهشید   
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خانه ی خود  به میهمان، آنکه : ) ِم. ه̊ (مهمان

، کسی که برای دیدار و پذیرایی کنند  د فراخوانن  

به خانه دیگری رود.  د دید و بازدیبا آرمان   

" سزا دید رفتن سوی خان او   
" فردوسی    .شد از مژده دلشاد مهمان او      

برا ی پذیرایی  سراچه )ِم. ه̊ . ِن( : مهمانخانه   

مهمانکده، مهمانسرا. ‖ از مهمانان  

یروی دریایی، هم  پایه یی در ن  : )َم. ه̊ (مهناوی 

 پایه ی گروهبان ارتش. 

   باارزش، گرانمایه، شایان، پرارج.  (  : )ِم. هَ مهند 

   )َم. ه̊ ( بزرگتر، بزرگترین ≠ کهین.  :مهین 

" از این هر سه کهتر بود پیش رو    
"فردوسی  مهین از پس و در میان ماه نو.      
ریخت های ششگانه ی   پیشوند که بر سر  :می

چم پیوستگی،   ید وگذشته می آ کنون وپویه های 

 همیشگی، بازگویی و خوگیری را می دهد.

" نمی جست بر چاره جستن رهی    
" فردوسی    .سوی آسمان کرد روی آنگهی      
. باده ی انگور باده، آب رز،  » می «  :  می  

" به هر جای جشنی بیاراستند    
" فردوسی    .می و رود و رامشگران خواستند      

اندر،درون، تو، توی چیزی، «  » مـ یان  :میان  

میانگاه.  ال، الی چیزی‖ کمر،  

کمر بند. میان بند: بستن.کمرمیان بستن:   

" یکی شادمانی بد اندر جهان    
"فردوسی    . خنیده میان کهان و مهان       

نه کوتاه نه بلند، میانه باال.  )ن̊ ( :باالمیان   

آنکهداور، میاندار، » میانجیگ«   )ن̊ ( :میانجی   

. در کاری پادرمیانی کند   

" میان شان همه داوری شد دراز    
   "فردوسی  میانجی بیامد یکی سرفراز.    

یانـ گ«    )ن̊ ( :میانگین مرزمیان میان، میانه، » م 

 بیشترین و کمترین. اندازه میان بیشی و کمی،  

. میان فزونی و اندک  

نه خوب نه بد.   ( میان، درون ‖)نِ̊  :میانه   

آتش میانه گزید ز خاک و ز  "   
" فردوسیچنان کز ره هوشیاری سزید.        

خواه نباشد.بسیارو تند رو آنکه  ( ِ)ن :میانه رو   

پیمودن و گزینش راه میانه درزندگی.  میانه روی:   

باده گسار، می ـ : )َپ. َر( باده پیما، می پرست

 گسار، دردی کش، دوستدارمی گساری. 

ت " چو یک هفته زین گونه با می به دس   
    فردوسی"   ببودند شادان دل و می پرست.    

مهر، فرشته ی نگهبان    » میهر« ̊ت () :میترا

راستی و    و مهربانی‖ فرشته ی نگهبان برمهر

 درستی و پیمان ‖ نماد فروغ و روشنایی. 

به برشته و بریان کردن واداشتن. : ) دَ( میچانیدن   

و بریان کردن.  : )دَ( برشتنچودن می  

ابزارسرپهن با ته  نوک تیز، در « » ِمخ  :  میخ

دیوار یا  اندازه های گوناگون، برای کوبیدن بر 

جزآن.  بهم پیوستن ابزار چوبی، توپالی و  

  آب تاختن. شاشیدن،میزیدن،: )َت( میختن 

کوچک و برجستگی  ‖  کوچک میخ)چ ِ(  :میخچه 

 سفت بر دست  و پا.

‖ شگفت زده،  بی جنبش، ایستا خ ̊(: )میخکوب   

ابزارکوبیدن میخ،   ‖ه، گیج ، هاژ و واژ سرگشت

. کاربرد دارد  درودگریبیشتر در   

.  ترش و شیرینمزه ی دارای : میخوش   

گونه یی از   به ریخت میخ، دبیره ی میخی: میخی 

های  ره های کهن است، آن را از نوآوردبی

سومریان می دانند در سنگ نبشته های زمان  

  هخامنشی بکار رفته است.

  جای باز وگشاد، زمین بازیزمین، پهنه : میدان

بیشتر گرد که چند خیابان به  ی در شهر،بخش‖ 

‖    آن راه دارند   

نگه کن که تا چند فراخ  "   
"فردوسیپر از باغ و میدان و ایوان و کاخ.       

ن، اندیشه نو  د نوبودن، به روزبو : )دَ (میدن

 داشتن  ≠ کهنه اندیشی و کهنگی. 

 و نرم و ساییده ار بیخته: )ِد( آرد گندم دو بمیده

. نانی که با این آرد پخته شده شود نان میده: شده،   

خوانساالر ‖ نانوا. : ) ِد (میده ساالر   

.، ناپاینده.شونده، نامانا : میرنده، نابود میرا   

کشتن کسی   میرانیدن، شوند  ن̊ . دَ()  :میراندن 

و نا امید کردن. افسرده  میراندن دل:کشتن.  شدن.

نابود کردن، از میان بردن.  فرو میراندن:  

.کسی شدنشوند مردن  : ) دَ( میرانیدن  

گ و میله ی سنگ تراشان. ل: کنمیتین  

" ببردند میتین و مردان کار   
" فردوسی  وزان کوه ببرید سد جویبار.     

مورچه. مورخرد،  مورک، :ک میرو  

اننده  مهماندار، فراخوبان«   زد̊» مِ  : )ز̊ (میزبان

زفراخوانده یا  فراخواندگان. و پذیرایی کننده ا  

" که ما میزبان و تو مهمان ما   
   فردوسی"    .فرود آی اینجا به فرمان ما   

: )َز( در آیین زرتشتی خوردنی که در میزد   
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 برگزاری نیایش ها برخوان می گذاشتند ‖

  مهمانی، جشن و خوشگذرانی. 

میزه راه، پیشاب راه، لوله ی )ز̊ ( :میزراه  

  میزدان به بیرون از تن. ز گگذر گمیز ا

میزه نای، لوله ی باریک که  )ز̊ ( :میزنای  

میزدان می ریزد گ به*میز را از گرده گ  

میز، شاش. : )ِز ( گمیزه   

. میزیدن، شاشیدن، میختن)دَ( گ :میزیدن  

خانه، جای : )ی ِ.س̊ ( میکده ‖ خممیستان  

 نگهداری می و باده.

ر.گوسپند ماده و دنبه دا » ِمش « : میش   

" چو تنگ اندر آمد شبانان بدید    
" فردوسی    .ابر میش و بز پاسبانان بدید       

  شگری شده.)َش ( پوست میش آ :میشن

ابرسیاه.  تیره میغ: ابر. » ِمغ « :میغ   

" فروغ سر نیزه و تیر و تیغ   
" فردوسی   بتابد چنان چون ستاره زمیغ.     

میخانه، جای میگساری. : ) َک. ِد( میکده  

می خوار.  : )گُ ( باده خوار،سارمیگ  

می دهنده.چمانی، باده پیما، : )گُ ( گسار می  

گسار " بیاورد جامی دگر می   
" فردوسی    .چو از خوب رخ بستد آن شهریار     

به رنگ می، سرخ چون باده َرز.ی̊ ( : ) میگون  

‖ الیه ی بیرونی   شیشه  گونه یی : آبگینه،مینا

 دندان ‖ نام یک گل. 

.: الژوردی و کبود رنگ، رنگ آبیمینا فام  

مینا گر.: مینا ساز، مینا کار  

   آسمان. ‖ بهشت  » مـِنـُگ «  :مینو

" که در آب هرکو برآیدش هوش    
"فردوسی  به مینو نبیند روانش سروش.     

: )َن ( بهشتی. مینوی  

گ «   ()و ِ :میوه  بار و بر برخی درختان،  » ِمو   

در بر می ـ   را تخمدان بارورشده ی گل که دانه 

 گیرد و بگونه ی میوه در می آید. مانند: سیب،

 گالبی، هلو، انجیر، و بسیار میوه های دیگر.  

" بدیشان چنین گفت که این سبز جای    
"فردوسی   . پر از میوه و مردم و چارپای      

سبز برخی دانه ها ی  پوشش  : ) و ِ (میوه نیام

   . مانند نخود سبز گیاهی

زادگاه، زادبوم. خانه. ِمهـ ن « »   ( َ: ) همیهن   

" اگر دورم از میهن و جای خویش    
" فردوسی  مرا یار ایزد به هر کار بیش.       

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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» م «  ت  وا در  واژه های کم آشنا  
 ......................................................... 

 

ش: ساعد   ا  ر 

 اسپاش: فضا 

 بنوها: غالت 

مـ ن، بیشال:  جمعر   

 پنادشناسی: هواشناسی 

 پی: عصب 

 تکین: مفرد 

 جاینام: ضمیر 

   گردهم آیی. : چپیره 

 چمانی: ساقی 

 خستر: خرفستر، حشره 

 دستینه: امضاء

 رایشگری: حساب 

 ربوخه: لذت جنسی 

 ریچار: مربا 

 زکاب: مرکب 

 ساک پا: ساق پا 

 سپندار: شماله، شمع

 شمار: تعداد 

 شماره: عدد 

   شوند: دلیل

 فیاوری: صنعتی 

 کاچال: اسباب و لوازم خانه 

 کلیزانگبین: زنبور عسل 

 گرده: قلوه ، کلیه 

 گهان: جهان 

 مهراز: مهندس

 نفج: کاغذ 

……………… .……………………  
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و چم آن راید آپیشوند نایی که برسر زاب  : نا  

درست، ناتوان، ، مانند: ناآگاه، نادگر می کند 

 ناشکیبا، نااستوار. 

" بپرهیز از آنچه ناکردنیست    
" فردوسی    .میازار انرا که نازردنیست       
مانند: ناپروا، ناهنجار، ناگزیر.  ،: به چم بینا  

  گی‖ بوی ناخوشایند  کهن نمور، نمگین : نم، نا

برخی  ونم در  کپک ، بویو کهنه ماندهو آرد   نان

   .های مانده خوراکی

، نیرو. : تاب، تواننا  

که آباد نیست، جایی » ا  ن ـ آبادان « د: ناآبا  

درآن نباشد. زندگی  دمیان وازآنشانی که   

‖ یشان، ناآسوده، بی تاب، بی شکیب : پر ناآرام  

 دریای بسیارخیزابه، خیزابه گیر.

ناپختگی، خامی، بی آروینی.: )ز̊. ِد(نا آزمودگی  

. بودن تازه کار  

خام،  *: )ز̊. ِد( تازه کار، بی آروین،ناآزموده  

. َرَمن: ناآزمودگان. ، ناورزیدهنیازموده  

، گریزان ازدیگران. : )ز̊ ( مردم گریز ناآمیزگار  

لرزان.: )ا ُ. ُت( ناپایدار، سست، ااستوارن  

" ببینیم تا گردش روزگار    
  فردوسی"   .چه بندد به این بند نااستوار    

بیگانه، ناشناخته، ناشناس.  : )ش̊ (نا آشنا  

" بیابان و دریا و اسبان یله    
   "فردوسی   چون سپارم گله. به نا آشنا   

درمانده،   ) ا ُ( نومید، دلسرد، دلزده ‖: ناامید

 بیچاره، افسرده.

" به ایرانیان بر نتابید شید    
" فردوسی   .دل پهلوانان شده ناامید      

‖ درماندگی.: نومیدی، دلسردی، دلزدگیناامیدی  

هر چیز آشکار و روشن که  : ) اَ. ن̊ (نا اندیش  

. نیاز به اندیشیدن نداشته باشد   

یده.ناسنجیده، نسنج ِد( ناسگالیده، : )ا َ.نا اندیشیده  

سخن نسنجیده ≠ سخن سنجیده.سخن ~ :   

     
نبشته من این نامه ی پهلوی     
فردوسی  به پیش تو آرم، نگر نغنوی.     
 

 
 

 

 

 

لودگی.، دوراز آسره، بی آمیغ پاک، :ناب  
" یکی تخت بنهاده نزدیک آب    

" فردوسی  بر او ریخته مشک ناب و گالب.     
ار. ناسازگ ناجور، ناپسند، ناشایست،: ناباب  

خوراک ناباب، دوست ناباب. آمیزه ها:   

: بی باک، بی پروا، نترس، دلیر.ناباک  

" بگو آن دو بی شرم ناپاک را   
" فردوسی  دو بیداد و بد مهر و ناباک را.     

درخور باور   آنچه: )َو( باورنکردنی، ناباور

بدباور≠ خوش باور.   ‖ دیرباور. نباشد کردن   

نیاز نباشد.  بداننچه : نابایست، نابایسته، آنابایا  

سزاوار و در  آنچه کهنابایسته، : )ِی( نابایست

نیاز نیست. بدان  که آنچه  خور نیست.  

بیجا، نادرست، ناساز، نابرجا.  : ) ِب(نابجا  

ناآگاه. بی خرد، نادان،  : )ِب. َر(نابخرد  

ناشکیب.: )ُب ( نا شکیبا، نابردار   

،  پراکنده آشفته، بی سامان،  : )ِب (نابسامان

* پریشان، درهم، نادهناد.  

نشده،  سوده فر: )ِب( دست نخورده، نو، نابسود

 هرچیز نو، جامه ی نابسود. 

" ز دیبا و از جامه ی نابسود    
" فردوسی   که آنرا کران و شماره نبود.      

‖  ، بداندیشبدکار، بدکردار، بدخواه: )ِب ( نابکار

کار نیامدنی.ه ناسودمند، ب بیهوده،  

ای بد رگ نابکار " بگفتش که   
" فردوسی  ترا با سر تخت شاهی چه کار.     

، تباه.: )ِب ( پوسیده، فرسودهنابنوا  

ازمیان رفته،نیست شده، » ا  ن ـ ا  ست « :  نابود  

 ناپیدا ‖ ویران شده. 

: ) َم ( پریشان شده، نادار، تهیدست.نابودمند  

 بی برگ و نوا.

ناسره. : )َب. ِر( فرومایه، چشم تنگ ‖ زرنابهره   

بی روش، بی دهناد وسامان ‖  (. هَ )بِ  :نا بهنجار   

   ناهماهنگ، ناساز.
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ناگهان، ناگاه، نه به زمان  : )ِب. ِه. ن ̊( نا بهنگام

   سزاوار، نابجای، بیجا، نه زمانی که باید.

. آنکه بینا نباشد.روشندل کور،: نابینا  

نااندیشیده ‖ ، ناگاه، ناگهاننابیوس،   :نابیوسان  

.م براه آن نباشیمچش چیزی که   

.  ناگهانی: )ِد( نابیوسیده   

‖  شوخگن، چرکین آلوده، پلید، «آلوداگ »   :ناپاک

بدکردار‖ ناسره.بدکاره،   

" به بند اندر است آنکه ناپاک بود    
"فردوسی  جهان را زکردار او باک بود.       

: نادرستی، نابکاری، بدسرشتی، گربزی.ناپاکی  

. گذران، گذرا، ناپایدار ناپاینده، : )ی ̊(ناپایدار  

" چو برگردد این چرخ ناپایدار   
   فردوسی"   .از او نام نیکو بود یادگار     

  *بی آروین، نپخته، خام ‖: )ُپ.ِت( ناپخته 

 ناآزموده، تازه کار 

ناخوشایند، ناهموار،  ناگوار.: )ِپ ( ناپدرام  

پدراندر، شوهر مادر.  : )ِپ دَ(ناپدری  

   یدا، نهان، نهفته، پنهان،ناپ : )َپ ( گم،  ناپدید

 نا دیدنی، پوشیده. 
" خردمند کز دور دریا بدید    

"فردوسی  کرانه نه پیدا و بن ناپدید.       
   و پنهان. : )َپ ( ناپدید، ناپیدا، پوشیدهناپدیدار

ـ  . َو. ِد( پرورش نیافته، پرورده : )پَ ناپرورده

رسا، نیمه کاره. نشده، خام، نا  

.درنرشوهریا زن،  پسرا پس : )ِپ. َس(ناپسری  

پنهان، گم، نهفته، پوشیده.. ی̊ (  پِ : )ناپیدا  

برادر یا خواهر که از یک پدر و ( : )تَ ناتنی 

 مادر نباشند. برادراندر، خواهراندر.

)ت ُ( ناسازگار، فریبکار، بدسرشت. :ناتو  

  ـ رنجور، دردمند، بی زور، کم: ) َت( ناتوان

، دردمند، نزار.، فرسودهروز  

را کرد پیری چنان ناتوان " م   
" فردوسی  ترا هست نیرو و بخت جوان.      

بدسرشت،   : )ج َ. ن̊. َم( فرومایه،ناجوانمرد   

 پست ‖ بیدادگر، ستمکار. 

" پدرم آنکه زو دل پر از درد بود    
" فردوسی   نبد دادگر ناجوانمرد بود.       

ناسازگار، ناهمساز، نابرابر،  ناهماهنگ، :  ناجور

نادرست.ناهمگون،    

بی راه چاره. ناگزیر،» ا  ـ چار«  :ناچار  
" به آغاز اگر کار خود ننگری    

" فردوسی  به فرجام ناچار کیفر بری.      

ـ  گزیر : بیچارگی، درماندگی، ناگزیری،ناچاری

چاره نداشتن.  نداشتن،   

‖ آنکه کشش و خواست   چراناکرده: )َچ( ناچران

دن ندارد خوربرای   

د این زمان " فرنگیس نالنده بو   
"فردوسی  به لب نا چران و به تن ناچمان.      

)َچ( ناتوان در راه رفتن، بی جان. : ناچمان  

" همی گفت زندان و بند گران   
"فردوسی   کشیدم همی ناچمان و چران.      
، بی ارز، بی بها. : اندک، کم، بی ارزشچیزنا  

: فرومایه، پست.ناچیز  

" هرآنکس که ناچیز بد چیز گشت    
"فردوسی  وز اندازه ی کهتری برگذشت.      

نیستی. : هیچ، ناچیز  
" که یزدان ز ناچیز چیز آفرید.   

"فردوسی  بدان تا توانایی آمد پدید.      

ورنیامده.  آرد سرشته ی : )س̊. ِت(ناخاسته  

ناوخدا، فرمانده کشتی، افسر نیروی  : )خ ُ( ناخدا

 دریایی. کشتیبان. 

خشنود، نادلخوش، نا : )خ ُ. َس. ن ̊(ناخرسند

 ناشاد، ناشادمان. 

به زبان  نپذیرد وآنکه گناهش را : )خ َ( ناخستو

ندهد.و کارش را بروز آنکه آشکارنگوید  نیاورد.  

ماتک شاخی بخش پایانی » ناخون« : )خ ُ( ناخن  

. آدمی و برخی جانوراندست و پا در انگشتانسر  

ناخن پیرا، ناخن گیر. ، ناخن خشکآمیزه ها:   

و جامه بدرید پاک " بزد دست    
  "فردوسی    .به ناخن دو رخ را همی کرد چاک    

) خا( درشت، خشن، ناهموار، ناهنجار.: ناخوار  

ـ  ست ناخواسته، درخوا: )خا( نخواسته، ناخواست

*خواهش نکرده، بی یازش. ،نشده  

‖  ناخودآگاه، بی یازش: )خا. س̊. ِت( ناخواسته  

.نکرده درخواست نخواسته،   

ر گنج آراسته " کلید د    
" فردوسی    .به گنجور او داد ناخواسته      

که خواندنش دشوار باشد  نوشته یی: )خا( ناخوانا

. آنکه نتواند بخواند و بنویسد.  دانش بی‖   

بی دانش. ‖* فراخوان نشده: )خا. ِد( ناخوانده  

   از بخشی در روانشناسی: : ) خ ُ. ه̊ ( ناخودآگاه

از آن   آنچههی نداریم،که به آن آگاکارکرد روان 

پنهان و نا شناخته.  سهشی که برای   آگاه نباشیم ،

گفته می شود، و سه گونه   *و دل نهان روان

آگاه، نیمه آگاه و ناخودآگاه.  دل است:   
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پایمال کردن، پاسپر نمودن،  : )س̊. َت(ناخوستن  

   کوب کردن. لگد 

‖ نژند، اندوهگین.  بیمار، رنجور: )خ ُ(  ناخوش  

نادلپسند، نادلپذیر، ناگوار. : )َی( یندناخوشا  

‖  ، رنجوری : ) ُخ( بیماری، دردمندیناخوشی

.ناشادمانی، آزردگیاندوهگینی،    

" کسی را که اندیشه ناخوش بود    
" فردوسی  بدان ناخوشی رای او کش بود.     

گدا، مستمند، بی چیز، بی نوا. : تهیدست، نادار  

ز. ، بی چی) ش̊ ( نادار، بی نوا :ناداشت  

‖ کانا.  : بی دانش، نابخرد، ناآگاهنادان  

" چو ارجاسب بشنید زو شاد گشت    
   فردوسی"   سر مرد نادان پر از باد گشت.   

ندانسته، ناخواسته، از روی : )ِن. ِت( نادانسته 

 نادانی. 

، ناآگاهی. بی دانشی، نابخردی : نادانی  

" ز نادانی آمد گنه کاریم    
" فردوسی    .گمانم که دیوانه پنداریم       

نابجا : )دُ. ُر. س̊ ( ناراست، ناشایسته، نادرست  

دروغگو.  ‖ ‖ کج دست   

‖ تازه. دیده نشده ، ندیدهپنهان، : )ِد( نادیده  

ناهموار‖ دروغ. خمیده، کج، کژ،  :ناراست  

) ر̊. ُب( درخت انار. :ناربن  

) ر̊ ( دانه ی انار، ناردانه. :ناردان  

" رخانش چو گلنار و لب ناردان   
"    فردوسی  ناردان.ز سیمین برش رسته دو        

  نارسیده، نرسیده، میوه ی خام، کال. (: ) رَ نارس

انارستان، باغ انار، نارستان. : )ر̊. َک( نارکند  

ماتکی که از تیغ زدن   کوکنار،(  : )ر̊نارکوک

‖ پادزهر.گیاه خشخاش به دست می آید   

ایه ک پدرخت بلند ت» انارِگل « ر̊ ( )  :نارگیل   

میوه اش خاگی، تیره رنگ با پوست سخت ، 

درونش سپید و شیره ی سپید  بخش خوارکی   

از مغزآن روغن می گیرند.رنگ دارد.   

رنگ زرد که به سرخی زند.  ) َر. ن̊ ( :نارنجی   

گونه ی ترشاب ها میوه یی از : ) َر. ن̊ (ی نارنگ  

  .پرتغال و   *نارنگازکوچکتر 

فریبکاری. ناروزدن: ، فریب. : نیرنگنارو  

، سخن یاوه. : )َر( ناشایست، ناپسند ناروا  

" به دادار گفت ای جهاندار راست     
"فردوسیتو را نارواست.   پرستش بجز مر      

. پوشیدنی  : جامهناری  

، گرفتن. : )دَ( شکارکردن، گرفتارکردنناریدن  

رامش.‖ آسایش، خوشی،  : دلرباییناز  

" همی پروریدش به ناز و به رنج    
" فردوسی    .و بود شاد و بدو داد گنجبد       
ماده و یا جانورزن  نابارور، سترون، : نازا  

نتواند آبستن شود، نازاینده.که   

‖ با کرشمه و دلربایی، بالنده: نازکنان، نازان  

 سربلند، سرافراز. 

" به باال چو سرو و به دیدار ماه   
" فردوسی  جهانگیر و نازان بدو تاج و گاه.      

بالشتک، بالشتو. )ِل ( بالش نرم، : نازبالش  

ناز و آسایش پرورش یافته. )ِد( در :نازپرورده   

بزرگی،  ، سرفرازی »نازیشن«  : )ِز(نازش

.  دلرباییناز و   آسودگی ‖ ‖ فروشکوه  

" همی گفت کای داور دادگر   
"فردوسی    .تو دادی مرا نازش و زور و فر      

و  پیشکش، پاداش‖ با زور  : )َش. س̊ (  نازشست

 نادرستی چیزی را از کسی گرفتن. 

، شکننده، گل نرم، زیبا » نازوک«  ز ُ(: )نازک 

نازک دل، نازک آمیزه ها: ‖ باریک، الغر. پیکر

 بین، نازک اندیش. 

" تو تیمار بردی ز نازک تنم    
" فردوسی   .کجا آهنین بود پیراهنم       

وهنری    که کارهای زیبا *فیاور: )ک̊ ( نازک کار 

، کارهای ساختماندر  ‖می سازد   با چونی باال  

. سپید کار و گچ کار *الدگر  

دوست داشتنی، دلربا. : )َز (نازنین   

دلربایی  ‖بخود بالیدن، سرفرازبودن: )َز(  نازیدن  

نازکننده، بالنده.  نازنده: سرفرازی. نازش: . کردن  

نازد، خواهدنازید، بنواز، نازنده، نازان،  ) نازید،

نازش(. نازیده،  

زدان بر آن شاه باد آفرین " ز ی   
   فردوسی"     .که نازد بدو تخت و تاج و نگین    

بی سامان، ناجور، ناهماهنگ، : نابسامان، ناساز  

 ناسازگار، ناهموار، نا شایسته،  آشفته. 

" برافراسیاب این سخن مرگ بود    
   فردوسی"   .کجا کار ناساز و بی برگ بود     

.ناکوکبد نوا، بدآواز، : بدآهنگ، ناساز  

" دهن گر بماند ز خوردن تهی    
"فردوسی   .از آن به که ناساز خوانی نهی      

ناساز، ناهنجار ‖ ستیزه جو، : )ز̊ ( ناسازگار  

 دشمن خو، بدرفتار، تندخو. 

" که ناپایدارست و ناسازگار   
   فردوسی"   .چنین بوده تا بوده این روزگار    
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اس،نمک نشن» ا  ن ـ اِسپاس« : )ِس( ناسپاس  

نباشد.آنکه نیکویی را به نگرنیاورد وسپاسگزار  

سخن نارسا.  ‖ پالودهنا آمیخته ،  : )َس. ِر(ناسره  

‖  سخن زشت دشنام، » دوشنام « : )ِس ( ناسزا

، ناروا. ناشایستهناسزاوار،   

" همیشه خرد را تو دستور دار    
"فردوسی    بدو جانت از ناسزا دور دار.      

درخور،  بی بها،  نا بی ارج، : )ِس (ناسزاوار  

 ناچیز، پست، فرومایه، بدسرشت، ناشایست. 

" کنون بنده یی ناسزاوار پست    
" فردوسی   بیامد به تخت کیان بر نشست.      

سوراخ نشده، دست نخورده، : ) ُس. ِت( ناسفته   

مروارید  گوهر ناسفته:  ‖ دوشیزه. ، ناسودهنسفته

 سوراخ نشده. 

د گوهر سه دخترش بو" چو ناسفته    
" فردوسی    .دختر افسرش بود  رپس نبودش      

ـ بی اندیشه، نیاندیشیده، بی)ِس( : ناسگالیده  

‖ بی درنگ.  بی نیک نگریژرف نگری،   

افگانه فکندن. .لنگیدن ‖ بچه اندختن( : )دَ ناسیدن  

: اندوهگین، ناخوشدل، ناکام، ناخشنود، ناشاد

 آزرده، رنجیده، ناشادمان. 

ا شاد بود " از آن کار گشتاسب ن   
" فردوسی  که لهراسب را سر پر از باد بود.      

ناشایسته، ناپسند، ناپسندیده،  ِی. س̊ () :ناشایست  

.ناسزاوار، نادرست، ناروابد، زشت،   

از آنکه چاشت نخورده،  گرسنه،: )ش̊ ( ناشتا

. چاشت  :ناشتایی .نخورده بامداد چیزی  

بی ـ : )َش( بی تاب، بی آرام، شتابزده، ناشکیبا  

 شکیب، شتابگر.  

  ناشناخته  ‖ شناخته نشده، ِش. خ̊ (): ناشناخت

شنا، تنها. بی آ ناشناس‖  

ناآشنا، بیگانه، گمنام، ناشناخته،  )ِش( : ناشناس

ـ  خداناشناس، نمک  با نام، مانند: امیزه  بسان پسوند

  سخن ناشناس، گوهر ناشناس.  ناشناس

‖ گودی کوچک روی شکم آدمی» نافگ« :  ناف  

هرچیز. میان    

‖  پایان نایافته بی فرجام، بی پایان، : )َف(  نافرجام

 ناکارساز، ناکارگر، بیهوده، بی برآیند.

سرکش، خودسر، گردنکش،   : )َف (نافرمان

(.  )بیشتر برای اسپ و استرگویندچموش   

، کیسه کوچکی زیر  ناف آهوی مشک: )ف( نافه 

ناف آهوی    ‖ ماتک خوشبوی شکم آهوی مشک

. خوشبو نافه گشا: مشک.  

در پایان برخی واژه زابه   آلوده، آغشته ‖ :ناک

دردناک، نمناک، بیمناک.  می سازد، مانند:  

کام دست   ناکامیاب، ناپیروزگر، ناامید، به: ناکام

نومیدی. : ناکامی . نیافته  

" بدان جایگه رفت ناکام شاه   
" فردوسی  سرآمد بدو تاج و تخت و کاله.      

* برای گردش پناد  روزن یا پنجره : )ِک( ناکش  

آبریزگاه.   نمناک یا در جای  

ناگه، نابهنگام، ناگهان،  » ا  ن ـ آگاه «  ه ̊(  )  :ناگاه  

 یکباره، نابیوسان. 

" کمربند بگرفت و او را ز زین    
" فردوسی   برآورد و ناگاه زد بر زمین.      

ناگاه، ناگهان، بی آگاهی. : ) گِ. ِر. ف̊ (ناگرفت   

بایا. ر، ناچار، ناگزی: )گُ. َز( ناگزر   

[ ناچار، بایا،  ناگزر] گ« » ا ـ  چار    : )گُ (ناگزیر 

 از بایستگی. 

چه باشی تو ایمن ز گردون پیر "    
"فردوسی    .که فرجام انجامدت ناگزیر      

پاره نشدنی، جدا ـ  : )گُ. َس. س̊. َت( نی ناگسست

 نکردنی، بریده نشدنی.  

، .ِت( ناگسیخته، پیوسته: )گُ. َس. س̊ناگسسته  

 پیاپی، پشت سرهم. 

گفتن را نشاید، چیزی که   آنچه: )گُ. َت( ناگفتنی 

آنچه   نمی توان گفت، ناشایسته،  آنچه نباید گفت، 

 سزاوارگفتن نباشد.

  بدمزه، ناخوشایند، ناپسند،ناگواره،    )گُ ( :ناگوار

وار، ‖ سخت، دش خوراک که خوب گوارده نشود 

 رنج آور.  

گفتن  کسی که  نگ، گالل،  » ا   ـ گواگ«  :ناگویا

‖ ناگویا: در پارسی به واک های بی آوا  نتواند 

 گفته می شود.

. نابیوسان، یکبارهبناگاه، ناگاه،  : )گَ (ناگهان  

نابیوسیده، بی آگاهی، بی پیام. ناگهانی:   

" براین برنیامد بسی روزگار   
" فردوسی  که بیمار شد ناگهان شهریار.      
، مه برای نوشتن‖ خا : نی باریک میان تهینال

. لوله ی باریک ‖ کـِلـ̊ک  

، در کارـ مویه کنان: گریان، زاری کنان،  ناالن

 نالیدن، ناله کنان. 

" همی بود ناالن ز درد شکم    
" فردوسی  به بازارگان داد چندی درم.      

نالیدن وادشتن، به   ]ناالنیدن[ به. دَ( )ن̊ : ناالندن

 ناله داشتن. 
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زاری، فریاد و گریه،  و آه( از نالیدن ): )ِل(نالش  

نالیدن. نالش گرفتن:  

" بدو گفت رستم که نالش چه سود    
" فردوسی   .که از آسمان بودنی کار بود       

   ناله کننده، ناالن.: )َل. ِد( نالنده

سوزناک.   زاری گریه و: )ِل( مویه، ناله  

زاریدن، موییدن، گالیه کردن، بی ( )د َ  :نالیدن

نالنده: ناله و زاری.  نالش: تابی نمودن، گریستن.  

  : نالنالنده، ناله کنان.  ناالن: ناله و مویه کننده.

. ) نالید، نالد، خواهدنالید،  به نالیدن، بنال فرمان

 بنال، نالنده، ناالن، نالیده، نالش، ناله(.

" نبینید خویشان و پیوستگان    
" فردوسی    .نبینید نالیدن خستگان      
دخواهی.، داگله کردن لیدن: نا  

" چه بندی دل اندر سرای سپنج    
" فردوسی  چه نازی به گنج و چه نالی ز رنج.     
‖ کسی و یا چیزی واژه برای نامیدن  » نام « :نام  

   نامی، نامور، بلند آوازهنام: بنشان. ‖  آوازه

بنام  " چنین گفت موبد که مردن    
فردوسی"   .از زنده دشمن بر او شادکام به       

سرشناس، نامدار، نامور، نامی. َو(   : )آورنام   

" مر او را ستودند یک یک مهان    
" فردوسی   .بزرگان و نام آوران جهان     

اندر، زن پدر.)دَ ( مادر :نامادری  

بنام، پرآوازه، سرشناس،  : ) م̊. ُب( نامبردار

 نامی، نام آور، نامدار.

" براو آفرین کرد گودرز گیو    
" فردوسی  .که ای نامبردار ساالر نیو      

گرامی، ارزنده، ارجمند.) م̊. ُب( : نامبردار  

" همان باژ باید پذیرفت نیز   
" فردوسی    .که دانش به از نامبردار چیز      

کس یا چیزی که   یادشده، (. دِ ) م̊. بُ  :نامبرده 

گفته شده باشد.  نامش  

درپی  آنکه ]نامجوی[ جویای نام، () م̊  :نامجو

دالور، شیردل.  ‖ دلیر، است  آوازه ی نیک  

نامی، نیکنام، بنام، سرشناس. ( ) م̊  :نامدار  

" که ای نامداران گردن فراز   
" فردوسی  به رای شما هر کسی را نیاز.     

. ، ناجوانمرد ناکس، پست   : )م َ(نامرد   

ناکس،  بدسرشت،    : ) َم. د ُ( فرومایه،نامردم 

فرومایگی.نامردی:  پست، بی فرهنگ.  

که برای کار، پایه یا پایگاهی  آن : ) م̊. َز(نامزد 

  برگزیده شده باشد. 

پیش از  دختر و پسر پیوند آیین  : ) م̊. َز(ینامزد

   زناشویی.

. گُ( نام نهادن، نام گذاشتن نوزاد. م̊) :گذاری نام  

آنکه َو( نام آور، نامدار، شناخته شده،  م̊.)  :نامور   

 به دلیری، دانش یا نیکی آوازه بلند داشته باشد. 

یی که برای کسی    نوشته» نامگ«  (   : )مِ نامه 

 نویسند. 

فرین آ " سر نامه بود از نخست    
" فردوسی   .به دادار بر شهریار زمین      
شاهنامه، مرزبان نامه. چون:  *نبیگ.: )ِم(  نامه   

" یکی نامه بود از گه باستان    
فردوسی"    .فراوان بدان اندرون داستان      

مه بر، نامه آور. پیک، نا: )م ِ. ِر( نامه رسان   

  نامه نویسی، نامه نوشتن،   : ) ِم. ِن(نامه نگاری 

روزنامه نویسی، دبیری. ‖   

نامور، نامدار، بلندآوازه.» نامیگ« :  نامی  

" چو بخشنده باشی گرامی شوی    
" فردوسی   .به دانایی و داد نامی شوی      

نام گذاشتن، نام دادن، نام نهادن. (  : )دَ نامیدن  

) نامید، نامد، خواهدنامید،خواندن.کسی را بنام   

نامزد کاری کردن.  بنام، نامنده، نامیده(.  

: نمردنی، پایدار، جاویدان. نامیرا   

جاودانگی.نامیرایی:    

شده و پخته   سرشته یا گندم جو  آرد » نان «  :نان

نان آور،   آمیزه ها:در دستگاه های نان پزی. شده 

.نان بده  

سفره بر نان نرم بر  " بگسترد    
"فردوسی  یکی گور بریان بر آورد گرم.      
( ناسپاس، نمک نشناس‖ کنس.  : )ن̊رکو نان  

( چیز نادیده ‖ بیراهی کردن.  مَ .  )نَ : نانمش   

کام  از جهان و زندگی . م̊. دَ ( )نَ  :نانمشیدن 

 نبردن، به آرمان و خواسته نرسیدن. 

    .مادرخواندن الالیی  هواره ‖: گونه یی گنانو

( نان پز، نان فروش. ن̊) : نانوا  

" سوی نانوا شد سبک باغبان    
" فردوسی نان خواست.بدان شاخ زرین از او     

، بی آگاهی.ناشنیده :نانیوشان  

کشتی  :ناوچه .کشتی جنگی)و̊ ( کشتی،  : ناو

م ن ناخدا. ناوخدا:  کوچک جنگی. ن.  ناوگا: ر   

گذر برای  لوله دراز میان تهی،هرچیز  )و̊ ( :ناو

لوله گذر آب، ناودان. .به آسیاب آب و  گندم  

‖ مانده کردن،  : ) دَ( خمانیدن، کج کردنناوانیدن

خسته کردن. ،مانده گردانیدن   
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ازپشت بام تا زمین برای  لوله یی  : ) و ̊(ناودان

 روانیدن باران. 

شناسی، نام   زمین ی درواژاک ) و ̊( :ناودیس

   .سانچین خوردگیهای زمین به دیسه ی ناو. ناو

نبرد، جنگ، پیکار.  )َو. ر̊ (: وردنا  

" برون آمد و رای ناورد کرد    
" فردوسی   .بر آورد بر چهره ی ماه گرد       

جنگجوی، ناوردخواه.  )َو. ر̊ (: ناوردجوی   

میدان جنگ، نبردگاه.  (. ه ̊)َو. ر̊  :ناوردگاه  

فرمانده ناو و کشتی جنگی.  ) و ̊(: ناوساالر  

ای دنبال رو بر کشتی جنگی تند  ) و ̊( :ناوشکن

 کردن کشتی های اژدرافکن.

برای انداختن  ناوکوچک ‖ تیر : ) َو( ناوه،  ناوک   

 با کمان. 

   خرامان، دامن کشان، گرازان.  ) و ̊( :ناوناوان

برای بردن گل یا خاک : ) ِو( آوند چوبی  ناوه  

    به پای ساختمان.

ناویدن از  ،کژو مژ شدن جنبیدن،  : ) دَ(ناویدن

   ناویدن گیاه ‖ خرامیدن ‖ بانیدنسرجن ‖مستی 

پینکی رفتن پیش ازخواب.  ‖ جنبش کشتی درآب   

" سر سرکشان اندر آمد به خواب    
   "فردوسی  درآب. پایاب ز ناویدن باد    

    .ناپاک، ناسره، آمیخته: )ِژ ( ناویژه 

‖   ، ناخوردهگرسنه( )از نا + آهار= چاشت: ناهار

 خوراک نیمروز. 

بخندید شاه" نهادند خوان و    
   فردوسی"   .که ناهار بودی همانا به راه   

خوردن، ناهار خوردن. : ) دَ( ناهاریدن  

ناهمتا، بی مانند، بی برابر. : )َه ( ناهمال  

" ز پیوند مهراب و از مهر زال   
" فردوسی.   همال  نا وزآن هر دو آزاده ی      

ناهمگون. » ا   ـ هـُماناگ «   (. نَ )هَ  :ناهمانند   

  ناهمال.بی مانند،  )َه (: ناهمتا

، ناهمگون. ناجور، ناهمسان ( . م̊)هَ  :ناهمجور  

ناهنجار،  درشت، نخراشیده، )َه ( :ناهموار   

. پست و بلند، پرنشیب و فراز‖  و زمخت زبر  

کج و ناهموار، زشت و ناپسند، ( . ن̊)هَ  :ناهنجار  

ناهماهنگی.  :ناهنجاری ناهماهنگ، نا شایست.  

نابجا، بی هنگام،  نابهنگام.   ( )ِه. ن̊ :ناهنگام  

آناهیتا ایزد بانوی   ‖ ستاره نام ناهید «  » ا    :ناهید

 آبها در ایران باستان. به چم ناآلوده، بی آالیش. 

 " از آن ترس کو زور و هوش آفرید 
    فردوسی"    .درخشنده ناهید و هور آفرید    

  در پیشکه  *از چرندولوله یی » نای «  :نای

را به شش ها می رساند. *پناد  و مری جای دارد   

ابزارخنیاگری که با دهان می ـ  : نی یکی از نای

 نوازند.  

.کمیاب ناپیدا، پیدانشدنی، نایافت، : نایاب  

بالیدن، الفیدن. : )دَ( ناییدن  

. نباید که: مبادا.: )َی ( نشاید، شایسته نیست نباید  

" نباید که یابد شما را زبون    
"فردوسی  فسون. به کار آورد مرد دانا      
کارزار، جنگ، » نیبـ رد «  : )َن. َب. ر̊ (نبرد   

رزمگاه، میدان جنگ، ناوردگه. : نبردگاه پیکار.  

" مرا با شما نیست جنگ و نبرد    
" فردوسی  نباید بمن هیچ دل رنجه کرد.      

، دلیرنبردآزموده، «  » نیبرد  گَب. ِد( )َن. :نبرده 

جنگجو. دالور،   

او رستم است  " گمانی برم من که   
"فردوسی   .که چون او نبرده به گیتی کم است       

‖  دو رویه  چسبیدهبهم گوشه ی  : )َن. ب̊ ( نبش

نبش کوچه.  ‖ ر، لبهکناره، کناتیزی چیزی،   

نگاشتن. ( نوشتن، ت َ.)ِن. بِ  :نبشتن  

" همی خواستند آن زمان زینهار    
"فردوسی  نبشتند نامه بر شهریار.      

نوشته، نوشته شده، نگاشته   . ِت(: )ِن. بِ نبشته

 شده ‖ سرنوشت.

" زمانه نبشته دگرگونه داشت    
"فردوسی    .چنان کو گذارد بباید گذاشت       

سیم ناسره ‖ ناسره، هرچیز : )َن. َب. ِر( نبهره  

.فرومایه، پست   

،  برای خوراک ‖  کال  : )َن. ُپ. ِت( خامنپخته 

. نا آزموده *‖ بی آروین. برای میوهنارس   

نبشتن، نوشتن، نویسیدن. : )ِن. ِپ. َت( نپشتن  

بودن،   ناخشنود بودن، کامر : )َن. دَ(نتاسیدن  

، خوش و خرم بودن. با آسایش زیستن  

زمخت، ناهموار، ناهنجار. : )َن. َت. ِد( نتراشیده   

ـ   گستاخ، دلیر، بی » ا   ـ بیم«  : )َن. َت(  نترس 

 پروا، بی باک. 

. آنکه رفتار دلنشین  : )َن. َچ( نادلپسند، نانچسب  

‖ آنچه چسبنده نباشد.  سرد و ناخوشایند دارد   

  رشته ی باریک از پنبه، ابریشم یا پشم: )َن( نخ

رده، پشت هم، رج، رسته، دنبال   ‖ برای دوختن

کم کم، اندک. نخ نخ: . و در یک راسته هم  

کشیدند بر هفت فرسنگ نخ "    
فردوسی" فزون گشت مردم ز مور و ملخ.        
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جانوری که  هر‖شکار» نخچیر« (  : )نَ یر چنخ

 شکار شود.

" به هر سو سواران همی تاختند    
فردوسی"  ز نخچیر دشتی بپرداختند.     

نوردیده.: )َن ( پیچیده، درهم گشته، نخچیز   

پیچیدن، نوردیدن.  : )َن. دَ( یزیدن نخچ  

: )َن. َخ. ِد( ناهموار، ناهنجار.نخراشیده  

  یکم.درآغاز،  » نخوست« ( : )َن. خ ُنخست

د این نخست " همه بر دل اندیشه ب   
"فردوسی    .که بیند دو چشم تو را تندرست       

* سردستور،: )َن. خ ُ. دَ. س̊ ( نخست دستور  

شاه. پاد فرنشین دستوران، فرنشین پس از  

* شکافتن آهیانه.شکستن سر و: )َن. دَ( نخشیدن  

یکی از بنشن ها، از » نـ خود«  )ُن. خ َ( : نخود  

بو  ، زرد آندارد  گونهدو تیره ی پروانه سانان،   

ر خوراک پخته خورده میشود،  داده درآجیل ود 

. در نیام جای دارد  سبزآن  

ناکس، فرومایه، پست. : ) َن (نخیز   

که سپس تر  برای کاشتن نهال : )َن( زمین  نخیز 

کمینگاه.نخیزگاه:   ‖ کمین. جا به جا کنند   

ی آدمی یا جانور.  مرد، نرینه   » نـ ر «  : )َن(نر

 نر ≠ ماده.

  دو سویه  با  روی یک تختهبازی  : )َن. ر̊ (نرد

شش رویه و دو تاس  دو رنگ سی مهره یو  

   که از یک تا شش شماره گذاری شده است.

چوب ازابزارپله دار  » پیالگان« : )َن. ِد(نردبان

بام.  . پلکان، نوردبان، نرد یا توپال برای باالرفتن  

تارمی از چوب یا توپال    پرزین«» : )َن. ِد(نرده

ایوان.  خانه و پیرامونباغچه،  برای پیرامون  

چونی چیزی که در   » نرم « : ) َن. ر̊ (نرم

‖ خوشایند، زبری ودرشتی نداشته باشد  بساویدن  

نرم ـ آمیزه ها: دلنشین ‖ مهربان ‖ آهسته و آرام. 

، نرم ابزار، نرم خوی. نرم بیزنرمک،   

مار است نرم  " به گاه بسودن چو   
   "فردوسی   .ولیکن گه زهر دادنش گرم    
آمیزه ها:  ( نرم، نرم و نازک.  مِ ن َ.: )نرمه   

  ،(چرندو  استخوان ) ~گوش،  ~نرمه ی آرد، 

سرکودک )جان دانه(.    ~  

الغر، ناتوان، رنجور، » نیزار«   : )ِن (نزار   

 کم زور، تکیده.

" دوگوشش چو دو خنجر آبدار   
"فردوسی   .فربه میانش نزار بر و یال      
جهنده. )َن( : نزان  

، درنزدیکی. ، کنار: )َن. ز̊ ( پیش، پهلو نزد  

" گر ایدر چنین بی گناه آمدی   
"فردوسی    .چرا با زره نزد شاه آمدی      

  ‖ چیزی دم یا پیش» نزدیک « : )َن. ز̊ ( نزدیک

همسان برای دو چیز‖خویش،   دارای بازه ی کم ‖

  .آن نزدیکان است  *این چم َرَمن  در خویشاوند،

" نگه کن که تا کیستند آن سه تن    
   فردوسی"  مر آن هر سه را آر نزدیک من.   

بستگی،  نزدیک » نزدیکیه̊ «   )َن. ز̊ ( :نزدیکی 

 بودن، همسایگی، خویشاوندی‖ هم بستر شدن. 

" چو نزدیکی مرز توران رسید    
"فردوسی   سران سپه را همه برگزید.      
کشیدن. بیرون  : )َن. دَ( ]نژیدن[ زیدن ن  

ز.روَ : ) ِن ( دودمان، گوهر، بنیاد، دوده، پَ نژاد  

" از ایشان هر آنکس که دهگان بدند    
" فردوسی   .ز تخم و نژاد بزرگان بدند       

دارای نژاد خوب.  . ِد (  بزرگ زاده، )نِ  :نژاده  

" هنر کی بود تا نباشد گهر    
" فردوسی  هنر. نژاده کسی دیده ای بی      
را  *ه  نزدیک به زمین که پناد مِ  () ِن/ نُ  :نژم

  .کند می تاریک 

( افسرده، پژمرده، آزرده، دلگیر،  : )َن. َژ.ن̊نژند   

. فرمگین، دلتنگ  

" درودش ده از ما و بسیار پند    
" فردوسی   .بدان تا نباشد به گیتی نژند       
. ‖ سهمگین خشمگین (  )َن. َژ.ن̊ :نژند   

( افسردگی، فروماندگی، اندوه.  )َن. َژ.ن̊ :نژندی   

" نژندی و هم شادمانی ز توست    
"فردوسی   .انوشه دلیری که راه تو جست       

وردن، بیرون کشیدن. بیرون آ : )َن. دَ(نژیدن   

. سو ازبیرون دهانلب و پیرامن( پوز،  : ) نُ نس  

، بسیار  مانده نشدن ( خستگی ناپذیر،)نَ  :نستوه 

   .کوشنده

ید هوشنگ چون شیر چنگ " بیاز    
     فردوسی"  جهان کرد بر دیو نستوه تنگ.    

و  هربخش ازبیست » نسک« : )َن. س̊ ( نسک

که  نوشتار زرتشت  *اوستا. کوده ی  *یک فرگرد 

 اوستا نام دارد در بیست و یک بخش. 

از گیاهی است  *ها،: )َن. س̊ ( یکی از بنو نسک

گرد تیره ی پروانه واران، دانه ی خوراکی آن   

رنگهای خاکستری روشن و تیره،   به ،و کوژ

    دانژه، دانجه، مرجمک. .نارنجی و سیاه

)َن. ک̊ ( آش نسک. آش دانژه. :نسکبا  
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نااندیشیده، ناسنجیده : )َن. َس. ِد( نسنجیده   

.ناسوز ، تش نگیرد آنچه  آ : )َن (نسوز   

نسوز. *پنبه ی نسوز، تبنگوی *آگرنسوز،  

گذاشتن. : )َن. دَ( نهادن، نسیدن  

َت( نشاندن، نشانیدن، نشاستن. : )ِن.نشاختن  

" چو دیدش جهاندار بنواختش   
فردوسی"    بر تخت پیروزه بنشاختش.      

به کاربردن. کارگذاشتن، اندرنشاختن:   

" همی شاه را تخت پیروزه ساخت    
"  فردوسی همان تاج را گوهر اندر نشاخت.      

نشاختن.: )ِن. دَ( نشانیدن، نشاخیدن  

‖  نشاندن، نشاختن‖ نشانیدن : )ِن. َت( شاستنن

 جای دادن، سوارکردن. 

" گرانمایه جایی بیاراستند    
   "فردوسی   .ستند  فرستاده را شاد بنشا    

گندم گرد سپید بی مزه و بو از : )ِن. ِت(نشاسته  

اختن س و آهاردادن پارچه برای زمینی سیب و 

کاربرد دارد.  سازی نیزچسب. درآشپزی و دارو  

زان نشان: از آن   )گونه » نیشان « )ِن (   :نشان

برای تیراندازی ‖   نشانه، آماج‖ (ـ بدان سان  گونه

برای بزرگداشت از ابزار از توپال بهادار  رگه ‖

‖ آگهی. ‖ پی، جای پای کارکسی  

ز پیروزی او چوآمد نشان  "   
           فردوسی"  .از ایران برفتند گردنکشان    

]نشانیدن[ به نشستن  » نیشاستن«   دَ()ِن. :نشاندن

‖ خاموش کردن   نهال  ‖ کاشتنجادادنواداشتن، 

آنکه نشاننده:  نشاختن، بنشاختن.  و آشوب ‖ آتش

بنشان، و به چم به نشاندن،  فرماننشان: بنشاند. 

 نشاننده بسان پسوند، مانند: آتش نشان.  

" فرستاده ی رای را پیش خواند    
   فردوسی"    .د بر نامور جایگاهش نشان     

، نشاستن، به  : ) ِن. ِن. َت( نشانیدننشانستن

 نشستن واداشتن. 

آنچه مایه شناختن کسی یا چیزی  : )ِن . ِن(نشانه

‖ رگه، نشان ‖ نمودار ‖ شوند. ، بوتهآماج  ‖ شود   

" خدنگی بپیوست و بگشاد دست   
" فردوسی   .نشانه به یک چوبه در هم شکست      

تن، نشاندن، به نشستن  نشانس : )ِن .دَ( نشانیدن

نشانیدن آتش، آمیزه ها: جای دادن. واداشتن، 

   نشانیدن تشنگی، نشانیدن درد.

نشخوار کننده مانند   جانورانکار)ُن. خا(: نشخوار

* ده را از راه سرخنایخوراک نیم جویگاو وشتر،  

 به دهان باز می گردانند وبار دوم آنرا می خایند. 

دنی، که نتواند آنجام  انجام نشدَ(  ) َن. ُش. :نشدنی 

خوب نشدنی. جدانشدنی،  آمیزه ها: ناشدنی. گیرد،  

‖  نشستنگاه«  » نیشستَش. س̊ ( : ) ِن. نشست

نشست و  همایی. خانه، سرای ‖ گرد  جای گرفتن ‖

رفت و آمد. بر خاست:   

" ندانی که ایران نشست منست    
"فردوسی   .جهان سر به سر زیر دست منست      
 گرفتن.گرفتن، آرام ی  جا( : )ِن. َش. تَ تنسنش

به  فرماننشین: گرفته. ی آنکه درجایی جا نشسته:

به چم نشسته بسان پسوند، مانند:  بنشین و  نشستن،

   جانشین، دلنشین، خوش نشین، باالنشین.

  ) نشست، نشیند، خواهد نشست، بنشین، نشیننده،

 نشان، نشسته(. نشستن ≠ ایستادن. 

ست " جهاندیده گفت این نه جای من   
"فردوسی   به جایی نشینم که رای منست.      

گران  : )َن. گَ. ِد( دست ابزار کفش نشگرده  

پوست.و بریدن پیراییدن  برای تراشیدن،  

آویختن به چیزی، درچنگ زدن و. دَ( : )نَ نشلیدن  

   به دست و به زور گرفتن.

خوش گذرانی. : )ًن. دَ( نشمیدن   

و  ت نمادگونه ی شکس»  نیِشب « : )َن (  نشیب

زمین.  فرود، سراشیبیسرازیری،  ‖خواری  

 نشیب ≠ فراز. فرود و فراز.

" نباید نهادن دل اندر فریب    
   فردوسی"   . که هست از پس هر فرازی نشیب    

نهادن، نشانیدن چیزی برجایی. : ) َن. دَ( نشیدن  

آشیانه ی مرغان و پرندگان. النه. : )َن ( نشیم  

ستن، خانه. جای نش: )ِن. َم ( جایگاه، نشیمن   

خانه. نشستن درجایی ویژه ی نشیمن:  *سراچه ی  

" بدو داد شنگل یکی رهنمای    
"فردوسی  که او را نشیمن بدانست و جای.      

نشستن،   جای  »کون«: )ِن. َم. ن̊ . ه̊ (نشیمنگاه

‖ آنجای تن که بر آن نشینند.  نشستنگاه  

  *آسه ی هریک از دو سوی *میخ، : )ِن (نشین

نشین   *زمین، نشین اپاختر، ین گویباال و پای

‖ بسان پسوند با نام به چم   نشیمنگاه  ‖ *نیمروز.

   دلنشین.  نشین، باالنشین،نشیننده، مانند: خانه 

خوب، نیک، نیکو، خوش آیند. ( ̊: )َن. غنغز  

" سیاوش یکی جایگه ساخت نغز   
" فردوسی  پسندیده ی مردم پاک مغز.      
ه، مالیم‖ شگفت. شیوا، دلنشین ‖ شایست نغز:   

" کنون ای سخنگوی بیدار مغز   
"فردوسی    .یکی داستانی بیارای نغز       
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میدن.  ا:)َن.َن.دَ( ناغنودن، نخوابیدن، نیاریدن نغنو

نغنویدن ≠ غنودن، غنویدن. نیارمیدن.   

دن. : )َن.دَ( ازدینی به دین دیگرگروینغوشاکیدن  

آبگونه یی چگال ،  » نفت« : )َن. ف̊ ( نفت

گ و سوختنی که از ژرفای  تیره رن ، روغنی

* برهیختهکندن چاه و دستگاه های ویژه  زمین با   

 می شود.

" به اسپ و به نفت آتش اندر زدند   
" فردوسی    .همه هندیان دست بر سرزدند       
دراندازه های   نازک  برگهُرخنه، : )َن. ف̊ ( نفج

پوست و چوب برخی  * یسرشته  آرد ازگوناگون 

وشتن. برای ن  گیاهان  

کردن   نفرین کردن، بدخواهی: )ِن. دَ( نفریدن 

نفرد،  )نفرید،نفرین شده.نفریده: برای دیگری. 

رید، بنفرین، نفریننده، نفریده(. خواهدنف  

نیایش بد، بدخواهی، » نیفرین « : )ِن (  نفرین   

. ‖ دشنام ، بدسگالی، بداندیشی مرغوا  

" پس از مرگ نفرین بود بر کسی   
فردوسی"   ی بماند بسی.که زاو نام زشت       

زیبا شدن، نیکو گشتن.   : )ِن. َر. دَ(نفیرندن  

. نیکینکویی:  ف ارزنده.: ) ِن( نیکو، خوبنکو  

" نکوترهنر مرد را بخردی است    
"فردوسی   .که کار جهان و ره ایزدی است       

   ( نکوهیدناز)» نیکـُهیشـ̊ن « : )ِن. ه ِ(  نکوهش

غاره. سرکوفت، خرده گیری، پیسرزنش،   

کس که خستو شود  " به نادانی آن   
   فردوسی"    .شود   وز دام نکوهش به یکس    

. ) ِن ( بدگویی، سرزنش کردن :نکوهی   

ن،  سرزنش کرد » نیکـُهیدن«  : )ِن. دَ(نکوهیدن 

زدن، زشت گفتن،  بدگویی کردن،   سرکوفت 

سرزنش  نکوهنده:  سرزنش.نکوهش: خرده گرفتن.

به  فرماننکوه: . سرزنش شدهنکوهیده: کننده. 

) نکوهید، نکوهد، خواهد نکوهید، نکوهیدن. 

 بنکوه، نکوهنده، نکوهیده، نکوهش(. 

" بترسیدم از کردگار جهان    
" فردوسی   نکوهیدن کهتران و مهان.      

. )نام ستاک نگاشتن(دلبر، دلداده، یار‖ : ) ِن ( نگار  

  *پارچه، نفج، گل و بته های رنگارنگ روی 

روزنامه نگار، آمیزه ها: جزآن. دیوار و چخت و   

، دم نگار، رنگ و نگار.  چهره نگار  
" به رفتن تذرو و به دیدن بهار    
" فردوسی  سراسر پر از بوی و رنگ و نگار.     

جایی برای به نمایش گذاشتن : )ِن. ِن( نگارخانه  

نگاره ها و تندیس های هنرمندان نگاره گر و  

 تندیس ساز ‖ کارگاه نگاره گری.  

نمار به باغ پر گل و گیاهان  : )ِن. ِر( ارستاننگ

نگارخانه.  ‖ کارگاه نگارگری. رنگارنگ  

آنکه نگاره می کشد، چهره  : )ِن. ر̊.گَ(نگارگر

بتگر.  دورنما نگار‖ نگار،  

نماربه  آفریدگار‖ نویسنده ‖  : )ِن. َر. ِد( نگارنده

 نگارگر.

" توانا و دانا و داننده اوست    
" فردوسی   .نگارنده اوست  خرد را و جان را      

  پیکره.  ریخت،» نیگارگ« : )ِن. ِر (  نگاره

‖ کشیدن، نگاشتن، نوشتندَ(  : )ِن.نگاریدن  

 چهره بخشیدن، آفریدن.

" برایوان نگارید چندی نگار   
    فردوسی"  ز شاهان و از بزم و ازکارزار.    
ب و رنگ )ِن ( آراسته، شاداب،خوش آ :اریننگ  

رنگ آمیزی و آرایش شده.  و زیبا. هر چیز  

نوشتن، نگاریدن،   » نیگار« َت(.ش̊)ِن. :نگاشتن  

 نگارکردن، کشیدن چهره و دورنما و جزآن. 

نوشته شده،  نگاشته: . ،  نگارگرنویسنده نگارنده:

به نگاشتن، بنگار و به چم   فرماننگار: کشیده شده.

نگارنده بسان پسوند، مانند: روزنامه نگار، چهره  

اشت، نگارد، خواهدنگاشت، بنگار، )نگ نگار.ـ 

نگاشته ، نگارش(.  نگارنده،  

نوشته، نوشته شده، نگاریده، : )ِن. ِت( نگاشته  

 کشیده شده.

.دید، نگر، نگرش[ ] نگه  » نیگاه«: )ِن ( نگاه  

" پرستنده باشی و جوینده راه   
   فردوسی"  به ژرفی به فرمانش کردن نگاه.    

هدارنده، دیده بان،( نگهبان، نگ ه̊: )ِن.نگاهبان  

پاسدار. پاسبان،  

   نگاهبان، پاسبان.» نیگاستار«  ( ه̊.. )نِ : نگاهدار

داری، نگهبانی. ه: )ِن . ه̊. ش̊ ( نگنگاهداشت  

، نگاه کردن، نگریستن‖ : ) ِن. دَ( دیدننگاهیدن  

جان.مردم سرد و نچسب، گران : )َن. گَ(نگد  

ببین، آگاه باش، هشیارباش.  : )ِن. گَ( نگر  

آنکه می نگرد، )از نگریستن( )ِن. گَ(  :نگر

.، دورنگر، پایان نگرژرف نگر آمیزه ها:نگرنده.  

کاردیدن، نگرنده آنکه می نگرد، در : )ِن (نگران

.، دلواپس، بیوسنده‖ چشم براه  

داشت، دلواپسی.چشم: )ِن. گَ ( نگرانی   

]نگریستن[ نگاه س̊. َت(  گَ. ِر. : )ِن.نگرستن  

. ‖ پاییدن ، دیدنکردن، نگریدنـ   
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نگر، نگاه، » نیگـِریش̊ـن« : )ِن. گَ.ِر( نگرش  

.بینش، دیدگاه  

بیننده، نگر کننده.: )ِن. گَ. َر ِد( نگرنده   

، نگریستن«   » نیگـِرید ن : )ِن. گَ. دَ(نگریدن  

)نگرید، نگرد، خواهدنگرید، بنگر، نگرنده،دیدن.  

 نگران، نگریده، نگرش(. اندیشیدن. 

ا بنگرد " همی خواست تا گنج ه   
" فردوسی  زر و گوهر و جامه ها بشمرد.      

]نگرستن[ نگاه کردن، دیدن،  : )ِن. َت( نگریستن   

نگرنده:  نگر، نگاه، دیدگاه. نگرش: . نگریدن

اندیشناک، چشم به راه.  نگران:بیننده، نگرکننده.   

به  فرماننگر: دلواپسی، بیوسایی.  نگرانی:  

د  ـ  . ) نگریست، نگرد، خواهنگریستن، بنگر

بنگر، نگرنده، نگران، نگریسته،  نگریست،

 نگرش(. 

آجیدن جامه، بخیه کردن. : )ِن. گَ. دَ( نگندن  

سرـ واژگون، باژگون،   » نیگون« : )ِن (نگون

‖ خمیده. ، وارونهسرازیر، آویختهنگون،   

   گون اختر.بخت، نگونسار، ننگون  آمیزه ها:

سر در زیر فکنده.نگون:   

اندرون  درفش خجسته به دست  "   
   فردوسی"  گرازان و شادان و دسمن نگون.   

، پاسدار، پاسبان  «نیگاستار »)ِن. ه̊ ( : نگهبان  

، نگه دارنده، نگاه دار. دیده بان، دربان، سرایدار  

نخست آفرینش خرد را شناس  "   
     "فردوسی  نگهبان جان است و آن سپاس.   

بها روی انگشتر، دستبند و  سنگ پر : )ِن ( نگین

مهرکردن نامه و جزآن. نگین نهادن:  آن.جز  

" به ایران پرستنده و تختگاه   
" فردوسی   هم آنجا نگین و هم آنجا کاله.     

 " نهادند بر نامه ها بر نگین 
   فردوسی"    فرین.آ فرستادگان خواست با   
تری، تری اندک‖اشک، سرشک.  » نم «  : )َن(  نم  

" همه شاد گشتند و خرم شدند    
" فردوسی   .ی دو دیده پر از نم شدند ز شاد       
اندک اندک، خرده خرده،کم کم، : )َن. م̊. َن( نم نم

 آهسته آهسته، ریزریز. نم نمک. نم نم باران. 

  بخش بیرونی  چیز،ریخت برونی هر  : )َن(نما

آمیزه ها بسان پسوند به چم نماینده،  ساختمان.

نشان دهنده، مانند: جهان نما، راهنما. به چم  

و چشم انداز: بدنما، خوش نما. ریخت   

، رمز.)نماد از..(نمود، نماینده، نشانه: )َن( نماد  

. )نمار به...(: )َن( اشارهنمار   

.هویدا، پیدا، آشکار، بی پرده: )َن( نمایان  

]نمایانیدن[ نشان دادن، : )َن. ن̊. دَ( نمایاندن

 آشکارساختن. 

. ()نام ستاک از نمایاندن یا نمودن: )َن. ِی( نمایش   

‖ چیزی را به دید گذاشتن. بازی در نمایشخانه  

خودنمایی.  ‖ نمود، نما  

" ز شاهان گیتی ستایش تو راست   
" فردوسی  ز خورشید برتر نمایش تو راست.      

: )َن. ِی( جایی برای به نمایش گذاردن نمایشگاه  

کاال و جزآن.  ابزار،نگاره، تندیس،   

یک داستان برپایه  : )َن. ِی. ِم( نوشتهنمایشنامه   

* در نمایشخانه.  بازی کردن برای یا رخداد   

جایی سخن  در آنکه بجای کسی َی. ِد()ِن.  :نماینده 

یاکاری انجام دهد، جانشین، کارگزار‖  بگوید 

نشان دهنده، نمایان کننده.  ‖ ، رهنما، شوند نشانه  

" خداوند گردنده خورشید و ماه    
   فردوسی"  روان را به نیکی نماینده راه.    

)ِن. دَ( نمودن، نشان دادن.: نماییدن   

پشم    ازپارچه ی ستبر» نمت ـ نمند «  : )َن. َم( نمد

برای درست کردن گونه یی   ،و کرک مالیده

و جامه.   کاله، *بوپ   

نمور، نمناک.  اندک،  تری. م̊ (   َن) :نمدار   

: )َن. دَ( کام یافتن، به آرزو رسیدن.نمشیدن   

آبگینه و شور ماتکی سپید رنگ ، : )َن. َم( نمک   

ازکان بدست می آید.  دریاچه ودریا ومزه، ازآب   

نشناس.   نمک،نمک گیر  ،پرورده نمکآمیزه ها:   

نمکستان. : )َن. َم. ک̊ ( نمکزار، نمک الخ    

 ‖ پدیدار، آشکار‖ تابش،  نما، نشان: )ِن (  نمود 

. درخشش  

گواه  ‖   ‖ ، هویدا، پدیدارآشکار : ) ِن(نمودار   

  نمایانگر  یک برنامه یا نگارهاززمینه نخستین 

  .برای برنامه یی بزرگ و همادی

  نمایاندن، « ـ نیموتن  » نیمودن: ) ِن. دَ( نمودن 

نشان دادن، نمایش دادن، روشن کردن، نماییدن، 

آشکارکردن ‖ نمودار شدن، آشکارشدن، هویدا  

  :نمونش گفتن.بازنمودن:  ، به دید امدن.شدن

دن، بنما، و به چم  به نمو فرمان نما:نمودار. 

نماینده  و نشان دهنده بسان پسوند،مانند جهان  

) نمود، نماید، خواهد نمود، بنما)ی(،  نما، راه نما.

 نماینده، نمایان، نموده، نمونش(.  

" شهنشاه در جنگ مردی نمود    
    فردوسی"    .دلیری و تندی و گردی نمود    
‖ نمودار.  : )ِن. ِن( راهنمایینمونش   
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برای   از چیزی کمینشان دادن )ِن. ِن(  :نمونه 

نمودار‖ ‖ ‖ مانند، همانند  دادن آگاهی از آن چیز  

دارای ویژگی های برجسته. آموزگار نمونه.    

نم کشیدن ‖ گرایش داشتن به ...!دَ( )َن. :نمیدن   

     روسیاهی، سرشکستگی، شرم، : )َن. ن̊ (ننگ 

بی آبرویی، سرافکندگی. بدنامی،  

رد به هر کار ننگ دگر هر که دا "   
" فردوسی  بود زندگانی و روزیش تنگ.      

، بدنام، شرم آور.ای ننگ دار ن̊ (: )َن. ننگین  

نو≠ کهنه.  .تازه، نوین  » نـُگ «)ُن(   :نو  

" به بد گوهران بر بس ایمن مشو    
" فردوسی  که این را یکی داستان است نو.      

زاد. رسیده، نو: )ُن. َم. ِد( تازه رسیده، نونوآمده   

.نوآموخته، دانش آموز، شاگرد : )ُن ( نوآموز   

، تازه، روش ـ آیین نوین: )ُن( به آیین، نوآیین  

زیبا، آراسته. ‖تازه، شیوه نوین، نو    

" ز کین نو آیین و کین کهن    
"فردوسی    .مگر در جهان تازه گردد سخن     

، آهنگ. خنیا، آواز آوا، » نیواگ«  () ن َ :نوا  

ل زندگی، آنچه برای زندگی نیاز کاچا ()ن   :نوا

در زندگی. فراخی  ‖ ، ساز و برگ زندگیباشد   

توانگرساختن.  با نواکردن:  

" نهانش نوا کرد و با کس نگفت    
"فردوسی  همی داشت آن نیکویی در نهفت.     

زندان.  : )َن. ِن(نواخانه  

، نوازش، نیکویی، بخششنازو : )َن. خ̊ (نواخت  

   هم آوا.یکسان، ت: یکنواخ دلجویی، مهربانی. 

]نوازیدن[  »سرودن«  ( . تَ )َن. خ̊: نواختن  

ردن، گرامی نوازش کردن، دلجویی کساززدن‖ 

کتک زدن.  ‖  ستودن مهربانی کردن، داشتن،

خنیاگر.   ‖ نوازش کنندهنوازنده:  دلجویی. نوازش:

به نواختن، بنواز   فرماننواز: نوازش شده. نواخته: 

د، مانند: دلنواز،ازنده بسان پسونو به چم نو  

) نواخت، نوازد، خواهدنواخت، بنواز،  گوشنواز.

 نوازنده، نواخته، نوازش(.

" بفرمودشان تا نوازند گرم    
" فردوسی    .نخوانندشان جز به آواز نرم     

: )َن( روبان ‖ ریسمان برای بستن بارستور. نوار  

اوباریدن،  واریدن= فروبردن( )از : ) َن. دَ(نواریدن 

فاریدن.  ه فروبردن.ناجوید   

، بخشش. : )َن. ِز( دلجویی، مهربانینوازش   

" شود در نوازش بدینگونه مست    
" فردوسی   .که بیهوده یازد به جان تودست      

    مهربان،خنیاگر، رامشگر‖ : )َن. َز. ِد( نوازنده 

 نوازشگر.  

" نبینی مگر شاه با داد و مهر   
"فردوسی   .جوان و نوازنده و خوب چهر     

نواختن، نوازش کردن، مهربانی دَ( )َن. :نوازیدن 

 ـ کردن ‖ نواختن سازهای خنیاگری. 

" بدان کو به سال از شما کهتر است    
" فردوسی   به مهر و نوازیدن اندر خور است.      

ستیزیدن، کشمکش کردن.: )َن. س̊. َت( نواستن  

: )َن. ِس( فرزند زاده.نواسه   

شتکارداشتن. کوشیدن، پ: )َن. ش̊. َت( نواشتن  

، نوازنده ،خنیاگر، رامشگر: )َن. گَ( نواگر  

 خواننده و سازنده. 

گلوله آرد سرشته ‖ خوراک اندک. : )َن. ِل(نواله  

جنبیدن. ‖  : )َن. دَ( نالیدن، زاریدننوالیدن  

‖ لرزان، ناتوان،  خرامان)از نویدن(.  : )َن(نوان  

 سست‖ ناالن. 

" همه پیش نوشین روان آمدند    
"فردوسی  ر گذشته نوان آمدند.ز کا      

هداری  ا: )َن. ن̊. ِن( جایی برای نگنوانخانه 

.مستمندان، و بینوایان  

‖ به گریه و  : )َن. دَ( جنبانیدن، لرزانیدن نوانیدن 

 ناله در آوردن. 

اد کردن، بانگ  ‖ فریخرامیدن : )َن. دَ( نواییدن 

وردن. برآ  

" درخشیدن تیغهای سران    
"فردوسی  ن.نواییدن گرزهای گرا      
نوباوگان.  َرمـَن: .نورسیده، نوآمده( : )ُن.و ِباوه نو  

   پیش رس. میوه نو رسیده، نوبر‖ ، ‖ نورس 

یده.  ‖ میوه نورس  ، تازهنو رسیده: )ُن. َب( نوبر  

تن. نگاه داش: )ُن. ِب. َت( نوبشتن   

تازه ساز، نوپا، آنچه تازه   : )ُن. ُب.ن̊ (نوبنیاد

باشد. ساخته یا پایه گذاری شده  

بهار، زمان بهار. *: )ُن. َب( واره ی نوبهاران  

: )ُن. دَ( غلتیدن مانند اسپ. نوبیدن   

: )ُن ( سبد بافته شده از شاخه های بید. نوپان  

تازه گو، آنکه درچامه سرایی )ُن. َپ( : نوپرداز  

 و یا نویسندگی به شیوه نوین بسراید و بنویسد.

  نوآورنده.

دن، گریستن. زاریدن، نالی: )دَ ( نوخیدن  

نو خاسته، تازه برآمده، نوبرآمده. : )ُن ( نوخیز   

 نهال تازه و نازک.

    شماره میان هشتاد و سد. » نود« : )َن. َو(  نود
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   ‖ راه پیمودن. : )َن. َو .دَ( پیچیدننوردن 

پیچیدن، تاکردن ‖ پیمودن. : )َن. َو. دَ( نوردیدن  

" براین باره ی گام زن بر نشین    
"فردوسی  و اندر نوردد زمین.که زیر ت      

نوشتن، درنوشتن، نبشتن. )َن. َو. دَ( :نوردیدن  

میوه تازه رسیده، نهال نازک. : )ُن. َر( نورس   

نورس، تازه روییده، نوـ  َر. ِت( ُن. : )نو رسته 

 شکفته، نونهال ‖ شاداب،  تازه. 

سال نو در  روزنو، » نـُگ ـ ُرز«    : )ُن (نوروز 

که   ایرانیان سال نو  بزرگترین جشنایران. 

  .می آغازد  فروردین ین روززنخست ا

" همه ساله بخت تو پیروز باد    
فردوسی"    همه روزگار تو نوروز باد.      
: کاهیده ی هنوز، تاکنون.نوز   

" سپهری که پشت مرا کرد کوز   
"فردوسی  نشد پست؛ گردان به جای است نوز.     

ـ زاییده  تازهنوزاده،  زاد«» نگ ـ : )ُن (  نوزاد 

گذاشته، نو رسیده.  جهان ، تازه پا بهشده  

تازه ساز، نوساز.  خ̊ ()ُن. :نوساخت  

)ِن. ِو. َت( نالیدن، زاریدن.: نوستن  

چرخه یی از زمانه های کهن  : )ُن. َس ( نوسنگی 

 که آدمی ابزارهای سنگی می ساخته. 

زهر، د پانوشیدن، آشامیدن ‖  )نام ستاک( : نوش

بین. نوشدارو‖ شیرینی، انگ   

. مانند: آب َرز،هرچیزنوشیدنی: )ِب( نوشابه   

   .های گازدار، شکرآبهنوشابه 

: )ُن( تازه داماد.نوشاد  

. دَ(]نوشانیدن[ به نوشیدن واداشتن.  : )ن̊نوشاندن  

نوشاندن، به نوشیدن  [ آشامانیدن : )دَ( ]نوشانیدن

 واداشتن. 

 نوشتن، خامه،ابزار : )ِن. ِو.̊ت̊̊. ا َ(ابزارنوشت 

   دفتر و جزآن. ،*نفج

نگاشتن، نگاریدن، « »نیبیشتن ِو.َت( )ِن.  :نوشتن  

نبشتن. داستان یا چامه یی را روی    نویسیدن،

  *نبیگآنکه نویسنده:  ‖ درنوردیدن. آوردن *نفج

فرمان  نویس:درنوردیده. نوشته: . نویسد یا نامه   

پسوند   به نوشتن، بنویس، و به چم نویسنده بسان  

امیزه ها:   نامه نویس.مانند: روزنامه نویس،  

 بازنوشتن، اندرنوشتن، برآب نوشتن. 

نویسنده، خواهد نوشت، بنویس،  ) نوشت، نویسد،

  نویسا، نوشته(

شتن بیاموختش پهلوی " نو   
" فردوسینشسِت سرافرازی و خسروی.        

‖ سرنوشت. نبشتهگ « بِ ـ» نی: )ِن. ِو. ِت( نوشته  

" نخواهم زمانه جز آن کو نوشت    
   فردوسی"   .ن زیست باید که یزدان نوشت چنا   

شکرخند، لبخند ≠ نیشخند.: )ش̊ .َخ( خند نوش  

داروی زندگی بخش. پادزهر،  : )ش̊ (نوشدارو   

" از آن نوشدارو که در گنج توست    
"فردوسی    .کجا خستگان را کند تندرست       

گل  نو دمیده، نو رسته،: )ِش. ُک. ِت( نوشکفته  

. تازه شکوفا شده  

انوشه، پایدار، جاوید ‖ خوشبخت ‖  : )ِش ( نوشه   

گوارا، نوشین، نوش. شادمان ‖  

" بسی آفرین خواند بر شهریار    
   فردوسی"    .که نوشه بزی تا بود روزگار   
" همه هر چه خوردی همه نوشه باد    

   فردوسی"    .روان تو را راستی توشه باد     
آشامیدن، گساردن، درکشیدن.(  : )دَ نوشیدن  

به نوشیدن، بنوش  فرماننوش: آشامنده. وشنده: ن  

 و به چم نوشنده بسان پسوند، مانند: باده نوش.

 ) نوشید، نوشد، خواهد نوشید، بنوش، نوشنده، 

 نوشیده(.

" به شادی زمانی برآریم کام    
" فردوسی  ز جمشید گوییم و نوشیم جام.      

شیرین، خوشایند، دلپذیر، : گوارا، نوشین  

آمیزه ها: جان شیرین.شین روان: نو.  دلپسند   

سخن نوشین، باد نوشین   خواب نوشین،  

" یکی باد نوشین درود سپهر   
" فردوسی   .به رستم رسانید شادان به مهر      

پیله. تخم کرم ابریشم، :نوغان  

کوه یا گنبد. پژواک، بازگشت سدا از :نوف   

بانگ و فریاد برآوردن،  ( غریدن،  : )دَ نوفیدن 

و غریدن   یدن، خروشانمردم یدنبانگ و شور 

کوه.  بازگشتن سدا از جانوران ‖  

" خروشی بر آورد اسفندیار   
"فردوسی   .بنوفید از آواز او کوهسار      
   سرهر چیز.  ‖*، نول*، شـَند نـُک پرنده: نوک 

. *کم آروینکارآموز، تازه کار، )ُن ( : نوکار  

نوک پرندگان ‖ گرداگرد دهان.  :نول   

≠ امیدوار  دلسرد.ناامید،  : )ُن(نومید  

" بنازد به او تاج شاهی و تخت    
" فردوسی   بد اندیش نومید گردد زبخت.      
،  همین زمان. : اکنوننون  

است نون  ن آ" ولی ای پسر گاهِ    
" فردوسی  .فسونچاره ی پرکه سازی یکی      
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، نامه رسان‖ تیز رو،  : )َن. َو( پیک، پیام برنوند 

ر تیز رو.، ‖ اسپ یا شتتند پا  
" بگفت و برانگیخت از جا نوند    

"فردوسی   .در آمد به کین چون سپهر بلند       
تیز رونده ‖ ‖  : )َن. َو. ِد( جنبنده، لرزندهنونده   

هوش. تیز .مردم تیزدریافت   

نهال تازه، درخت نو روییده ‖ : )ُن. َن ( نونهال   

 کودک، خردسال.

گاهی. مژده، پیام، نوداد، آ» نیوه« : )َن (  نوید   

" یکی نامه فرمود نزدیک سام    
   فردوسی"   .سراسر نوید و درود و پیام    

: )َن. د̊. گَ( مژده دهنده. نویدگر   

، گریستن، : )َن. دَ( زاریدن، نالیدننویدن  

 موییدن‖ جنبیدن، لرزیدن. 

نویس:نوشتن.  *کنون از پویهبن : )ِن (  نویس   

بسان  م »نوشت« به نوشتن: بنویس. به چ فرمان

نویس، پاکنویس، پیش نویس. پسوند، مانند: باز  

 آمیزه ها: تندنویس، روزنامه نویس، نامه نویس. 

بتواند بنویسد ≠ نانویسا. : )ِن ( آنکه  نویسا  

]نویسانیدن[ به نوشتن  : )ِن. ن̊. دَ( نویساندن

 واداشتن.  

: )ِن. س̊. َت( نوشتن.نویستن   

ـ کار » دیـبیـریه̊ « : )ِن. َس. ن̊. ِد(نویسندگی  

 نویسنده، پیشه نویسنده.

نگارنده، » دیبیر«  )ِن. َس. ن̊. ِد(  :نویسنده   

، ، داستان *دبیر، آنکه پیشه اش نوشتن نبیگ  

است.های گوناگون  زمینه  در یا نوشتار  

" نویسنده را پیش بنشاندند    
   فردوسی"   .ز هر در فراوان سخن راندند     
تازه، نو. : ) ن َ( نوین  

نالیدن، زاریدن ‖ لرزیدن. : )ُن. دَ( نوییدن   

. نا نایستن. *نیگرایی، نیگری،واژه   ) َن(: نه  

» ن« نوشته   به گونه ی برسر پویه ≠ آری. نه

 می شود، نیامد، نرفت. 

" نه گشت زمانه بفرسایدش   
فردوسی"   نه این رنج و تیمار بگزایدش.      

سرشت، درون، گوهر. » نیهادگ« : )ن ِ( نهاد  

اد پلنگ" چو مردم ندارد نه   
" فردوسی  .نگردد زمانه بر او تار و تنگ       
سازمان، از پویه نهادن، گذاشت ‖  : )َن (نهاد

  بنیاد، بن، پی ‖ آیین، شیوه، روش. 

" چو داری نهاد پرستش نگاه   
" فردوسی   .ببخشم تو را آنچه کردی گناه      

‖ جامه ویژه برای  کنش نهادن: )ِن . ِد ( نهادگی  

و مهمانی ویا دیداربا بزرگان.   پوشیدن درجشن  

چیزی  گذاشتن، هشتن،» نیهادن « : )ِن دَ(  نهادن  

نهنده:   گذاردن. را در جایی گذاشتن، نشاندن،

به نهادن،  فرمانه : ـِ نگذاشته شده.   نهاده: گذارنده،  

 بنه.) نهاد، نهد، خواهد نهاد، بنه، نهنده، نهاده(. 

" نهادند در کاخ زرین دو تخت    
   فردوسی"  شادان دل و نیکبخت.نشستند    

گذاشته، جای داده ‖ دستورداده،  )ِن. ِد( : نهاده

 فرموده ‖ پس انداز، اندوخته ‖ گسترده، چیده.

" هر آنگه که روز تو اندر گذشت   
   فردوسی"   .نهاده همی باد گردد به دشت     

  ترسیدن، هراسیدن. : )ِن. دَ(نهادیدن

( ترس، بیم. : )ِن نهاز  

. گله و رمه پیشاپیش  بز )ن ُ(: نهاز  

: )ِن. دَ( ترسیدن، بیم بردن، هراسیدن. نهازیدن   

درخت جوان و نو   ]نهاله[» نیهال « : )ِن(  نهال

نهال زدن، نهال نشاندن، نو نهال. آمیزه ها: رسته.   

، زیرانداز، تشک.]نهالین[ بستر : )ِن (نهالی  

" نهالی همه خاک دارند و خشت    
"فردوسی   .م نیکی نکشت خنک آنکه جز تخ       
ناآشکار، پوشیده، پنهان، » نیهان« : )ِن( نهان  

نهان پیکر، نهانخانه  آمیزه ها: ناپیدا، نهفته.  

" بدو ماه گردان بدی درجهان    
"فردوسی  بد و نیک از وی نبودی نهان.      

، اندرون. دل، دروننهان:   

" بدو گفت کز کردگار جهان    
" فردوسی  ن.یکی آرزو دارم اندر نها       

، سربسته، نهفته. راز  نهان:  

" سروش خجسته شبی ناگهان    
"فردوسی   .بکرد آشکار بمن بر نهان      

)ِن. دَ( سرپوش گذاشتن، نهان کردن،  :نهانبیدن   

. پوشیده وپنهان شده نبیده:انه. پوشیده و پنهان ساختن  

ی،  ]نهانزاد[ به واژاک گیاه شناس: )ِن. ن̊ ( نهانزا

ندام زادوری ندارند. گیاهانی که  ا  

در  ‖  پایانی، فرجامی» نیهانیگ« : )ِن (  نهانی 

.نهفته پنهانی، پوشیده، نهان،    

" بدان تا نهانی بود کارشان    
" فردوسی   .نداند کسی راز و کردارشان      

زیبا و آراسته ساختن. : )َن. دَ( نهبانیدن   

]نهشتن[ نهادن، گذاشتن،  : )ِن. َه. َت( نهستن  

) نهست، نهد، خواهد نهست، رنشاندن.نشاندن، ب  

 بنه، نهنده، نهسته(. 
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پنهان، پوشیده، ناپیدا، درپرده.(  ُه)ِن.  :نهفت   

" به خراد برزین جهاندار گفت    
"فردوسی   که این نیست بر مرد دانا نهفت.     

. نهفت ≠ آشکار. راز نهفت :  

" همه هرچه دید آشکار و نهفت    
"فردوسی  گفت.به پیش پدر یک به یک باز      

. ف̊( پوشیدگی، پنهانی‖ جای پنهان.ه ُ: )َن. نهفت   

پوشیده و پنهان  » نیهوفتن« .َت( : )ِن. ه ُ نهفتن 

 کردن، پوشاندن، نهان کردن، پوشیده داشتن ‖ 

پوشیده. )نهفت،نهفته:  پوشیده شدن، پنهان شدن.  

 ــ، خواهد نهفت، ، ــ ، ــ، نهفته(. پنهانیدن.
را خواند و گفت " دبیر جهاندیده    
     فردوسی"    .که راز بزرگان بباید نهفت    

پنهان کردن، پوشیده داشتن. : )َن/ ِن. دَ( نهفتیدن  

 ) نهفتید، نهفتد، خواهد نهفتید، ــ، ــ، نهفتیده(.

،  : )َن ( بی شمار، فراوان، بسیار، بیکراننهمار 

 بی پایان ‖ شگفت، شگرف، هنگفت، بزرگ.  

هنبن[ سرپوش روی دیگ،  ]ن : )ِن. َه (نهنبان

 کوزه و جزآن.

وانهنده، دام نهنده. آمیزه ها:  گذارنده. ِد()ِن. :نهنده   

در رود یا سترگپستاندار  جانور. َه( : )نَ نهنگ   

نمادگونه ی نیرومندی و    ‖ دریاچه می زیید 

  دلیری در شاهنامه.

، پروا، هراس ‖  ترس، بیم، باک: ) َن (  نهیب 

. بانگ سهمناک ، آوا وپرخاش ،فریاد، تشر  

" بدین بی نشان راغ و کوه بلند    
   فردوسی"     .کده ساختید از نهیب گزند     

نشاندن. بر نهادن، گذاشتن، : )َن. دَ( نهیدن  

. نیست   ‖  نه، ناه «  ـِ » ن(  نِ   : )نی  

" ز لشگر به رازش کس آگاه نی    
" فردوسی  جز از نامدارانش همراه نی.      

ود " دل پارسی با وفا کی ب    
" فردوسی   .چو آری کند رای او نی بود       

گیاهی دارای شاخه های راست، بلند و  ( : ) نِ نی

 میان تهی، در آبگیرها و جاهای نمناک می روید.

یکی از ابزار خنیاگری که  با دهان   )ِن( :نی

نی کوچک. نی لبک: نواخته می شود.   

" به گرد اندرش نی بسان درخت    
" فردوسی   .ار است سخت که چوب چن تو گفتی       

پدرپدر یا پدر ، زرگپدرب]نیاک[ » نیاگ«  :نیا

. َرمـَن: نیاکان.مادر  
" سیامک خجسته یکی پور داشت   

" فردوسی  که نزد نیا جای دستور داشت.      

بایستن.بایستگی، در دربایست،» نیاز«   :نیاز  

تو را ای جهاندیده ی سرفراز "   
" فردوسی  نکردست یزدان به چیزی نیاز.     
: بینوایی، تنگدستی، نداری.نیاز  

" نه روز بزرگی نه روز نیاز    
" فردوسی  نماند همی بر کسی بر دراز.      

تهیدست، بی چیز. » نیاُزمند« : ) ز̊. َم(  نیازمند  

تهیدستی، در ـ » نیاُزمندیه̊ «    ) ز̊. َم( :نیازمندی

 بایست، بینوایی، نیازمند بودن.

.گرامی، دوست جانان، دلبند، : نیازی  

" کنون خواه تاجش ده و خواه تخت    
" فردوسی  شد آن سایه گستر نیازی درخت.      

پرسیدن، نیاز به چیزی داشتن.  )دَ (: نیازیدن   

. ~ ≠ یازیدن. آهنگ نکردن: )دَ( نیازیدن   

پوشش شمشیر، کارد و جزآن ‖ پوشش،  :نیام

 پوشش برخی دانه های گیاهی مانند نخود سیز. 

اسپی به زرین ستام  " فرستادش   
" فردوسی  یکی تیغ هندی به زرین نیام.      

ستایش، پرستش،  «  ـن» نیایش̊ )ِی( :نیایش

خواستن، خواهش. چیزی   با البه ‖آفرین   

" به یک هفته بر پیش یزدان پاک    
   "فردوسی   همی با نیایش بپیمود خاک.    

فریب، افسون، » نـِرنگ « : )َر. ن̊ ( نیرنگ   

. ترفند  ،ریوفسون،   

ز نیرنگ و از تنبل و جادویی "    
"فردوسی  ز کردار کژی و از بدخویی.      
توان، کارمایه. زور، توانایی،  » نـُِرگ «  :نیرو  

" نخست آفرین کرد بر دادگر   
   فردوسی"  کزو دید نیرو و بخت و هنر.   

پرزور،  زورمند، » نـُِرگـُـمند«   : )َم (نیرومند 

  یاری دادن.نیرو دادن:  .، توانمند توان پرتوان،

هم چنین. باز، باردیگر، بازهم،   » ا  نیز« :نیز   

" ز چیز کسان بی نیازیم نیز   
" فردوسی   .که دشمن بود دوست از بهر چیز     

. نیستان» نیستان «   : ) ی̊ (نیزار   

گ « ( زِ  : ) ی̊.نیزه  از  دراز و سخت  ابزار » نـِز 

ی.  باسرنوک تیز توپالچوب، توپال و جزآن    

" بن نیزه را بر زمین بر نهاد    
"فردوسی   .به باالی زین اندر آمد چو باد      

نه هست، نه است،  » نـِست «  : ) س̊ ( نیست

.نیست ≠ هست   ناپدید. نابود،نبود،   

" ز دانش به اندر جهان هیچ نیست    
" فردوسی   .تن مرده و جان نادان یکی است      
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نیزار. ن« » نیـِستا : )ِن. ِی. س̊ (نیستان  

" ز نیزه نیستان شد آوردگاه   
   فردوسی"  بپوشید دیدار خورشید و ماه.    

نیست، نابود، ناپدید.(  . تِ : ) س̊نیسته  

نابودی، مرگ،  » نیستیه̊ « (  س̊ ) :نیستی 

ناداری، نداری، تهیدستی.  ناپدیدی ‖ تباهی،  

من از شاه ایران نگردم به گنج "    
" فردوسی   .ه رنجگر از نیستی چند باشم ب       
و  خستران گزندهی دراندام ن «» گزیش̊  :نیش

چهاردندان نوک تیزپیشین  ‖خزندگان برخی

گزیدن.  نیش زدن: زخم زبان. دردهان آدمی ‖  

* .کاردپزشکانابزارَت( نشتر،  ش̊ .): نیشتر  

ش̊ . َخ( زهرخند، خنده ی تلخ،  ) :نیشخند   

آزار. خنده ازروی خشم، اندوه یا از روی  

گیاهی دارای  » نـ ی̊ «  : ) ی̊. ِش. َک(نیشکر 

و تو پر. مغز درون آن  بندبند  بلند، *ساگه های  

و  *دارای ماتکی شیرین است که از آن کند   

می گیرند. شکر   

آراسته، پسندیده، خوب، زیبا، » نـِک «  :نیک   

روش،   نیکآمیزه ها: . شایسته ‖ بسیار ‖ سودمند 

  ن.نیک کردار، نیک داشتنیک خواه، نیکخو، 

" از او دیدم اندر جهان نام نیک    
"فردوسی  ز گیتی ورا باد فرجام نیک.      

َت( نیک بخت، خوشبخت، . : ) ک̊نیک اختر   

، بهروز.بختیار  

" بدین رزمگه آفرین باد گفت    
فردوسی"    همه ساله با اختر نیک جفت .     

‖  نیکونگرن ̊( نیک سگال، . اَ.) ک̊ :نیک اندیش   

  .، نیکو نهاد اهنیک سرشت، نیکخو

. َب. خ̊ ( خوشبخت، کامیاب، ) ک̊ :نیکبخت  

 نیک اختر، بختیار. 

   نیکخو.. خا. ه̊ ( نیک سرشت،  ) ک̊ :نیکخواه

. دَ. ِه( خداوند، ایزد. ) ک̊ :نیک دهش   

" چو بخشایش آورد نیکی دهش   
   فردوسی"   .بباید سپردن رهش  به نیکی    

نیک ـ  هـ̊ر«  » نـِک گ. گُ. َه (  ) ک̊ :نیک گوهر 

یک نژاد، نژاده، نیک گهر. نسرشت،    

آراسته، پسندیده، شایسته، زیبا.نکو، نیک، :  نیکو  
" براین کار چون بگذرد روزگار    

   فردوسی"   .از او نام نیکو بود یادگار     
روا ‖ پخته، سنجیده. : سزاوار، درخور، نیکو  

: نکوداشت، نیک داشت، مهربانی،نیکو داشت  

گرامی داشتن.خوش رفتاری،   

. خواهنیک اندیش، نیک: )ِس(  نیکو سگال  

 نیکو سگال ≠ بد سگال.

نیک رفتار، نیک سرشت.: )َم. ِن ( نیکومنش  

. ، مهربانی: خوبی، نیکوکارینیکویی   

" جهان را همه داشت با داد و رای   
" فردوسی  سپه را به هر نیکویی رهنمای.      

نیلگون. به رنگ نیل،  کبود رنگ، : ) ل̊ (نیل فام  

( کبود، آبی، رنگ آسمان، نیلی.  ل̊ ) :نیلگون  
" سپیده چو بر چرخ لشگر کشید    

   فردوسی"  شب نیلگون دامن اندر کشید.    
نیمه چیزی. ، یک دوم از چیزی  » نـِم «  :نیم  

نیم کاره، نیم بند، نیم پز. آمیزه ها:   

" چو نیمی برفت از شب دیریاز    
"  فردوسی  .دلیران به رفتن گرفتند ساز      

یا کفش میان نو   جامه : ) م̊ ( کارکرده،نیمدار 

 وکهنه.  

نیمه ی چهره، فرتور یا نگاره که   ) م̊ ( :رخ نیم   

. ز پهلو چهره را نشان دهد. نیم رخسارا  

پختن تخم مرغ در روغن.  ) م̊ ( :نیمرو   

ی  تسو میان روز، ازنیمه ی روز،  ) م̊ (: نیمروز

پاختر.  َوبروی ا‖ ر، زمان ناهار ایوار دوازده تا  
   . ) اپاخترـ نیمروزـ خاورـ باختر(  پاختر  نیمروز ≠ ا

" چنین داد پاسخ که تا نیمروز    
" فردوسی   .که باال کشد هور گیتی فروز      

سندلی دراز، بی دسته، با پشت  (.کَ ) م̊  :نیمکت   

   .برای نشستن چند کس یا بی پشت 

نیمه گوی، نیمه ی گوی زمین،   ) م̊ (: گوی نیم

هریک از دونیمه ی گوی زمین که با کمر بند 

نیمگوی اپاختری و  جدا و آنرا  »استوا«   پنداری

. می نامیم  گوی نیمروزینیم  

  چیزی،نیم، بخشی برابراز» نـِم گ«  ( )مِ  :نیمه

نیمی. یک نیمه:  دو پاره. دو نیمه: بک دوم چیزی.  

" ببخشید نیمی از آن بر سپاه   
فردوسی"    .شاهدگر نیمه بر گنج افزوده        
، دالور. دلیر، پهلوان» نـِو̊ « )و˚(   :نیو   

" ز پیش شهنشاه برخاست گیو    
"فردوسی   .ابا لشگری گشن و مردان نیو      

ـ   گوش دهنده، دریافت  شنوا،نیوشان،   :نیوشا

شنوایی.  نیوشایی: . ، شنوندهکننده  

بـُدن به هر کار کوشا بباید  "   
ُ به دانش نیوشا بباید ب         فردوسی"  . دنـ

گوش   دیگران به گفتگوی  پنهانی  (: )ِش نیوشه

.داشتنفرا  
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شنوایی ‖ شیش̊ن « نیـُ »  : )ِش. ش̊ (نیوشش   

 فرمان بری.

،  شنودن شنیدن، » نیـُـشید ن«   : )دَ(نیوشیدن 

دریافتن.  گوش کردن ‖فرادادن، گوش   

" به نیکان گرای و به نیکی بکوش    
   فردوسی"   به هر نیک و بد پند دانا نیوش.    

پهلوان، دلیر.َم. ن̊ ( و̊. : ) نیومند  

" دگر آفرین کن بدان نیومند    
   فردوسی"  سپهدار فرخنده پوالدوند.   

، گریه، فغان. ( ناله، زاریو ِ : )نیوه   

ساخته شده  ( وابسته به نی، ی. ی: ) ی ̊نیین  

 از نی.

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــ  
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» ن «  ت وا  در واژه های نا آشنا   
................ ......................................    

 
 اگـُر: آجر 

 آروین: تجربه

 آهیانه: جمجمه ی سر

 بوپ: فرش 

 پناد: هوا 

 پویه: فعل 

 تبنگو: سندوق، جعبه 

 توپال: فلز 

کرکرانـ ک، کـُرجن، غضروفچرندو:    

ر: وزیر   دستو 

مـ ن: بیشال، جمع  ر 

 ساگه: ساقه

 سراچه: اتاق

 سرخنای: مری 

 شند: نوک پرندگان 

 فراخوان: دعوت 

 فرگرد: فصل )برای نبیگ()واره برای سال( 

 فیاور: صنعتگر 

 کاردپزشک: جراح

 کرتو: کـُرجن، کرکرانک 

 کرکرانک: چرندو، غضروف 

 کوده: مجموعه

کره ی زمین  گوی زمین:  

 گوی: کره 

 الدگر: واالدگر، بنا  

 نادهناد: بی نظم 

 نارنگ: نارنج 

 نایستن:  نیست کردن، نفی 

 نبیگ: کتاب 

ر: نخست وزیر   نخست دستو 

کاغذ ُرخنه،  نفـ̊ج:   

 نول: نوک پرندگان 

نیگرایی، نفی  :ی نیگر  

 واره: فصل )برای سال( 

 ویر: ذهن 

 یازش: اراده 

............................ .........................  
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 و
 

 

 

و یا دو واژه.  *وات پیوند میان دو فراز : ) ُو (و  

 مانند گفت و گو، رفت و آمد، خورد و خوراک. 

گاهی به چم » با« . : ) ُو( و  

" پس آنگاه بهرام و ایزد گشسب    
" فردوسی  یان به اسپ.نشستند با جنگجو       
جاییکه. ، در: )ُو( افزون برآن، با آنکه و  

،   پیشوند دربرخی واژه به چم » دو باره«: وا  

   واگفتن، » باز«، » بر« و » بازگفت«. مانند:

  وارهیدن. وادیدن، واخواستن،

 واشدن: بازکردن، گشودن. واکردن: : باز.وا

‖ به چم » به«: واپس رفتن.بازشدن      

بازبردن، یافتن. ) ُب. دَ(  :نوابرد  

بستگی داشتن، پیوند داشتن. : ) َب. ِت( وابستگی  

 نیازمند بودن به کسی یا چیزی. 

پیوسته، پیوند با کسی، خویش، )َب. ِت(  :وابسته 

َرَمن: وابستگان.  خویشاوند ‖ پای بند ، نیازمند.  

: )َپ ( پس، پشت سر، بازپس، دنبال. واپس  

واپس رفتن:  ، بازآمدن. بازپس آمدنواپس آمدن: 

با   ناسازگار واپس گرا:  ، پس روی.پس رفتن

 پیشرفت و اندیشه های نوین. 

) َپ( باز پسین، فرجامین، انجامین،   :واپسین  

واپسین ≠ آغازین.  پایانی.  

‖ ایزد باد در باور زرتشتی ‖   ، واکنویسه :وات

‖ سخن. اکهرب  نیروی  

گروه:وات )ت̊. گَ( سخن سرا، سخنگو ‖ :واتگر  

 نویسه ها از » الف تا ی «.

  ازناگهان )چ ُ. دَ( شگفتی بسیار‖  :واچرتیدن 

   . بیرون شدن  چرت 

)دَ( برچیدن، دوباره چیدن، گردآوردن.  :واچیدن  

بازپرسی ‖ )خا. س̊ ( بازخواست،  :واخواست

 خرده گیری. 

بازخواست   از واخوانده )خا. ه̊ ( آنکه: واخواه

. ، بازپرسمی کند   

)خا ( کار واخواه، پیشه بازپرس.  :واخواهی  

)ر̊. دَ( تکان خوردن، جاخوردن.  :واخوردن  

 
وگر بر سر آید ده و پنج روز      

فردوسی  .تو گردی شهنشاه گیتی فروز        
 

 

 

 

 

سرخورده.نومید،  دلزده،) ر̊. ِد(  :واخورده  

) دَ( جداکردن‖ پنبه زدن و جداکردن از :واخیدن  

مرغ پر و موی خود را. ، فلخیدن‖ کندنپنبه دانه  

بداشتن، ناگزیرکردن دیگری ) ش̊. َت(  :واداشتن  

 به کاری، کسی را به کاری گماردن، وادارکردن.

پس از خستو شدن.  لغزش )دَ ( نپذیرفتن :وادنگ

خود را پس گرفتن.   سخن  

)ِد ( شالوده، پایه، پی، بنیاد. نهاد و ماتک  :واده  

. ، شالدهبنیادین هر چیز  

دَ ( بازنگریستن، دوباره دیدن، بازدید )  :وادیدن  

 کردن ‖ نیک دیدن، ژرف دیدن، باپرنگری دیدن.  

پسوند با برخی   . مانند، سان، وش، گون  :وار

. واژه به چم مانند: امیدوار، شاهوار، بزرگوار  

" چو چشمش برآمد برآن شهریار    
"فردوسی  زمین را ببوسید بیچاره وار.      
بار، پستا. داو.    :وار  

های انندگی، مانند، همانند در آمیزه : برای موار  

 شیروار، پیل وار، شاهوار.

" گهی نام جست اندرآن، گاه کام    
" فردوسی    .جوان بد جوان وار برداشت کام     

)َر. ِت( آزادمنشی، آزادگی ، رهایی ‖   :وارستگی 

افتادگی، آزاده بودن. ، فروتنی  

سوده، افته، آَر.ِت( آزاد، رها، رهایی ی) : وارسته  

. آزاده  

)َر( بازرسی، رسیدگی، بررسی، پی ـ  : وارسی

 جویی، سرکشی. 

، برغ ‖ و گل ب از چو آب  ) َر/ ِر( راه بند  :وارغ  

   گلیم، پالس.

)َر. َت( سست شدن، نومید شدن ‖ ازهم   :وارفتن 

 پاشیده شدن، بازشدن چیزی.   

تنبل، )َر. ِت( سست، شل و ول، بیجان،   :وارفته 

ز هم پاشیده.‖ اناتوان      

)َر/ ِر( بندگاه  میان پیش دست و بازو،   :وارن

 آرنج. 

≠ رو.  پشت وارون، باژگون، واژگون‖   :وارو   
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برجستگی گوشتین روی پوست به    :واروک

 اندازه ی یک نخود، زگیل، آژخ.

وارونه، باژگون، برگشته ‖  » ابارون«   :وارون

نگونسار، بد اختر. سرنگون،  

ـ ‖ بد  ، برگشتهسرنگوننه، )ِن( باژگو  :وارونه  

  بخت، بداختر.

" چو گودرز گفتار پیران شنید    
" فردوسی  از اختر همی بخت وارونه دید.     

)ِر( پسوند به چم وار ومانندگی: ماهواره،  :واره  

، گوشواره. ازفروزهسنگواره. برای ساختن نام   

)ِر( چهار واره ی سال، بهار، تابستان، :واره  

 پاییز، زمستان. 

   بار، داو، پستا.  بسیار، فراوان ‖)ِر(   :ارهو

]وارهانیدن[ آزاد کردن، ) ِر. ن̊. دَ( :وارهاندن  

 رهاکردن،  رهاندن. 

) ًر. دً ( )از رهیدن و رستن(  آزاد ـ   :وارهیدن 

رهیدن. بازرستن، وا  رهاشدن، آزادگشتن،شدن،  

، دوباره ریختن‖ واریزکردن)خ̊. َت(  :واریختن   

برای    پول  ریختنکنش  ریز:واریختن، بازریختن. 

 پرداخت های بانکی.  

 ، گراسروبردنفاریدن، ف: )دَ( اوباریدن، واریدن

* گذاشتن. در دهان  

کنش ریختن پول برای کسی ‖ فروریختن،  :واریز   

 فرو ریختن چیزی از جایی .

گشاد. گل و ولنگ و واز: باز، گشاده، گشوده‖:  واز  

گی، )َز. ِد ( چگونگی وازده، واخورد  :وازدگی  

 سرخوردگی. 

پس مانده، پس زده، ناپسند.  ( )َز. دِ  :وازده  

زیر  باج ‖ درآیین زرتشتی سرودی که : باژ،واژ

  لب وآهسته می خوانند.

. ) ژ̊ ( وارونه، برگشته، باژگون :واژگون  

واژگون،   : )ِن( وارونه، برگشته، وارون،واژونه

   شفته، دگرگون.نادرست، دروغ ‖ آ

انگونه دید " چو خسرو جهان را بد    
" فردوسی  دل و جان بد خواه واژونه دید.      

: )ِن( زشت، ناپسند. واژونه  

" ز دل آز واژونه بیرون کنید    
" فردوسی   .به دل باز پند فریدون کنید       
چم  دار  تک بن پاره* » واچک«   ( )ژِ  :واژه

که تنها یا با دیگر بن پاره ها در فراز   زباندر

در  *ریخت چم دار  کوچکترین .بکار می رود 

کوچکترواژه  به تنهایی بخش تکواژ*.ک فرازی  

مانند: » ..انه« مردانه، زنانه. . کاربرد ندارد   

یکی از چهار گروه   ( کشاورز، )̊ت :واستریوش

کشاورزان،واستریوشان: مردم در ایران باستان.   

فرنشین کشاورزان.  د:ـُ واستریوش بروستاییان.   

تافتن، واپس کشیدن. )َس.َر.دَ( روبر :واسرنگیدن  

وازدن.    ، نپذیرفتن دَ(َر.َس.)  :واسرنگیدن  

گیاه ، گیاه ستوران.  :واش  

شکفته   )ُش. دَ( بازشدن، ازهم بازشدن، :واشدن

‖ جداشدن، گشاده شدن. پراکنده شدن شدن‖  

شده ‖ شکفته شده. )ُش.ِد( باز :واشده  

وارسیدن، پژوهیدن. َت( بررسیدن، .ف̊) :واکافتن  

کاویدن،) دَ( بازکاویدن، بررسیدن، : واکاویدن  

 جستن، پژوهیدن. 

)ُک. ِن ( بازتاب، کار یا کنش در برابر  :واکنش  

 کار و کنش دیگر. واکنش ≠ کنش.

)ف̊. َت( بازکوفتن، کوبیدن دو چیزبه   :واکوفتن 

 یکدیگر. 

 سدادار، واکدار. واکه  ِک( درآوا شناسی،) :واکه

ارسی  ≠ هم خوان: بی سدا. واکه ها درزبان پ

اژه به  شش تا هستند: » آ ـ اَ ـ اِ ـ ا ُ ـ او ـ ای «. و

واکه ها خوانده می شود.یاری     

واگذاشت، واهشت، رها، فروگذار.)گُ (  :واگذار  

)گُ. ش̊. َت ( واگذاشتن، واهشتن،   :واگذاردن

‖  رها کردن، پذیرفتن، گردن نهادن، فروگذاشتن  

  وا  آنکه چیزی را به دیگریواگذارنده: سپردن. 

رد. اگذارد یا بسپوا   

سپردن،بـِسپاردن «   ا » ) گُ. ر̊. دَ(: واگذارکردن  

واگذاشتن، فرونهادن. رها کردن، دست برداشتن،    

داده شده، سپرده شده.  » پایـ̊مار«  )گُ (    :واگذاری  

همگرا. ≠  دورشونده ]واگرای[  : ) گَ(واگرا  

، دورشدگی.)گَ ( دوری :واگرایی  

ه گرداندن، زیر و روکردن. )گَ( دوبار :واگردان  

برگرداندن، بازگردانیدن. : )گَ. دَ( واگرداندن  

گشت و )گَ. ش̊ ( بازگشت، برگشت ‖  :واگشت

جهانگردی، گردشگری. واگشت:  

،  : ]واگوی[ بازگو، واگفت، بازگفت سخنواگو

  بازگفتن.واگو کردن: . ا داستانچامه ی

 )ِی( بازگو کردن، دوباره گویی ، سخن :واگویه 

را بازگفتن.یده شن  

ان راه یابد. به دیگربیمارکه از  بیماری :دار واگیر  

گرامی. بلند پایه، واالمنش، واالنژاد، :واال  

: شایسته، پسندیده، ستوده، سزاوار.واال  

" چنین یال و این چنگ های دراز   
" فردوسی  نه واال بود پروریدن به ناز.     
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بد .چخت و پوشش خانه ‖ دیوار‖ کالبد گن  :واالد  

کارگر ساختمان.  :واالدگر  

بزرگی، بلند پایگی، بزرگواری.  :واالیی   

بازگفت سخن دیگری به روش : ) دَ( والوچانیدن  

  ‖ دهن کجی کردن. آنکس

 بیشتر پول یا بدهی، دریافت » ا  بام ـ ا  پام «  :وام

که می باید   برای زمان کرانمند   از دیگری چیزی

ن. . وام دادن یاگرفت بازپس د اده شود   

است نیز وام  اندوه " کسی را که   
   فردوسی"  .ازین گنج باید که باشدش چیز   

پرداختن بدهی، انجام خویشکاری. وام توختن:   

" چنین گفت ازهر که آموختم    
"فردوسی   . همی وام جان و خرد توختم      

، از رنج و  خسته و کوفته شدن: ) ن̊. دَ( واماندن

،  ردنبال ماندنخستگی واپس ماندن، درماندن، د 

‖  فروماندن ازشگفتی بسیار بازماندن ازکاری ‖

  بازمانده، خسته.وامانده:  گشوده و بازماندن.

بازماندگی، پس افتادگی. واماندگی:  

)م̊ .خا.ه̊ ( خواستاروام گرفتن، خواهنده   :وامخواه

 و درخواست کننده ی وام ‖ بستانکار، وام دهنده. 

" وگر وامخواهی بیاید ز راه   
" فردوسی  درم خواهد از مرد بی دستگاه.     

بدهکار.)م̊ (  :وامدار  

رخی واژه ها که چم ] بان[ پسوند در پایان ب :وان

. را دارد. دروان، دشتوانمانند و نگهبان   

سپس،ازین گذشته، وانگه، ) ن̊. گَ (  :وانگهی  

 پس، پس ازآن، افزون بر. 

که   *ییا چونی ی  *فروزه ) ِن ( نمایاندن :وانمود 

نادرست را درست  وانمود کردن:   .راستینه نباشد 

را به گونه یی دیگر  یا چیزی  نمایاندن، خود 

   نشان دادن چیزی باژگون راستینگی. نمایاندن.

بازنمودن، نشان دادن. )ِن. دَ( : وانمودن   

‖  *: )ِن. دَ( نهادن، هشتن‖ پروانه دادنوانهادن  

   ترک کردن،  رهاکردن.

، ازی بی رنگ، بی بوگ *ناد،ـَ پ » وای « :وای  

 دمهـ  ازت  ـهیدروژن آمیخته یی از » اکسیژن ـ 

که اِسپاش و  گازکربنیک و گازهای دیگر«  ـ

 پیرامون گوی زمین را فراگرفته است. با وای 

 یا پناد دم و بازدم انجام می شود.

دربایست، وایست.  بایسته، دروا، بایا،  :وایا  

. بایستیچیزهای  )ِی. س̊ ( وایا، بایست،  :وایست  

   وایسته، دربایست، اندربایست، نیاز.)ِی(   :وایه 

رای و فرمان موبد دین زرتشت. ( )َو.َچ  :رچو  

. راهنما و پیشوای دین موبد،)َو. َچ. گَ( :وچرگر   

)َو( واژه شگفتی وستایش ازخوبی و زیبایی  :وخ   

 چیزی، وخ وخ، به به ، وه وه. 

ر«    ()َو/ وُ   :وخشور  ی.  دین زرتشت پیامبر» وخشو   

" به گفتاروخشور خود راه جوی    
   فردوسی"   . دل از تیرگی ها بدین آب شوی   
مانند: تاجور،  پسوند دارندگی، دارنده،)َو(   :ور  

، هنرور.رورباسخنور، پهناور،   
" همی چشم داریم از آن تاجور    

" فردوسی   .که بخشایش آرد به ما بر مگر      
واگر، وگر. ‖ کاهیده ی) َو( بر، کنار، پهلو  :ور  

درایران باستان نماد  )َو ( خوک نر، گراز. :وراز   

 زورمندی بوده است.

افرازه ی آتش، فروغ ،  )َو( اخگرآتش،  :وراغ

   روشنی.

‖گمان،   بازدید، بررسی ،ا َ( برانداز)َو. :ورانداز 

ژرف نگریستن.وراندازکردن: . سنجش برآورد،  

)َو( برهنه.  :ورت   

، بزرگی. )َو ( ارج، ارزش، پایه :ورج  

ارجمند، بلند ـ  » ورزاوند« )َو. َو. ن̊ ( :ورجاوند 

ایزدی.   پایه، گرامی، برازنده ‖ دارای فـَر  

‖ ایزدی دارای فـَر  )َو. ُج. َم. ن̊ ( :ورجمند  

  ارجمند، دارنده ی ورج.

: )َو. جِ( جست و خیز، جنب و جوش. ورجه   

جای جستن.از .دَ(َج )َو. :ورجهیدن    

، زگیل.)َو ( آژخ :وردان  

)َو. دَ( دستیار، یاری دهنده، یاور. :وردست   

)َو. دَ( آنچه بیوگ به خانه داماد می برد. :وردک  

)َو. دَ ِن( چوب استوانه دیسه برای پهن  :وردنه

پختن نان و شیرینی.  و  *کردن آرد سرشته.  

. ر̊ ( پیشه، کار ‖ کشت و کار‖ کارپیاپی. )وَ  :ورز   

شناگر.ورز:  آب دادگستر.دادورز:   ها، آمیزه   

به کار کشیدن.به ورزآوردن:   

" ز گاوان ورز و ز گاوان شیر   
فردوسی"   ده و دو هزارش نوشت آن دبیر.      
ا، گاو نر، گاو ورز  » ورزاگ « )َو. ر̊ ( :ورزا 

 گاوکاری، ورزگاو.

برای  تنی  پیاپی و جنبش کار )َو. ِز( :ورزش 

ه  پیاد   توانایی و تندرستی، مانند: شنا، دویدن،

دوچرخه سواری، اسپ سواری و جزآن  روی،   

)َو. ِز( ورزش کننده، آنکه پیشه اش  :ورزشکار   

    ، یایکی از بازیهای ورزشی و کارشناس است 

 آنکه تنها برای تندرستی ورزش می کند.
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)َو. ِز ( جای ورزش کردن، باشگاه،  :ورزشگاه  

 زورخانه، میدان ورزش. 

برزیگر.  )َو. ز̊ ( کشاورز، کشتگر، :ورزکار  

ز̊ ( گاو نر برای شخم زدن زمین.   )َو. :ورزگاو   

و پیشه.  *را)َو. ِز( کشاورز، برزگر‖ فی :ورزه   

بسان .، برزگر‖ کارگر)َو. ز̊ ( کشاورز :ورزی   

دادورزی، مهرورزی، کشاورزی.پسوند:   

)َو. ِد( ورزیده بودن، پختگی، کار ـ    :ورزیدگی 

 کشتگی، آزمودگی. 

برزیدن، کوشیدن، زیدن « » ور )َو. دَ(  :ورزیدن  

ـ ‖ ورزش کردن‖ مالش  پشتکارداشتنکارکردن، 

جنبش وپویش برای تندرستی تن و  ورزش:دادن‖ 

ورزیده:  ورزشکار، کوشنده. ورزنده: وران. 

به ورزیدن، بورز،   فرمان ورز:  .آزموده، کاردان

بسان پسوند، مانند: کارورز،  و به چم ورزنده

دورزید، بورز،  ورزد، خواه مهرورز.) ورزید،

 ورزنده، ورزا، ورزیده، ورزش(.

" برنجید پس هر کسی کار خویش    
"فردوسی   . بورزید و بشناخت سامان خویش     

)َو. ِد( آزموده، کارکرده، کارکشته، با  :ورزیده  

نیرومند. ‖ با پشتکار‖*آروین  

" فرستم به گنج تو از گنج خویش    
" یفردوس    .همان نیز ورزیده ی رنج خویش      

. )َو. دَ( لیسیدن، لشتن :ورساخیدن  

( آراسته، زیبا ‖ زیرک، هوشیار.  )وَ  :ورساز   

  جیره، روزانه، روزیانه.رستاد.َر( : )َو.ورستاد

شستشودادن.  شستن،  : )َو. َر. َت(ورشتن   

کیسه کوچک برای پیچیدن   . َر()وَ : ورشک 

 دارو.  

)َو. ِش. َت( ورشکسته شدن، از  :ورشکستن

مایه کار، زیان دیدن و شکست  دست دادن سر  

زیان دیده و وامدار ورشکست: . در کاربازرگانی

درماندگی، زیان ورشکستگی: درکار بازرگانی. 

 در کار بازرگانی و داد و ستد. .

)َو. ر̊ ( توپال سپید به رنگ سیم از  :ورشو   

برای  درخشنده زنگ نخور و) مس، روی و نیکل( 

کهربا   هایبزارو ا * ساختن کارد، چنگال و گاچه

  یی کاربرد دارد.

)َو. َر( راه بند از چوب و گـِل و گیاه در  :ورغ

* پیش رود و الخیز.  

)َو. غ َ. ِد( برانگیختگی. : ورغالنیدگی  

)َو. غ َ. دَ( ]برغالنیدن[ برانگیختن،  :ورغالنیدن 

 برآغالیدن، برشورانیدن، برانگیزانیدن. 

ناه  گ بخشش خواستارمیانجی  : )َو. ر̊ (ورفان

خواهشگر بخشش گناه دیگری. دیگری.   

کرکس، الشخور.( مرغ مردارخوار، )وَ  :ورکاک   

)َو. دَ( ]برمالیدن[ آستین باالزدن،  :ورمالیدن   

. دزدیدن و گریختن‖ نمار به   دامن به کمر زدن  

   برای  آرزوی بسیار، خواهش دل ()َو. رَ  :ورن

ورنی: کامجویی. جوینده ورنران:  کامجویی.  

کامجویی، گرایش تند برای کامجویی. آزمند به   

آزور، بسیارخواه.  )َو. َر. ن̊ ( آزمند، :ورنج   

)ُو ( تیرگی، سیاهی ≠ فروغ و روشنی.   :وروغ   

آن(. ـاز  ـکاهیده ی )و )َو ( :وزان  

" وزان پس یالن سینه را دید و گفت    
"فردوسی   .که اکنون چه داری تو اندر نهفت       

وزنده. کار وزیدن.)َو( در :وزان  

نام ستاک از وزیدن، » وزیش̊ن «  )َو. ِز(  :وزش   

* باد یا نرم باد.جنبش  وزیدگی باد،   

جانوری از خانواده ی » وزغ « )َو. َز (  :وزغ  

 دو زیستان، در آب تخم می کذارد. غوک.  

  دمیدن، جنبیدن «» وییدن ـ وزیدن )َو. دَ(: وزیدن 

وزش:   باد، برآمدن باد.نرمیا  باد به گونه ی  *،پناد 

درکاروزیدن. وزان ـ وزنده:  *جنبش وای.  

میان بندگاه و )و ُ( استخوان پاشنه ی پا،: وژول

پا. شتالنگ، پژول.  *ساک  

) ُو. َل. ِد( برانگیزاننده، شوراننده. :وژولنده   

برانگیزاندن، شوراندن مردم.: )ُو. دَ( وژولیدن   

)َو( اوستا، نبیگ زرتشت‖ ستایش خداوند. :وستا  

گستاخ، خیره سر.  » ویستاخ «ُو(   ) :وستاخ   

، خیره ـ  گستاخی» ویستاخیه̊ « و ُ( )  :وستاخی

 سری، بی پروایی. 

د[ جانور بی مهره ی دریایی ـَ ]بـُس. َس( وُ )  :وسد  

  یگونه ی  که مانند گیاه به سنگ ها می چسبد،

    سازی گوهردر سنگواره شدهو  سرخرنگ 

 کاربرد دارد. َرمـَن: وسدها، بسدها. 

)َو ( ]وشت[ خوش، خوب. وش آمدی:   :وش

خوش بودن، پایکوبی کردن  وشتیدن:  خوش آمدی.    

خوبی، خوشی، دلشادی.  :ی ـ وشتیوش  

( سره، پاک و برگزیده شده. درآمیزه ها: )وَ وش  

 پسوند سان وهمانندی، مانند: ماه وش، آیینه وش. 

" که افروخت این چرخ آیینه وش    
   "فردوسی   .که افروخت این گنبد کینه وش    

)َو. ش̊ ( خوب، نیکو، خوش‖ پایکوبی.  :وشت  

. :وشتی  ش̊ ( خوبی، نیکویی، خوشی.  )و   

.  :وشتیدن    با آهنگ. ش̊. دَ( پایکوبی کردن) و 
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.  :وشکردن ش̊. َک. دَ( ]وشکریدن[ کار را با  )و 

 چستی و چاالکی انجام دادن، کوشیدن. 

) و. ش̊. َک. ِد( با آروین، کاردان ‖ :وشکرده  

ت و چاالک ‖ کارپرداز، پیشکار.  چس   

کارکردن با   ]وشکریدن[ : )َو. َک. دَ(وشکردیدن

.  تیز و زرنگ بودن در کار ،چاالکیچستی و  

: )َو. َک. ِل( دانه انگور جدا شده از  وشکله

    )همدانی(.الره ـِ پ وشگله. خوشه ،

[ ]وشکولیدن ـ وشگولیدن : )َو. َک. دَ( وشکلیدن

ن، تند و تیز بودن.  چاالک بودن، زرنگ بود   

)َو( چاالک، زرنگ، کاردان. بشکول.  :وشکول  

  و چابکتیز وشگردیدن[ دَ( ] گَ.: )َو.وشگریدن

وشکریدن. بودن در کار.   

  هویدا و آشکار نمودن. : )َو. َغ. َت(وغستن

و اگر.  اگر. *: ) َو. گَ( )و + اگر( بیشاوگر  

" وگر برسر آید ده و پنج روز    
" فردوسی  ه گیتی فروز.تو گردی شهنشا      

آواره، بی خانمان، بیکاره. . گَ( )وِ  :ولگرد  

)ِو. ِل.ن̊ ( بی بند و بار، بی پروا.  :ولنگار  

تکواژ وابسته که با افزوده شدن به   (.ن˚)وَ وند : 

آغاز، پایان و میان برخی واژه ها، واژه های 

 نوینی پدید می آورد. پیشوند، میانوند، پسوند. 

:وندهای زبانی   
که به همراه ریشه ی واژه  پیشوند، میانوند و پسوند» 

ه به یاخته ای یا  ژهر واسازند. می واژه یی دیگر را 

باید زایایی داشته باشد؛   یگانی زبانشناختی می ماند، می 

زبانی« به آسانی پیوند   با واژگان دیگر و با »وندهای

یی واژگان بسیار دیگر برآورد  گیرد. باید بتوان از واژه 

و بدر کشید. بدین سان زبان در خویش زایا می شود و  

«.  ()ترجمانی و تربانی. کزازی نیازهای خود رابرمی آورد.   

)َو ( نام نوزدهمین نسک از بیست و   :وندیداد

     فرگرد از اوستای کهن. یک 

  : )َو. دَ( کوشیدن.وندیدن

کاربایا، کار بایسته. : )َو ( ونکول   

. ، آفرینستایش تی، واژه ی شگف : )َو. ه ̊( وه  

 به به، وه وه. 

به منش، نیک نهاد،  (.َم. نِ ه )و ِ.  :وه منش   

 نیکو سرشت، نیک اندیش.

، ترسیدن.واهمه داشتن )َو. دَ( :وهمیدن  

چنبره ی چوبی برای بستن سر : )ِو. َه( وهنگ   

‖ یک غـُلـُپ آب.  ریسمان و بستن بار  

ماه ‖ نام ایزد نگهبان   : )َو. َم( بهمنوهومن

‖ اندیشه نیک. رپایان سودمند چا  

هفت . َم. ِن( ]وهمن ـ بهمن[ یکی از: )وَ وهومنه  

 امشاسپند به چم اندیشه و منش نیکو.

)و ِ ی̊ ( جاینام سوم کس تکین. اوی، او.  :وی  

" کنون آمد از کار وی آگهی   
   فردوسی"   .که تازه شد از فر شاهنشهی   

در زن آبستن  آرزوانه، خواست بسیار :ویار

 زمان بارداری برای برخی خوردنی ها. 

. ، یاری خواستن)دَ( چاره جستن :ویدن  

چاره جستن  ، ناپدید گشتن ‖گم شدن)دَ ( : ویدیدن  

‖  یاد، یاده ‖ هوش ]بیر[ » و ِیـ̊ر« ی̊ (  )و :ویر   

 خواست بسیار برای چیزی. 

" بپرسید نامش ز فرخ هجیر   
"فردوسی     .بگفتا که نامش ندارم ز ویر       
هوش، اندریافت، دریافت. ر:وی  

" گزیدند پس موبدی تیز ویر   
"فردوسی  سخنگوی و بینا دل و یادگیر.     
: بهره. ویر   

" نه گهواره دیدم نه پستان نه شیر    
فردوسی"   نه از هیچ خوشی مرا بود ویر.      
، دارنده ی هوش و یاده. مند هوشادگیرنده، ی  :ویرا  

 ستن، سامانپیرا» ویراستن« . َت()س̊ :ویراستن 

آراستن.دادن،  ـ  

س̊. ِت( ویرایش شده. )  :ویراسته  

  ‖ فروریخته. ناآباد  ]بیران[ » ا  و ِران «  :ویران

 آسیب دیده.
" به کشتی ویران گذشتن بر ّآب   

فردوسی"   به آید که در کارکردن شتاب.      
آسیب زننده، ویران کننده.: ) ن̊. گَ( ویرانگر  

که  و بی گیاه. جایی )ِن( ناآباد، خشک  :ویرانه

 زندگی نباشد.

  ویران بودن. ویرانی≠ آبادانی. : ویرانه، ویرانی

" بکوشید و ویرانی آباد کرد    
" فردوسی  دل زیر دستان بدان شاد کرد.      
‖   ، بی آالیش، بی آمیغپاک، سره ( ِ: ) ژویژه 

 برگزیده. 

" برادرجهان ویژه ما را سپرد    
" فردوسی  د.ازیرا که فرزند او بود خر      

افزون برآن. جدا ازآن.به ویژه:   

" مبادا که تنها بـَُود نامجوی    
    فردوسی"   .به ویژه که دارد سوی جنگ روی   

: برگزیدگان، نزدیکان. ویژگان  

" بفرود که با نوذرش رفت پیش    
  فردوسی"  ابا ویژگان و بزرگان خویش.    

. خواندن ‖ )دَ( گردآمدن: ویژیدن  
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. فراخواندن) دَ( : ویشانیدن  

‖  گستریدن.  پیچیدن)دَ(  : ویشیدن  

: )ِد( گسترده ‖ پیچیده.ویشیده   

)و ِ( سرگردان، سرگشته، آشفته ‖ دربدر، :ویالن  

 آواره، بی خانمان. 

  .بیوگ ، ویو)پارسی است(، ا َروس )و ِ(  :گویو 

ــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ  
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» و«    وات در  واژه های کم آشنا  
........................................ ...............  

 
 آردسرشته: خمیر 

 آروین: تجربه

 بن پاره: عنصر 

 بیشا: حتا 

 پروانه دادن: اجازه دادن 

 پناد: وای، هوا

ر: آرش دار، معنی دار داچم  

 چونی: کیفیت 

 راستینه: واقعیت

 ساک: ساق )پا( 

جمله  فراز:   

 فروزه: صفت 

 فیار: پیشه، کار 

: قاشق  گودک  

 گراس: نواله، لقمه

 الخیز: سیالب 

باد: نسیم نرم  

  

  ........................................................... 
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 ه
 

 

 

مانند ن، َرمـَ  نشان آری ≠ نه ‖ چه، چگونه ‖ :ها  

دره ها، کوه ها، سبزه ها.گل ها،   

سدای سگ.(  : )پ̊. ̊پهاپ هاپ  

ن گردانیدن. بریا : ) دَ( هاچانیدن  

شاخه برای نگهداشتن )چ ِ(چوبی با سردو :هاچه  

 شاخه های سست گیاه و درخت. 

‖ بریان کردن.  : )دَ( گرفتن، ربودن هاچیدن  

نگریستن.  ‖ دانستن( )د َ :هازیدن  

فرومانده درسخن،   ‖ شته: درمانده، سرگهاژ

. شمیده.  خاموش  

سرگشته شدن، فروماندن.: )دَ( هاژوییدن  

]هازیدن[ گریستن ‖ درماندن. : ) دَ( هاژیدن  

دیگر، باردیگر. ‖ هراس، بیم :هاس  

اندازه ی یک فرسنگ در   » هاسر« )َس(:هاسر

 ایران باستان. دو هاسر برابر با یک اسپراس. 

داشتن، ترسیدن.هراسیدن، بیم : )دَ ( هاسیدن  

بسان که   نهانزا  رستنی هایدرتک یاخته :  گها

هر جای بی آمیزش نر و ماده تخم است و    

می شود.  بایسته که بیافتد سبز   

شکیبایی. ، بهروزی ‖: آرام، آرامشهال  

دلش گشت پر آتش از مهر زال"   
فردوسی"  خورد و هال.   دور شد رامش واز ا    

باور. ساده دل، خوش باور، زود : هالو  

همانند، مانند، برابر، همتا.: همال، هامال  

هامون، دشت، بیابان،   »هامـُن« (: ) مُ هامن

  هموار.گستره ی 

بلندی.  )م̊ ( هموار، زمین بی پستی و :هاموار   

 برابر، یکسان. هموار ≠ ناهموار.

)م̊ ( همواره، پیوسته، هماره.  :هامواره   

   .دشت، زمین هموار » هامـُن«  :هامون

ه چون خواستی دیو برداشتی" ک    
" فردوسی  ز هامون به گردون بر افراشتی.       

پیما، بیابان سپر، بیابانگرد. دشت  :هامون نورد  

واژه برای آگاهاندن، آگاه باش، به هوش  :هان

 باش  ‖ بشتاب.  

 
  هر آنکس که در خواب دانا بدند   
فردوسی     دانشی بر توانا بدند. به هر        
 

 

 

 

 

  توپال ابزارگود از سنگ،» هاون«   : )َو (ونها

اییدن چیزی با دسته  کوبیدن یا سبرای یا چوب 

  هاون. 

هی ‖ وای، آه. واژه ی اندوه و آی، ای،  :های  

: سر و سدا، هیاهو. های و هویدرد و رنج.   

. دست  درونیبخش : )َه. َب ( هبک   

  آهیانه. تارک سر،  )َه/ ُه (: هپاک 

ریم. َپ( چرک،  َه.) :هپر   

همسان، همدیس، همگون  : ) َه. َم(هت و مت   

، هژده،ده +هشت » هشیتـ ه̊ « ِه. دَ. ه ̊( ) : هجده  

.هشده  

دَ( خشک شدن گیاه.  َه.: )هجیدن  

نگهداستن   دو شاخه برایچوب  ( .چ ِ )هَ  :هچه

   شاخه های خمیده و سست.

رفت و آمد داشتن ‖ ستم و آزار  َه ( ) :هچیدن

   رساندن.

کوچک با پاهای   * خرفستری ( . بِ هَ  : )هدبه 

رپا، خرخاکی. ـُ جاهای نمناک می زیید. پبسیار،در  

اسپ سپید.  (. دَ. ن̊ َه  ) :  هدنگ  

هرآن،  آمیزه ها:  همه ، هماد.  ر«ـ  » ه َه (  ) :هر

، دم، هرآنچه، هرآنکه، هرکس، هرکو، هرچههر  

 هرجا، هرچند، هرچیز، هردوان، هردو،هرگونه.

نیک رای بیامد دو فرزانه ی"    
" فردوسی   .میانشان همی رفت هرگونه رای     

ـ   هراس آمیزه ها: بیم، ترس، باک.  َه ( ) :هراس

 انگیز، هراسناک. 

" دگر هر که با مردم ناسپاس   
"فردوسی  کند نیکویی ماند اندرهراس.      

  بیمناک، نگران، ترسان. َه ( ) :هراسان

آسان بود  " اگر چند بد کردن   
فردوسی"     زو دل هراسان بود. به فرجام          

. س̊ ( بیمناک، ترسناک، ترساننده،: )هَ هراسناک   

 هراس انگیز.   

  برای از چوب و پارچه  پیکرهِس(  .: )هَ هراسه 

مترسک، لولو.   .کشتزارجانوران در راندن  
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ـ  ترسیدن، بیم داشتن، هراس : )َه . دَ( هراسیدن

ن:هراسا ترسنده.هراسنده: داشتن، بشکوهیدن.  

 ترسان، درکارترس و بیم. هراسیده: ترسیده. 

.باالآورده شده خوراک ( شکوفه، )هَ  :هراش  

( پاره پاره، چاک چاک.   هَ .  )هَ : هراش هراش   

. دَ( شکوفه کردن، باالآوردن  )هَ  :هراشیدن  

. خوراک از دستگاه گوارش  

. نام نخستین .ِک( کشت زود هنگام )هَ  :هراکش  

نام دارد  رکشو دومین بخش کشت است،بخش   

   . می گویند  کرپهکشت را  فرجامین بخش و

رو، ، همانا، بهر. ِن( بی گمان ِ. ی )هَ  :هرآینه   

 بهرآیین، ناچار، هرگاه. 

هر چندگاه، هرچند، اگرچه،. ا َ. ِز( هَ : )اندازه هر  

. هرچه، بااینکه  

آواره، دوره گرد، هرزه گرد ‖  ( . ر̊: )هَ هرجایی   

دم به سویی  اشد وهرپایدار نب که  هرکس یا هرچه

)برای مرد با زن(.دل هرجایی ‖ روسپی   رود.  

، با اینکه. هراندازه » چند«  (ر̊.َچ. ن̊ .)هَ  :هرچند   

. ر̊.چ ِ( هرچیز ‖ هراندازه، هرآنچه، )هَ  :هرچه   

 هرآنچیزی که، همه ی آنهایی که.

" سخن هرچه پرسم همه راست گوی    
" فردوسی  به کژی مکن رای و چاره مجوی.     
*سو،ـَ . ر̊.دَ( هرآن، پیاپی، پیوسته، هرت)هَ  :دمهر  

پشت سرهم، هرزمان. *هر تسوکه، *هر تسوک،  

" چو با او تو پیوسته ی خون شوی    
فردوسی"    .از این پایه هردم به افزون شوی      
  آمیزه ها:یاوه، بیکاره. . ر̊ ( بیهوده، )هَ  :هرز 

هرزدادن، هرزشدن. هرزآب،   

از  راه بند برای پیشگیری . ر̊. ز̊ ( )هَ  :هرزبان

، کم و بیش کردن  رود رفتن آب جوی و  بیهوده

سنگ از کوه. ریختن فروو نیز بازداشتن از آب   

. ر̊. ِز( ولگردی، تباهکاری، انجام )هَ  : هرزگی

 کارهای زشت ‖ یاوه گویی. 

   ، بی بند و بار‖بیهوده، یاوه. ر̊. ِز( )هَ : هرزه 

ودگی، بی شوند. به بیه به هرزه:  بدکاره.مردیا زن   

هرزه درای.هرزه خند، ، هرزه چشمآمیزه ها:   

 " چو بیچاره گردی و پیچان شوی 
فردوسی"   ز گفتار هرزه پشیمان شوی.      

پوچ  )درای از دراینده(.. ر̊. ِز . دَ()هَ : هرزه درای  

گوی، بیهوده گوی، یاوه گوی، پرگوی.  ـ   

   پرگویی، یاوه سرایی.هرزه درایی: 

هرجایی، ولگرد، ( گَ .. ز ِ. ر̊هَ )  :هرزه گرد  

 آواره، بیکاره. 

]هرزه گوی[ بد زبان،  . ر̊. ز ِ( )هَ  :هرزه گو

  بیهوده گوی، دشنام دهنده، ناسزا گوینده.

   . ر̊. ز ِ( بیهوده گوی، ژاژخای. )هَ  :هرزه الف 

یاوه گو. . ر̊. ز ِ ( الف زن، )هَ  :هرزه الی   

اخه  . َر( پیرایش درخت با بریدن ش )هَ  :هرس

.بریدن شاخه های فزون~ کردن:  های فزونی.  

همه کاره ‖ پیک ‖ دیگ  ( . ر̊.ر ِ)هَ : هرکاره   

 بزرگ سنگی و یا آهنی  

" بیامد زن از خانه با شوی گفت    
   فردوسی"    .که هرکاره و آتش آر از نهفت     

. ر̊. ُک( هر یک. )هَ  :هرکدام  

   . ر̊. ه̊ (هر زمان ‖ اگر، چنانچه.  )هَ  :هرگاه

]هرگیز[ هیچگاه،» هگـ̊ریز«   . ر̊. گِ()هَ : هرگز   

 هیچ زمان. 

" به ایرانیان آفرین کرد و گفت    
    فردوسی"    .که هرگز نماند هنر در نهفت    

ش، وِ . ر̊. ِن( هرگون، هرجور ‖هررَ )هَ  :هرگونه   

 هر راه.

اهورامزدا، » ا ُهـ̊رمزد « )ُه. ر̊. ُم ( : هرمز 

هر ماه خورشیدی. اورمزد ‖ نام نخستین روز از   

اهریمن، اهرمن،  راهنمای بدیها.  . َم()هَ : هریمن  

 درآیین زرتشتی، نماد پلیدی، تاریکی. 

" از اهریمن ست آنکه او شاد نیست    
     فردوسی"   .دل و مغزش از دانش آباد نیست     
َرمـَن: هزاران،  ده سدتا.  »هـ زار«   )ِه ( :هزار 

 هزارها. 

با چندین   *گونه یی تبنگو . ر̊. ِش()هِ :   هزاربیشه

* در رهنوردی. ها خوراکی  گذاشتن خانه برای  

جانوری از شاخه ی بندپایان و )ِه. ر̊ (  :هزار پا  

 نرم تنان، کوچک، باریک  با پاهای بسیار. پرپا.

بخشی ازدستگاه گوارش نشخوار  . ر̊ ( )هِ  :هزارال 

جویدن دو   » نشخوار« کنندگان، خوراک پس از

ن رانده می شود.  باره به درون آ  

جشن  هزارمین، » هـ زارگ « )ِه. ر ِ( : هزاره 

زمان    ی  هزارمین سال،  چرخه ی هزار ساله  

 از یک رویداد. هزاره ی فردوسی.

( نادان، آنکه زود فریفته شود،/ هُ   )هَ  :هزاک   

‖ زبون.    کسی که به آسانی فریب خورد، گول  

  شسد واژه های هزوارش ش . ر ِ()ُه. ز̊ :هزوارش 

رامی آ دبیره بوده اند که در نوشتار پهلوی به

 نوشته و به پهلوی خوانده می شده اند.

زوان.  ( زبان، . ز̊)هَ  :هزوان  

یا ی که برای چیزی  پول دررفت، )َه. ِن( :هزینه   
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ـ  هزینه  پرداخت شود.بایاست و می باید  کاری

هزینه کردن، آمیزه ها: .ساالنه و  روزانه، ماهانه

  هزینه شمردن. هزینه شدن، 

گنج. هزینه:   

" به خوبی ز ره باز گردانمش   
فردوسی"   سخن با هزینه بر افشانمش.      

   نیکو، پسندیده ‖ زیرک، هشیار.  : )َه (هژیر

" به شاه کیان گفت زرتشت پیر    
فردوسی"    .که در دین ما این نباشد هژیر     

سوم کس تکین از پویه بودن  ( . س̊هَ )  :هست  

    هست شدن، هست کردن.آمیزه ها:  یا هستن.

بودن، بودش، » هست = است«  ( . س̊هَ : ) هست

که باشد.  فرتاش، آنش، وِ ـب  

بود و نبود. : هست و نیست  

" از اویست نیک و بد و هست و نیست    
" فردوسی    .همه بندگانیم و ایزد یکیست      

باشندگان.  ( . س̊هَ ): هستان  

انندی از چوب  م *گوال (.َت. رِ  . س̊هَ ): هستره 

  استر وونی برای گذاشتن پشت خر و باریک   

  و جزآن. *خشت وآگـُربردن 

زیستن، بودن، باشیدن، هستی   (.س̊.تَ هَ ) : هستن

ـ داشتن. ) هستم، هستی، هست، هستیم، هستید، 

  هستند(.  

 آنکه گناه و کار ناشایست [ خستو ]( . س̊هَ ) :هستو 

 خود را بپذیرد و به زبان آورد. 

 برخی دانه ی درون» استگ« .س̊.ِت( هَ ) :هسته 

‖ بخش میانی »اتم« ‖ در زیست شناسی،  میوه ها

درون » سیتو پالسم«. هسته ی گوی مانند  بخش  

* یاخته، هسته ی زمین، هسته ی هرباسپ ها.  

بُِوش، باشش. بودن،  «    » استیه̊ ( س̊.هَ ) :هستی   

" خداوند هستی و هم راستی   
    فردوسی"   ی.نخواهد ز تو کژی و کاست    

بودن، شدن، زیستن، زندگی   (.س̊ .دَ هَ ) : هستیدن

    ، هستی داشتن.ـ کردن

]هسیر[ یخ، آب فسرده.  (. سَ هَ )  :هسر  

پس از هفت.  هشمار» هشت «   (. ش̊ هَ )  :هشت  

هشت تا ده.  » هشتاد«   (. ش̊ هَ ) :هشتاد  

  هشت بار سد. (. ش̊. ت̊. َس هَ )  :هشتسد

هلیدن، گذاشتن،  شتـ ن«» هی (. ش̊. تَ هَ )  :هشتن  

فروگذاشته، هشته: فروگذاشتن، رهاکردن، نهادن،   

.نامه  جدایی هشته نامه: جدایی.  

" همه خاک دارند بالین و خشت    
    فردوسی"   .خنک آنکه جز نام نیکی نهشت     

راهروی چخت دارهشت گوشه. ش̊ ( )هَ  : هشتی  

.  درگاه خانه یا گردِ   

    پا، فرومایه. بی سرو( . َش. ن̊ )هَ  :هشنگ  

   .)ُه. ش̊ ( هوشیار، باهوش: هشوار

. َم ( هوشمند، هوشیار، باهوش،  )هَ  :هشومند

نابخرد، بی خرد.ناهشومند: زیرک.   

" ز تخمی که کشتی در این رودبار    
" فردوسی  تو را داد ای ناهشومند بار.       

)ُه ( آگاه، خردمند، بیدار، زرنگ.  :هشیار  

شیار دل، هشیار مغز،هشیاربخت، ه آمیزه ها:  

دژ و خویشتن را نگهدار باش "    
   فردوسی"   .شب و روز بیدار و هشیار باش    

واری،  )ُه ( تیزی، زیرکی، هشی  :هشیاری

   . خردمندی، بیداری

" چو فردا به هشیاری این بشنوی    
فردوسی"    .به پیروزی دادگر بگروی      

‖ فرو ِه . دَ( هشتن، هلیدن، گذاشتن / )هَ : هشیدن  

 گذاشتن، رها کردن ‖ آویختن. 

. هشیار، بیدار، آگاه  ا ُشیار« »)ه ُ(   :هشیوار   

" تهمتن چنین گفت کای بخردان   
" فردوسی   .هشیوار و بیدار دل موبدان      
از پیش  هشمار » هپت ـ هفت«  . ف̊ ()هَ  :هفت

هفت گردون.   هفت آسمان، آمیزه ها: ازهشت.  

هفت تا ده. «  ادـ هپت » هفتاد(   )هَ  :هفتاد  

هفت اختر، هفت هرباسپ. »هفتان«  ( )هَ : هفتان  

  ـ هفت »هفتورنگ« ت̊ .َر.ن̊ (  .)هَ : هفت اورنگ

پیکرآسمانی، گردایه یی از  هفت  برادران،

از زمین نزدیک بهم دیده می شوند که  ستارگان

به نگر می ـ  )همانند خرس( ویژه ییریخت  وبه

رنگ کهین. مهین و هفت او هفت اورنگآیند.   

.ت̊ .خا( )در پیوند با داستانهای  )هَ  :هفت خوان

.  ی های سخت و بسیارشاهنامه( نماربه دشوار   

را پشت  های بسیار دشواری از هفت خوان گذشتن.

 سر گذاشتن.

" سخنگوی دهگان چو بنهاد خوان    
    فردوسی"   .یکی داستان راند از هفت خوان    

. ت̊. َس( هفت تا سد. )هَ  :هفتسد  

خانی که برای جشن سال نو . ت̊ ( )هَ : هفت سین

 و نوروزمی گسترند و هفت چیز که با واک سین  

 می آغازد در آن می گذارند.

زمانی برابر با هفت     گ «ـ  » هفت .ِت( )هَ : هفته 

ستین روز شنبه وآدینه  در ایران نخ شبانه روز، 

  هفته است. زفرجامین رو
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ده. هفت تا» هفت ده« )ِه. دَ(  :هفده  

پی در پی که   کوتاه و . چِ ( سداهایهَ ) : هکچه  

هکه.آید. می از گلو بر  هخواست نا  

هرگز، هیچگاه.   » هگریز« : )َه .ِر(هگرز   

)ِه ( دانه یی کوچک و خوشبواز درختچه ـ   :هل

 ای به همین نام. 

. دَ( ترک کردن ‖ بیرون راندن.  )هَ  :هالنیدن  

میوه ی   )ُه ( درختی از تیره ی گلسرخیان :هلو

آن پرزدار و آبدار با هسته ی درشت. گونه های  

 دیگر آن : شفتالو، شلیل و هلو انجیری. 

، واگذاشتن، رها کردن ،هشتن .دَ( )هَ : هلیدن  

بازگذاشتن، واگذاشتن. بازهلیدن: . فروگذاشتن  

هلید، )هلد، هلید، خواهد به هلیدن، بهل. فرمانهل:   

 بهل، هلنده، هلیده(. 

بازهل کآفرید " جهان را بدان     
   فردوسی"  پدید.  وزو آمد این آفرینش    
، باز، هم هرآینه، بی گماننیز، » هم «  (   )هَ  :هم

به چم همانندی و همکاری و  پیشاوند که ‖ چنین 

  همنشین، همکار، همسایه، ، مانند:بودنانباز 

چنان،  همآمیزه ها:  .، همراز، همسر همراه

.ورد هم آوا، هما، چنین،همچو، همچونهم  

" دلم گشت از آن کار چون نو بهار   
   فردوسی"  هم از رستم و هم  زاسفندیار.   

به  هماورد، دو کس که(  ر̊.َو.  )هَ  :هم آورد 

در کار یا جنگ توانا باشند.اندازه یکسان   

" نشست از بر پشت پیل سپید    
فردوسی"    .از بخت شد نا امید  وردشهما     

ده ی افسانه یی  پرنهمای، » هومای « )ُه ( : هما

شگون و فرخنده می پنداشتند.که آنرا خوش   

آمار، ‖  رایشگری  ‖ اندازه، شمار )َه ( :همار 

.  )بانکی( یا شماره  همار  

هم پایه. ‖ هم بها، هم ارزش ا َ. ر̊ ()َه.  :هم ارز  

همواره، همیشه، پیوسته.  ( رِ  : )َه .هماره   

.  مانند، برابرهمتا، » همال«  )َه ( :همال  

بدین برز و باال و این شاخ و یال "    
فردوسی"   نداری کس از پهلوانان همال.      

هم آن، آنچه ‖ همچنان ‖ یکسان ‖   )َه ( :همان  

همان زمان،  آمیزه ها:  ‖ بی درنگ. نماربه دور

 همان دم، همان گاه، همان هنگام، همان گونه. 

" سخن هر چه گویی همان بشنوی    
فردوسی"    .ویدگر تا چه کاری همان بدر      

گویا، پنداری، گمان بری، بی گمان.  )َه (: همانا  

که مرغ افسانه یی هما، » هومای«   )ُه ( :همای  

 آنرا خوش شگون می پنداشتند.

ُه ( خجسته، بختیار، خوش شگون، : )همایون   

همایون بخت،آمیزه ها: بختیار، فرخنده. نیکبخت،  

 همایون چهر، همایون پی، همایون پیکر. 

مود بردن به پیش سپاه" بفر   
فردوسی"   درفش همایون فرخنده شاه.     

همکار، همدست،] انباز[  » هنباز«  (: )َه همباز   

 هم اندیشه، همکن. 

( همتا، همانند، برابر، مانند. )َه : همباز   

باز گشت  هجایگ " خروشان از آن    
فردوسی"    .تو گفتی که با باد همباز گشت       

، هم اندازه، جور. بلندا  در برابر  )َه ( :الهم با  

  هم بسته بودن، پیوستگی( . َب. تِ )هَ : بستگیهم

‖ پیوند دو یا چند چیز با یکدیگر. یگانگی   

همجوش،  » هم بست ـ انبست « )َه (   :بسته هم

.)آلیاژ(آمیزه و فشرده ی دو یا چند توپال.   

   هم گام.)َه ( همراه،  :همپا

بر. جایگاهی براهم جایگاه، دو کس در: همپایه  

)َه. ُپ. ِس ( درکار پرسش و گفتگو  :هم پرسش   

 با هم، هم سخن. 

، پشتیبان. )َه ( یار، یاور، همدست  :هم پشت  

باشید با همروان پشت  هم" چو   
فردوسی"   .یکی کوه کندن ز بن بر توان      

)َه ( همراه، همنورد.  :همپوی  

پشتیبان و همرای   دو کس : )َه ( همدل،هم پیمان

   ی انجام کاری.برا و هم سوگند 

برابر، همال،  « ـ تا  تا هم  » همال ـ)َه (  :همتا

، همزاد، همپایه ‖ هم بلندا.همانند   
" به پور گرامی سپرد آن سپاه    

فردوسی"     .که فرزند او بود و همتای شاه      
] هم تاب[ هم زور، هم توان.)َه (  :همتاب   

" در ایران جز او نیست همتاب من    
فردوسی"    او نیز پایاب من.ندارد هم       

  )َه ( برابر، یکسان. :هم تراز 

رزم. )َه. چ ِ. ش̊ ( هماورد، هم :چشمهم  

هماوردی، رشکوندی.  چشمی:مه  

)َه. چ ِ( همچون آن، مانند آن، به آن   :همچنان

 . هم چنان. همانگونهروش، 

 " هم اندر زمان دیگری هم چنان  
 سی" فردو   از آن. ز دم بر دهانش بپیچید     

 )َه ( همچون،  چون، مانند، همانند.: همچو 

 " سیاوش مرا همچو فرزند بود  
 فردوسی"    .که با فر و با برز و اروند بود     
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)َه ( بی سدا، واک بی سدا‖ هماهنگ،   :همخوان

 سازگار. 

هم سخن، «  دستاندا»هم ـ  )َه. س̊ (  :همداستان

  .، هم اندیشههمراز، همراه

( یار، انباز وهمکار درکار. )َه. دَ.س̊ : همدست   

)َه. دَ. س̊ ( یاری، همراهی، انباز ـ   :همدستی

 بودن و همکاری برای انجام کاری. 

نشین، همیار، دلسوز، » همدم«  : )َه. دَ( همدم

‖ هم زبان، هم سخن. دوست   

همانند، همتا،  » هم ـ ِدس گ« : )َه. م̊ (همدیس   

   همگون

تان، هم پیمان، )َه. م̊ ( هم اندیشه،هم داس :هم رای  

یکدل.هم نگرش.    

" منوچهر هم رای سام سوار   
"فردوسی   .نـَبـَردارد از ره بدین مایه کار      

هم پا، دوست، » همرازـ همبای« ( )َه. ه̊  :همراه   

همدم، هم پیمان.  با هم بودن در زندگی یا کار.  

از یک مادر که با بازه ی : )َه ( دوبچه همزاد 

. همسال. ن بگشایند جها چشم به  بسیار کم   
" که پیوند شاه است و همزاد اوی   

"  فردوسی    .سواری است جنگاور و نامجوی     

َز( کسانی که به یک زبان سخن  )َه. :زبانهم  

دریابند. نیک که سخن یکدیگر را ‖آنان بگویند   

هم روزگار،   » هم ـ زمان« َز( )َه. :زمانهم  

   در یک زمان.  ی زمان،در یک چرخه 

   .رخ دهند  زمان یکسانهایی که در  پدیده

زی،   ( هم پایه، هم جایگاه ‖ هم)َه : همزی   

کس که با هم زیست کنند.دو   

زندگی دو کس و  ( با هم زیستن، : )َه همزیستی 

زندگی نزدیک باشندگان  : گیاه شناسی‖  یا گروهی

    *،خرفسترهاگرده افشانی گیاهان با یاری  مانند 

  همسایگی.در ~ ‖ جزآنپروانه ها، کلیزانگبین و 

نوا، رای، هم( همدل، هماهنگ، هم)َه : همساز 

 همداستان، هم اندیش. 

کسی یا خانواده یی که در نزدیکی یا  : همسایگی

خانه ی دیگری می زیید. درخانه ی پسین از  

کس و یا  دو  » هم ـ سایـ گ« ِی()َه.  : همسایه 

مـ ن: همسایگان. .هم بزیند که در کنار یی خانواده ر   

ز همسایگان گاو و خر خواستند "    
"فردوسی   همه دشت یکسر بیاراستند.     

همسو، سازوار. هم اندیشه، ِی(   )َه. :همسایه   

" دلت با زبان هیچ همسایه نیست    
" فردوسی  .روان تو را از خرد مایه نیست       

ـ )َه. ُس. خ َ( هم زبان، هم آواز، هم  :هم سخن

 رای، هم اندیشه. 

شدند انجمن هم سخن " به پاسخ    
   فردوسی"    .ای هست ایدر کهنکه داننده     

. شوهر یاهم اندازه ‖ زن ر، بابر  : )َه. َس(همسر   

گروهی خواننده که آوازی   : )َه. َس (یان همسرا

خوانی.  همبا  همسرایی:  را با هم بخوانند.  

همپایه، هم جایگاه، هم ارز،  : )َه. َس(همسنگ  

.  ابرازنگرش سنگینیبر هم ترازو، ‖ ارجهم   

هم پیشه، کسانی که   ـ کار« » هم: )َه  ( همکار

 در یک سازمان و یا در یک زمینه کار کنند. 

: )َه ( هم آرزو، هم آرمان، هم انگیزه. همکام  

‖ هنایش : )َه. ُک. ِن( همکار، هم کردارهم کنش  

دو یا چند  یکدیگر. پیوند وکارسازگاردو چیزبر   

هم در یک دستگاه.برنامه ی نرم ابزاری با   

: )َه ( هم دین، هم باور. همکیش   

همگانی.  *َرمـَِن:  همه، همگی. )َه ( :همگان  

   .هنباز همال، همتا، : )َه ( همگین،همگن

. همگی همراهان، : )َه ( همکاران،  همگنان  

" شما سر به سر همگنان هم گروه    
"فردوسی   مباشید از آن نامداران ستوه.     

هماهنگ، یکسان، نـ گ «ـُ ـ گ » هم)َه (  :همگون  

. ، همرنگهمانند   

هم نژاده، هم ـ  » هم ـ گهـ̊ر«.َه ()هَ  :هم گوهر 

  هم نهاد.  تبار، هم دودمان،

. همه، همادی  » همگیه̊ «( . مِ : )هَ همگی   

، نزدیک، مانند هم، همگن، همانند  )َه ( :همگین  

   همسان، همتا. َرَمن: همگینان.

کشور زاده  یک نی که درکسا )َه (  :هم میهن 

. شده باشند، همخاک  

. رزماورد، همهم )َه. َن. َب. ر̊ ( :هم نبرد   

: )َه. َن ( گروه خنیاگران که با هم  نوازانهم  

خنیاگر که نوازندگان را رهبرهمنوازان:  بنوازند.

  رهبری می کند.

.پایه: )َه. َن. َو.ر̊ ( برابر، همهمنورد   

" همه نیکیت باید آغاز کرد    
فردوسی" .   نامان بوی همنورد چو با نیک      

تخت،  یکسان،  *رویه » هموار« )َه ( :هموار   

، یکدست، یکنواخت.بی پستی و بلندیزمین    

همیشه، پیوسته،  «  » هموارگ)َه. ِر (  :همواره   

هماره.   پی، پی در  
" همی بود همواره با من درشت    

   .    فردوسی"برآشفت یکبار و بنمود پشت     
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انجمن،  ( وابسته به یک گروه، وَ  )َه . :هموند  

وابسته به جایی.  یا  

همگان.  همگی، «   گا» هم ()َه. مِ  :همه   

همه ساله، همه گیر، همه کاره.  آمیزه ها:  

" پژوهنده ی روزگار نخست    
" فردوسی  گذشته سخن ها همه باز جست.      
هم این، هم چنین، اینک، » همه« )َه (  : همی   

کنون   *ر پویه هایهمیشه، پیوسته ‖ پیشوند برس

که همیشگی را می رساند، همی رود، و گذشته 

. بر سر پویه فرمان، که همی رفت  همی گفت،  

 پافشاری و سپارش را می رساند، همی رو. 

همبستگی، یگانگی، باهم  » همیه̊ « )َه (   :همی 

 بودن، همدلی، همراهی. 

کاهیده هم ایدون، » هم ـ اُِدن«    )َه ( :همیدون

.، همین زماننون، همین دمن، هم اکنو اکنون،   

: )َه ( هم چنین، نیز، هم. همیدون  

" همی رفت با او همیدون به راه   
فردوسی"   بر او راه نگشاد تا چند گاه.      

،  بودن جاودان«  » همشگیهَ̊ه. ِش(  ) :همیشگی 

پیوستگی.   ‖ همواره برای همیشه،  

جاوید، پایدار،» هِمش گ «  (. ِش َه   : )همیشه  

، پیوسته، هماره. همواره  

" خردمند گفت ای گرانمایه شاه   
فردوسی"    . همیشه بتو تازه بادا کاله      

هار« َه. ِش (: ) همیشه بهار  گلی است  » همه ـ و   

 زرد رنگ ، پایه کوتاه و پایا. همیشک جوان.  

نمارش به   َه( هم این، خوداین، تنها این،) :همین 

    یا، آیا بس است؟ این بس است،  نزدیک ‖

" همه پرسش این بود و پاسخ همین    
   فردوسی"  که بر شاه بادا هزار آفرین.   

همین دم، همین ـ  آمیزه ها: هم. َه ( نیز،)  :همین 

 گونه، همین جا، همینکه. 

" تو را دادم این زال و این جایگاه    
"فردوسی    .همین پادشاهی و تخت و کاله     

ش.درایبرآیند، نشان، َه .ِی( )   :هنایش  

َه. دَ( نشان گذاشتن، برآیند داشتن، )   :هناییدن  

کارساز، نشانگذار.هناینده:  دراییدن.  

،  َه ( همباز، انباز، هم بهره، همکار) : هنباز 

 همدست. کسانی که با هم کاری انجام دهند. 

داشته   هماهنگ  دوکس که آرمانی( َه ) :هنج

چونی یکسان باشند. که در‖ دوچیز باشند   

آمیزه ها:   فرمان به کشیدن، بکش. َه ():  هنج

 دودهنج، بادهنج، گوشت هنج: چنگگ گوشت. 

راه و روش، رفتار، آیین ‖ راه.  َه ( )   :هنجار  

برگزیدن بهنجاررفتن: دارای راه و روش.  بهنجار: 

نمای، راه دان.  راههنجارنمای: راه درست.   

" به آخر شکیبایی آورد پیش   
فردوسی"   یش.که جز آن نمی دید هنجار خو     

سپوزگار.  سست،بیکاره، تنبل،  َه ( )  :هنجام  

کشیدن،  » هنجیدن ـ هنجیتن« َه. دَ ( )   :هنجیدن

به   فرمان هنج: برکشیدن، بیرون کشیدن، برآوردن.

کشیدن، بکش. و به چم هنجنده )کشنده( بسان  

) هنجید، هنجد، خواهد ـ پسوند، مانند: کمند هنج. 

ده(.آهنگیدن، آهنجیدن.  هنجید، بهنج،هنجنده، هنجی

گستردن.برهنجیدن:   

ِه. ِد( گیاهی است از تیره ی کدوییان )  : هندوانه  

گوی مانند یا  و بزرگ  اش خزنده، میوه اشبوته 

 شیرین ،پوست سخت، مغزش سرخ  خاگی دیسه،

. می دهند تفت آن را وآبدار است. تخم    

آفرینندگی، پدیدآوری، » هونـ ر« ُه. َن (  )  :هنر   

آفرینندگی و انگاشت آدمی. توانایی کاربرد یا 

هنجاری به ریخت دیداری مانند نگاره و تندیس  

انبوسیدن نمودهای ارزنده، بیشتر از نگرش  

 زیبایی یا توان سهش ها.   

   .نده ی هنرفرا گیر  ( . رُ̊ه. نَ ) : هنرآموز

    فراگیری هنر، آموختن کارهنری.هنرآموزی: 

نکه پیشه اش در زمینه  ُه. َن. ِش ( آ) : هنرپیشه 

   ، بازیگر.  هنری باشد. بازیگر نمایشخانه. هنرمند 

آموزشگاه برای آموزاندن  ( . رِ ) ُه. نَ  :هنرستان   

خنیاگری،  نگارگری،   هنرهای گوناگون، مانند:

هنرسرا. و جزآن. تندیسگری  

 آفرینشدر توانا هنرور،  . َن.َم.ن̊ (هُ ) :هنرمند 

و   آوریون توانایی  که  ،که بیافریند چیزی نوین، آن

   *آفرینندگی  آنکه، دارد برای آفریدن  *پندارینه

   دارد.

و چیره در یک یا   تردست   . َن.َم.ن̊ ()هُ : هنرمند 

نگار ـ سازی،  مانند: تندیس  چند شاخه ی هنری.

هنرور،   گری، نوازندگی، دوزندگی و جزآن.

 هنرورز، باهنر. 

" پسر بد مر او را یکی خوبروی    
"فردوسی  همچون پدر نامجوی. هنرمند و      

. به نمایش گذاشتن هنر ()ُه. َن. ر̊  :هنرنمایی   

هنرمند.  با هنر،)ُه. َن. ر̊ . َو(   :هنرور   

و هنرمند.   *پیشه ی فناور ر̊ . َو( )ُه.: هنرورز  

)ُه. َن( درپیوند با هنر، آنچه که درآن  :هنری   

   هنر بکار رفته باشد.
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. ، ستم ورزیدنتندی کردن  )َه. دَ( :هنکاریدن  

زور، توانایی ‖ سنگینی، ارجمندی‖ )َه (  :هنگ   

‖ هوشیاری، دانایی.  آهنگ *یازش،  
" که او را سپارم به فرهنگیان    

   فردوسی"     .که دارد سرمایه و هنگ آن    
با هوش، هوشیار. با هنگ:   

" به منذر چنین گفت روزی جوان    
" فردوسی  که ای مرد با هنگ روشن روان.     

)َه ( ازبخش های ارتش= سه گردان.  :هنگ   

.تندی، تیزی، شتاب ]هنگارد[ )َه (  :هنگار  

  ‖ *زمان، گاه ‖ واره » هـ نگام «)ِه (   :هنگام

 روزگار. 

" همی راند لشگر چو باد دمان    
" فردوسی   .نجست ایچ هنگام رفتن زمان      

بار، گاه. *پستا،هنگام:   

" وزآن پس چو هنگام رستم رسید    
فردوسی"    شمشیر تیز از میان برکشید.که      

توده ی مردم ‖ داد و فریاد و )ِه. ِم (   : هنگامه 

.گیرو دارجنجال،   ،سر و سداهیاهو،   

گاه.  زمان، هنگام، : )ِه. ِم ( هنگامه   

" به هنگامه ی باز گشتن زراه   
فردوسی"   همانا نکردی به لشگر نگاه.      

ا، بسی نیکو. شگفت، گیر )به زبان مردمی( : هنگامه  

)ِه. گُ( بسیار، فراوان ‖ ستبر، گنده،  :هنگفت  

 درشت. 

.آزرده شدن‖  نگران شدن)َه. دَ(  : هنگیدن  

تاکنون، تا این هنگام، » ا هنوز « )َه (  :هنوز  

هنیز. تا این اندازه.  تا این زمان ‖ بازهم.  

" هنوز از لبت شیر بوید همی   
   " فردوسی  دلت ناز و شادی بجوید همی.    
)َه ( هنوز، تااکنون ‖ نیز، هم چنین.  :هنیز   

" کسی را که درویش باشد هنیز    
" فردوسی   . ز گنج نهاده ببخشیم چیز      

 خشک شدن لب  پژمرده شدن ‖)َه. دَ (  :هواسیدن

   . سوختن از بی آبی ‖

)َب. ِر( پرنده یی بزرگتراز مرغ خانگی  : هوبره

بالهای با گردن دراز و از تیره ی درناسانان 

 زردرنگ. 

  *، رزوَ دستـ» هوـ تـُخش«  خ̊ ()ُت.  :هوتخش 

  هوتخشان.بیشال: . پیشه ور ‖  *فناور *ابزارمند،

   زمان ساسانیان.در  *هازمان گروهچهاریکی از

تن، زیبا)ُه. َت ( خوش اندام، نیک تن،  :هوتن  

باال.  بر و  برکشیده، خوش  

  نبیرو برکشیدن، ]هوخیدن[ )ُه. َت (: هوختن

، آمدن.پیدا شدن ‖ شیدنک  

: )ُه. دَ ( ]هوختن[ برکشیدن،  بیرون ـ  هوخیدن

شدن، آمدن. پیدا  ‖ یدنکش  

و آزادی گزینش   داد » هودگ « )ُه. ِد(  :هوده

 برای هرکس، روا، راست، درست ‖ سود، بهره.

  .خور، خورشید، آفتاب ر« » هو  )ُه (   :هور 

" به نیروی یزدان که او داد زور   
    فردوسی"  . وره  فریننده ی ماه وبلند آ    

   .ماهنام ستاره ‖ درگذشته نام روزیازدهم هر  :هور 

" به آذر مه اندر بد و روزهور    
"فردوسی  .که از شیرپردخته شد پشت گور      

رخشان.  جهانتاب، خورشید آفتاب  (رَ ) :هورخش   

آفتاب، (هور=آفتاب + شید= روشنایی)( )ر̊  :هورشید  

 خورشید. 

زد، ُهرمز. اهورامزدا، اورمُ  ( . مَ )ر̊  :هورمزد   

توانایی   *.توانایی ویر« ـ ا ُشیه̊  » ا ُ ش  :هوش

، چونی روان که به آسانی  اندریافت اندیشیدن و 

. زیرکی، آگاهی، دانایی‖  کند ارسازگدریابد و   

. هوش ربا، هوش زدا،بی هوش آمیزه ها:   

پذیرنده ی هوش و رای و خرد   "   
" فردوسی   .دام فرمان برد  مر او را دد و       

.، دلجان، روان :هوش  

" کشنده بدو گفت ما هوش خویش    
    فردوسی"    .نهادیم ناچار بردوش خویش    

چارپایان.  تشنگی بسیارهوشازه،   : هوشاز  

باهوش، هوشیار، تیزهوش، )ش̊ . َم( :هوشمند  

دانا.زیرک،   
" به دل گفت کاین کودک هوشمند    

"فردوسی   .بزرگی بلند به جایی رسد در       
باهوش، هوشمند، »ا ُشیار« : ) ش̊ ( هوشیار 

 زیرک، دوراندیش.  

هی، زیرکی.بیداری، آگا)ُه (  : هوشیاری  

" ز خاک و ز آتش میانه گزید    
  فردوسی"   .کز ره هوشیاری سزید چنان     

. یکی از نامهای خداوند (  : )دَ هوشیدر  

. خردمند بودن ،دناندیشی ( )دَ  :هوشیدن  

بهمن ‖ نیک اندیش، نیک منش ‖ )َم(  : هومن   

 نام نخستین امشاسپند در باورشناسی زرتشتی 

برآمده است به چم خردپاک   «وهومنه »که از  

 و منش نیک است. 

پیدا، آشکارا، آشکار،»آشکارگ«  )َه ( :هویدا  

. پدیدار، نمایان، نمودار، روشن  
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. دیوانه شدن، گازگرفتن(  : )دَ هیاکیدن  

. ترسیدن، هراسیدن ) دَ( : هیالیدن  

)َه ( داد و فریاد، های وهوی، هنگامه، :هیاهو   

جنجال، غریو، خروش. سرو سدا،   

ـ  ناچیزی را می و   نیستی ایچ،  » اِچ « : هیچ

بی ارزش، ‖  اندک ،ناچیز . چیزی، رساند 

  ،هیچکس ،هیچکارهمیزه ها:   بیهوده، پوچ.

، هیچ چیز. هیچگاه  

. هرگز :هیچ  

ن بارگاه مهی که آخر بدی"    
   فردوسی"    .نیامد ز بهرام هیچ آگهی     

. برکشیدن شمشیرآهیختن، )خ ̊.َت(  :هیختن  

زرتشتی  پیشوای آیین» هـِربـِد « : )ُب( هیربد   

‖ که کارش آموزش و آموزاندن بوده است   

آذربان.  نگهبان و نگهدار آتشکده.  

" به آب و به آتش میازید دست    
   فردوسی"    .ست مگر هیربد مرد آتش پر   

جایگاه   دستان«ربِ » هِ  : )ُب. ِد. س̊ (هیربدستان

 هیربد. 

گل همیشه بهار.  گل شب بو. :هیری   

چوب خشک برای سوزاندن، هیمه.: )ُز( هیزم   

" بیامد دوان پهلوان شادکام    
   فردوسی"   .برآورد هیزم فراوان به بام   

، نهادن. ، هلیدننگذاشت )ش̊. َت(: هیشتن  

ن.ترک کرد  ن، گذاشتفرو هلیدن. (: )دَ هیلیدن  

چوب خشک.  سوختنی. هیزم: )ِم( هیزم،  هیمه  

ه دان، هیمه کش، هیمه فروش. میه آمیزه ها:  

راه بردن چارپایان. آوا برای   :هین  

  شتاب. شتابزدگی، شتاب در: هیناهین 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ  
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«   ه »  وات در  شناواژه های کم آ  
 .......................................................... 

  

 آفرینندگی: خالقیت 

 آگر: آجر 

 پستا: بار، نوبت 

تخیل  نه: پنداری  

 پویه: فعل 

     تبنگو: صندوق، جعبه

 تسو: ساعت 

 تسوک: دقیقه 

 تسوکه: ثانیه

خستر، حشره خرفستر:   

 دیسه: شکل

مـ ن: بیشال ، جمع  ر 

 رویه: سطح

 رهنوردی: گشتارش، سفر، مسافرت 

، صنعتگر صنعتکارورزی، ور: رافی  

 کلیزانگبین: زنبور عسل 

 گشتارش: مسافرت

 گوال: جوال ـ کیسه

برای سال   واره: فصل  

پاره  بخش، فصل برای کتاب.   ورشیم:   

 ویر: ذهن، هوش 

 هازمان: جامعه

یاره هرباسپ: س  

 یادمان: اثر 

 یازش: اراده 

........................................................ .  
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یا   گمان دودلی، پیوند، تکواژ » ا  یاب « :یا

. را می رساند  گزینش  
" بپرسید ازآن پس که با ساوه شاه    

" فردوسی   .یا فرستم سپاه شتیآ کنم      
گاه  " که این چرخ و ماه راست یا تاج و  

           فردوسی"   .ستاره ست پیش اندرش یا سپاه  
ناچیز، هرز، بی سود.  : نابود، بیهوده،یاب  

. ، دیریاب راه یاب، کامیاب  : به چم یابنده درآمیزه 

کمیاب، نایاب. :یا یافته شدهیافت  به چم  

 " کسی را که مغزش بود با شتاب 
   فردوسی"   فراوان سخن باشد و دیریاب.   

دریافت،  .یافتن (نام ستاک از یابیدن) )ِب(: یابش

شدن.یافته  یافتگی،اندریافت،   

. بهاکم اسب باری و اسب ازنژاد پست، : یابو  

یافتن، پیداکردن، بدست آوردن. (  : )دَ یابیدن  

بیرون کشیدن ‖ برکشیدن  آختن،  : )َت(یاختن

م ‖ آهنگ کردن، یازیدن. دست یاختن. نیا تیراز  

   دن.یزیا دست یاختن:  بر دست .کشیدهبریاخته: 

زمان تا زمان دست بر یاختی  "   
   فردوسی" سرشکش ز مژگان برانداختی.    

زنده ی تن  کوچکترین پاره ی (خ̊. تِ : ) یاخته

سپیده و هسته.  ،باشندگان دارای دو بخش مهند   

ویر آنچه ازکسی یا چیزی در ‖ویر» ا  یاد «  :یاد

به یادآمدن: ‖اندیشه.   ‖ نام و نشان بجای می ماند 

یاددادن:  به ویرآوردن. یادآوردن: ویرآمدن. 

یادگرفتن:  بیاد کسی بودن.  یادکردن: آموزاندن.

از   به یاد سپردن: فراموش شده. یادرفته: آموحتن.

ازبرداشتن.یادداشتن: برکردن.   

" به ایران همه خوبی از داد اوست    
"  فردوسی     .کجا هست مردم همه یاد اوست       

به شادی نوشیدن. به یاد کسی وشیدن: بریاد ن   

" سه پورفریدون سه داماد اوی    
    فردوسی"  نخوردند می جزکه بریاد اوی.   

یادکننده، آگاهنده.   رنده،وآ یاد : )َو(  یادآور   

  : گوشزد، یادآورشدن.  یادآوری

 

پند آن شاه یاد آورم یکی     
سیفردو .ز کژی روان سوی داد آورم       

  

  
 

 

 

هرچیزکه مایه یادآوری یاده یی  : )د ̊( یادبود

آیینی که برای  چیزی که به یادگاربدهند،شود.  

، یادگار، یادمان، یادواره کسی برگزار کنند.

 یادکرد، یادباد.

نوشتن چیزی برای یادآوری   (. ش̊ )د ̊ :یادداشت  

 یا نفراموشیدن ‖ نامه کوتاه. 

از  که  *نشان و یادمانی» ا  یادگار«  )د ̊( :یادگار

بجای ماند، یادبودی   چیزی و یا ساخته یی  ،کسی

یادواره، یادمان، نشان.  که به کسی داده شود.  

" همان پند تو یادگار منست    
   فردوسی"   سخن های تو گوشوار منست.    

" بد و نیک ماند ز ما یادگار   
"فردوسی    .تو تخم بدی تا توانی مکار      

بود. ‖ یاد  یاد آوری)د̊. َک(  :یادکرد  

" ورا هیربد بود هشتاد مرد    
فردوسی" .   یادکرد زبانشان ز یزدان پراز      

)د̊. َک. دَ( بازگفتن، گزارش کردن، :یادکردن  

 به یاد آوردن، آگاه کردن. 

" برو آفرین کرد و نامه بداد    
فردوسی" .   همه کار رستم برو کرد یاد       

.آنچه برای یادبود دهند )ِد (  :یادگاری  

آموختن،  » هـ مـُختـ ن « ()د̊. گِ. ِر.تَ  :یادگرفتن   

ازبرکردن. فراگرفتن،   

" جز از نیکنامی و فرهنگ و داد    
   فردوسی"    .ز رفتار گیتی مگیرید یاد     

. ، تیز ویرهوش)د̊ ( یادگیرنده ‖ تیز  :یادگیر  
" فرستنده باید یکی تیز ویر   

     "فردوسیسخنگوی و داننده و یادگیر.       

آموزنده ‖  » هـ مـُختار« )د̊.َر.ن̊. ِد(  :ه یادگیرند

 ازبرکننده ‖ هوشمند.

فراگیری،  یاد ـ » هـ ُمختاریه̊ « )د̊ (  :یادگیری

. گرفتن، آموزشی  

به یاد نبیگی است که  ، )د̊ ( یادگارنامه :یادنامه 

 کسی نوشته شود، چه در زمانی که می زیید و یا 

.وی پس از درگذشتن  



 362 

یادآوری، توانایی ویر. )د ِ( یاد، نیروی :یاده  

   دانش بررسی یاده ها.یاده شناسی:  (روانشناسی )

  یاور‖ دلبر، دوست، همدم، همراه،» ا  یار« :  یار

. دلداردلداده،   
" شما را جهان آفرین یار باد    

   فردوسی"   . همیشه سر بخت بیدار باد    
دلیری. توان، نیرو ‖تاب،  .()از یارستن :یارا  

یاری   ‖ ز روی یاری، مانند یارانا: )ِن(   یارانه

و هم   *گوناگون فرآوربه سازمانهای کشوردار

  برای پایینچنین به خوارتاران )گسارندگان(*  

مردم. ی نگهداشت بهای نیازهای بایسته   

، توانایی ‖ دلیری. : نیرو، توان، تاب یارایی  

«  واژه بیشتر با پویه های» دادن« و» کردن این 

یارایی نداد، اندیشه ام مانند: دلم  همراه است.

یارگی.  یارایی نمی کند.  

یاری رساننده، یاری دهنده،َر(  : )ر̊.یاررس   

، یاوری. یاری یاررسی: .، فریادرسیاری رس  

خواهند از او یاررس  الح به هر"    
فردوسی"   است و بس.که اورا جهاندار یار      

، تواناییتوانا بودن،  توانستن، : )َر. َت( یارستن

بردوش گرفتن، پاسخگوبودن ‖   ‖ اشتند  ییایار

‖ یاری رساندن. دلیری داشتن  

بدو شاه چون خشم و تیزی نمود "   
    فردوسی"    نیارست آنگه سخن برفزود.   

.یارایی، توانایی  : ) ِر(یارگی  

َم( یاری دهنده، یاری ده، یاور، )ر̊. :یارمند   

دستگیر.یاریگر، یار و دوست،   

یارمند مرا گر شوید اندر این  "   
فردوسی"   .ج و گزند بگردانم این درد و رن      

همراهی،  یاوری، ی، یار  َم. ن̊ ( )ر̊.: یارمندی 

، دستگیری. ییاریگری  

" همی گفت کام و بلندی ز توست    
   فردوسی"  توست.به هر سختیی یارمندی ز     
  نمار به کسی که نخواهند نام ببرند.  :یارو

گردنبند  از ، دست برنجن  ، : )ِر( دستبند یاره

هم پیرایه زنان بوده وهم  گوهرهای گرانبها که  

   گردنپادشاهان، سرداران و سپهساالران بر

و به بازو می بستند.  آویختند می   

" که از تخت زرینش برداشتند    
فردوسی"    . یاره و تاج نگذاشتند برو       

ایی، زور، ایستادگی. توان  یارایی، : )ِر( یاره  
چاره نماند " ابا خواست یزدانش    

فردوسی"   که را کوشش و زور و یاره نماند.     

و   خرمنبرداشت کننده ‖  : )ِر( باژگیریاره گیر 

 فرآورده های کشاورزی. 

یاوری، دستگیری، یارمندی، » ا  یاریه̊ «  :یاری  

این واژه با پویه های » خواستن« ، پشتیبانی.   

و » رساندن« می آید.   ، »کردن«» دادن« ، »جستن«  

و در کار خاموش می باش و بس " ت   
فردوسی"   نباید مرا یاری از هیچکس.       

یاری دادن، پشتیبانی  یاریدن «  » ا : )دَ (یاریدن  

 ـ کردن، به فریاد رسیدن. 

یادیدن« : )ی̊. َک. دَ( یاری کردن به فریاد ـ » فـ ر 

نیرودادن.رسیدن، یاری دادن، همراهی کردن،   

" هر آنگه که توشهریاری کنی    
فردوسی"   مرا مرز بخشی و یاری کنی.      

یاری دهنده، پشتیبان، یارمند. : )گَ( یاریگر   

   .برای انجام کاری خواست  و آهنگ :یاز

   .د یازیدن درختان .برای گیاهان بالنده: یاز

:   بگونه ی آمیزه، مانند  زیدن()ازستاک یا:  یاز

دراز،  دیرپا، دیریاز:  دیریاز، دست یاز، تندیاز.

.ردیرگذ   

" نبد هیچ پیدا نشیب از فراز   
" فردوسی  دلم تنگ شد زان شب دیر یاز.      

یازیدن. درکار آهنگ کنان، :یازان  

تراست  ن ایاز  " به پیری سوی گنج   
   فردوسی"  به مهر و به دیهیم نازان تراست.    

: باالن. یازان  

" هم از پشت او داور کردگار   
وسی" فرددرختی نو آورد یازان به بار.       

+ یک . شماره  ده» یازده« : )ز̊. دَ( یازده  

.بالیدگی‖  آهنگ )نام ستاک یازیدن( )ِز( :یازش  

‖ بالنده. : )َز. ِد( آهنگ کننده یازنده  

" چو در خود بجوید بیابد همان    
" فردوسی  دراز است یازنده دست زمان.      
لرزه ‖ جنبش‖ کشش. تب یازه: تب ـ )ِز( : یازه

چکش آهنگری و مسگری.  : کوب یازه لرزه.  

]یاختن[آهنگ کردن، دست بکاری ـ  : ) دَ(  یازیدن  

پیمودن.  آوردن ‖ بالیدن ‖ گراییدن، روی زدن‖  

 . آهنگ کنندهیازنده: آهنگ، بالیدگی ‖ یازش: 

و   به یازیدن، بیاز فرمانیاز: . یازیدندرکاریازان: 

دیریاز، زودیاز،  به چم یازنده بسان پسوند، مانند:

دریازیدن، چنگ یازیدن، دست  آمیزه ها:ز. دوریا

یازیدن. ـ   

" چه سازی همی زین سرای سپنج    
فردوسی    .چه نازی به نام و چه یازی به گنج     
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یابیدن، پیداکردن، بدست » ایافتن«  : ) َت( یافتن  

  .، پی بردن‖ دیدن ‖ سهیدن آوردن ‖ شناختنـ 

یافته:  پیدا کننده. یابنده: یافتگی، یافته شدن. یابش: 

به یافتن، بیاب و به چم یابنده   فرمانیاب:  پیداشده.

  کامیاب. بسان پسوند، مانند:

" زمین هفت کشور مرا گشت راست   
فردوسی"   دلم یافت از بخت چیزی که خواست.     

پیداکرده، شناخته، بدست آمده.: ) ِت( یافته   

دانا، خردمند، هوشیار. خرد یافته:   

ناس" خرد یافته مرد نیکی ش   
فردوسی"     به تنگی ز یزدان بیابد سپاس.      
زمینه  دستاورد، آنچه ازنویابی ها در: )ِت( یافته 

 پزشکی، باستان شناسی و جزآن بدست آید.

یاوه، هرزه، بیهوده‖ ناپدید، گم شده. (فِ : )یافه   

ژاژخای.یافه سخن: بیهوده گویی. یافه گویی:   

به  اگرانبه کانی  سنگ  » یاکند «: ) َک. ن̊ (  یاکند  

 رنگ های سرخ، زرد، کبود، سبز و سپید. 

" ز یاکند سرخ است چرخ کبود    
فردوسی"   نه از آب و باد و نه از گرد و دود.      
آمیزه ها:گردن، بیخ گردن، بخش فرازین تن.: یال  

یال آکندن، یال بستن. یال برآکندن، یال افراختن،  

ببوسید مادر دو یال و برش"    
فردوسی.   خواند بر پیکرش.همی آفرین       
یارور، یاری ور، پشتیبان، یاری  ـ  : )َو (یاور

افسر ارتش باالتر از سروان. دهنده ‖   

" به ایران مرا کار از این بهتر است    
   فردوسی"    .همم کردگار جهان یاور است     

یاوگیان.ن: م  ر  . :) ِو( بیهودگی، هرزگییاوگی  

آمیزه ها:  زه، ژاژ. ]یافه[ بیهوده، هر(  )وِ  :یاوه

  ، یاوه سخن، یاوه سرا.یاوه گو یاوه درای،

" که بیدادگر باشد و یاوه گوی    
فردوسی"   جز از نام شاهی نباشد در اوی.     

ازفزونی سرما،   آب بسته و سفت : )َی ( یخ  

سرمای بسیار.  یخبندان:کاشه.  .شده آب فسرده   

یخ زده، یخ بسته، یخ کردن، یخاب.   آمیزه ها:   

" سراپرده و خیمه ها گشت یخ    
فردوسی"   کشید از بر کوه بر برف نخ.      

فسرده شدن» افساردن« : )َی. َب.َت( یخ بستن  

، فسردن، یخ زدن.  یا دیگر آبگونه ها آب   

مانند دراندازه های   *تبنگو  دستگاه: )َی ( یخچال

برای نگهداری  کار می کند  *با کهرباگوناگون،   

   .هاوراکی خ  گیری ازگندیدنپیشو

: )َی. چ ِ( تگرگ. یخچه  

یا  *تبنگواز توپالَی. خ̊ ( جای یخ،   : )یخدان

‖ رخت دان ، برای نگهداشتن یخ « »پالستیک 

 تبنگوی چوبی برای جامه و رخت و جزآن.

تیمارکردن ستور.  یخشودن[]: )َی. دَ( یخشانیدن  

کردن ستور.تیمار : )َی. دَ(یخشودن  

، خداوند، آفریدگار. ایزد » یزدان «  ( : )یَ یزدان  

" نگفتم سه روزاین سخن را به کس   
فردوسی"    .مگر پیش یزدان فریاد رس      

تا که در  یکی از بخش های اوس  : )َی. س̊ (یسنا

 آیین های دینی می خوانند ‖ ستایش، پرستش. 

،  پرستش، ستایش   » یشت « : )َی. ش̊ (یشت

 و  آفریدگاردرستایش  اوستابخشی از ‖ نیایش

    امشاسپندان. نیایش

. پرستیدن، ستودن» یشتن « )َی. ت َ( :  یشتن  

درآغازخوردن خوراک. درود خواندن: یشته کردن  

دندان، دندان تیز و برنده   : ) َی. ش̊ (یشک

 جانوران درنده.

" یکی زشترو بود و باال دراز   
فردوسی"   یشک همچون گراز. و سر و گردن    

‖  ، بی همتایگانهتنها، ک ـ یک « اِ »: )ِی(  یک  

 نخستین شماره در رایشگری.

: )ِی( یگان، تنها، یکتا، تا، تک. یکان  

ز هر سو گوان سر برافراشتند "    
فردوسی"   یکان و دو گانه همی تاختند.      

. : )ِی. ن̊. ِی( یکایک، یک یکیکان یکان  

: )ِی. ِی( یک یک، یکی پس از دیگری، یکا یک  

 یک به یک، پیاپی، پشت سرهم. 

کایک خروشیدن آمد به دشت" ی   
فردوسی"   همی اسپ بر اسپ در می گذشت.     

ه، سرزده.ناگهان، ناگا یکبار،  ِر(: )یکباره  

یکبارگی، در یک هنگام،: )ِی. َب( یک بسی   

 همگی، همادی. 

" وز ایدر چو فردا به منزل رسی   
    فردوسی"  یکی کار پیش آیدت یک بسی.   

پشت سرهم.  پیوسته، ن̊ (: )ِی. َب. یک بند   

  ،بی همالبی همتا،  » اِو ـ تا «  : )ِی. ک̊ (یکتا

. ، یگانهمانند بی   

، یکرو. یکدل، بی ریا، یکرنگ : )ِی. ِد(یکتادل  

" تو یکتادلی و ندیده جهان    
فردوسی" چنان دان که درد تو دارد نهان.       

به تنهایی، : )ِی. َت. ِن( تنها، یکه، یک تنه  

ه " بفرمود تا لشگرش با بن   
فردوسی"   برفتند و او ماند خود یک تنه.     
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یک الی، بی آستر، : )ِی. َت( یک ال، یک تهی  

 جامه ی یک ال و نازک.  

ک̊ ( هم پیمان و هم دل درجنگ ‖ ِی. ) :یک تیغ  

.  ، سراسریکسره، یکدست   

همه را ـ دربست، : )ِی( همگی، همه با هم، یکجا

گرد کردن. یکجا کردن: بارگی.  با هم، یک  

: )ِی. ک̊ ( یکدست، یکسان، مانند هم. جور یک   

چندی، روزگاری، زمانی، : )ِی. َچ( یک چند  

گاهگاه، چندین بار.چندگاهی،   

چو یک چند زین داستان ها براند "    
"فردوسی  . بنه بر نهاد و سپه بر نشاند       

خدای یگانه.  : )ِی. خ ُ(یک خدای  

" چنین بود پیغام کز یک خدای   
فردوسی"   و باشدم رهنمای.بخواهم که ا      

‖  هماهنگی‖ همدلی یگانگی، س̊ ( دَ. ) :یکدستی  

،  نیکدستی گرفتآمیزه ها: یکنواختی، همواری. 

. یکدستی زدن  

آدم یا  دو تخمه، د و رگه، (َی. ک˚. دِ  : )یکدش  

آمیختگی دو چیز.  گوناگون ‖ جانور از دو نژاد   

)ِی. ِد( بی ریا، همداستان، یک زبان، : یکدل  

هماهنگی، همدلی.   یکدلی: .، همرایاندیشه هم  

" بدیشان چنین گفت یکدل شوید    
فردوسی"   سخن گفتن هر کسی  مشنوید.      
یک آن، دمی ‖ پشت سرهم، : )ِی. دَ( دم یک  

پیوسته.  نگ، پیاپی، یکریز،دربی   

خود رای،ک̊ .دَ. ِد( سرسخت، )ِی.  :یکدنده  

خودکامه. ستیهنده، ستیزه کار،  

نگ ≠ رنگارنگ ‖  همر  . َر. ن̊ (: )یِ یکرنگ 

  .پاک منش، پاکدل، نماربه دوست راستین

  ، پاکدلی،چگونگی یکرنک( ن̊ . )ِی. رَ  :یکرنگی 

    یگانگی، یکدلی، یک سویی.

، آنکه درون و برونش  یکدل)ِی. ک̊ ( : یکرو 

‖ پارچه یکرو ‖ کاری را سرانجام  یکی باشد 

. دادن و بفرجام رسانیدن، یکسره کردن کاری  

   ک̊ ( پیاپی، پشت سرهم، پی درپی.ِی. : )یکریز 

هم آوا، هم آواز، هم ـ : ) ِی. ک̊ . َز( یک زبان 

 آهنگ، همزبان، یکدل.

" همه یک زبان آفرین خواندند    
فردوسی"   .د افشاندن بر تخت زر گوهر      

( برابر، همسان، یکجور،  کِ̊ی. : )یکسان

 همانند، همگون ‖ هموار‖ یکنواخت.  

بخشایش پاک یزدان بود " چو    
فردوسی"   دم آتش و خاک یکسان بود.      

 ساختن، یکسان نمودن.برابر : )ِی. دَ( یکسانیدن

   همانند گردانیدن.

سراسر، همه، همگی ‖  )ِی. َس( یکسره،  :یکسر

، یکباره. بی درنگ  

" سپهدار دستان و یکسر سپاه    
فردوسی"   گاه. تو را خواستندی سزاوار       

  بیدرنگ ‖  ‖ ، ناایستابند یک  . َس. ِر(: )یِ یکسره

یا دو سره.  یکسره  *پته ی :* برای گشتارش   

به فرجام رسیدن وبرآیند داشتن. یکسره شدن کار:   

، گردهمایی.  داشتن: با یکدیگردیداریکسریدن  

کنار،  ، دریکیک کنار، یک کناره : )ِی (یکسو  

یکسوکشیدن،بردن، به سوبه یک آمیزه ها: برکنار.  

، یکسوکردن، از یکسو.  شدنیکسو نهادن،  یکسو  

" یکی تخت زرین برآن تیغ کوه    
فردوسی"   از انبوده یکسو و دور از گروه.     

یک بخش از سه   ( سه یک،: )ِی. ِس یک سوم 

. چیزی بخش  

یک سو ‖ یک   به : ) ِی( یک سو،یک سویه

.* یسویگان یکرویه ‖    

یکرنگ، یکجور، هم   : )ِی. َن. خ̊ (یکنواخت

‖ هم آوا.  آهنگ  

ـ ، به یک به یک راه  . َن. َو.ر̊ (ک˚ : )یک نورد

. روش  

یکه و تنها. ‖ تنها،  یگانه، بی مانند  : )ِی. ِک(یکه  

سواربی همتا، دلیروبی باک،  : )ِی. ِک (یکه تاز   

.بی مانند در تاخت و تاز   

تنها   آنکهخوان، : )ِی. ِک .خا( تک یکه خوان

خواند.ن ب بخواند، کسی که جدا ازگروه خوانندگا  

جاخوردن، درشگفت  : )ِی. ِک ر̊. دَ( یکه خوردن 

از ترس و شگفتی به لرزه افتادن.   شدن، ناگهانـ   

: )ِی. ِک. َس( شهسوار، درسواری یکه سوار   

همتا، یکه تاز، چاالک و استاد در سواری .بی   

  ‖ یکباره.  ، ناآگاهان: )ِی ( ناگهانیکهو

‖   کس ناشناس، کسییک : )ِی( یک تن، یکی

یکی بودن، یکی شدن. آمیزه ها: .یک ازهرچیز  

برآویخته با یکی شیر مرد  "   
"فردوسی   به ابر اندر آورده از باد گرد.       
لختی، زمانی. : )ِی( یکی  

" برآنم که گرد زمین اندکی   
فردوسی"   بگردم ببینم جهان را یکی.      
دوچیز برابر.  یکسان، برابر.)ِی( : یکی  

ب سپه حمله برد " چنان هم به قل   
فردوسی"   بزرگش یکی بود با مرد خرد.      
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  ِن( فرزند یگانه، تنها فرزند.ِی. : )ِی.یکی یکدانه 

‖  : )ِی. ِی( یکی پس ازدیگری، پی همیکی یکی  

   هریک جداجدا، تک تک.

یکان، یک یک، یک به یک ‖  تنها،  ()یِ  :یگان

 بی همتا ‖ یگان و دوگان ‖ از بخش های ارتش. 

یکتایی ‖ یگانه بودن، یکرنگی ‖ )ِی (   :یگانگی  

.‖ همبستگی، یک پارچگی پیوستگی ‖ دوستی  

یکتا ‖ تک، بی همتا، بی مانند ‖  ِی. ِن(  )  :یگانه  

 یکرنگ، یکرو، همدل.

: )ِی. ِن( همرنگ، یکرنگ، برابر، یک گونه  

 یکسان، یکجور.  

پارچه و جامه نازک،  بی آستر،  : )ِی(یک ال  

ال ≠ دوال. پارچه کم پهنا. یک  

رک گو‖ نرمش ناپذیر.  َل(: )ک˚. یک لخت  

یکپارچه، یکدست، یکسان،  . َل( ک˚ : )یک لخت

کمی، دمی.لختی:   ‖ یک تخته، یک پاره  

" اگر شاه بیند به من بخشدش   
"  فردوسی  مگر بخت یک لخت بدرخشدش.     

. دلیر، پهلوان، دالور» یـ ل «  : )َی (یل  

از" بیامد سوی کاخ دستان فر    
فردوسی"   یل پهلوان رستم سرفراز.      
رها ، ول کرده شده،رها، آزاد، ول: )َی. ِل( یله  

واگذاشتن، رهاکردن. یله کردن: . ـ شده  

" بیابان و دریا و اسبان یله    
فردوسی" به نا آشنا چون سپارم گله.        
نخستین   *خودی پیوسته کنایی *جاینام (: )یَ یم 

    یم، بیاوریم، آوریم.می بریم، برد  *کس بیشال.

. سازد  همگرایی زاب  با نام*همگر  (پسوند ) :ین

  *زاب  پسوند  مانند: سیمین، آهنین، گوهرین.

» برتر« به چم  به پایان زاب   و» برترین« است 

مانند: بزرگترین، بهترین،  فزونی است. ویژگی و

  مانند:یا گران ترین، گرامی ترین، واالترین.

درآید. * دهنادی *ار ‖ درپایان شم کهینین، مه

 مانند: دومین، سومین، چهارمین. 

َت ( ]یوزیدن[ جستن، جستجوکردن.  .: )خ̊یوختن  

همانند گوشتخوار جانوری درنده و» یوز«  :یوز   

دیگرجانوران آنرا رام می کنند  برای شکار  پلنگ،  

   و با خود به شکار می برند. 

" برفتند روزی به نخجیرگاه   
فردوسی"    .شاه باز همی رفت با یوز و با      

جوینده، درخواست کننده. )ازیوزیدن یا یوختن( : یوز 

مانند:*کنا. به چمواژه  ربا نام یا دیگبسان پسوند   

یوز.  چاره راه یوز، کاریوز،رزم یوز،   

پستانداری گوشتخوار   ( ن̊ : )ز̊ َپ. َل.یوز پلنگ

  از تیره ی گربه سانان، اندامش کشیده وو درنده 

است.  *پوستش پنده دارند دردویدن، بسیارتیز و ت   

به ، به جستن و خیزیدن واداشتن)دَ( : یوزانیدن

جهانیدن. جست وخیز واداشتن. بر  

جستن، برجستن، جهیدن، جست و  )دَ( : یوزیدن

  ‖ غلتیدن. کردنخیز

. ، جویا شدن: )دَ ( جـُستن، جستجو کردنیوزیدن  

جستن. یوزیدن.) دَ(  :یوسیدن  

.شنیدن، گوش دادنیدن[ )دَ( ]نیوش: یوشیدن  

شخم   برای گردن گاونهادن یوغ بر )دَ ( : یوغیدن

بستن دو گاو با یک یوغ. هم یوغ:  زدن زمین.  

نان درآتشدان.  ی پختنا : بالشتک کوچک بریوک   

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 
   

 

 
 

" بسی رنج بُرد ه ست در آن سال سی   
"     فرزاد   زبان زنده کرد ه ست بدان پارسی.        
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» ی«   وات در های کم آشنا اژه و  
....................................... ................  

 
جمع رمن،  بیشال:   

و جزآن.  (سفرگشتارش )ای پته: گذرانه، بلیت بر  

خال تیل ، پنده:   

 تبنگو: صندوق، جعبه 

 توپال: فلز 

 جاینام: ضمیر 

 خوارتاران: مصرف کنندگان ـ گسارندگان 

 دهنادی: ترتیبی 

.م ( بیشال، جمع   رمن: )ر 

صفت  فروزه،  زاب:  

 سپیده: سیتوپالسم یاخته

)یک سویگانی: یک بعدی(   عدـُ سویگان: ب  

 شمار:  تعداد 

دد شماره: ع  

فرآوران  رمن: فرآور: تولید کننده ـ  

 کشوردار: دولت 

فاعل پوینده ،  کنا:  

فاعلی  پویندگی،  کنایی:  

 کهربا: برق 

 مهند: مهم

برای سال   واره: فصل  

 وای: پناد، هوا

 ویر: یاد، ذهن 

 همگر:  نسبت

 یادمان: اثر 

................................................... ....  
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سرچشمه ها   
 ................... ... ........  

 

  

.« پارسی انجمن » تارنمای از ازدانگاره؛ بخش » واژه های پارسی«    

.1394چند واژه ی پارسی سره از برهان؛ امیر حسین اکبری شالچی،   

. 2535دستور زبان فارسی؛ پرویز ناتل خانلری، آذرماه   

. افزار رایانه یی از نرم ؛آبادیس دیکشنری فارسی به فارسی  

کارنامه ی زبان پارسی؛ دکتر بهروز تابش زبان شناسی و   

. های پارسی سره؛ دکتر امیر شالچی.سرچشمه   

.1377، 1373،نرم افزار رایانه ایفرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه؛ سه پوشینه، ابوالقاسم پرتو  

میرجالل الدین کزاری. سیمین   دکتربرپایه ی واژگان نژاده و ناب برساخته و در پیش نهاده و به کار گرفته ی فرهنگ پارسی؛ 

.  1392حاللی.   

.1354فرهنگ پایه های پارسی و بیگانه زبانزد در فارسی کنونی به پارسی سره؛ تهمورس جاللی،   

.1337فرهنگ حسابی ـ فرهنگ واژگان انگلیسی به فارسی؛ پژوهش و نگارش دکتر محمود حسابی    

.  1358فرهنگ فارسی به پهلوی؛ دکتر بهرام فره وشی،   

.1367فرهنگ فارسی عمید؛ حسن عمید.   

.1381فرهنگ فارسی معین؛ دکتر محمد معین، دو پوشینه ) دو جلد(،    

در فرهنگستان ایران پذیرفته شده است.   1319فرهنگستان ایران، واژه های نو که تا پایان   

. 1373فرهنگ کوچک زبان پهلوی؛ د . ن. مکنزی، ترجمه از مهشید میرفخرایی،  

دکتر محمد بشیر حسن. فعل ها ی ساده؛  ،عل های فارسی با معنای آنهافهرست ف   

تفهیم؛ ابوریحان بیرونی. الفهرست لغات و اصطالحات کتاب   

1381؛ پارسی گردان: دکتر بهروز تابش، به پارسی گلستان  

.  1395گویایی ارستو؛ پارسی گردان: بزرگمهر لقمان،   

. 1390فزار رایانه یی لغت نامه ی دهخدا؛ علی اکبر دهخدا، نرم ا  

عبدالحسین نوشین. ؛ واژه نامک، فرهنگ واژه های دشوار شاهنامه  

. 1390واژه نامه پارسی سره ؛ فرهنگستان زبان پارسی   

.1389واژه نامه پارسی سره؛ گروه علمی تک،   

 واژه نامه زبان پاک؛ احمد کسروی. 

ی.از نرم افزار رایانه ادری مالیری واژه های پارسی برساخته و پیش نهاده دکتر حی   

  

                      ........................................................................................................                         

A Concise PAHLAVI  DICTIONARY; D.N. Mac KENZIE, professor of Iranian studies 

at the University of Göttingen. 1971. 

  

 

 

 

    5139 ماهآغاز کار واژه نامه:   فروردین 

   1399 ماهشهریور  پایان کار واژه نامه:  

    1401بهمن ماه    ستاری: ویرا  فرجامین
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 در باره پارسی گردان 
  

 

پارسی گردان دانش آموخته زبان و زبانشناسی نیست.           

  

کردستان،  درم، فرنشین آموزش و پرورش استان زادگاه ما همدان است، برای کار پ            

سال در سنندج زیستیم.  12  

پس ازدیپلم دبیرستان و یک سال » پرورش آموزگار« ]تربیت معلم[ درسنندج، درآموزش    

و پرورش گمارده شدم، و ) به شوند شاگرد نخست آموزگاه ( در دبیرستان ازسال نخست تا  

 «  آرایه گری درونی » تهران، رشته ی می آموزاندم. سپس در  وم، زبان فارسی و انگلیسیس

] دکوراسیون داخلی[ در دانشگاه آزاد را به شوند خویشکاری مادری، پس از یک سال و  

 نیم، ناچار رها کردم. 

 

بار  سرنوشت اینگونه نوشته شده بود،  که دربلژیک بار دیگر به آموختن بپردازم و این      

نوآوری  به  و خواست  با کشش از نوجوانی   روی نیمکت بنشینم.در» چهل و هشت سالگی «  

َسن  وآفرینندگی واالی  آموزشگاه  را    « Ecole Supérieure de ST-LUCلوک    ـ  » 

به  بروکسل  در جامه « را  پارچه و  پیرنگسازی  و  نگارگری  برگزیدم وسه سال رشته ی» 

 پایان رسانیدم. 

 

او و پویان به خنیاگری باخترزمین و خنیاگرانی که شاهکارهای جاویدان  همواره کنجک     

آموختن   به  چهارسال  بروکسل،  در  خنیاگری  آکادمی(   نوزده  از)  یکی  در  اند،  ساخته 

»سولفژ « ] زبان  خنیاگری باختر[ و چندین سال پیانو، آواز و چند سال » ِدکلـََمسیون =  

ه چکامه  وهرسال  پرداختم،   » برای  خوشخوانی  را  میهنم  گوی  پارسی  سرایان  سروده  ای 

 شناساندن فرهنگ و زبان آهنگین پارسی بر می گزیدم.  
 

 

   فرزاد بتهایی                                                                                                            
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، پرورش  با واژگان کم آشنا و ناآشنای پارسی  آشنایی  پارسی«  با آرمان» واژه نامه، پارسی به        

جوانان که   وانان ونوجبرای  بویژه  واژگان ناب پارسی برای همگان و    بکارگیریتوانایی درآموزش و  

 بسیار سودمند و یاری دهنده است.  ، باشند یادگیری زبان زیبای پارسی خواهان 

 

 

 

 

ها: ر این نشانیدیگر نبیگ های گردآورنده  د   

 

http://www.farzanegi.org/person/Farzad%20Bathaei   
  

افشین پوریا ) پورباقی(       فرزانگی ـتارنمای     

   

** نبیگ های: دستور پارسی فرزاد ـ دستور زبان خانلری به پارسی ـ واژه نامه، پارسی به پارسی    

است شده است. ویر  1401در بهمن ماه   گلزار زبان پارسی و         

 

 

 

 

 نشانی رایانامه: 

 

  farzad.bathaei@gmail.com

  


