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اإلهداء

إىل صاحب الصحيفة السجادية 

 اإلمام زين العابدين علي بن احلسني

لكل إهداء سبب وسبب هذا اإلهداء. أن والديت أطال اهلل بقائها، تدعو 
من اهلل بعد الفراغ من صالهتا وتطلب أمورًا كثرية لدنياها وآخرهتا بام يريض 
رهبا ويف يوم من أيام صباي أخذين الفضول الستمع إىل ما تقول، وإذا هبا 
ختاطب رهبا راجية بتوسل وخشوع، وهي تقول: )ريب إنك مننت عىل هذه 
األّمة بشفاعة األئمة لديك وشفاعتهم من الشفاعة العظمى التي خصصت 
كل  شفاعة  اهلل  فاجعل  إليك،  أنبيائك  أحب    حممد  الرسول  جدهم  هبا 
لديك    عيّل  بشفاعة  أبيهم  َوُمنَّ عىل  إليك،  عائلتي  أفراد  من  لفرد  إمام 
وألخيهم األكرب بشفاعة احلسن  إليك وعىل أختهم الكربى بشفاعة أيب 
عبد اهلل احلسني  وهكذا( وملا كان الذي تدعو ألجلهم اثنى عرش شخصًا 
بعدد األئمة  فكنت هبذا التخصيص الرابع من بينهم فكان نصيبي شفاعة 
سيدي وموالي وإمامي زين العابدين عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب 
  . هذا اإلمام املعروف بالسجاد الذي منه كل ذرية احلسني الشهيد 
املنترشين يف رشق األرض وغرهبا هذا اإلمام الذي ال يسع ألي مسلم أن 
جيهله وال توجد أذن عىل طول الزمان مل تسمع بصفاته، التي ذكر جزءًا يسريًا 

منها الشاعر الفرزدق يف ميميته املرجتلة املعروفة واملشهورة والتي مطلعها

َقِدُموا ُسؤاُلُه  إذا  اجَلَواُب  ِعْنِدي  َيا َسائيل أيَن َحلَّ اجُلوُد َوالَكَرمُ 

َواحَلَرُم َواحِللُّ  َيعِرُفُه  َوالَبْيُت  َهَذا الَِّذي َتْعِرُف الَبْطَحاُء َوطأته 
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فإىل اإلمام زين العابدين  أهدي هذه الرتمجة املتواضعة قبل كل األنام 
وإىل أيب وأمي َمَع االحرتام الذي فرضه الرمحن، وأهدي جهدي هذا أيضًا 
التي  للرمحن.  الكثرية  بعبادهتا  الشيطان  لوساوس  الطاردة  القرآن  قارئة  إىل 
ذريتي  ورعت  رعتني  التي  زوجتي  اجلنان  رياض  من  روضة  بيتي  جعلت 
وربتهم عىل اخللق والدين بأحسن ما يرام وإليهم الذين عرفوا كيف يكافؤهنا 

باحرتام.

احلمُد هلل أواًل وآخرًا

)الزوجة الصاحلة تدخل زوجها اجلنة(
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املقدمة

نيل شهادة  ترمجة وهو جزء من  أيدينا مرشوع  الذي بني  املرشوع  أن  بام 
الدبلوم العايل يف الرتمجة من جامعة بغداد لذا نرى من املستحسن أن نلقي 
ما  الرتمجة،  ما  لنعرف  للرتمجة  العامة  اجلوانب  بعض  عىل  موجزة  نظرة 
تعريفها، ما رشوطها، ما هي ميادينها، متى بدأت وما صفات املرتجم لكي 
نكون ملمني بتلك اجلوانب كام ينبغي إذ أن املتخصصني يف دراسة هذا الفن 
األديب مل يستطيعوا الوصول إىل تعريف متفق عليه كام هي  احلال يف بعض 
أجد  مل  الرتمجة  ملعرفة  البحث  بارشت  وحينام  األخرى.  واآلداب  الفنون 
الكتب الكافية لذلك. فقد كتب أحد الباحثني يف الرتمجة أن املكتبة العربية ال 

حتوي سوى بضعة كتب مؤلفة يف الرتمجة ال خترج عناوينها عن:

)الرتمجة الفنية( )فن الرتمجة( )نحو علم الرتمجة( )النظرية العامة للرتمجة( 
)حركة الرتمجة(. وحني اطالعي عىل تلك الكتب مل أجد القاسم املشرتك بني 
آراء كاتبيها يف تعريف الرتمجة عىل شكل جيل. ولكي ال أذهب يف متاهات 
أحتاج بعدها إىل دليل للخروج منها أكتفي بذكر بعض التعاريف التي قيلت 
فيها. ومنها: هي نقل صورة للحقيقة لو طبقت عليها مل يكن فيها فرق إال 
يسريًا. وهي التعبري عن معنى يلفظ بعد التعبري عنه بلفظ آخر يغاير يف اللغة، 
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مقصودًا إىل ذلك. عىل رشيطة وفائه باملعنى املراد متامًا)1(.

- وهي عملية جتري بني لغتني أو أكثر يستبدل فيها بالنص األصيل النص 
اللغة  وقواعد  مفردات  إحالل  أي  النصني  بني  التكافؤ  أساس  عىل  اهلدف 

اهلدف حمل مفردات وقواعد اللغة األصل.

- واحدة من النشاطات اإلنسانية القديمة جدًا.

- نقل املعنى من لغة إىل أخرى.

- نقل املعنى واألسلوب من اللغة األصلية إىل لغة اهلدف.

- هي وسيط التعامل مع لغتني يف األساس.

- نقل أفكار من لغة إىل أخرى.

- إعادة إنتاج فكر مكافئ من النص األصيل إىل اللغة اهلدف.

- نقل املعنى من جمموعة رموز منظمة إىل جمموعة رموز أخرى.

ومكافئات  مستويات  هلا  وحددوا  للرتمجة  أنواعًا  كام سطروا  إلخ،   ...-
وإعادة  لغتني  بني  ما  الرتمجة  منها:  وميادين...الخ،  وأساليب  وطرائق 
والرتمجة  الكلية،  والرتمجة  اجلزئية،  والرتمجة  الكاملة،  والرتمجة  الصياغة، 
املقيدة، والرتمجة كلمة بكلمة، والرتمجة احلرفية، والرتمجة األدبية، التي تشمل 
ترمجة النثر واملرسح والشعر، وهذه ختتلف كثريًا عن ترمجة لغة العلم وترمجة  
هلا  األخرى  وهي  معانيها  حتديد  السهل  من  ليس  التي  الدينية  النصوص 

)1( املعارف اجللية يف تبويب أجوبة املسائل الدينية، لعبد الرضا املرعيش الشهرستاين، ج1، ص32.
)2( مطالعات يف كتاب نحو علم الرتمجة )بوجيني نايدا(.
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قواعد خاصة هبا وآراء خمتلفة يف جواز ترمجة نصوص الكتب الساموية وعدم 
جواز ذلك، ولكل واحدة من هذه األلوان واألصناف رأي لدى املختص يف 
الرتمجة من دون غريه من املختصني؛ لذا نرى أنه ليس هناك اتفاق يف تعريف 

الرتمجة بشكل يطمئن إليه الفؤاد.

تتعلق  مشاكل  منها:  الرتمجة  تعرتض  مشاكل  وجود  فيه  شك  ال  ومما 
باملفردات كأن يستوجب إجياد مكافئ هلا يف اللغة، ومشاكل لغوية، وثقافية؛ 
لذا فإن الرتمجة الناجحة ال تكون ناجحة ما مل تنفذ متطلباهتا؛ وهي: اإلتقان 
اجليد للغتني، والفهم الشامل للنص الذي يتوىل ترمجته، وبذل اجلهد بطريقة 
مناسبة لفهم النص األصيل شكاًل ومضمونًا قبل الرشوع بالرتمجة، ثم إدراك 
بنظر  واألخذ  املكافئة  العاطفية  الشحنة  إجياد  مع  النص  وراء  من  اهلدف 
والثقافة  واجلنس،  العمر،  مراعاة  مع  له  يرتجم  الذي  القارئ  نوع  االعتبار 

بعد دراسة النص دراسة حتليلية.

ومن أهم املالحظات إنه من اخلطأ الرتمجة من غري األصل لذا جيب أن 
تكون الرتمجة من األصل إن وجدت ألن الرتمجة من غريه قد يكون فيها سقم 

وإن حتامى وحتصن املرتجم. فإن التبس لفظ عىل األول فقد يلتبس لفظ آخر 
عىل الثاين فيلتبس علينا لفظ ثالث.

هلذه  الثاين  الركن  نعرف  أن  علينا  الرتمجة  عن  املخترص  هذا  رسد  وبعد 
مناقشة  يمكن  ال  الذي  الركن  ذلك  هو  فاملرتجم  املرتجم.  وهو  العملية، 
األهم يف  العنرص  يعد  فاملرتجم  أبدًا،  عنه  بمعزل  ومناهجها  الرتمجة  مبادئ 
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عملية الرتمجة، وهو صاحب الدور الريادي.

واملرتجم اجليد تتحقق فيه صفات خاصة، وقدرات متميزة، لو عددناها 
بدقائقها لطال بنا املقال ولكن نقترص عىل أمهها، وهي:

ال بد أن يكون املرتجم عىل معرفة تامة باللغة التي يرتجم منها واللغة . 1
التي يرتجم إليها وان تكون له جتربة ممتازة يف لغة املصدر، وتكون له 
ما  قلياًل  الصفات  إليها وهذه  التي يرتجم  اللغة  السيطرة عىل موارد 
تتحقق وال يمكن للمرتجم االعتامد عىل القاموس أو املعجم املختص 

كام هو احلال ملن يضع قدمه ألول مرة عىل سلم الرتمجة.

له . 2 يرتجم  الذي  املؤلف  مقاصد  كاماًل  فهاًم  متفهاًم  املرتجم  يكون  أن 
وعليه أن يكون قادرًا عىل فهم املغزى العام للمعنى، وأن يكون ماهرًا 
بارعًا يف استشارة القواميس واملعاجم التي قد تعطيه عرشات املعاين 
يبقى  البسيطة ولكن  تعطيه بعض الرشوحات  الواحدة، وقد  للفظة 
عنرص التظلع باللغة ليس له بديل. فإن أغلب األخطاء التي قد يقع 

هبا تنشأ يف املقام األول من افتقاره إىل املعرفة الشاملة باللغة.

أن يمتلك شيئًا من الثقافة التي يمتلكها املرتجم منه اي أن يسعى إىل . 3
أن يكون بمستواه ويقتنع بذلك وتكون له القدرة عىل التعبري األديب؛ 
نستطيع  وبذلك  اللغات،  بني  مطلق  تطابق  وجود  يمكن  ال  ألنه 
القول إنه ال يمكن بأي حال من األحوال وجود ترمجات دقيقة عىل 
الوجه األكمل يف أغلب األحيان. وال بد للمرتجم من أن يتغلب عىل 
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االختالفات بني الرتكيبني اللغويني.

عليه أن يتجنب امليل إىل ترمجة كلمة كلمة إذ بفعله هذا سيهدم املعنى . 4
األصيل ويشوه مجال التعبري.

جيب أن يستخدم صيغ الكالم التي تدخل يف االستعامل الشائع وأهم . 5
من ذلك كله عىل املرتجم أن يميز بني الرتمجة والتفسري وأن يكون أمينًا.

أما تاريخ بدايات الرتمجة:

قبل  الثالث  األلف  إىل  تارخيها  يعود  التي  املكتشفة  العراقية  اآلثار  تشري 
امليالد إىل أن الرتمجة كانت سائدة يف ذلك الزمن إذ عثر عىل الرواقم الطينية 
غنائمه  تفاصيل  نرش  يف  هبجته  عن  رسجون  اآلشوري  امللك  هبا  عرب  التي 
بلغات كثرية منترشة يف أرجاء امرباطوريته. ومعلوم أن بابل يف عهد محورايب 
)حوايل 2100 ق.م( كانت مدينة يتكلم أهلها لغات متعددة، األمر الذي 
يتطلب ترمجة األوامر لكل اللغات السائدة فيها، وأن أحد ملوكها أمر ُكتابه 
بإعداد مرسوم إلرساله إىل كافة حكام الواليات الفارسية القديمة وحكام 
األقاليم من اهلند إىل احلبشة ويبلغ عددها 120 إقلياًم حيث يرسل املرسوم 
إىل كل إقليم بكتابة ذلك اإلقليم وإىل كل شعب بلغته اخلاصة وهذا دليل عىل 

وجود الرتمجة. وتشري اآلثار املرصية املكتشفة عام 1799م إىل احلجر الذي 
بـ)حجر  واملسمى  اهلريوغليفية  الكتابة  رموز  فك  الذي  املفتاح  بمثابة  كان 
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رشيد( الذي يرجع تارخيه إىل القرن الثاين قبل امليالد وكلها تعد أشهر أعامل 
الرتمجة التي وصلت إلينا من العامل القديم واحلجر املذكور كان حيتوي عىل 
كتابة مزدوجة هي نص كتب بشكلني من الكتابة كتابة هريوغليفية مرصية 
وكتابة دمياطية كانت مستعملة يف مرص مع ترمجة هلام باللغة اإلغريقية. وهذا 
ليس دلياًل عىل أن بداياهتا يف هذا التاريخ من حيث املنطق ألن اآلثار دلت 
عىل  قاطعة  داللة  يدل  حتاًمَ  وهذا  والواسع  العايل  ومستواها  تطورها  عىل 
تبلورت حتى وصلت ذروهتا يف هذا  إذ  التاريخ  أن الرتمجة كانت قبل هذا 
األلواح  لغة يف عرص  ملائة وعرشين  ترمجة مرسوم  تم  انه  ترى  أال  التاريخ. 

الطينية دلياًل لذلك؟!

ويف العرص العبايس األول الذي ازدهرت فيه الرتمجة بسبب رعاية الدولة 
للشؤون األدبية، والعلمية، والسياسية، واالقتصادية، واالجتامعية، والدينية 
اهتاممهم  إىل  تشري  وتراثهم  آثارهم  كانت  وإن  الرتمجة  رعاية  تطلبت  التي 
برتمجة األمور الطبية أكثر من غريها حيث نقلوها من الرسيانية التي كانت 
النساطرة )الرسيان(  اليونانية بوساطة  البالد  قد ملئت هبا بعد ترمجتها من 

بالغ  الدين املسيحيني وال خيفى أن اهتامم احلكومات هبذا األمر له  ورجال 
األثر يف نرش الرتمجة ملا تبذله من أموال. فرتمجت الكتب األعجمية إىل العربية. 
إذ طلب املنصور الدوانيقي من طبيبه جورجيس بن جربائيل البتخيشوعي 
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نفائسها وفوائدها طلب  فلام اطلع عىل  أن يطلع عىل كتب احلكمة والطب 
وكان  العربية.  إىل  اليونانية  من  فنقلها  منهم  الكتب  بعض  رشاء  الروم  من 
الفهلوية  من  ودمنة(  )كليلة  الشهري  اهلندي  الكتاب  ترجم  قد  املقفع)1(  ابن 
إىل العربية فوضع املنصور تلك الكتب يف خزانة أصبحت فيام بعد األساس 

)لبيت احلكمة(.

اجلميع  لدى  مقبول  مبدأ  أخرى  إىل  لغة  من  الرتمجة  أن  من  الرغم  عىل 
األدبية  الشخصيات  من  عارضها  من  هناك  فإن  عملية  رضورة  بوصفها 

بقوهلم:

)إن الرتمجة يشء متطفل عىل اخللق واإلهلام(.

و)إن ترمجة عمل أديب ليس هلا طعم متامًا كطعم ثمرة الكرز حينام تطهى 
بامء مغيل(.

و)إن جل الرتمجات يسء(.

)1( ابن املقفع اسمه عبد اهلل. كاتب ومؤلف عريب أصله فاريس اسمه برزويه ولقبه أبوه باملقفع ألنه 
يقال اختلس من أموال اخلالفة فرضب عىل يده حتى تقفعت. وكان ابن املقفع كاتبًا بارزًا قتله املنصور 

سنة 143هـ.
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املؤلف

املكتبات  املتيرسة يف  املراجع  بالعثور عىل مرجع ضمن  مل يسعفني احلظ 
العامة واخلاصة يتضمن رشحًا كافيًا وافيًا شافيًا اجتمعت فيه أخبار املؤلف 

هلذه  أضع  أن  استطع  مل  لذا  بالتفصيل  وآثاره  وسريته  الطويس  األسدي 
الصفحة عنوان )املؤلف يف سطور(.

وأغلب املراجع تشري إىل وجود شخصني هبذا االسم والكنية واختلفوا يف 
تسميتهام عىل وجه الدقة وقالوا:

الطويس  األسدي  منصور  بن  أمحد  منصور  أبو  هو  الطويس  )األسدي 
زعيم شعراء خراسان ومن شعراء السلطان حممود الغزنوي(.

وقال آخرون: )هو أبو نرص أمحد بن منصور األسدي الطويس( ومنهم 
منصور(.  بن  أمحد  منصور  أبو  أو  نرص  أبو  )هو  وقال:  الكنيتني  مجع  من 
ونسبت إليه األعامل واآلثار األدبية املتمثلة يف نظم )كرشاسف نامه( ونظم 
مناظرات شعرية عدة)1(. عىل حني أن هناك من يشري إىل أن تلك األعامل هي 

أيضًا  وقالوا  الطويس  األسدي  منصور  بن  أمحد  بن  عيل  احلكيم  جهود  من 
هو أبو منصور، أو أبو نرص وجلأ بعضهم إىل تعريف األول باألسدي الكبري 
أبيه نظم  إليه ال إىل  ابن األول ونسبوا  والثاين باألسدي الصغري وقالوا هو 

والنهار،  والليل  والقوس،  والرمح  واألرض،  والسامء  والفرس،  العرب  بني  مناظرات  وهي   )1(
ومسلم وجمويس. )قصة األدب الفاريس، حامد عبد القادر، ص268(.
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امللحمة واملناظرات واملعجم)1( املعروف بلغة الفرس موضوع ترمجتنا هذه.

ومن أجل حل قضية األسديني واإلرباك واخللط الذي اعرتى نسبة آثار 
معجمه  يف  دهخدا  األستاذ  املوضوع  هلذا  تصدى  فقد  اآلخر  إىل  منها  كل 

الذي  االلتباس  وافيًا  رشحًا  ورشح  نامه(  بـ)لغت  املوسومة  وموسوعته 
وقع فيه بعض كتاب الرتاث واألدب التي عنيت بتحقيق الرتاث الفاريس. 
واستند يف ذلك إىل ما جاء به أرباب الذوق املتتبعني املطلعني عىل الشواهد 
الصادقة الذين اعتمدوا يف حتديد آداب كل منها وزمانه عىل مقارنة زمان كل 
يف  أشعارهم  آثار  وعىل  عارصوهم،  الذين  والسالطني  امللوك  بأزمنة  منهام 
املدح والثناء الذي أثنى به كل شاعر عىل سلطان زمانه فاتضح أن املقصود 

هو احلكيم أبو نرص عيل بن األسدي الطويس.

وهبذه الصورة ورد يف أغلب الكتب التي توخى مؤلفوها وحمققوها الدقة 

)1( حتمل عناوين بعض املؤلفات معجم عىل حني أن ذلك املؤلف ليس معجاًم بمعناه الصحيح وإنام 
قائمة  املعجم والفهرس. فاملعجم هو  املعنى بني  الكبري يف  الفرق  يلتفتوا إىل  أن  هو فهرس من دون 
ألفاظ مفرسة ومرتبة عىل حسب حروفها أما ما ال يرتب حسب احلروف فليس من الصحيح تسميته 
مثالني  ونأخذ  أيضًا  بمعجم  ليس  فهو  رشحها  أو  هلا  تفسري  دون  احلروف  حسب  يرتب  وما  معجاًم 
األول كتاب األستاذ حممد فؤاد عبد الباقي رمحه اهلل )املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم(، والثاين 
)املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي( من إعداد لفيف من املسترشقني  بإرشاف املسترشق فنسنك 
بجامعة ليدن فالعنوان الصحيح هلام هو فهرس ألفاظ القرآن الكريم، وفهرس ألفاظ احلديث النبوي 
فكالمها يرشدك إىل موضع ورود الكلمة أو احلديث من دون أن يزيد عىل ذلك رشحًا أو تفسريًا. فمن 

أين يصح إطالق لفظ معجم عليهم؟
عىل هذا فإن كتاب لغة فرس هو معجم ألنه يرشح اللفظة رشحًا واضحًا ويعزز ذلك بشاهد شعري، 

أو غريه.
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أنه  األملاين)1(  املسترشق  يذكر مكتشف لغت فرس  إيراد اخلرب عىل حني  يف 
أبو احلسن عيل بن أمحد األسدي الطويس ابن أخت الفردويس)2(. فقد أمجع 
الكتاب واملؤلفون عىل نحو منقطع النظري عىل أن موطنه كان يف مدينة طوس 
بعد  اهلجري ورحل عنها يف شبابه  اخلامس  القرن  نوااحي خراسان يف  من 
ومدحهم  بحكامها،  واتصل  آذربيجان،  إىل  السالجقة،  قبضة  يف  وقوعها 
وبدأ بنظم كرشاسب نامه )وذكر أنه نظمها بعد أن رجع إىل قصة كرشاسب 
نامه أبو املؤيد البلخي(. أما معجمه املعروف بلغة فرس فقد ألفه بعد تلك 
امللحمة كام ذكر األستاذ دهخدا يف لغة نامه وأورد فيه بعض األبيات التي 
وردت يف ملحمته عىل أهنا شاهد لغوي لبعض األلفاظ يضاف إىل أشعار 
شكور  أيب  أمثال   عليه  واملتقدمني  له  املعارصين  الشعراء  شعر  من  كثرية 
وشهيد ورودكي وعدد آخر جتاوز السبعني شاعرًا، وذكر دهخدا أن معجم 
ولتفسريها  هلا  املرتادفات  بعض  وأورد  املفردات  رشح  الذي  فرس(  )لغة 
وأقدم  لأللفاظ  تفسريًا  املعاجم  أحسن  من  يعد  شعريًا؛  شاهدًا  هلا  وساق 
إىل  الطويس  األسدي  دفعت  التي  األسباب  أما  إلينا.  وصل  فاريس  معجم 
تأليف هذا املعجم هبذا  األسلوب هي خدمة منه عظيمة ومناسبة قدمها إىل 
اللغة الفارسية والدرية)3(  التي يتكلمها أهايل بلخ وخراسان وما وراء النهر، 

)1( هو باول هرن مسترشق أملاين وجد نسخة املعجم اخلطية يف مكتبة الفاتيكان.
)2( يستبعد املحقق حممد دبري سياقي يف حاشية املعجم هذه الصلة والنسبة ويقول ال أساس لصلته 

بالفردويس. )ص16 مقدمة معجم لغت الفرس(.
)3( اللغة الدرية - هي لغة أهل بلخ وخراسان وما وراء النهر وهي لغة البالط السلطاين وختاطبهم 

فيام بينهم من دون عامة الناس.
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الفارسية  باآلداب واآلثار  الناس. وقدم خدمة للمهتمني  وجيهلها كثري من 
عامة. وقد ذكرنا يف التمهيد أسلوب إعداد هذا املعجم.

تويف األسدي الطويس كام نقل هدايت يف جممع الفصحاء سنة )465هـ( 

أن  إذ  االختالف  شمله  أيضًا  وهذا  حممود،  بن  مسعود  السلطان  زمان  يف 
مسعود هذا قتل يف سنة )432هـ(، وهذا يعني أن بني مقتل مسعود وموت 
األسدي الطويس )33( سنة، وهذا من باب اخللط بني األسديني، وذهب 

أغلبهم إىل سنة )465هـ( واهلل أعلم.

)أرفقت يف آخر مقدمة املعجم نسخًا مصورة لبعض الكلامت التي ذكرها 
مؤلفوا املعاجم عن األسدي الطويس وأمهية معجمه بنفس اللغة التي كتبت 

هبا كوثيقة دون ترمجتها(.
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معجم )لغت فرس(

مل يعرف يف بالد فارس منذ أواخر القرن الرابع وبدايات القرن اخلامس 
اهلجري من قام بإعداد معجم لأللفاظ معززًا بشعر الشعراء الفرس سوى 
الكتاب املوسوم بـ)لغت فرس( وهو من جهود الشاعر والكاتب أيب نرص 

عيل بن أمحد األسدي الطويس)1(.

)1( الطويس نسبة إىل مدينة طوس، وطوس -بضم الطاء وسكون الواو والسني مهملة. هي مدينة يف 
خراسان ويقال هلا طوس العظمى وكان اسمها نوقان وطابران ومها اليوم موضعان تابعان هلا فتحها 
العرب سنة 649م وخرهبا املغول سنة 1389م وهي ذات قرى كثرية جدًا وصلت إىل 1000 قرية 
معدن  جباهلا  ويف  مشهور،  التواريخ  يف  وذكرها  خراسان،  يف  املدائن  وأكثر  البلدان  أشهر  من  وهي 
إليها  والنسبة  مشهور،  نفيس  صنف  كل  من  اخلراسانية  والقدور  السيوف،  جتلب  ومنها  الفريوز، 
طويس وأن عدد العلامء واألدباء والشعراء واملشهورين الذين ينتسبون إليها ال حيىص ومنهم صاحب 

كتاب إحياء علوم الدين حممد بن حممد بن حممد الطويس الغزايل الذي قال حينام اعتزل الناس:
أْصَبحُت ُحّرًا َواهَلوى َخاِدمي َقْد ُكنُت َعْبدًا َواهَلَوى َمالكي 
آَدِم َبني  أنـــَواِع  رَشِّ  ــنْ  ِم اً  ـَ َورِصُت بِاخَلـْلَوِة ُمستـأنِسـ
َخامَتِي عىل  َمْنُقوٌش  ُعــذِري  ـِي َترِكـِهم َعاِمـداً  يا الئِِمي ف

صقعًا  واملفرتق  وضعًا  املشرتك  كتابه  يف  ياقوت  ذكرها  كام  لبخارى  التابعة  طوس  مدينة  غري  وهي 
)ص397(.

لغز يف طوس
أْطُلْب َوَمن  أحبُّ  َمْن  ا  هِبَ أاَل يا أخـي َسـِم لِـي َبلـَدهْ 
مــأرْب فتى  لُكلِّ  َوِفيَها  حـاُل إىل َنـحـِوَها  ُتَشـدُّ الرِّ
َوَجْدت اسَم يَشٍء بِه ُيرَضْب إذا ما ُقِلَبت ُحُروف اسِمَها 
ب ــرْشَ ــِه ُي ــيشٍء بِ ـــٌع لِ َومَجْ َوِمـْن َعَجبِــي أنَّـُه ُمفــَردْ 
حُيَسْب ــن  مِلَ هذا  َوَيْظَهر  ـٌع لِثِــلـٍث َلـهُ  ـْ َوُثـلَثـاُه ُرب
ــإينِّ بــأوَصــاِفــِه ُمــْعــَرْب ف هِ  فأرِسْع َفَديُتـَك ِفـي َحــلِّ
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العريب  املرشق  يف  عام  ثقايف  نضج  فيها  حصل  التي  الزمنية  املرحلة  إن 
شمل بالد  فارس أيضًا، وبلغ ذلك أوج درجاته. إذ نجد أدباء، وشعراء 
كتابًا وفالسفة وفقهاء قد ارتقوا يف صنوف اآلداب إىل قمتها، وتركوا تراثًا 
من  حظًا  أوفر  فمنهم  املعرفة  رزق  من  عليهم  اهلل  مّن  بام  ونوعًا،  كاًم  ثريًا 
إليهم يف  املتأخرين يستندون  أن  بدليل  سابقيهم، أعىل شأنًا من الحقيهم، 

مؤلفاهتم القيمة كثريًا تعزيزًا ملا قدموه.

ترمجة  لنا  اختري  الذي  الطويس  األسدي  واألدباء  الشعراء  بني  ومن 
معجمه املوسوم بلغت فرس وهو من الكتب الثمينة النادر التي عفا عليها 
إىل  الساعني  الباحثني  بأيدي  وقعت  التي  القليلة  النسخ  تلك  لوال  الزمن 

إحياء الرتاث.

املعاجم  صناعة  يف  املتخصصون  عده  الذي  املعجم  هو  فرس(  و)لغت 
أيدهيم،  إىل  وصل  الذي  واألول  املعاجم  بني  من  بالثالث)1(  الفرس  من 
وبذلك ُعد أهم مصدر ومرجع يلجأ إليه املتصدون هلذا العمل. وقال عنه 
املسترشق باول هرن )معجم األسدي املوسوم بلغت فرس مهم جدًا من 
حتى  أيدينا  إىل  وصل  قيمة  ذي  فاريس  معجم  أقدم  أنه  األوىل؛  الناحيتني 
آثار  مقتطفات  من  اليوم  حتى  أيدينا  إىل  وصل  ما  أغنى  أنه  والثانية  اآلن، 

الشعر لشعراء الفرس القدماء(.

)1( )سوم فرهنگ شعری فارسی(. هكذا وردت يف مقدمة برهان قاطع، ونقلها بتاممها معجم نظام 
وقد بّينا أمهية لغة فرس من نواح عديدة )مقدمة برهان ص1(.
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اعتمد األسدي الطويس يف معجمه عىل الرتتيب األلفبائي حسب أواخر 
الطريقة،  هذه  مبتدعًا  الطويس  األسدي  يكن  ومل  أوهلا،  دون  من  اللفظة 
بن  إسامعيل  ومنهم  الزمن،  من  بقرن  العربية  علامء  سبقه  فقد  وواضعها، 
احلرف  اختيار  من  الغرض  )ولعل  398هـ(  أو  )393هـ  اجلوهري  محاد 
األخري ليكون معينا للشعراء يف اختيار القوايف(. فمثاًل نجد كلمة )كتب( 
يف باب الباء وليس الكاف كام هو يف الصحاح. وأورد شاهدًا شعريًا لكل 
لفظة موضحًا املعنى املقصود منها يف هذا املقام، ال خيفى أن أكثر األلفاظ 
عن  خيتلف  معنى  منها  واحدة  ولكل  كثرية  معاٍن  هلا  والفارسية  العربية 
املعنى الثاين، والثالث، والرابع، ال يمكن فهمه مامل يوضح ذلك يف سياق 
ألنامط  املختلفة  املعاين  عىل  يصح  وهذا  شعري.  بيت  خالل  من  أو  مجلة 
الشاهد  إيراد  يف  السبب  هو  وذاك  هذا  ولعل  ظاهرًا.  املتشاهبة  العبارات 
الشعري عند األسدي وغريه، وهذه الطريقة هي األخرى ليست لألسدي 
من  أطول حياة  بطبيعته  والشعر  بقرون.  العرب  أدباء  وإنام سبقه  الطويس 
إال  يذكر  ال  النثر  نرى  نحن  وها  البقاء.  جهة  من  للزمن  قهرًا  وأشد  النثر 
يف  وينطق  به  يتغنى  لسان  كل  عىل  الشعر  نجد  حني  عىل  الكتب  بطون  يف 
بنيان.  تشييد  أو  أو وفاة  كل وقت وزمان وحادثة وموقف وتاريخ والدة 
وإن )لغت فرس( مل يكن فهرسًا وإنام هو معجم وأن ترمجة املعجم يكلف 
برتمجة  فكيف  مضنيًا،  وتعبًا  كثريًا  جهدًا  اللبيب  عىل  خيفى  ال  مما  املرتجم 
واملغزى  املقصد  لتوضح  شعري  شاهد  عىل  مفرداته  معاين  تعتمد  معجم 
واملعنى اخلفي وما املراد من إيرادها؟ إنه أمر يف غاية الصعوبة. وبعيد املنال 
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جتارب  أثبتت  فقد  املكنة.  من  أويت  مهام  املتمرس  املرتجم  يد  متناول  عن 
الرتمجة استحالة ترمجة األشعار بمستواها وأحاسيس منشدها إال عىل القلة 
القليلة ممن هلم األصالة واإلحساس الشعري باللغتني، والدليل عىل ذلك 
أنه من اجلائز لسالمة الرتمجة إبقاء الشاهد الشعري كام هو لئال خيتل املعنى 
حني ترمجته فيكون املعنى سقيام إن مل يكن مغايرًا. وهذا واضح يف نصوص 
يف  اعتمدت  وقد  عربيًا؛  شعريًا  شاهدًا  تورد  التي  الفرس  كتب  من  كثرية 
ترمجتي رشح املفردات التي أوردها املؤلف يف معجمه. هذا املعجم الذي 
هنل مجيع مؤلفي املعاجم منه. فام من مؤلف ملعجم إال ذكر أمهية لغة فرس 

واستشهد به، وأنه أخذ منه.

الفاضل  أستاذي  يل  اختاره  الذي  الطويس  لألسدي  الفرس  لغة  إن 
شهادة  لنيل  رسالتي  مرشوع  ليكون  زوين(  احلسني  عبد  عيل  )الدكتور 
اللغات  كلية  من  الفارسية(  اللغة   - الرشقية  اللغات  )يف  العايل  الدبلوم 
جامعة بغداد. فال أحيد عن احلقيقة إذا قلت إين مل أبِد أي رأي يف قبول هذا 
االختيار أو عدمه ومل أتعب ذهني يف ذلك، وقبلته بكل اطمئنان ملا شاهدته 

يف  واألساتذة  زوين  عيل  الدكتور  عىل  ترددي  )بسبب  حضورًا  وسمعته 
مكتبهم( وكيف يتهافت الطالب عىل الدكتور الفاضل يف مكتبه ملتمسني 
كنت  هلذا  عليها.  املرشف  يكون  وأن  رسائلهم،  موضوع  هلم  خيتار  أن 

مطمئن البال حينام اختار يل كتاب )لغت فرس(.

وقدم  عليها  وعّلق  حققها  التي  النسخة  عىل  هذه  ترمجتي  يف  اعتمدت 
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باول  األملاين  املسترشق  طبعة  عىل  معتمدًا  سياقي  دبري  حممد  األستاذ  هلا 
هرن، وقابلها مع طبعات النسخ التي حققها السيد سعيد نفييس، والسيد 
وهو  فقط؛  املعجم  متن  ترمجة  يف  وبارشت  إقبال.  واألستاذ  نخجواين، 
املذكورة  املتعددة  النسخ  مقدمات  واستبعدت  املرشوع.  هذا  يف  املقصود 
بعيدًا عن  التي تأخذنا  النسخ وأوصافها  يف أعاله لوجود رشوحات تلك 

مبتغانا.

هرن  باول  املسترشق  عن  سياقي  دبري  حممد  لنا  نقلها  التي  والنسخة 
الفاتيكان.  مكتبة  يف  باول  عليها  عثر  التي  اخلطية  النسخة  عن  مرتمجة  هي 
معاجم  منها:  املتيرسة  املعاجم  العربية  إىل  املعجم  ترمجة  يف  اعتمدت 
و)انكليزية/  /فارسية(،  و)عربية  عربية(،  )فارسية/  )فارسية/فارسية( 
فارسية( ملؤلفني إيرانيني وهنود وعرب وهيود مع مراجعة املعاجم املختصة 

باملعربات. )ستذكر بمجموعها يف قائمة املراجع إن شاء اهلل(.

وقدمه،  ألمهيته،  قاطع)1(  برهان  معجم  عىل  اعتامدي  أغلب  انصب 

)1( برهان قاطع أو قاموس العجم هو من تأليف بن خلف التربيزي حممد حسني املتخلص بربهان، 
بلغة فارسية عذبة، وبيان واضح من حيث اشتامله عىل  الفائدة  وهو أول معجم صغري احلجم كثري 
األلفاظ األصيلة )الفصحى(، والكنايات. وقد ذكره كثري من مؤلفي املعاجم الفارسية معلنني أمهيته 
وفضله، كام هو موضح يف مقدمات تلك املعاجم؛ ونكتفي بام ذكر عنه يف مقدمة )تبيان نافع( الصفحة 
)5( لطبعة القسطنطينية عام 1212هـ. والتي جاء فيها: )فإن من املعلوم عند أهل الفراسة من الرجال 

أن فضل كتاب الربهان القاطع عىل كتب اللغة الفارسية كفضل الفارس عىل الرجال(.
وتتجىل تلك األمهية واضحة يف مقارنته مع بعض املعاجم وكام يأيت:

رسالة لغة أيب حفص سغدي ذكر جمموعة قليلة مما حفظه من الشعراء.. 1
2 .← فرهنگ قطران احتوى عىل 300لفظة.     
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لتعطي  اللفظة  عىل  تقع  التي  احلركات  وإيراده  للمفردات  رشحه  ودقة 
نظام(  )معجم  ثم  عميد  حلسن  فاريس(  )معجم  عىل  ثم  املختلفة  معانيها 
وغريها.  آموزكار(،  معجم  كاتوزيان(،  و)معجم  خيام(  )معجم  مع 
ملحمد  طالئي  معجم  عىل  اعتامدي  كان  العربية  الفارسية/  املعاجم  ومن 
التونجي، وقاموس الفارسية لعبد النعيم حممد حسنني، متقلبًا باللفظة بني 
واضحًا.  معنًا  هلا  أجد  ال  التي  الكلمة  خصوصًا  وغريها؛  املعاجم،  هذه 
ومع ذلك فقد وردت ألفاظ ال وجود هلا أصاًل يف املعاجم التي اعتمدهتا، 
لغة  لكوهنا  الفارسية،  اللغة  عىل  يطرأ  الذي  املستمر  التغيري  هو  والسبب 
تركيبية، عىل عكس العربية، التي هي اشتقاقية. األمر الذي اضطررت فيه 
إشارة  املقصود، وإن وجدُت  املعنى  أعثر عىل  لكي  املرادفات  مراجعة  إىل 
إىل كوهنا من أصل عريب عرجت عىل املعاجم العربية املعتمدة للوقوف عىل 
معناها والتثبت منه، ومن ثم إدراجه يف الرتمجة. ومن األلفاظ ما ال وجود 
له يف املعاجم والسبب واضح ألن قساًم من األلفاظ خاصة بلغة أهايل بلخ 
وخراسان وما وراء النهر. األمر الذي أوجب علينا مراجعة بعض املعاجم 

)أفغاين/فاريس(. األفغانية 

→
لغة فرس أسدي طويس احتوى عىل 1116 لفظة أصيلة.. 3
صحاح الفرس )صحاح العجم( احتوى عىل 2300 لفظة.. 4
فرهنگ رسوري احتوى عىل 6000 لفظة تقريبًا.. 5
فرهنگ جهانگريی احتوى عىل 7000 لفظة.. 6
برهان قاطع احتوى عىل أكثر من 20200لفظة.. 7

لقد أعد برهان قاطع ونظمت ألفاظه عىل ترتيب القاموس املحيط للفريوز آبادي )برهان ص58(.



��ل��م���د���ة ��ود ا �ل�ود
� 31�ع�ف�د ا

أغلب املصادر التي اعتمدت عليها كانت من مكتبتي اخلاصة، وعىل ما 
وكذلك  املهمة،  املصادر  من  زوين  عيل  الدكتور  املرشف  األستاذ  يل  قدمه 
اللغة  قسم  ومكتبة  العامة)1(،  اجلوادين  مكتبة  من  بمصادر  استعنت 

)1( مكتبة اجلوادين العامة  من مؤسسات العالمة العريب األصيل واألستاذ الكبري املرحوم السيد حممد 
  عيل هبة الدين الشهرستاين الذي يتصل نسبه بسيد الشهداء اإلمام احلسني بن عيل بن أيب طالب
بثالثني واسطة. وهذا السيد اجلليل والعالمة الكبري من يطلع عىل آرائه ومؤلفاته يف شتى املجاالت ال 
يقول عنه إال أنه سابق عرصه وأوانه، ألنه رمحه اهلل قد تكلم بام يفوق استيعاب معارصيه أهل زمانه. 
فقد ألف يف التفسري، وعلوم القرآن، والفلسفة، وعلم الكالم، والفقه، وأصول الفقه، وعلم احلديث، 
اللغة،  يف  وكتب  واإلسالم(،  اهليئة  )أشهرها  واهليئة  واجلغرافيا،  والتاريخ،  والرجال،  والرتاجم، 

واألدب والشعر، واألخالق؛ وترك رمحة اهلل عليه كثريًا من املخطوطات النفيسة البالغة األمهية.
إن مكتبة اجلوادين العامة التي تنتظر الرعاية هي ثمرة من ثمرات جهود هذا السيد وتضم عددًا كبريًا 
من النفائس، وكانت منذ يومها األول وال تزال حتى يومنا هذا مرجع الباحثني، ومالذ طالب العلم، 
واملعرفة، والدراسات، وملتقى األدباء عىل اختالف مستوياهتم من ملقني، ومتلقني، وقد استعنت هبا 
حني إعدادي ملرشوعي هذا، فقدمت يل كل التسهيالت، وفتحت يل باب االستعارة عىل مرصاعيها، 
 ، جزء اهلل مؤسسها خريًا وجعل دار خلده اجلنة، وحرشه مع آبائه وأجداده عند جدهم رسول اهلل
رحم اهلل نجله الكبري العالمة األستاذ املريب الفاضل الرشيف ذي اخللق الكريم والسجية النادرة السيد 
جواد هبة الدين احلسيني الشهرستاين، فإنه حقًا خري خلف خلري سلف، وقد جتلت صفاته الكريمة 
واضحة يف خلق نجليه الكريمني السيدين حممد إياد ومصطفى القائمني عىل شؤون املكتبة وروادها 
من الكرام. ومن بدائع فراسة السيد جواد رمحه اهلل اختياره الدقيق ملن يقم مقامه يف املكتبة إذ اضطر 
لالنقطاع عنها بسبب شغل أو تعب، وذلك هو الدكتور شادمان وهو اسم عىل مسمى جعله اهلل )شاد 

مان( دائاًم وأبدًا إنه السميع العليم.
 واجلوادين كام هو معروف لدى  باسم اإلمامني اجلوادين  املكتبة بمكتبة اجلوادين تربكًا  سميت 
اجلميع مها اإلمامان الكريامن اإلمام موسى بن جعفر وحفيده اإلمام حممد اجلواد  من أئمة أهل 
البيت املعصومني الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهريا ليكونوا دون غريهم محلة رسالة 
جدهم الرسول األكرم حممد بن عبد اهلل  إىل العاملني من بعده متحملني أعبائها والدفاع عنها. ولقبا 
سالم اهلل عليهام باجلوادين ألن كرم آل حممد من كرم جدهم الرسول هذا الكرم الذي ينهل ←  
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بام  الثانوية  حواشيها  أحتفت  املركزية.  واملكتبة  اللغات  كلية  يف  الفارسية 
تنظر  القول أحسنه وعني  نقي وأذن تسمع من  له لب  تيرس، ويعجب من 

للقول ال للقائل.

وهو  ذياب  قاسم  حممد  الدكتور  الفاضل  األستاذ  حديث  أنسى  ال  إين 
يف  الكبار  األساتذة  أحد  سأل  أنه  الكلية  أروقة  يف  نسري  ونحن  حيدثني، 
إحدى جامعات الدول العربية قائاًل له.. أستاذ ملن يرتجم املرتمجون؟ قال: 
بام هو ال يمل من  الذي جعلني أحيط ترمجتي  ألنفسهم. وهذا هو احلافز 
من  العني  عليه  وقعت  بام  والتعريف  القول،  من  والطريفي  احلكم،  بدائع 

بطون أمهات الكتب فكانت ترمجة حيق أن يقال عنها:

َســآَمــة أو  ُفـــتـــوَرًا  أو  ِمـــالاًل  سائِـِل ُيـدِرُك َمـن قَرأَهـا  ـِيُع الرَّ مَج

الــِقــَيــاَمــة إىل  ــلُّ  مت ال  ـــُع  ـــَدائِ َب َساَلة فإن يِف َحواِشيَها  ِسَوى هِذي الرِّ

يف  جاء  ما  الرتمجة(  )حني  أنقل  أن  واملروءة  األمانة  من  بأن  شك  وال 
املفردات  معاين  يف  الترصف  أو  إعداده  أٍسلوب  يف  تغيري  دون  من  املعجم 
الواردة فيه، فهو ليس كتابًا من تأليفي ولكن ال أرى بأسًا يف إكسائه حلة 
مجيلة تضفي عليه رونقًا دون املساس بجوهره. وهو معد عىل أبواب بعدد 
حرف  لكل  وأفردنا  الباء.  وباب  األلف  باب  مثل  فيه  الواردة  احلروف 

  منه بحر الكرم واجلود ولوالهم جلف هذا البحر. و)اجلواد( لقب لإلمام حممد بن عيل الرضا →
أما لقب  اإلمام موسى بن جعفر  فهو )الكاظم( ولقبا معًا باجلوادين من باب التغليب وهو من 

مزايا اللغة العربية كتغليبهم الشمس عىل القمر يف قوهلم )القمران(.
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وقد  احلرف.  بذلك  اخلاصة  باملعلومات  وأحتفناها  مستقلة،  بابًا يف صفحة 
من  تليق  ال  لكوهنا  نظرًا  واحدة  للفظة  الطويس  األسدي  ترمجة  استبعدت 
الناحية األدبية واخللقية أن تذكر كام أوردها الطويس. فرتمجتها بام هو أليق؛ 
من دون املساس باملضمون. رغم علمي أن علم اآلداب غري علم األخالق 

وهذا ال يدخل يف باب األمانة.

لنفس  الشعري  الشاهد  ونفس  املعنى  وبنفس  مكررة  كلامت  توجد 
للفظة  احلال  هو  كام  التكرار  عند  آخر  شعري  شاهد  إضافة  مع  الشاعر 
)كلته( ضمن باب حرف التاء فلم أجتاوزها وأوردهتا كام جاء هبا األسدي 

الطويس.

املرتجم
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كلمة برهان قاطع

يتبع
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عن فرهنگ برهان قاطع
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كلمة نظام

يتبع
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عن فرهنگ نظام
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كلمة د. معني

عن فرهنگ معني
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كلمة دهخدا
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�جَ�م ��ف
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�لمُ�عع ا
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صورة رمزية لعلامء الفرس



��ة �وْ��سَ
ُّ

��ل���ط ��َس�َد���ة ا
�ل��أ

� �� ا
َ
��ل  اأ

ُ
�و�ف

��ْف��سُ
َ
��لم رْ��س ا

��ل��ُف َ��ة ا ��ف
ُ
�ْم ��ل

َ
�ُم�ْع��ف 44



��ل��م���د���ة ��ود ا �ل�ود
� 45�ع�ف�د ا

الة َوالَسالم عىل َخرِي َخلِقه حُممد وآلِِه الطّيبنَي  احَلْمُد هللِ رّب الَعامَلنَي َوالصَّ
الطاِهرين.

النهر وخراسان  َبلخ وما وراء  ُلغة ُفرس لسان أهل  أما بعد فهذا كتاب 
وغريهم واهلل املوفق.

َوضَع هذا الِكتاب عىل ُحُروف اهلِجاء َولكَن ُحروفًا َقالئل َجاَءت َخالية 
ِمن األلفاظ)1(.

)1( احلروف القالئل اخلالية من األلفاظ وضعت خارج املربع ضمن اجلدول أدناه. أطلق لفظة باب 
عىل كل حرف من حروف املعجم.

حثپ

خچجتبأآ

طضص

شسژزرذد

عظ

نملگكقفغ

يهـو
املرتجم
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��َل��ف
�ل��أ

� ُ ا
�ف ��فَل�
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األلف )آ و أ(

ألفاظ   / يف  وجاء  مرة   )48800( الكريم  القرآن  يف  احلرف  هذا  ورد 
الدعاء وهو املجيب الرحيم.
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األلف التي هلا َمد هي احلرف األول يف الفارسية وهي ألف ُدعاء إذا جاءت 
َوتُدُل  يف وسط اللفظة وألف َتفخيم وتعظيم وتأيت لَِغرض املبالغة والتأكيد 
عىل التعّجب وكذلك للتأسف أيضًا وإذا جاءت باهلمزة )أ( فهو احلرف الثاين 
يف الفارسية مع وجود خالف بني األول والثاين يف العربية وحتى يف الفارسية 
فمنهم من قال إن املد َليَس حرفًا وِمنهم َمن وصفها بأهنا حرفًا أصياًل وهلذا 
َحَصل بعض االختالف يف تسلسل احلروف التالية له كأن يكون حرف الباء 

هو احلرف الثالث عىل القول األول واحلرف الثاين عىل القول الثاين.

واأللف معناه يف العربية الرجل الفريد يف الفضائل.

قال أويس: ُهناَك أنَت األلف املهبا

)1( يستهل مدخله إىل احلرف بالدعاء الذي يتضمن كلامت تبدأ هبذا احلرف مثل ما نجدها هنا تبدأ 
باأللف ختتم كثري من األدعية والترضع إىل اهلل سبحانه بكلمة يا أرحم الرامحني لبيان شدة الرجاء من 
الرامحني  يا أرحم  الزيادة فيها فيقال  الرمحة تقتيض  بالنعمة يوجب إمتامها، وسعة  جهته فإن االبتداء 
الستدعاء الرمحة من جهته كام يقال أجود األجودين الستدعاء اجلود من قبلِه واحلمد هلل رب العاملني.
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واال)1)- رفيع وذو منزلة وأصل.

- قال الرودكي)2(:
جو گردون دوستان واال مهه سال جو هامون دشمنانت بست بادند 

)1( عىل وزن باال ومعناها -)ومن معانيها( القد. القامة العايل املنزلة والقدر والرفعة وترد بمعنى نوع 
من القامش احلريري الذي تلبسه النساء.

- كانت تستعمل هذه اللفظة يف العهود السابقة بشكلها أو بشكل مركب وكان خيتص هبا بعض كبار 
رجال الدولة وملوكها وسالطيتها يف العهد القاجاري وقبل العهد القاجاري.)نظام ج5 ص429(.

)2( الرودكي - هو أبو عبد اهلل جعفر بن حممد الرودكي السمرقندي وهو من شعراء أواخر القرن 
الثالث وأوائل القرن الرابع إذ تويف يف 329هـ أو 330هـ اختلف كثريًا يف تسميته وكذلك يف سبب 
فمنهم من  التسمية  أما سبب  والروذكى  والرودكى  والروذكي  الرودكي  أنه  فقد ورد  بذلك  تسميته 
يقول إهنا نسبة إىل مدينته رودك إحدى قرى سمرقند لذا يقال الرودكي السمرقندي. ومنهم من يقول 
كان جييد الرضب برباعة عىل الرودك وهي آلة الرببط التي تشبه العود حاليًا كام أورد ذلك دولشتاه 
يف كتابه تذكرة الشعراء. ولد الرودكي يف قرية رودك عىل مقربة من سمرقند وقد ولد أعمى فعوضه 
اهلل بذكاء حاد ورسعة فهم وحفظ ال نظري هلا ويقال أنه أتم حفظ القرآن كله وهو يف الثامنة من عمره 
وتعلم القراءات وقرض الشعر يف خمتلف األغراض ومتيز شعره باأللفاظ السامية واإلشارات الدقيقة 
وأغلب قصائده جيدة السبك متينة التأليف ونجد أسلوبه سهاًل سلسًا وزخارفه اللفظية قليلة حمدودة. 
كان له صوت رخيم شجي له وقع يف النفوس إذا ما صاحبه العزف عىل الرودك. مل يكن الرودكي 
أول شعراء الفرس ولكنه كان أول شاعر بلغ الشعر الفاريس كامله عىل يديه يف تلك الفرتة ونظم شعرًا 
كثريًا جعل بعض املؤرخني يبالغ يف عدد أبياته إىل املليون وثالثامئة ألف نقل العويف أن أشعاره بلغت 
مائة دفرت. هذه املبالغة هلا داللتها عىل وفرة أشعاره التي مل يبق منها غري القليل. وتنوعت قصائده فقد 
نظم املثتوى وقصائد الغزل والوصف واحلكم واأللغاز. وله فضل كبري عىل األدب الفاريس إذ ترجم 
كتاب كليلة ودمنة شعرًا ونقله من النثر الفاريس إىل الشعر وكان بأمر من امللك نرص بن أمحد الساماين 
عىل لسان وزيره البلعمي. ولكتاب كليلة ودمنة رحلة طويلة وتأثري بعيد ما يزال آثاره عىل اللغات 

املختلفة يف أغلب بقاع األرض باقية. لقد عاش يف ظل امللوك عيشة هناء ورفاه.
عبد  أمني  للدكتور  الفاريس  األدب  يف  والقصة  للقمي،  واأللقاب  )الكنى  يف  املرتجم(  )مطالعات 

املجيد، واملنجد يف األعالم(.

وضيع الــعــاملــني  وعــنــد  رفــيــعــًا  وأقبح شـيء أن يـرى املــرء نفسـه 
رفيع ــو  وه املــاء  صفحات  عــىل  تواضـع تكـن كالنجـم الح لنـاظر 
وضيع ــو  وه ــو  اجل طبقات  عــىل  وال تــك كـــالـدخــان يــعلـــو 
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آسا)1)- بمعنى انفتاح الفم.

- قال البهرامي)2(:

جو ماه من كه كند وقت خواب خوش آسا جنان نمود بام)3( دوش ماه نديـدار 

آسا))) )مرة أخرى(- مشابه: كام يقولون: مثل احلليب ومثل احلور.

- قول اخلفاف:

آس��ا. ــور  ح ــو  ت ســاقــى  مثل  بزم خـوب تو جـنـت الـمآوى 

كمرا))) - املكان الذي يوضع فيه احليوان.

)6(-

)1( عىل وزن رسا هلا مرادفات ومعاٍن أخر مثل: مجال، زينة، تزويق، تثاؤب، ونظري، ومشابه، ومثل، 
وقار، سكينة، هيبة، صالبة، قاعدة قانون.            )برهان ص41 - عميد 53(.

أوائل  يف  املشهورين  الشعراء  من  500هـ  املتويف  رسخيس  هبرامي  عيل  احلسن  أبو  هبرامي   )2(
القرن اخلامس اهلجري وعالوة عىل الشعر كان بارعًا يف العلوم واآلداب ومن تأليفاته كتاب )غاية 
العروضيني( و)كنز القافية( اللذان كانت هلا منزلة عند أهل األدب وشهرة وُعدا من أمهات الكتب يف 

فنون الشعر.                                                      )مطالعات املرتجم(.
)3( يشري املحقق يف احلاشية إىل ان بام هي بمن وكذلك أورد معجم نظام البيت نفسه شاهدًا وجاءت 

فيه لفظة بمن بدل بام وتردد يف نسبة البيت بني هبرامي ودقيقي.       )نظام ج1 ص71(.
)4( كام يف سابقتها. )املرتجم(.

)5( يفتح الكاف عىل وزن صحرا -أربعة جدران مكان نوم احليوان وتعني أيضًا غرفة وقبة أو برج 
جدرانه عالية وتقال أيضًا گمرًا بالكاف الفارسية )عميد ص956 برهان ص935(.

)6( مل يذكر املؤلف أي شاهد شعري يف هذا املوضع وهذه حالة غريبة خالفًا ملنهجه يف املعجم الذي 
أقامه عىل الشواهد الشعرية ومل يرش املحقق يف احلاشية إىل ذلك )املرتجم(.
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كندا)1) - ساحر وعامل وصاحب رأي/ أي )حكيم(

.)2(-

باال )))- جنيبه.

-قال الفردويس)4(:

)1( بضم احلرف األول أو بفتحه عىل وزن دنيا. حكيم وفيلسوف. وعامل ومنجم وبطل ومقاتل واسم 
لرسام ومصور وتأيت بالكاف الفارسية أيضًا )برهان ص 939 - عميد ص960(.

)2( مل يذكر املؤلف شاعرًا أو أي شاهد شعري )املرتجم(.
)برهان  االحتياطي  احلصان  مثل  للحاجة  احتياطًا  اجلانب  إىل  يسري  ما  وتعني  كاال  وزن  عىل   )3(
ياالده.  باالذ.  باالده.  باالذ.  باالد.  منها  خمتلفة(  ومعاٍن  أخرى  مرادفات  اللفظة  )وهلذه  ص154(. 

باالى. باالى كام أوردها د. حممد معني يف معجمه املوسوم بـ)فرهنك فاريس( )د. معني ص465(.
أما املعاين واأللفاظ املركبة هلذا اللفظ فحدث وال حرج منها:

باال-. فوق. قد/ قامة. اجلواد للحاجة. أوج. زياد. طول. علو. ومع االلفاظ املركبة باال جاق التي 
تعني احلاكم والغالب.

باالخانة التي تعني الطابق الذي يبنى فوق الطابق مثاًل قوله )مي در باال خانة منزل دارم( باال كرفتني 
التي تعني الرتقي.

وغريها كام يف أغلب املعاجم مثل فرهنگ نظام ص585، آموزكار ص122، واملعجم الذهبي ص99.
)4( الفردويس- أشهر شعراء الفرس ومن الشعراء املعروفني يف العامل قال عنه الشيخ عباس القمي يف 
كتابه الكنى واأللقاب اجلزء الثالث ص16: )إنه سحبان العجم احلكيم أكرب شعراء إيران وأشهرهم(. 
مل خيتلف الشعراء واألدباء واملؤرخون عىل لقبه وإنام اختالفهم عىل اسمه واسم أبيه فمنهم من يقول هو 
أبو القاسم احلسن بن حممد الطويس وجاء اسمه أمحد ومنصور وأبوه عيل وإسحق بن رشفشاه وأمحد 
بن فرخ وجاء أنه أبو القاسم حسن بن عيل بن رشفشاه الطويس واختلف يف تاريخ والدته ووفاته عىل 
اختالف الروايات بني سنة 323هـ وسنة 416هـ وذكر يف إحدى احتفاليات األفية للفردويس أن من 
املرجح أنه ولد عام 323هـ وتويف بني عامي 400هـ و416هـ. ولد يف قرية باز إحدى قرى طوس من 
عائلة زراعية وكان له بستان يف طابران كان يقيض معظم أوقاته فيه مع األصدقاء واخلالن وكان مورد 
عيشه، ونظم الشعر بذهن صاٍف؛ لذا كان شعره متميزًا بقوة التعبري حافاًل باحلكم واملعاين السامية 
واأللفاظ اجلزلة يغلب عليه اجلانب الوصفي، واحلاميس. وقد بلغ بامللحمة الفارسية القمة فتقدم عىل 

 ← من قبله ومل يلحق به أحد بعده وهو عند اجلمهرة أعظم شعراء عرصه.   
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هنند زريـــن  ــن  زي او  ب��ب��االى  بفر مود تا اسـب را زيـن نـهند 

رخشا)1(- ميضء والمع.

- قال الدقيقي)2(:
مجال گوهر اكينت جو زريـن قبـلة ترسـا 

گهربميان زر اندر جنان جون زر بود رخشا  
)1( بفتح األول أو ضمه وسكون الثاين )برهان ص538(.

)2( الدقيقي: هو أبو منصور حممد بن أمحد الدقيقي الطويس وذهب آخرون إىل أنه حممد بن حممد بن 
أمحد، ومنصور بن أمحد. وكنيته عىل قول العويف أبو منصور ويرجح فروزا نفر أن اسمه أبو منصور 
حممد بن حممد بن أمحد وال خالف يف لقبه - الدقيقي- الذي يعتقد أنه جاء نسبة إىل الدقيق أي الطحني 
إما الشتغاله هو فيه وإما اشتغال والده أو أحد أجداده إال أن العويف يقطع بأنه لقب بالدقيقي لدقة 
عباراته ورقة ألفاظه. ويقول يف وصف شعره: )إن شعر الدقيقي أرق من نفحات الطبول وأدق من 
أسالك آالت الطرب(. ويصفه الفردويس بقوله: )لقد أحسن القائل املنطيق -أي الدقيقي- بام مهد 
للناظم الطريق(. اختلف يف مكان والدته وسنتها فقد قيل إنه ولد يف مدينة بلخ وهناك من ذهب إىل 
أنه يف طوس ولذا لقب بالطويس أيضًا إال أن لقب الدقيقي أشهر. ويقال إنه ولد يف سمرقند أو بخارى 
ويرجح بعضهم سمرقند. وهو من شعراء القرن الرابع اهلجري ويعد الثاين ناظم للشاهنامه. وتؤكد 
املصادر املتيرسة أن الدقيقي هو الذي بدأ بنظم الشاهنامة )سفر امللوك( وقد نظم منها ألف بيت حتى 
وصل فيها إىل عرص زرادشت فقتل. واختلف يف سبب قتله عىل أقوال ما أنزل اهلل هبا من سلطان منها 

أنه اهتم بالزندقة. ويعد الدقيقي علاًم من أعالم القصة الفارسية.            )مطالعات املرتجم(.
→ مات الفردويس يف بؤس وحرمان بعد العناء واجلهد العظيم يف نظم الشاهنامه وإحجام السلطان 
عن إكرامه بام يليق بعمله اخلالد.       )مطالعات املرتجم( و) القصة يف األدب الفاريس، واملنجد يف 

األعالم، والشاهنامة املرتمجة نثرًا إىل العربية، والكنى واأللقاب للقمي، وتذكرة الشعراء...(.

عذرا يل  فأبدت  لب  ذي  وتأخري  عتبت عىل الدنيا بتقديـم جاهـل 
ــرى األخ رضيت  ــاء  ــن أب فــإهنــم  بنو اجلهل أبنائي وأما أويل النهى 

الدين يف  منك  وهن  ذلك  فإن  ال ختضعن ملـخلوق علـى طمـع 
والنون الكاف  بني  األمــر  فإن  واستــرزق اهلل مـام فـي خزائنـه 
مسكني ابن  مسكني  الربية  من  إن الـــذي أنـــت تـــرجـــوه 
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بروا)1) - التفرغ واهلدوء.

- قال الدقيقي:

ابو سعد آنك ازكيتي برو بربسته شد دهلا 

مظفر آنك شمشريش بربد از دشمنان بروا.  

مروا)2) - دعاء)3( باخلري.

- قال البهرامي:

ديرزى وشاد ونيك بادت مروا. روز ببايان رسيد وآمد ]نو[ عيد 

مروا))) - يرضب للفال احلسن.

- قال الرودكي:

)1( بفتح األول وسكون الثاين وتعني أيضًا )القدرة - الطاقة - الصرب - التوجه - االلتفات - الرغبة 
- امليل - اخلوف - الرهبة - الرتبية - الطريان(      )برهان قاطع ص252 - عميد ص326(.

عميد   - ص1076  )برهان  باخلري  ودعاء  حسن.  فال  خرماه.  وزن  وعىل  امليم  حرف  بضم   )2(
ص1080(.

)3( الدعاء - هو طلب املراد به من الغري برشط أن يكون املطلوب منه فوق الطالب يف الرتبة وهو 
الكالم إذا صدر ممن يفهم، مع من يفهم، فيام يفهم وكان فوقه )من الرتبة( سمي دعاء )االقتصاد يف 
االعتقاد ص178 وأورده كتاب رشح املصطلحات الكالمية تأليف قسم الكالم يف جممع البحوث 

اإلسالمية ص146 الطبعة األوىل - طهران - مشهد 1415هـ(.
- الدعاء االلتامس والرجاء من اهلل سحبانه وتعاىل ويقال دعا اهلل أي رجا منه اخلري ودعا لفالن طلب 

اخلري له ودعا عىل فالن طلب له الرش.
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)4( بضم حرف امليم عىل وزن خرما - فال حسن ودعاء خري )برهان ص 1076 - عميد ص1080(.
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مروا. بادا  آسامنت  بر  روز  هر  روزه ببايان رسيد وآمد نو عيد 

شغا)1) - كنانة)2( السهام )النشاب(.

- قال الفرخي)3(:

بوقت كار زار خسم و ]روز[ نام وننك تو 
شغا ونيم لنك تو. فلك در كردن آويزد   

نيا))) - األب.

- قال الفردويس:

وكيميا. باشد  ابلهى  از  هم  نبيـره كـه خشـم آورد بــر ني�ا 

)1( بفتح األول وعىل وزن غذا - املكان الذي توضع فيه السهام أو النبال التي يقال هلا بالعريب كنانة 
وهي تربط بحزام.     )برهان ص720 - عميد ص772(.

)2( الكنانة - جعبة من اجللد ال خشب فيها وهي جعبة السهام بشكل خاص وبالعكس أيضًا جعبة 
من اخلشب ال جلد فيها وقال ابن دريد الكنانة ال تكون إال للنبل وتكون من آدم فإن كانت من خشب 
هي جفري وإن كانت من قطعتني مقرونتني فهي قرن.)القاموس املحيط ص266 ج4، حميط املحيط 

ص111(.
)3( الفرخي - هو أبو احلسن عيل بن جولوغ الفرخي السكزي السجستاين من شعراء أوائل القرن 
اخلامس اهلجري تويف يف 429هـ وكان أحد الشعراء الثالثة الذين اختربوا الفردويس حني وفد عىل 

غزنه ومن شعراء السلطان حممود الغزنوي. وهو تلميذ الشاعر العنرصي.
له منزلة بني شعراء العجم كمنزلة املتنبي بني شعراء العرب. وكان شديد البالغة متني الفصاحة والنقد 
األديب وشعره من السهل املمتنع اجلزل اللفظ الغزير املعنى اخلايل من التكلف جيد الغزل والوصف.
)مطالعات املرتجم(.
)4( بكرس النون - تعني اجلد يريد به أب األب وأب األم وتطلق الكلمة أيضًا عىل اخلال وتأيت بمعنى 

األخ الكبري أيضًا وبمعنى القدر والعظمة. )برهان ص1161(.
- يقال نياك، نياكان، أو نياكان بصيغة اجلمع )عميد ص1210(.
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بتا)1) - يعني اترك.

- قال أبو الشكور)2(:

كنم بيش هر تس ترا آفرين. بتا روز كارى بر آيد برين 

اژدرها))) - ثعبان.

- قال الدقيقي:

)1( بكرس األول وتشديد الثاين تعني ضع، ودع أما بفتح األول وعىل وزن عطا فهي بمعنى نوع من 
الطعام وأصل هذه اللفظة بحسب اعتقاد مؤلف انجمن آراي نارصي هو )هبل تا( وأنه سمعها يف 
جنوب إيران يف إقليم فارس ويقول رشيدي ان اللفظة هي فعل األمر من املصدر )بتانيدن( بمعنى 
ص160  )برهان  نظرنا.  إىل  يصل  مل  األخرى  ومشتقاته  املذكور  املصدر  استعامل  ولكن  )كذاشتن( 

ج1 - نظام ص 601 ج1(.
)2( أبو الشكور - من الشعراء املشهورين يف أوائل القرن الرابع اهلجري يف املدة ما بني عهد الرودكي 
337هـ،  سنة  يف  وأهناها  333هـ  سنة  يف  بدأها  التي  نامه(  )آفرين  منظوماته  أهم  ومن  والفردويس 

ويعده مؤرخو األدب الفاريس من مبتكري املثنوي وكني )بو شكور( وهي خمترص )أبو الشكور(.
)مطالعات املرتجم(.
)3( عىل وزن لشكرها ومرادفاهتا )اژدها، اژدر( وتعني األفعى الكبرية، الضخمة الطويلة وهي من 
الشجاع  الرجل  عىل  تطلق  وكلمة  حرف  هي  وإنام  للجمع  ليست  )اژدر(  كلمة  يف  واهلاء  األساطري 
والبطل والغضوب وامللك الظامل عامة وتطلق عىل الضحاك خاصة وتعني أيضًا الراية والعلم. )برهان 

ص82(.
مل يوردها حسن عميد يف معجمه )فرهنگ فارس عميد( بلفظها وإنام ذكر مرادفاهتا )اژدر( وخالل 

رشحه هلا ذكر اژدرها اژدها )املرتجم(.
القصص  يف  وردت  والدال  اهلمزة  بفتح  هي  لـ)اژدرها(  املرادفة  اژدر  لفظة  عن  عميد  قاله  وما 
األسطورية القديمة اساًم ألفعى كبرية جدًا خترج النريان من فمها. وتعرف هذه الكلمة يف الفارسية 

بـ)تربيل( وهي واحد من آالت احلرب التي تؤدي إىل حتطيم السفن. )عميد ص116(.

النسب عــن  حمــمــوده  يغنيك  كن ابن من شئت واكتسب أدباً 
أيب كان  يقول  من  الفتى  ليس  إن الفتى من يقـول هــا أنــا ذا 
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يكي صمصام فرعون كش عدو خوارى جو اژدها 
كه هركز سري نبود وى زمغز وازدل اعدا.  

فراخا)1) - السعة.
- قال الدقيقي:

او بانشاط وشادى بارنج ودرد اعدا شادش باد جندانك جهان فراخا 

مهانا)2) - مثل.
- قال الدقيقي أيضًا:

بآب توبه خالص بشويش از عصيان دلت مهانا زنكار معصيت دارد 

مرغوا))) - التشاؤم )الفال اليسء(.

- قال أبو الطاهر اخلرسواين)4(:

مروا كنم بدو، بر دارد بمرغوا. نفرين كند بمن، بر دارم بآفرين 

)1( بفتح احلرف األول والثاين والرابع وبمعنى عريض ومفتوح وحمل واسع، مفتوح عىل كل يشء 
مفتوح ليه وسع. )برهان ص813(.

)2( بفتح احلرف األول والثاين بمعنى ظاهر، ويقني، وشبه، ونظري ومثل. )برهان ص1212(.
حسن،  فال  ضد  يسء  وفال  الطائر،  صوت  وبمعنى  الغني  وسكون  الراء  وسكون  امليم  بضم   )3(

وبمعنى لعنة أيضًا. )عميد ص1078(.
- املرادفات: فال بد، ونفرين )برهان ص1075(.

)4( أبو الطاهر طيب بن حممد اخلرسواين من شعراء العهد الساماين يف القرن الرابع اهلجري كانت 
أبياته تدل عىل قوة طبعه ولطافة ذوقه. )مطالعات املرتجم(.

يريك من نطقه يف وده العجبا ال خيدعنك يف دنياك ذو ملـق 
ال يسرت احلقد ما مل يظهر األدبا وقلبه عنك باألحقاد منقلـب 
حتى إذا فرصة يوما رأى وثبا خيفي العداوة من عجز خمادعة 
العطبا يستصحب  وباطنه  لني  كأنه األرقـم الوثـاب ظاهـره 
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مانا)1( - نظري.

- قول الكسائي)2(:

جندين حرير حله كه كسرتده بردرخت 

وشوشرت)3(. بقرقوب  برزدند  كه  مانا   

گردنا))) - الطائر الذي يشوى بريشه.

- قال الكسائي:

ديل راكز هوا جستن جو مرغ اندر هوا يايب 

گردنا يايب. بحاصل مرغ وار اورا بآتش   

)1( عىل وزن دانا بلغة كتاب الزند والبازند واسم اهلل عز وجل. وتأيت بمعنى شبيه ومثل ونظري وتقال 
)مهانا( أيضًا . )برهان ص1059 - عميد ص1032(.

)2( الكسائي- أبو احلسن جمد الدين الكسائي شاعر من أهايل مرو ومن أكابر شعراء العرص الساماين 
ولد يف 341هـ وله أبيات يف مدح إمام األمة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  وتويف سنة 418هـ.
)املنجد ص588، الكنى األلقاب للقمي ج2 ص98(.
العهد  ويف  وشترش  وتسرت  شسرت  هلا  ويقال  خوزستان  والية  إيران،  غرب  يف  مدينة  شوشرت-   )3(
هذه  إىل  وينتسب  التسرتيني(.  بـ)حملة  عرف  حيًا  أنشأت  بغداد  يف  أهلها  من  جالية  أقامت  العبايس 

املدينة علامء يف خمتلف فنون األدب. 
)مطالعات املرتجم يف كتاب الروض املعطار، وآثار البالد وأخبار العباد للقزويني(.
التنور  أو اخلبز من  الشواء )الكباب(  به  الذي يستخرج  السيخ  بفتح األول والثالث تطلق عىل   )4(
البهارات  ذلك  بعد  إليه  يضاف  ثم  أواًل  باملاء  ويطبخ  اللحم  يؤخذ  الشواء حيث  الكلمة عىل  تطلق 
ويوضح يف السيخ ليكون كبابًا وهو الذي يقال له بالعربية )كردناج( وهي الطيور املشوية بالسيخ عىل 

)برهان ص981(. النار بعد سلقها باملاء.    
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شيدا)1) - مضطرب وحريان.

- قال الدقيقي:

دل برد وجون بدانست كم كرد ناشكيبا 

وشيدا. كرد  ديوانه  جنينم  تا  بركرخيت   

آشنا)2) - سباح يف املاء.

- قال أبو الشكور:

از آب ارجوز آتش نرتسد سزاست كسى كاندر آبست وآب آشنا ست 

- قال املعزي:

تو. آشناي  ــدر  ب بآشناى  ماند  در جشمه وزارت ودر بحر مملكت 

آوا)))- صوت.

- قال الرودكي:

أي ساقي آن قدح را با ماده. أي بلبل خوش آوا أواده 

)1( بفتح األول عىل وزن بيدا - جمنون، ال يعقل )برهان قاطع ص747(
- مضطرب. عاشق. وهلان )عميد ص790(.

اجلديد  والصديق  األجنبي  أو  الغريب  عكس  معروف  مثل:  أخرى  معان  وهلا  الشني  بسكون   )2(
)برهان قاطع ص44( )نظام ج1 ص86(. وتلفظ بالبهلوية )آشناك(.   

)3( خمففة من آواز وتطلق الكلمة عىل صوت البلبل وتعني أيضًا اللحن.
)برهان قاطع ص53 - عميد ص73(.

يقتدي باملقارن  القرين  فإن  عن املرء ال تسأل وأبرص قرينه 
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قسطا)1)- اسم رجل.

- قال الدقيقي:

كو يي حروف دفرت قسطا شد. وان حرفهاي خط كتاب او 

ورا)2)- ذكي.

- قال املنجيك)3(:

نداند مهندس ورا دور جند. نداند مشعبد ورا بند جون 

ربا)))- خطف:

- قال منجيك:

)1( بكرس األول وسكون الثاين )برهان قاطع ص856(.
اخلالفة  عرص  يف  الكبار  العلامء  من  هذا  لوقا  وأبو  لوقا،  أبيه  اسم  بعلبك  مدينة  من  حكيم  وقسطا 
العباسية وهو نرصاين وله معرفة باللغة اليونانية وهو من فضالئهم وله كتب كثرية يف الطب والفلسفة 
واهلندسة واملوسيقى ترمجت من اليونانية إىل العربية وقد ترجم له ابن النديم يف الفهرست والقفطي يف 

أخبار احلكامء مع ذكر أسامء مصنفاته.         )فرهنك نظام ج4 ص119(.
)2( مل أجد هذه اللفظة هبذا املعنى أثرًا يف املعاجم املتيرسة لدي كالسامي يف األسامي وبرهان قاطع 
واملعربات  فرهنكستان  يف  وحتى  النعيم  وعبد  وطالئي  ونظام  وكاتوزيان  وآموزكار  وخيام  وعميد 
ألدى شري واملعربات ملحمد عيل إمام شوشرتي وأغلبهم يشري إىل أن اللفظة هي خمترص لـ أورا سوى 
أسدي طويس الذي تفرد هبذا املعنى أشار إىل اللفظة تعني املعلم، الذكي، جيد احلافظة ومل أجد اللفظة 

يف معجم حاييم االنكليزي الفاريس هبذا الشكل. )املرتجم(.
)3( منجيك- أبو احلسن عيل بن حممد الرتمذي شاعر كبري من شعراء القرن الرابع اهلجري كان له 
خيال واسع وبالغة ونكته. له ديوان اشتهر يف القرن اخلامس يف إيران استفاد منه أهل الشعر واألدب 

فائدة كبرية إال أنه مفقود وذكر يف كتب األدب ونقل جزء من أبياته فيها )مطالعات املرتجم(.
)4( بضم األول عىل رأي برهان قاطع)ص535(.

- بكرس الراء عىل رأي عميد )ص622(.
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ميان نركسستان در رسشك جان ربا دارد 

رسشك جان رباديدى مياه نركسستان در.  

ترا)1)- جدار وحيد يقام أمام يشء.

- قال الشهيد)2(:

باشد ت��را  آهنني  مهــه  ور  صف دشمن ترا ناستد بيش 

كرپا)))- هلندوز وهلندوز نوع من األعشاب.

- قال الرودكي:

هست جون بيش داس نو كرپا. بيش تيغ تو روز صف دشمن 

)1( بفتح األول وعىل وزن رسا وتقال للجدار العايل والرفيع مثل جدار بيت امللوك وجدار القلعة 
واخليمة الكبرية. حمطة قوافل. وجدار السد. اجلدار الذي بني من الطني )برهان قاطع ص300(.

له  له،  البلخي شاعر فاضل وفيلسوف متكلم ال نظري  أبو احلسن شهيد بن حسني  شهيد- هو   )2(
خط حسن نظم بالعربية والفارسية وهو من رجال بلخ املشهورين وحكامئها الكبار وكان حقًا أستاذًا 
يف الشعر واألدب وله مناظرات واعرتاضات مع الفيلسوف والطبيب الكبري أيب بكر حممد بن زكريا 

الرازي تويف سنة 325هـ ورثاه الشاعر الكبري الرودكي.
 )مطالعات املرتجم يف كتاب الكنى واأللقاب، عباس القمي، وكتاب كنج سخن(.
)3( بضم األول وسكون الثاين والباء الفارسية - عشب دوائي رقيق. قصري. زراعته قديمة واكتامل 

نموه غري واضح وجيمع حاصلة منذ القدم باليد. )عميد ص934 (.
- يسمى كذلك هلندوز وتأيت بالكاف الفارسية والباء األبجدية أيضًا )كربا - كربا( )برهان ص896(.

ــرجــو الــتــوبــة بــطــول األمــل وي ال تكن ممن يرجو اآلخرة بال عمل 
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كيانا)1)- الطبائع، ويسميها الفالسفة )كيانا كيانا(.

- قال اخلرسوي)2(:

قهر كردست مر كيانا را. هـمه آزادكى هـمت او 

سا)))- اخلراج.

- قال العسجدي)4(:

كيتى مهه زير باز وسا كردى. تا روم زهند الجرم شاها 

گردا)))- املايش.

- قال العسجدي:

)1( بكرس الكاف وعىل وزن زبانا وتعني الطبائع وهي احلرارة والربودة، الرطوبة واليبوسة وتعني 
أيضًا العنارص الطبيعية األربعة وأساس بناء أي يشء وحامي احلدود الذي يملك أرض.

)برهان ص962 - عميد ص972(.
من  اهلجري وكان  الرابع  القرن  بن عيل اخلرسوي شاعر من شعراء  بكر حممد  أبو  اخلرسوي-   )2(

مداحي شمس املعايل قابوس وأيب احلسن سيمجوري قائد خراسان )مطالعات املرتجم(.
املشابه  وتعني  اآلخرين.  من  وامللوك  السالطني  جيبيها  التي  واخلراج  الرضيبة   - جا  وزن  عىل   )3(

والنظري ونوعًا من القامش )برهان ص605(.
الثالثة من  ثاين  العسجدي وهو  اهلروي  املروزي  منصور  العزيز  عبد  نظر  أبو  العسجدي- هو   )4(
الشعراء اخلرباء الذين اختربوا الفردويس حني وفد عىل غزنة وكان العسجدي من تالمذة العنرصي 
وكان مالزمًا للسلطان حممود الغزنوي وعاش حتى عهد السلطان مسعود. ال يعرف يشء عن ديوانه 
بأنه منجم  العويف  الشعر وقد وصفه  نبيها ماهرًا يف قرض  ولكن نجد أشعاره يف كتب األدب. كان 

البالغة وكوكب سامء الفصاحة )مطالعات املرتجم(.
امليش  بمعنى  )كرديدن(  من  أصلها  )كرديدن(  املصدر  من  مشبهة  فردا  وزن  وعىل  األول  بفتح   )5(

والدوران والتغيري و)كردا( و)كردان( باملعنى نفسه، وتأيت بمعنى )حال امليش والدوران أيضًا.
)نظام ج4 ص372(.
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گردا. ــردون  ك شود  دشمن  برو  كسى كز خدمتت دورى كند هيج 

غوشا)1)- رسقني البقر الذي يؤخذ من املرعى ويكبب وحينام جيف يرفع.

- قال عيل القرط:

غوشا وجني  رز  ز  أور  هيزم  رو مهان بيشه كه كردي بدرت 

ستا)2)- املدح.

- قال الرودكي:

بنامت. جز  نكو  نباشد  ستايم  جه كر من مهيشه ستا كوى باشم 

نغوشا)))- من مذاهب املجوس.

- قال الدقيقي:

كز زردهشت كفتست اسنادبيش دارا تأويل كرد موبد از مذهـب نغوشا 

)1( بضم الغني تطلق عىل العنقود اعم من عنقود العنب أو عذق التمر أو سنبلة الشعري أو احلنطة. 
ومكان إيواء احليوانات مثل البقر واخليل واجلامل واخلراف وتطلق عىل فضالت احليوانات. 

)برهان ص804(
)2( بكرس حرف السني ومن معانيها: دعاء، وثناء، وشكر النعمة، وحلن من أحلان املوسيقى، طنبور.
)برهان ص623-622(.
واملرتد  ليهودي،  واسم  الزردشتية  الديانة  من  النار،  عابد  املجويس،  الغني:  النون وضم  بكرس   )3(

وفرقة من املانوية. )برهان ص1140 - عميد ص1192(.
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هويدا)1)- املعاينة.

- قال العنرصي)2(:

حاصلش. كند  هويدا  نداين  درشتى دل شاه ونرمى دلش 

كبيتا)))- قطايف)4(.

- قال الطيان:

)1( بضم اهلاء وفتح الواو وعىل وزن سويدا تعني ظاهر واضح وبني.
 )عميد ص1265 - برهان ص1222(.
)2( العنرصي- هو احلسن بن أمحد املشهور بالعنرصي كان رئيس جممع الشعراء عند السلطان حممود 
الغزنوي وقد بلغ عددهم حوايل )400( شاعر وقد حظي عنده وعند أخيه األكرب األمري نرص باملقام 
بالسبق يف  له  الرودكى عليه، ويقر  العنرصي يرصح بفضل  أن  العايل كالرودكى من آل سامان. إال 
وهو  التحاوري.  بالشعر  املسمى  الشعر  أنواع  من  نوع  مبتكري  من  العنرصى  ويعد  الشعر.  ميدان 
املناظرة الشعرية وقد وصف العويف شعره بالفصاحة والقوة، ودقة املعنى ورقة املغزى ويقول دولتشاه 

أن مناقبه أظهر من الشمس.
ولد العنرصي يف مدينة بلخ حوايل سنة 350 هـ، وتويف بمدينة غزنني يف حوايل سنة 431هـ يف عهد 
الكنى  وكتاب  الشعراء،  تذكرة  كتاب  يف  املرتجم  )مطالعات  الغزنوي  حممود  بن  مسعود  السلطان 

واأللقاب للقمي(.
)3( بضم الكاف وكرس الباء عىل وزن هويدا. نوع من أنواع احللويات التي حتشى بلب اللوز والفستق 
وأمثال ذلك وتقال )كبيته( ويف العربية )قبيط( و)قبيطا( )عميد ص928( والقبيط هو الناطف نوع 

من احللويات كالرغوة البيضاء وسميت بذلك ألهنا تنطف أي تقطر قبل استرضابه أي بياضه.
 )منجد ص816(.
)4( قطائف- نوع من الطعام، صنف من أصناف احللويات مل تكن تعرفها العرب سابقًا. وقد وردت 
يف  بقوله  )السنجارية(  عرشة  الثامنة  املقامة  يف  املقامات  صاحب  احلريري  ذكرها  فقد  األشعار،  يف 

الصفحة 177:
عىل أن حرمتم يب اختطاف القطائف( )فـال تعـذلـوين بعـد مـا شـرحتــه 
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منى. كنجدين  كبيتاى  تو  ور)1( مهه ريدكان نرينه شوند 

رسوا)2)- احلديث.

- قال األورمزدي:

جند دهى وعدة دروغ مهى جند 

رسوا. بامن  جند فروشى بخريه   

)استا وزند())) و)ستا ]و[ زند))))- صحف إبراهيم واألبستا تفسريها.

-قال اخلرسواين:

جوكلبن از كل آتش هناد عكـس افكنـد 

خــوان. ابستا  شد  دراج  ــر  اوب بشاخ   

)1( يشري املحقق حممد دبري سياقي إىل )در( بدل )ور(. )املرتجم(.
)2( بفتح السني وعىل وزن بروا وتعني أيضًا القصة الكاذبة والشعر. 

)برهان ص644 - عميد ص713(.
الزردشتية  الديانة  الثالث هو كتاب زرادشت وفيه أحكام  بفتح األول وسكون  )3( خمففة )اوستا( 
التي يسميها العرب املجوسية. ونسبت إىل صحف إبراهيم  واعتقاد بعض املؤرخني أن زرادشت 

هو النبي إبراهيم  نفسه.
)4( بفتح األول نفس تفسري )الزند( و)بازند( يف أحكام عبادة النار من تصانيف زرادشت.

)برهان قاطع ص623(.
آستا، إستا، آست، أست، ايستا، كلها خمففات وبدائل لفظة اوستا. )فرهنك نظام ص251(.
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نوا)1)- وتر العود الذي يمتد عىل األوتار األخرى.

- قال يوسف العرويض:
كر يارسـا زنى شنـود شعــر بارسـيـش 

وآن دست بيندش كه بدانسان نوا زنست.  
آن زن ز بـى نوايــى جنــدان ن�وا زنــد 

نوا زنست. تا هر كسيش كويد كاين بى   

نوا )2))أخرى(- الرهن.

- قال الفردويس:
رها. كردد  بند  از  بيزن  مكر  جنان جون ببـايد بسـازى نوا 
نوا. زتركان  باربستد  آن  بس  از آن كار جون كام او شد روا 

كفا)))- مشقة.

- قال القصارامي:
مري ابو أمحد حممد خرسو ايران زمينى 

آنك بيش آرد در شادي جوبيش آيد كفا.  

)1( بفتح النون وعىل وزن هوا ومن معانيها: نغمة وحلن وصوت إرادة اإلنسان أو احليوان أو الطري 
)برهان قاطع ص1148(. وتطلق عىل املقامات اإلثنى عرش من املقامات املوسيقية.  

وكلمة )دستان( التي ذكرها األسدي الطويس يف رشح اللفظة جتمع عىل )دساتني( من املعربات التي 
دخلت يف املصطلح املوسيقي العريب وتطلق عىل وتر العود املمتد إىل عنقه حيث تلعب األصابع يف 

تغيري النغامت وختتلف دساتني العود طواًل وقرصًا. )مطالعات املرتجم(.
)2( بفتح األول عىل وزن هوا. )برهان قاطع ص1148 - عميد ص1202(.

)3( بفتح الكاف وكرسها وعىل وزن جفا - حمنة مشقة. أمل. ضيق. ضغط.
)برهان ص949 - عميد ص945(.

خــرسان فيه  ممــن  الــريــح  أتطلب  يا خادم اجلسم كـم تسعى لـخدمته 
إنسان باجلسم  ال  بالروح  فأنت  فاهنض إىل الروح واستكمل فضائلها 
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الباء

ورد هذا احلرف يف القرآن العظيم )11201( مرة وجاء يف/ الدعاء.
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وحرف الباء هو احلرف الثاين يف الفارسية عىل رأي والثالث عىل رأي آخر 
وقد ُتَبدل بالوار أحيانًا وبالفاء وبامليم أحيانًا أخرى وتدل عىل معاٍن أخرى 
وللسبب  ولالبتداء  وللقرب  وبوجود  وألجل  ومقدار  وجانب  )مع  منها 
الئق.  وبمعنى  ولالستعانة  ولإلضافة  وحتت  وللقسم  وللعوض  وللتشبيه 
مكسورة.  أو  مضمومة  أو  مفتوحة  زائدة  وتأيت  األنية.  وباء  الواسطة  وباء 
الكلمة بحقيقت أي  إذا اتصلت يف أول  العريب  التنوين  وتكون عوضًا عن 

حقيقة.

والباء - احلرف الثاين يف العربية وعددها يف حساب اجُلمل 2.
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پ
وهو احلرف الرابع يف األبتثية الفارسية وال وجود هلذا احلرف يف العربية 
ويتغري هذا احلرف أحيانًا إىل احلرف )ف( مثل: سپيد = سفيد، پيل = فيل 

وعدده يف حساب اجلمل كحساب حرف الباء العربية وهو 2.
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ناب)1)- اخلالص.

- قال الفرخي:

زين روى ترا كويم كآزاده نابى. نابست هر آن جيزكه آلوده نباشد 

شب تاب)2)- دودة تيضء لياًل كالنار.

- قال الرودكي:

كرمكى شب تاب نا كاهى بتافت. شب زمستان بود كيى رسد يافت 

شتند. ــردا  ب بــرو  هيزم  بشته  كييان آتـش هـمى ينـدا شتـنـد 

پاياب)))- الطاقة.

- قال الفردويس:

او. تاب  از  جرخ  شود  درنكن  كه اين باره را نيسـت پاياب او 

پا ياب))) )أخرى(- حوض.

- قال خفاف:

زبيم جشم هنان كشت در بن پا ياب. كل كبود جو بر تافت آفتاب بر آن 

الظاهرة  األربعة  األنياب  خملوط.  غري  مغشوش.  غري  خالص.  نظيف.  طاهر.  صايف.  الباء.  بسكون   )1(
الكبرية عند السبع واحليوانات املفرتشة وتطلق عىل اجلمل اهلرم الذي يسقط من العمل. )برهان ص1115(.
)2( بفتح الشني وسكون الباء تطلق الكلمة عىل أي يشء ييضء أثناء الليل وتطلق عىل القمر واحلرشات 

الصغرية الطيارة التي تشبه الفراشات وتيضء أذناهبا لياًل. )برهان ص705 - عميد ص761(.
)3( عىل وزن شاداب تعنى طاقة. قدرة ومقاومة. )برهان ص236 - عميد ص761(.

)4( عىل وزن شاداب هلا معان أخرى منها مكان املاء. القناة التي يبني عىل جوانبها اجلرس. )عميد ص313(.
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شا داب)1) - مرتوي.

- قال الفردويس:

بود. داب  شا  رسو  يكى  بسان  تو كفتى مهه دشت سهراب بود 

غاب)2)- املرجوع بعد طرحه كالسقط ]من املتاع وغريه[ وما ال فائدة فيه.

- قال الرودكي:

تاكى برى عذاب كنى ريش را خضـاب 

غاب. تاكى فضوىل كويى وآرى حديث   

نقاب)))- يشء ملفوف من األعىل.

- قال العنرصي:

اى رخ رخشان جانان زير آن زلف بتاب 

نقاب. عنرب  يامه  حجابى  سنبل  له  ال   

)1( عىل وزن آداب. رطب. ندى. طرى. مرسور. )برهان ص693 - عميد ص754(.
عبث.  فقدان.  وضياع.  وثرثرة.  وهذيان.  طائل  وال  فيه  فائدة  ال  وكالم  حديث  آب  وزن  عىل   )2(

خرافة. جمهول األصل. )برهان ص 785 - عميد ص837(.
)3( بكرس النون. غطاء الوجه أو قطعة قامش يغطى هبا الوجه. وبفتح النون وتشديد القاف الرجل ذو 

النفوذ واملطلع عىل األمور واملتفحص هلا. )عميد ص1194(.
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تاب)1)- الطاقة.

- قال الرودكي:

برى. برس  ازمن  به  راز  تو  كه  مرا باتو بدين باب تاب نيسـت 

تاب)2) )أخرى( - املشقة والشدة.

- قال الكسايي:

وز هبر جه بايدت بدينسان تف و تاب. از هبركه بايدت بدينسان شو وكري 

تاب ))) )أخرى( - ميضء مثل نور الشمس وضوء القمر وغريمها.

- قال العنرصي:

كفتاكه مشكك ناب ندارد قرار و تاب كفتم هنى برين دمل آن تابد ار زلف؟ 

والشمع  الشمس  وضوء  شعاع  وواضح،  ميضء  نوراين  يشء  كل  الباء.  بسكون   )3(  ،)2(  ،)1(
واملصباح وما شابه ذلك وتأيت بمعنى طاقة وقوة وقدرة وغضب وقهر وتكون أمرًا باملعنى نفسه وتأيت 

)برهان قاطع ص286(. بمعنى فاعل وتأيت بمعنى حرارة. مشقة وحمنة   
دواء الذنوب

وقف اإلمام عيل  عىل طبيب يف البرصة يصف الدواء للناس فقال له: )السالم عليك أهيا الطبيب ورمحة 
الطبيب  فأطرق  اهلل؟(  يرمحك  دواؤها  الناس  أعي  فقد  الذنوب  أدوية  من  يشء  عندك  هل  وبركاته،  اهلل 
برأسه إىل األرض فناداه  ثانية وثالثة فقال الطبيب بعد رد السالم: أو تعرف أنت؟ فقال اإلمام عيل 
: )نعم، تعمد إىل بستان اإليامن فتأخذ منه عروق النية وحب الندامة وورق التدبري وبزر الورع وثمر 
الفقه وأغصان اليقني ولب اإلخالص وقشور االجتهاد وعروق التوكل وأكامم االعتبار وسيقان اإلنابة 
وترياق التواضع، تأخذ هذه األدوية بقلب حارض وفهم وافر بأنامل التصديق وكف التوفيق ثم تضعها 
يف طبق التحقيق وتغسلها بامء الدموع ثم تضعها يف قدر الرجاء وتوقد عليها بنار الشوق حتى ترعى زبد 
ثم  له من ذلك رشبة جيدة  ينعقد  االستغفار  بروح  عليها  وتروح  الرضا  تفرغها يف صحاف  ثم  احلكمة 
ترشهبا يف مكان ال يراك فيه أحد إال اهلل تعاىل، فإن ذلك يزيل عنك الذنوب حتى ال يبقى عليك ذنب أبدًا(.
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تراب)1) - تصفية املاء من مكان ما.

- قال اخلرسواين:

نرتابد. نو  سفال  از  جنان  كاب  بخل مهيشه جنان ترابد از آن روى 

زهاب)2)- املكان الذي ينبع منه املاء.

- قال أبو الشكور:

زهابى بدو اندرون سهمكن. سوى رود باكاروانى كشن 

زكاب))) - حرب)4(.

- قال البهرامي:

حقًا كه هيج باز ندانستم از زكاب. جز تلخ وتريه آب نديدم در آن زمني 

املاء والرشاب والقربة  قلياًل من قطرات  بفتح احلرف األول وعىل وزن رشاب. ومن معانيها:   )1(
)برهان قاطع ص300(. والكوز.       

)2( بفتح األول أو بكرس األول وعىل وزن شهاب هي زه آب وتعني فتحة. شق صغري ينبع منه املاء. 
)برهان قاطع ص594 - عميد ص672(. ماء النهر الذي يرتشح من جوانبه أو من قعره.     

)3( بفتح األول عىل وزن صواب مركب أسود وبالعربية يدعى حربًا ومدادًا. )برهان قاطع ص582(.
)4( حرب: أورد الفريوز آبادي يف القاموس املحيط معاين كثرية وخمتلفة للكلمة يف مادة )حرب( ص3 
ج3 وكذلك ابن منظور واجلوهري. واملعجم الوسيط ودستور العلامء لألمحد نكري واملنجد يف اللغة 
وذكرها احلريري )6( مرات يف مقاماته وللحرب معاين أخرى غري التي يكتب به وخري ما نقتبس منه 

رسالة يف صناعة احلرب حتقيق ودراسة الدكتور عيل زوين جاء فيها:
1- التحبري: حتسني الصوت       2- سهم حمرب: حسن الربي.

3- احلرب والسرب: احلسن والبهاء.      4- احلرب. احلربة: النعمة.
5- احلرب واحلرب واحلربة واحلبور: الرسور      6- احلربة: كل نغمة حسنة حمسنة.

← 7- ثوب حبري: جديد       8- احلرب واحلربة: صفرة تشوب بياض األسنان. 
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آبى)1)- السفرجل)2(.

- قال الفرخي:

تا رسخ بود جون رخ معشوقـان نارنـج 

آبى. مهجوران  رخ  جون  بود  زرد  تا   
)1( بكرس الثالث- نوع من أنواع الفاكهة املعروفة عند العرب بالسفرجل. )برهان ص72(.

)2( سفرجل- نوع من أنواع الفواكه املعروفة هلا رائحة لطيفة جدًا ويكسو قرشهتا مادة صوفية رقيقة 
يقول القزويني يف كتابه عجائب املخلوقات واحليوانات وغرائب املوجودات إن زهرها عجيب األثر 
يف تقوية الدماغ والقلب، ثمرهتا كثرية الفوائد يروى عن رسول اهلل  وإهنا جتمد الفؤاد أي تقويه كام 
روي عنه أانه كرس سفرجلة وناول منها جعفر بن أيب طالب  وقال له: كل فإنه يصفي اللون 
وحيسن الولد. ومن عجيب شأن السفرجل إنه إن قطع بالسكني ذهبت مائيته ويبقى ايبس ما يكون 
وإن كرس كان األمر بخالف ذلك. قال ابن سينا: السفرجل يسكن العطش ويقوي املعدة وقال غريه 
إذا داومت املرأة احلامل عىل أكل السفرجل وال سيام يف الشهر الثالث كان ولدها حسن الصورة، وإذا 
انعقد اللبن يف ثدي املرأة يطبخ السفرجل بالعسل ويوضع عىل ثدهيا يسكن أملها ويزيل ورمها وإذا 

)القزويني ص18 ج2(. وضعت السفرجلة يف موضع فيه عنب فسد العنب.  
الصخرية  اخلاليا  ذات  الفواكه  ضمن  يصنف  أنه  كام  بـ)احليوة(  العامة  عند  السفرجل  يعرف 

)املرتجم( كالعرموط.      
→ 9- احلرب: املداد وهذه أكثر أسامء احلرب استعاماًل يف النصوص القديمة وربام كانت أكثر من كلمة 

)رسالة صناعة احلرب ص3(. احلرب نفسها.   
ولصناعة احلرب طرق ومواد حققها الدكتور عيل زوين يف رسالته أعاله يف الصفحة 7 منها بقوله: 

)تدخل يف صناعة احلرب مواد كثرية بعضها نبايت وبعضها معدين وبعضها اآلخر من أصول حيوانية 
وهذه املواد هي: العسل. الصرب. العفص. الزاج. الصمغ. االس. الدخان. وسخام النفط. والكافور 

وغريها وتستعمل بمقادير خمتلفة وبرشوط معينة(.
وقال أحد اخلطاطني: )شيئان ال يتم املراد إال هبام ومها: العسل والصرب. أما العسل فإنه حيفظه عىل مرور 

األيام وال يكاد يتغري عن حالته وأما الصرب فإنه يمنع الذباب من النزول عليه(. )مطالعات املرتجم(.
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دعاء )أم االسكندر( دعت له: )رزقك اهلل حظًا خيدمك به ذو العقول وال رزقك عقاًل ختدم به ذوي 
احلظوظ(.
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نيابه)1)- النوبة.

- قال أبو الشكور:

كردار تن خويش كنى فربه آن به كه نيابه را نكه دارى 

كالبه)2)- الدوالب الذي تلف عليه النساء اخليوط.

- قال الطيان:

كالبه ميخ  بشكند  را  زنى  أكر بيند بخواب اندر قرابه 

خورابه)))- الساقية التي جفف منها املاء.

- قال العنرصي:

جوى. بيكباره  كردد  بسيار  جو  زجوى خورابه جه كمرت بكوى 

)برهان ص1161(. )1( بفتح األول. تعني نوبة وتأيت بلفظة بيابة أيضًا.   
)2( بفتح الكاف والباء- خيط احلرير الذي يلف عىل الدوالب. والدوالب الذي يلف عليه اخليط 

)عميد ص949(. وتسمى أيضًا: كالف وكالفه وكالوه.   

)عميد ص549(. )3( عىل وزن قرابة وتأيت آبه أيضًا.   

 قيل يف رسول اهلل حممد
النساء تلد  مل  منك  وأمجل  ومثلك مل ترى قـط عيـن 
تشاء كام  خلقت  كأنام  خلقت مربأ من كل عيب 

بجامله الــدجــى  كشف  بــلــغ العــال بكمـالــه 
ـــه ــه وآل ــي ــل صـــلـــوا ع حسنت جـميع خصالــه 
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بتكوب)1)- مربًا تصنع من احلليب واللبن.

- قال اخلجسته:

شدم نزد آن كز منش سبز بيش. بسنده نكردم به بتكوب خويش 

غژب)2)- حبة العنب.

- قال أبو العالء الششرتي:
بگونه وگهر اندر جهار جاى متام. ميى كه اوت گواهى دهد... كه منم 

جام. اندر  آفتابم  خم  اندر  سهيلم  عقيقم اندر غژب وزمـردم درتـاك 

شيب)))- فتائل السوط.

- قال املعزي)4(:

زگرز سام نريامن وتيغ رستم زال. بشيب مقرعه اكنون نيا بتست ترا 
)1( عىل وزن مطلوب وتأيت بالتاء )بتكوت( أيضًا عىل وزن فرتوت وبدل الكاف الم وهو نوع من 

)برهان ص161(. الطعام )مربًا( تصنع من لب اجلوز واحلليب واللبن.   
)2( بضم األول وسكون الثاين - وتعني نواة الثمر. كالعنب أو التمر وتأيت بمعنى ظلم. وقهر أيضًا.
)برهان ص795 - عميد ص845(.

)برهان ص746(. )3( بكرس األول وسكون الثاين.    
)4( معزي- أمري الشعراء أبو عبد اهلل حممد بن عبد امللك التيشايوري من كبار الشعراء والفصحاء 
التكلف،  من  خاليًا  البساطة  يف  غاية  شعره  وكان  الربهاين  األمري  والد  وهو  خراسان  يف  املشهورين 
وقدرته عىل استعامل األلفاظ السهلة غري املعقدة أثارت بعض النقاد عليه إال أنه كان يسعى إىل إجياد 
ألطف العبارات الغزلية من أجل إنشادها وقد نرش ديوانه يف سنة 1318هـ.ش املوافقة لسنة 1939م 

يف طهران بجهود املرحوم عباس إقبال آشتياين وذكر يف مقدمته أحوال معزى. )مطالعات املرتجم(.

إهلي كفاين فخرًا أن تكون يل ربًا
وكفاين عزًا أن أكون لك عبدًا

أنت كام أريد فاجعلني كام تريد



��ة �وْ��سَ
ُّ

��ل���ط ��َس�َد���ة ا
�ل��أ

� �� ا
َ
��ل  اأ

ُ
�و�ف

��ْف��سُ
َ
��لم رْ��س ا

��ل��ُف َ��ة ا ��ف
ُ
�ْم ��ل

َ
�ُم�ْع��ف 78

شيب)1)- االضطراب.
-قول عامرة)2(:

مرايى گنهى كرد شيب شيب. نبود ايج مرا بـا بتـم عتــاب 

زيب)))- زينة.

-قال عامرة:
زيب. آن روى الله  بر  ندارد  ندارد بر آن زلف مشك بوى 

هنيب)))- خوف ورهبة.
- قول عامرة:

جنان گم ره بر كشم از هنيب. جنان بافته بر كشم از عامن 

)1( بكرس األول وسكون الثاين - هلا معاٍن خمتلفة منها مندهش حريان. مشوش. مضطرب.
)برهان ص746(.
)2( عامرة- أبو منصور عامرة بن حممد املروزي شاعر من شعراء أواخر العهد الساماين وأوائل العهد 
الغزنوي وكان له من لطافة الغزل بام ال يوصف ومن لطافة شعره الغزيل إن أبا سعيد أبا اخلري استمع 
البيت فقيل له أنه لعامرة فقام الشيخ وبصحبة املتصوفة الذين كانوا معه  إىل بيت منه فسأل ملن هذا 

)مطالعات املرتجم(. وذهبوا إىل زيارة تربة الشاعر عامرة.   
آرايش.  نيكويى.  زينت.  ومرادفاهتا  حسن  مجيل.  تزويق.  زينة.  الثاين-  وسكون  األول  بكرس   )3(
)برهان ص596 - عميد ص674(. زيور.      

)4( بفتح النون وكرسها وعىل وزن فريب. ختوف. رعب. وجل. حزن. شغف.
)برهان ص1160 - عميد ص1210 - طالئي ص581(.    

بالتعلم الــعــلــم  وإنــــام  إن الـرجـل ال يولـد عالــامً 
وليس أخو علم كمن هو جاهل تعلم فليس املرء يولد عالـامً 
تعلام إال  العلم  بدء  أرد  ومل  ومل أر فرعًا طـال إال بأصلـه 
املطر ما مسها  إذا  البالد  حتيا  العلم حييي قلوب امليتني كام 

القمر الظلمة  ـــواد  س ــيل  جي ــام  ك والعلم جيلو العمى عن قلب صاحبه 
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بوب)1)- بساط وسجاد.

- قال الرودكي:

بوب. وبرگسرتد  بنهاد  ختتها  شاه ديگر روز باغ آراست خوب 

بكتفيهام  وتضارب  اآلخر  إىل  أحدمها  شخصان  وصل  إذا  آسيب)2)- 
فيدعى ذلك )آسيب(.

-قال الفرخي:

آسيبى از ين دل بفتد بر جگر آيد. اندوهم از آنست كه يك روز مفاجا 

شيب))) وتيب)))- املضطرب البال واملدهوش.

- قال الرودكي:

فرزند آدمي بتواندر بشيب وتيب شيب تو بافراز وفراز تو بانشيب 

)1( بضم الباء األوىل وعىل وزن خوب. فرش وكل ما ينرش عىل األرض وتأيت بلفظة بوب وأنبوب 
)برهان ص209 - عميد ص285(. أيضًا.      

الثالث وتأيت أيضًا بمعنى عذاب. تعب. مشقة. مرض. أمل. لسعة. بغض. غم. رضب.  )2( بكرس 
)برهان ص44 - طالئي ص34(. صدمة.     

)برهان ص746(. )3( بكرس األول وسكون الثاين.   

)4( عىل وزن سيب - مدهوش ومشوش ال قرار له. )برهان ص331(.

األكدار ومنازل  الــردا  رشك  يا طالـب الدنيـا الدنيـة إنــها 
دار من  هلا  تبًا  ــدًا  غ أبكت  دار متى ما أضحكت يف يومها 
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وريب)1)- معوج.

- قال أبو الشكور:

كه نادان مهه راست بيند وريب. تواين برو كـار بستـن فريـب 

نوجبه)2)- سيل.

- قال الرودكي:

مهجنان جون نوجبه جويد نشيب. خو ترا جويد مهه خوبى وزيـب 

غلبه)))- غراب)4( أبلق.

قيقاج وتأيت  بالرتكية  له  يقال  الراء وعىل وزن ومعنى أريب. أعوج منحرف  الواو وكرس  )1( بضم 
)برهان ص1179(. اللفظة بكرس األول وعىل وزن فريب أيضًا. 

)2( بفتح النون واجليم والباء وسكون الثاين- مسيل ماء. نبع. سيل ويقال هلا أيضًاتوجبه ونوزبه.
)برهان ص1150 - عميد ص1204(.
)3( بضم األول وعىل وزن كلبه- الطائر األسود واألبيض. الغراب األبلق.        )برهان ص798(.

)4( الغراب طائر معروف لدى اجلميع وسمي بذلك لسواده ومنه قوله تعاىل يف سورة فاطر اآلية 27:
�وٌد، ومها لفظان بمعنى واحد وورد يف القرآن مرتني 
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وأغربة وأغرب  والغراب مجعه غربان  نفسها  اآلية  املائدة وغرابًا يف  اآلية 31 من سورة  الغراب يف 
وغرابني وغرب وقد مجعها ابن مالك يف قوله:

وغربان وغرابني  ــرب  وأغ بالغراب امجع غرابًا ثم أغربة 
)يف العربية له أسامء وكنى عدة شأنه شأن كافة املخلوقات واملوجودات وأعضائها( فإذا كان لألسد 
ثالثامئة اسم وكنية فال عجب ان يكون له أكثر من عرشين اسم وكنية، ومن أسامئه وكناه: أبو حاتم. 
أبو  املرة،  أبو  القعقاع،  أبو  غياث،  أبو  الشؤم،  أبو  ريدان،  أبو  حذرو،  أبو  اجلراح،  أبو  جحادف. 

األبريص، ابن يربح، ابن دايه... الخ.
والغراب أصناف، الغداف، والزاغ، األكحل، الزريح، األزرق، األعصم، وهو عزيز الوجود )قالت 
العرب أعز من الغراب األعصم( وروى الطرباين أن رسول اهلل  قال: )مثل املرأة الصاحلة يف النساء 
كمثل الغراب األعصم يف مائة غراب(. والغراب بعثه اهلل مرة يف زمن آدم رمحة وحكمة كربى كام ← 
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- قال املنجيك:

باز جنان غلبه شد ستم دورنك. زاغ سيـه بـودم يكجنـد، نون  

→هو معروف يوم قتل قابيل هابيل والغراب األعصم أرسله اهلل إىل عبد املطلب يوم حفر بئر زمزم 
حيث جاء يف السرية يف قصة حفر زمزم ملا رأى عبد املطلب جد حممد وعيل  يف منامه قائاًل يقوله له: 
احفر طيبة، قال: وما طيبة؟ قال: زمزم، قال: وما عالمتها؟ قال: بني الفرث والدم عند نقرة الغراب 
األعصم. )حياة احليوان الدمريي/ ص150 باب الغراب( قال أرسطو طاليس يف النعوت الغربان 
أربعة أجناس: أسود حالك، وأبلق، ومطرف ببياض لطيف اجلرم يأكل احلب. وأسود طاوويس براق 
الريش ورجاله كلون املرجان يعرف بالزاغ. قال اجلاحظ نقاًل عن صاحب منطق الطري الغراب من 

لئام الطري وليس من أكرامها وال من أحرارها وشأنه أكل اجليف.
قال  كام  البني  غراب  والغريب  واالغرتاب  الغربة  اسمه  من  اشتقوا  ولذا  بالغراب  تتشائم  العرب 
  اجلوهري هو الذي فيه سواد وبياض وسمي فاسقًا عىل قول ابن قتيبة لتخلفه حني أرسله نوح
البني جنس  يقول غراب  الطري  منطق  أما صاحب  أمره ووقع عىل جيفه،  بخري األرض فرتك  ليأتيه 
البني ال  الشؤم فكل غراب عندهم هو غراب  ذكر  أرادت  إذا  العرب  باللؤم ولكن  صغري معروف 

غراب البني نفسه.
الثلج وعىل الضفرية من الشعر وعىل رأس الورك وعىل  اسم الغراب من األسامء املشرتكة يقع عىل 
الغراب نفسه. الغراب ال يشيب لذا قالوا: )ال أفعل كذا حتى يشيب الغراب...( وقالوا فيه أنه أعور 

إنام سموه أعور حلدة برصه عىل طريق التفاؤل قال بشار:
كام ظلم الناس الغراب بأعورا. وقد ظلموه حني سموه سيداً 

مترة  )وجد  يقال:  لذا  األجود  إال  يأخذ  ال  الغراب  ألن  ذلك  بالتمور  أعرف  الغراب  إن  وقالوا: 
الغراب إذا وجد شيئًا نفيسًا(. )مطالعات املرتجم يف كتاب حياة احليوان الكربى للدمريي، وعجائب 

املخلوقات للقزويني(.
املدرس بالفقيه  تسمى  بليد  تصدر للتدريس كـل مهـوس 
جملس كل  يف  شاع  قديم  ببيت  فحق ألهل العلـم أن يتمثـلوا 
كالمها وحتى رامها كل مفلس لقد هزلت حتى بدا من هزاهلا 
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يوبه)1)- التمني.

- قال الفرخي:

جـو مـرا يوبه درگـاه تو خيـزد چـكنـم 

برهان غم  وازيــن  را  رهى  آموز  رهن   

ستنبه)2)- رجل ذو قوة ومقدرة.

- قال الفردويس:

گاه. كينه  هبر  وستنبه  دلري  از ايرانيان بد هتم كينه خواه 

خنبه)))- تدعى هنا ]أي يف هلجة بلخ وخراسان[: )هبلهلة( إذا أخذ بعيدًا 
عن املخزن]؟[)4(

- قال أبو الشكور:

بر از دانه كن خنبه را تابرس. براز ميوه كن خانة را تابدر 

)برهان ص1240(. )1( بضم األول وفتح الباء- تعني متني. مطلب. رغبة. اشتياق. 
)2( بكرس احلرف األول وفتح التاء والباء وسكون حرف النون وعىل وزن شكنبه وهلا مرادفات مثل 

)عميد ص696(. تنومند. درشت. سترب. استنبه. ستمبه. ستهمه.   
)3( بضم األول وسكون النون وفتح الباء كام يف معجم عميد )ص544(.

)4( هكذا وردت العبارة يف األصل وهي غري مفهومة. والكلمة معناها الدن الكبري الذي يتخذ خلزن 
)املرتجم(. احلبوب أو اخلل أو ما شابه.     
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كيب)1)- معناه كأن تقول ال تنحرف عن االستقامة إىل االعوجاج.

- قال شهيد:

كي دل بجـاى دارى بيـش دو جشـم او 

ازوريب. داند  بگر  بغمزة  را  جشم  گو   

يـارب بيـا فـريـدى رويـى بديـن مثـال 

خود رحم كن برامت وازراهشان مكيب.  

ترب)2)- احليلة وللسن ]مطاوعة الكالم[.

- قال الرودكي:

گنده يري از خانه بريون شد برتب. اندر آمد مرد بازن جرب جرب 

)1( مل تذكر يف برهان قاطع أو عميد بلفظة كيب. وردت يف باب امليم )مكيب( بفتح األول وكرس 
)املرتجم( الثاين يف برهان قاطع ص1092.    

)2( بفتح احلرف األول وسكون الثاين بالباء االبجدية. مكر. حيلة. تزوير. عبث. وذو لسان.
)برهان قاطع ص301(.       

الطعام يفسده  القلب  فإن  إذا كثر الطعام فحـذروين 
املنام ينقصه  العمر  فإن  إذا كـثـر املنـام فنبـهـوين 
الكالم هيدمه  الدين  فإن  إذا كثر الكالم فسكتـوين 
احلامم يتبعه  الشيب  فإن  إذا كثر املشيب فحركوين 
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أنگشبه)1)- مزارع.

- قال الرودكي:

مره. ونه  بود  عدد  نه  اورا  انگشبه  برراه نشايور دهن ديدم بس خوب 

كب)2)- باطن الوجنتني ]باطن الفم[.

- قال العاريض:

يل. ال  كبش  زدو  ــورى  ك دو  ز  روان كشته دايم دو جيز از جهارش 

)برهان قاطع ص123(. )1( عىل وزن ومعنى انكسبه. صاحب أطيان. مزارع. ثري. 
يأيت ذكر هذه اللفظة يف مكان آخر يف الصفحة 218 من املتن مرادفة للفظة كشاورز )املرتجم(.

)برهان قاطع ص883(. )2( بفتح األول وسكون الثاين تعني الفم أيضًا وتعني داخل الفم. 
)عميد ص925(. وتأيت بلفظ آكب وكب ولب أيضًا    

استجري عذابك  من  بعفوك  أيا من ليـس يل منـه مـجري 
الغفور املوىل  السيد  وأنت  أنا العبـد املقـر بكل ذنـب 
جدير به  فأنت  تغفر  وإن  فإن عذبتني فبسـوء فعلـي 
املستجري منك  يفر  إليك  أفر إليك منك.. وأيـن إال 
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ء ل�
��ك�ةَّ ُ ا

�ف ��فَل�
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ت

وردت يف القرآن العظيم )10199( مرة ويف الدعاء:

�ْف 
أ
ا رُ��ُس��َل��َ   ��

َ
�عَ��ل ء  سةَل� ��سْش

�ل��أ
� ا ��لَ��ة  ��ةَل� ��ةَل�   

ُ
�ف ا

َّ
�و

�لَة ��ةَل�   
ُّ
�م ��ةَل� ��ةَل�   

َ
��ْس�َم��ك ��فَل�  

َ
��ك

ُ
��ل
��ْسل�أ

أ
ا �لّفَ��ة  اأ  

َّ
�م

ُ
�ه

َّ
��ل��ل

أ
ا

�َح�َم 
ْ
ر

أ
�ُ� ��ةَل� ا

ُ
��ْ��ل

أ
��ف�َة ا

أ
َ �َمل� ا

�ة �وأ�َم�فَل�
ُ
��لم ��َوا َف 

�وأ�َم�فَ��ةس
ُ
��لم  ا

َع
�َم�ة�

َ
َف��ف

��َو�  �لفَ��ة 
ْ
���ْف��َ��ل ��وا ��دٍ 

َّ
�َل �مُ�َح�م

� ��واآ ��دٍ 
َّ
�� �مُ�َح�م

َ
َ��ة �عَ��ل

ّ
�لُة��َ���ل

 َف
�َح�َم��ةس ا

َّ
���ر ا

َوالتَّاء- هي احلرف اخلامس يف الفارسية وتأيت ضمريًا متصاًل مفردًا وقد 
تبدل من الدال يف بعض الكلامت مثل تود = توت.

والتاء- هي احلرف الثالث يف العربية وعدده يف حساب اجلمل )400(.

وتعني يف العربية دائاًم. قال املهلل:

دائاًم التاء  حَيلُب  عبٌد  وَجُدك  وإين يف اهليجاء فارس حومة 

وتقال للناقة التي حَتلب دائاًم قال الشاعر:

شيدا جمد  ُبنيان  َفِلنفِسِه  وإذا الفتى أضحى كتاء ناقياً 
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ث

وردت يف القرآن الرشيف )1276( مرة ويف الدعاء:

��َو�َح�ة�د   
َّ
�ل

ُ
�لفَ��ة �����  ��ةَل� ��َشل�

�ةَّ��ة ُ�و�كَف �لف
ُّ
���ر ��َف�َة ا َف ��ةَل� ��َشل�

��َل��ةس َ
ّ
�َة�وَ���ك

ُ
��لم َ��ةَ��ُة ا

 ��ةَل� �لش
َ
��ْس�َم��ك  ��فَل�

َ
��ك

ُ
��ل
��ْسل�أ

أ
�لّفَ��ة ا  اأ

َّ
�م

ُ
�ه

َّ
��ل��ل

أ
ا

��سش��ة  ���ْف��َ��ل �ف ��وا �ل��َ 
� ��واآ ��دٍ 

َّ
�� �مُ�َح�م

َ
َ��ة �عَ��ل

ّ
�ْف �لُة��َ���ل

أ
ا َرهَ 

ْ
����َ
َف ��فَ�دف

�وأ�َم�فَ��ةس
ُ
��لم  ا

َ
فج
��لَ� َ�َ� ��ةَل� ��َشل�

��ة رَ ��ةُ�ْد �ة �لَف رَا �طسَ
ْ

��لمُ�ع  ا
َ
�فج ��ةَل� ��َشل�

 َف
�َح�َم��ةس ا

َّ
���ر �َح�مَ ا

ْ
ر

أ
�ُ� ��ةَل� ا

ُ
��ْ��ل

أ
��ْف�َة ا

أ
�وأ�َم�فَ��ةسفَ �َمل� ا

ُ
��لم  ا

َع
�َم�ة�

َ
َف��ف

��َو�

هو احلرف السادس يف الفارسية وهو حرف عريب ال وجود له يف الفارسية 
لقد كان هذا احلرف يف  الدخيلة )سينًا(  الكلامت  قليال ويلفظ يف  إال  اليوم 

اللغة األوستانية والفارسية القديمة متداواًل.

والثاء- هو احلرف الرابع يف العربية وعدده يف حساب اجلمل )500(.

الثاء- هي العني من كل يشء وهي اللني من كل يشء.

قال أبو زيد:

إذا مـا أتـى ضيـف وقـد حـلل الُدجـى 

والسكر واخلبز  اللحم  بثاء  أجيب   

وقال آخر:

فارفق ولـن واخفـض َجناَحـَك للـورى 

متجدا ــان  ــي ــل ال ِمــــَن  إن  ــاء  ــث ــال ك  
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پرگست)1)- معناها كقول أحدهم: معاذ اهلل)2(.

- قال الكسائي:

صديك ازوى تويى كسايى؟ پرگست رودكى استاذ شاعران جهان بود 

مهلخت)))- جلد احلذاء.

- قال الكسائي:

اگر خالف ]كنى[ طمع را وهم بروى 

مهلخت. بود  آهنني  بمثل  دار  بــدّر   

شست)))- حديدة مثل معالقة حادة يصاد هبا السمك ]الشص[.

- قال املعرويف)5(:

شستم. وبربد  برميد  ماهى  من شست بدريا فرو فكندم 

)1( بفتح األول والثالث كلمة تعني بدل الكلمة العربية معاذ اهلل وحاشا وتأيت بلفظة بركس وبركس. 
)عميد ص325(. هركز. بركست وزكس أيضًا.    

ويف  رودكي.  الشاعر  هلا  الشعري  والشاهد  بركس  مرادف   60 الصفحة  يف  اللفظة  هذه  وردت   -
الصفحة 63 بركست والشاهد الشعري هلا للشاعر غواص وأورد األسدي الطويس لكالمها معنى 

)معاذ اهلل(.
)2( وردت يف القرين الكريم مرتني يف سورة يوسف اآلية 23 و 79. )املرتجم(.

الساق  ذات  األحذية  بد بخت. حذاء. ونوع من  والالم وتأيت هم خلت عىل وزن  األول  بفتح   )3(
الطويلة. حذاء جلد. كف احلذاء. جلدة توضع حتت احلذاء. )برهان ص1215 - عميد ص1259(.
)برهان ص717 - عميد ص770(. )4( بفتح الشني وعىل وزن دست.    
)5( املعرويف- أبو عبد اهلل حممد بن احلسن املعرويف البلخي أحد شعراء القرن الرابع اهلجري وكان 
ج1  صفا  اهلل  ذبيح  سخن.د.  )كنج  350هـ(.   -343( نوح.  بن  امللك  عبد  رشيد  لألمري  معارصًا 

ص44(.
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- وقال املعّزي:

زلِف چو شست بر دل مسكني من فكند 

باز كرد. شست  بر دمل جهان چو خم  تا   

شست)1) )أخرى( - آلة فصد العرق.

- قال العسجدي:

شست املاس گون گرفته بدست آمد آن رگ زن مسيح پرسـت 

ببست. عميد  خواجه  بازوى  گرسى افكند وبر نشست برو 

شست)2) )أخرى(- القوس ]الذي ترضب به السهام[.

- قال املعّزي:

اجل بگريد كز شست او بپرد تري. ظفر بخندد كز دست او بتابد تيغ 

)1( بفتح الشني وعىل وزن دست هلا معاٍن عديدة وقد مرت يف الصفحة 11 من األصل. )املرتجم(.
)2( بفتح الشني وعىل وزن دست هلا معاٍن كثرية ومر ذكرها يف الصفحة 11 من األصل وكذا تكررت 

)املرتجم(. يف هذه الصفحة.        
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)تباه()1) و)تبست()2)- اتباع، وكالمها ]أي كلتا الكلمتني[ تعني التباه.

- قول اآلغاجي)3(:

دريغ من كه مرا مرگ وزندگانـى تلــخ 

كه دل تبست وتباهست ودين تباه وتبست.  

چرخشت)))- معرصه العنب.

- قال الرودكي:

اين كاردنـه از هبـر ستـم ]كارى[ كـردن 

بچرخشت. نبيذست  هبر  از  نه  انگور   

)برهان ص292(. )1( بفتح األول وعىل وزن فراه - فاسد. باطل. ضائع.  
)2( بفتح التاء والباء وعىل وزن الست وتعني تباه. وقوله )أتباع( يعني الكلمة تتبع األخرى يف معناها.

)عميد ص366(.       
)3( اآلغاجي- أبو احلسن عيل بن إلياس اآلغاجي أو اآلغجي وهذه الكلمة ظاهرها تركية األصل 
عنه  السلطان  إىل  تصل  بوساطته  الذي  الشخص  وهو  السلطان  أو  امللك  حاجب  بالرتكية  وتعني 
وقد  الزمان  ذلك  يف  رائجة  االسم  هبذا  الوظيفة  هذه  وكانت  إليهم  خترج  وعنه  والناس  األوراق 
استعيض عنها اليوم بالسكرتري أو مدير املكتب وكان لآلغاجي ديوان مشهور يف خراسان يف القرن 
الرابع واخلامس اهلجريني وله أشعار بالعربية والفارسية كان معارصًا لألمري الساماين نوح بن منصور 

)365 - 387هـ( . )كنج سخن ج1 ص47(.
)4( بفتح األول وضم الثالث وعىل وزن ومعنى جرخست- دوالب معرصة العنب واحلوض الذي 

يوضع بفيه العنب للعرص ويعرص باألرجل ويقال جرحست وخرخشت.
)برهان ص377 - عميد ص476 - طالئي ص216(.     
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انگشت)1)- فحم.

- قال الفردويس:
چون زندگی برانگيخت ز انگشت كرد. هر آنگـه كـه برزد يكـى بـاد سـرد 

- قال املعّزي:
گفت آتش گر چه من تابنده وسوزنده ام 

انگشت وخاكسرت مرا     باِد خش او كنت   

خارپشت)2)- القنفذ)3(.

)1( بكرس الكاف الفارسية عىل قول برهان قاطع ألن فتح الكاف تعطي معنًا آخر. هذه اللفظة وردت 
يف مكان آخر مكررة وباملعنى نفسه مع شاهد شعري آخر كام يف ص77 من املتن. )املرتجم(.

)2( للكلمة مرادفات منها: جزك وجزغ وزافه وزوزوه وار ورا، وكذلك خارانو وجوجه تيغى...الخ
مل يرش برهان قاطع وعميد إىل حركة اللفظة الحظ الصفة 411 لألول و514 للثاين وذكر أنه حيوان 

)املرتجم(. صغري جلده مغطى باألشواك.   
)3( القنفذ- قال القزويني يف كتاب عجائب املخلوقات ص313: القنفذ احليوان الذي يقال له بالفارسية 
خاربشت سالحه عىل ظهره وهو الشوك الذي عليه. يستطيب اهلواء يتخذ ملسكنه بابني أحدمها مستقبل 
الشامل واآلخر مستقبل اجلنوب. يعادي احلية ويقتلها بأسهل طريقة )يعضها من ذنبها أو وسطها ويتقنع 
ويعطي ظهره هلا وترضب نفسها عىل شوكه حتى هتلك(. يصعد الكرم ويرمي حبات العنب من العناقيد 
ثم ينزل ويتمرغ فيام ليدخل شوكه يف احلبات فيحملها إىل أوالده. سبحان اخلالق العظيم وهو أنواع ومنه 

الربي كنيته أبو سفيان وأبو الشوك ويقال للقنافذ العساعس لكثرة خروجها لياًل. )مطالعات املرتجم(.

اعلم أن الغيبة ال تنحرص باللسان بل كل ما يفهم منه نقصان الغري، ويعرف ما يكرهه فهو غيبة سواء 
بالكتابة  أو  والرمز  بالغمز  أو  واإلحياء  باإلشارة  أو  التعريف  أو  الترصيح  أو  الفعل.  أو  بالقول  كان 

واحلركة وال ريب أن الذكر باللسان غيبة حمرمة.
مفهاًم  كان  ما  فكل  لسانًا.  واملعرف  املفهم  يكون  يكرهه ال  بام  وتعريفه  أخيك  نقصان  الغري  لتفهيمه 

ومعرفًا فهو مثله.
وقال اإلمام الباقر : )من اغتيب عنده أخوه املؤمن فنرصه وأعانه نرصه اهلل يف الدنيا واآلخرة ومن 

مل ينرصه ومل يدفع عنه وهو يقدر عىل نرصته وعونه إال خفضه اهلل يف الدنيا واآلخرة(.
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- قال الكسائي:

بخارپشت نگه كن كـه از درشتـى موى 

پرياى. ستني  پو  طمع  نكند  او  بپوست   

غوشت)1)- ماال شعر عىل بدنه.

- قال أبو الشكور:

مر آن كوبه را داد بايك دو غوشت. مريدان زبازوش بركند گوشت 

لت)2)- قطعة.

- قال البيبي:

لت. زدر  وپهلو  در سيىل  ز  گردن  ريشت زدر خنده وسبلت زدر تيز 

)1( بضم الغني وسكون الشني. عريان. أملس. مولود جديد بالعريب عورة. )برهان ص804(.
)2( بفتح األول وسكون الثاين وتأيت بمعنى. لطم. قطعة ورق. عمود. كتان.

           )برهان ص103 - طالئي ص523(.

رغم كل ما أويت إىل سليامن  من خري فقد أصاب قومه القحط والعطش فطلبوا منه أن يستسقي 
هلم فخرج مع قومه )ليدعوا اهلل( وليستسقي هلم فوجد نملة واقفة عىل ساقيها اخللفيتني رافعة يدهيا 
إىل السامء وتقول: )أللهم أنا خلق من خلقك ال غنى لنا عن فضلك، أللهم ال تؤاخذنا بذنوب عبادك 
اخلاطئني واسقنا مطرًا تنبت لنا به شجرًا تطعمنا به ثمرًا( فقال سليامن  لقومه ارجعوا فقد كفينا 

وسقيتم بدعاء غريكم.
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پلشت)1)- رشير.

- قول الكسائي:

يد مر آنرا كه دل وديده پليدست وپلشت. بادل پاك مرا جامه نا پاك رواست 

كبست)2)-نبات مر.

- قال الورمزدي:

نوش من شد زاند هانت كبست. روز من گشت از فراق تو شب 

آبخوست)))- جزيرة.

- قال أبو املثال:

راه دور از نزد مردم دور دست. رفت در دريا بيّكى آبخوست 

ملطخ.  أخرى(  معان  وهلا   76 ص  يف  اللفظة  هذه  )تتكرر  الشني  والثاين وسكون  األول  بفتح   )1(
خبيث.  خبث.  فضالت.  قذارة.  زبالة.  ملوث.  يسء.  نجس.  نكبة.  ممزوج.  قيح.  عفونة.  وسخ. 

)برهان ص265- عميد ص338- طالئي ص162-160(. فاسد. قتال. مضحك.  
)2( بفتح الكاف والباء وعىل وزن الست - حنظل. بطيخة. أبو جهل بمعنى سم وكل يشء مر يقال 

له ذلك )ومن مرادفاهتا(:
)عميد ص927(. كبسته وكبستو وكبست وتقال للعشب السام أيضًا  

)3( عىل وزن ناربوست وباملعنى نفسه إذا فتح حرف اخلاء وسكن الواو أي عىل وزن خاربشت. وتأيت 
)عميد ص35(. آبكند آبخست. آبخون. آبخو.   
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چست)1)- املحكم.

- قال الشهيد:

از مهه كس ببستم چست. بر گزيدم بخانه تنها يى 

انفست)2)- بيت العنكبوت*.

- قال اخلرسوي:

گرد بر گرد برتنيد انفست. عنكبوت بالش برتن من 

)1( بضم األول وسكون الثاين وهلا معان أخرى )جلد. رسيع. ضيق. حاد. ظريف ولطيف. حفيف(.
)برهان قاطع ص380(.      

)برهان ص121 - عميد ص199(. )2( بفتح اهلمزة والفاء عىل وزن برمست.  
* العنكبوت- ورد ذكره يف القرآن الكريم مرتني يف اآلية 41 من سورة العنكبوت، وهو دويبة تنسج 
أن  أحواله  ومن  قشعم  أبو  وكنيته  عنكب  للذكر  ويقال  ويؤنث  يذكر  وهو  عناكب  مجعها  اهلواء  يف 
ولده حال خروجه إىل الدنيا ينسج من غري تلقني وال تعليم. وعىل حقارته نسج عىل نبيني. أمرها اهلل 
فنسجت عىل الغار الذي فيه رسول اهلل حممد  ونسجت عىل غار النبي داوود عندما طلبه جالوت. 

وبيتها أوهن البيوت كام جاء يف السورة ومع ذلك حسدها الشاعر بقوله:
وطن مثله  يل  وما  إليه  تــأوي  العنكبوت بنـت بيتًا عىل وهـن 
سكن وال  إلف  مثله  له  وليس  واخلنفساء هلا من جنسها سكن 

)مطالعات املرتجم(        

لغز
ضيغيم وجــؤجــؤ  نــرس  وقادمتا  لـهـا فخـذا بكـر وسـاقــا نعـامـة 
والفم بالرأس  اخليل  جياد  عليها  حبتها أفاعي األرض بطنًا وانعمت 

للعذاب  وصورة  يطيعونه  ال  الذين  عىل  اهلل  لعقوبة  صورة  إرسائيل  بني  أنبياء  أحد  يوئيل  )جعلها 
)إهنا اجلرادة( والقحط الرهيب(     
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كالت)1)- قرية صغرية أقرب ما تكون إىل جبل مثل قلعة.

- قال الدقيقي:

تيغ تو از فرات بر آرد هننگ را. تري تو از كالت فرود آورد هزير 

الفخت)2)- ادخار.

- قال الرودكي:

خويشتن خويش را بكوش تويك خلت. با خردومند بى وفا بود اين بخـت 

هر كه بخورد وبداد از آنك بيلفخت. بخور وبـده كـه بـر پشيمـان نبـود 

السب  يف  الكلمة  وتستعمل  األصل،  من  املقطوع  بمعنى  بيخشت)))- 
فيقال:

ليكن مقطوع األصل واجلذر

 )4(-
)1( بفتح الكاف وعىل وزن حيات- قلعة. قرى القلعة التي تبنى عىل سفح اجلبل.)عميد ص948(.
- اسم ملدينة يف تركستان وقلعة وقرى كبرية انشأت عىل رأس اجلبل أو ظهره واسم لقرى من توابع 

)برهان ص923(. مدينة قندهار املشهورة التي تقع عىل رأس اجلبل. 
)برهان قاطع ص111(. )2( عىل وزن بد بخت - مل. مجع.  

الشجرة وأمثاهلا  له جذع مثل  الثالث وعىل وزن زردشت. أساس أي يشء  بفتح األول وضم   )3(
)برهان قاطع ص220(. وتأيت بالسني أيضًا للمعنى نفسه.  

)4( ال شاهد شعري هلا يف )لغت فرس( ومل يعلق حمققه األستاذ حممد دبري سياقى عىل ذلك يف حاشيته.
)املرتجم(        

ومن يشرتي دنياه بالدين أعجب عجبت ملبتاع الضاللة باهلــدى 
بدنيا سواه فهو من ذين أعجب واعجب من هذين من باع دينه 
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َزفت)1)- كبري وسمني وبخيل.

- قال عيل القرط االندكاين:

با خسيسان بفعل من جفتى. از لئيمـان بطبـع مـي تايى 

ُزفتى. وبدل  زفتى  بتن  كه  منظرت به زخمربست پديد 

رست)2)- صف من السوق ويسمى )وردة( أيضًا، ويطلع عليه بالعربية 
)صف(.

- قال اخلرسوي:

رست. دو  هندى  بر خادم  گردش  چون ملك اهلندست آن ديد گانش 

فرهخت)))- متأدب.

- قال الدقيقي.

كان بت فرهخته نبيست هست نو آموز. اي دل من زو هبر حديـث ميـازار 

)برهان قاطع ص581(. )1( بفتح األول وسكون الثاين تعني ضخم وسمني.  
)2( بضم الراء وسكون السني عىل قول عميد ص629.

)برهان ص829(. )3( عىل وزن رسسخت.     

فيتمه برسور  يومًا  الدهر  يأيت  ليس  أنا يف الدهر عليهم وابو الدهر وأمه 
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كلته)1)- مقطوع الذنب مثل احلامر والسباع وأمثاهلا.

- قال أبو الشكور:

كه دانا زد اين داستان در هنفت. بشاه ددان كلته روبـاه گفـت 

پسته)2)- الفستق.

- قال الشهيد:

دهان دارد چويك پسته لبان دارد بمى شسته 

جهان برمن چويك پسته بدان بسته دهان دارد.  

سفته)))- مال يدفع يف بلد أو إىل شخص ويسرتد يف مكان آخر.

- قول اجلالب البخاري:

سفته. نيز هيچ  نه  نزديك تونه نامه  اينك رهى بمژگان راه تو پاك رفته 

تفته)))- حار.
)5(-

)1( بفتح األول والثالث وسكون الثاين- تطلق عىل احليوان الذي هرم وعجز عن احلركة واحليوان 
)برهان ص925 - عميد ص950(. املقطوع الذنب واأللثغ الذي يعجز عن إخراج بعض احلروف. 

)د. معني ص784(. )2( بفتح احلرف األول وعىل وزن دسته.     
)برهان قاطع ص650 - عميد ص717(. )3( بفتح السني أو بضمها عىل وزن خفته. 

)املرتجم(. ومعرب الكلمة: سفتجة.   
مسحوق.  مضاء.  مكدر.  بمعنى  أيضًا  وتأيت  حممي.  حار.  جدًا.  ساخن  وتعني  هفته  وزن  عىل   )4(

)برهان ص 312 - عميد ص 188(. ملمع. خيط العنكبوت. وهي خمفف تافته. 
)املرتجم(. )5( الكلمة من غري شاهد.   
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لت لت)1)- قطعة قطعة.

- قال العسجدي:

بشكندش پّر وُمرز گردد لت لت. جغد كه با بـاز وباكلنـگان بـّرد 

بت)2)- صمغ النساجني.

- قال العامره:

ريشى چگونه ريشى چون ماله بت آلود 

گويى كه دوش تا روز باريش گوه پالود  

غلت)))- التدحرج.

- قال العنرصي:

زخون دلش خاك مهرنگ الك. بپيشش بغلتيد سامش بخاك 

باره  وباره  خلت  خلت  وتعني  والثانية  األوىل  التاء  وسكون  الثانية  والالم  األول  الالم  بفتح   )1(
)برهان ص1032(. )مرادفات( وتعني إربًا إربًا وقطعة قطعة.   

)برهان قاطع ص160(. )2( بفتح األول وسكون الثاين تأيت باملعنى أعاله.   
)3( بفتح األول وسكون الثاين وتعني دحرجة. سقوط وهي من غلطيدن. )برهان ص798(.

مشاهد غري  لألمر  ومشاهدًا  يـا ناظـرًا يرنــو بعيـــن راقـــد 
العابد ــوز  وف هبا  اجلنان  درك  تصل الذنوب إىل الذنوب ترجتي 
واحد بذنب  الدنيا  إىل  منها  أنـسـيــت أن اهلل أخــرج آدمــاً 
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رت)1)- خال وعريان.

- قال اللبيبي)2(:

فرمان كن وآهك كن وزرنيـخ برا نـداى 

رت ازو  رويت  آرمهه  وبرون  روى  بر   

جغبوت)))- القطن الذي حتشى به اجلبة والقباء ويسرتجع منها.

- قال الرودكي:

وبيمناك. رسد  باد  سو  برون  از  مو رس جغبوت وجامه ريمناك 

رخت)))- منزل وأثاث.

- قال الدقيقي:

فرود آمد از ختت وبربست رخت. جو گشتاسپ را داد هلراسپ ختت 

عميد  فرهنگ  يف  وردت  كام  وضمه  األول  وبفتح  ص536،  قاطع  برهان  يف  كام  األول  بفتح   )1(
ص624.

من  وكان  اهلجري  اخلامس  القرن  وأوائل  الرابع  القرن  أواخر  شعراء  من  مشهور  شاعر  لبيبي   )2(
)مطالعات املرتجم(. معارصي الشاعر فرخي.    

)3( عىل وزن فرتوت وجغبت التي تعني حلاف حمشو بالقطن ويسمى توشك.)برهان قاطع ص349(.
لفظة  الطويس مرص عىل  أن األسدي  أو چبغوت إال  اللفظة هي جبغوت  أن  املحقق يف احلاشية  أورد 
بعض  تشري  إذ  واحد  ملعنى  اللفظتني  أن  والظاهر  أيضًا  الشعري  الشاهد  يف  بلفظها  لورودها  جغبوت 

املعاجم يف لفظة جغبوت بالرجوع إىل جبغوت مثل معجم عميد ص452. )املرتجم(.
)4( بفتح الراء وسكون اخلاء- وتعني قامش. لباس. كالء. أشياء البيت. مستلزمات املنزل.

)عميد ص626(.        
القل به  سموت  عام  فقرصين  طلبت فنون العلم أبغي العىل 
فروع وأن املال منها هو األصل تبني لـي أن املحاسـن كلهــا 
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الچخت)1)- األمل.

- قال الكسائي:

جهان جاى بتلخيست هتى هبر وپردخت 

جزين بود مرا طمع وجزين بودم الچخت.  

فرغست)2)- عشب يطبخ ويؤكل ويسميه الزرادشتيون: )سبزه(.

- صدق املعاين العّبايس:

فرغستم. وليكن  ــی  ژاژن من  اي مري شاعر ست مهه ژاژ آنك 

كبت)))- نحل العسل.

- قال الرودكي:

چون بام ند داستان من برين. مهچان كبتى كه آرد انگبني 

)برهان قاطع ص110(. )1( بفتح األول عىل وزن بدبخت وتعني طمع. حاجة. توقع. 
)2( بفتح األول والثالث وعىل وزن رسمست عشب صحراوي.)عميد ص254(.

)برهان قاطع ص833(. )3( بفتح الكاف وسكون الباء- تطلق عىل نحل العسل. 

األمل قد غره طول  يا من بدنياه اشتغل 
والقرب صندوق العمل املوت يأتـي بغتــةً 
حتى دنى منك األجل ومل تزل مـن غفـلة 
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كلته)1)- احليوان الوحيش املسن واحليوان األهيل غري العامل املقطوع الذنب.

- قال أبو الشكور:

كه دانازد اين داستان در هنفت. بشاه ددان كلته روبـاه گـفت 

- نفسه يقول:

بود به چو برپشت كلته خران. گامن برد كش گنج بر اسرتان 

غوته)2)- الغوص.

- قال الفرخي:

چو غوته خورده در آب كبود مرغ سپيد 

زجشم وديده هنان شد در آسامن كوكب.  

ميشته)))- معلم اليهود.

- قال العامره:

بنشسته. ميشته  پيش  رسمست  ديدم چنني بتى كه صفت كردم 

)1( بفتح األول والثالث وسكون الثاين- وتطلق الكلمة عىل كل يشء ناقص ومقطوع وحقري وقصري 
وقليل وغري مرتب وتطلق عىل. غري فصيح والذي يف لسانه لثغة وال يستطيع إخراج احلروف عىل نحو 

)برهان ص925(. صحيح.       
)املرتجم(. تكررت هذه اللفظة يف ص 14 من األصل  

)عميد ص852(. )2( بضم الغني وعىل وزن ومعنى غوطة.   
)3( بكرس األول وفتح التاء- بمعنى )آموزكار(- معلم اليهود وتأيت بلفظة ميشنه أيضًا.)عميد ص1161(.
- معلم أوالد اليهود ويف القرن الرابع اهلجري كان يطلق عىل )املال( املختص بتعليم أوالد اليهود يف 

)فرهنكك نظام ج5 ص284(. خراسان )ميشته( وهي حمرفة عن لفظة عربانية.  
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فرتوت)1)- شيخ خرف.

- قال الرودكي:

جوان. بكرد  مرا  او  دولت  پري فرتوت گشته بودم سخت 

بسته)2)- احلرير امللون بعدة ألوان.

- قال املعرويف:

از نقش وازنگار مهه جوى وجويبار. بسته حرير دارد ]و[ وشى معّمدا 

مجست)))- يشء ما جواهر خسيسة لوهنا أزرق وبعضها مرضب باحلمرة.

- قال اخلرسوي:

گوهر رسخ چون دهم بجمست. دين من خرس ويست مهچو ميم 

)برهان ص816- عميد ص863(. )1( بفتح الفاء وعىل وزن مربوط. عجوز كبري السن وخرف. 
)2( بفتح األول وعىل وزن دسته- )يقول برهان قاطع أن احلرير املقصود هو الذي ينسج وينقش يف 

)برهان قاطع ص188(. مدينة اسرتاباد ومدينة كركان عىل وجه اخلصوص - املرتجم(. 
)3( عىل وزن الست. نوع من اجلواهر احلقرية القليلة الثمن ولوهنا نييل مائل إىل احلمرة. وقال بعضهم 

)برهان قاطع ص355(. لوهنا أزرق مائل إىل احلمرة وهذا املعدن يوجد بالقرب من مدينة طيبة. 

فيها مــا  ــرك  ت فيها  السالمة  أن  النفس تبكي عىل الدنيا وقد علمت 
يأتيها ــوت  امل قبل  كــان  التي  إال  ال دار للمـرء بعـد املـوت يسكنـها 
ثاوهيا خــاب  ــرش  ب بناها  وإن  فـإن بنـاهـا بخيـر طـاب مسكنـها 
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پست)1)- اليشء الذي يبسط عىل األرض.

- قال العنرصي:

وزپست چو آتش بگرا يد سوى باال. چون آب ز باال بگرايد سوى پستى 

)1( بفتح األول وسكون الثاين- هو نقيض الطويل أو العايل واألرض املستوية املسطحة املعبدة. وتأيت 
بمعنى خراب عكس عمران وتأيت كناية عن الرجل اخلسيس والبخيل والدون. )برهان ص259(.

ال يكون اهلجو معجبًا حتى يكون مغضبًا
طلب الرشيد من أبو فرعون الشاعر أن هيجو اجلالسني يف جملسه واحدًا واحدًا وله األمان فكان كلام 
هجا أحدًا قام مغضب ويده عىل سيفه والرشيد يضحك ويقول له: اقعد وأرضه فإنه شاعر، فيجلس 
ويرضيه ومل يبق سوى الرشيد فقال الرشيد: أحلقني بأصحايب، قال: يا موالي أمدحك؟ قال الرشيد: 

لسنا بحاجة إىل مدحك. أقسمت عليك بحيايت أن تلحقني هبم فأنشأ يقول:
ـــارون ــاس هل ــن ــع ال ــاي ــد ب ق يا عني سحي الدمع واستعربي 
التني ــن  م البعر  يــعــرف  ال  خـليــفــة أنــوك مــن فعلــه 
ديــن ــن  م ــن  ــدي ال هلـــذا  أف  ال بــد لألحـمـق مــن دولــة 

فقام الرشيد ويده عىل سيفه وقال له: يا ابن اخلنا بلغت يف اهلجو إىل هنا؟ فقال احلارضون: أقعد يا أمري 
املؤمنني وأرضه إنه شاعر فال يكون اهلجو معجبًا حتى يكون مغضبًا.

هذا غريب حيث أخذ الشاعر مااًل كثريًا للهجو ال للمدح
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ج

ورد هذا احلرف يف كتاب اهلل العزيز )3272( مرة وجاء يف ألفاظ/ الدعاء
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العربية  يف  اخلامس  احلرف  وهو  الفارسية  يف  السابع  احلرف  هو  اجليم 
وعدده يف حساب اجلمل )3(.

واجليم يف العربية تعني اجَلَمل القوي قال الشاعر:

هواريا راتعات  فيها  الرب  ترى  جتدين جياًم يف الوغى ذا شكيمة 

چ

هو احلرف الثامن فی األبتثية الفارسية وال وجود له يف اللغة العربية وإنام 
يستعمل يف اللهجات املحلية ويكون حسابه يف حساب اجلمل حساب حرف 

اجليم العربية وهو )3(.
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خيچه)1)- الربد)2( ]احلالوب[.

- قال الرودكي:

چون ستاره بر زمني از آسامن. خيچه مى باريد از ابـر سيـاه 

آماج)))- ركام من الرتاب يوضع عليه هدف النبل ]هدف الرماية[.

- قال العامره:

هر آنگهى كه بر آماجگاه او گذرى. رسشك ديده بر خسارتو فرو گذرد 

غليواج)))- الدبس.

- قال بلعّباس العبايس:

آن روز نخستني كه ملك جامه ش پوشيد 

غليواج. چو  من  ُبدم  كوشك  بركنگره   

)برهان ص1230(. )1( بفتح األول وفتح اجليم الفارسية وسكون اخلاء.   
)عميد ص1274(. - مصغر يخ )الثلج( وكناية عن أسنان املعشوق.   

)2( الربد بفتح الثاين حب الغامم وبالفارسية ژاله و تگرگ.)دستور العلامء ألمحد الفكري ج1 ص236(.
)برهان قاطع ص51(. )3( عىل وزن تاراج.      

حرث  يف  الزراع  يستخدمها  حديدية  وآلة  حمراث.  عميد:  يف  جاء  ما  منها  أخرى  معان  اللفظة  هلذه 
)عميد ص67(. األرض.       

)4( بفتح الغني وكرس الالم- نوع من الطيور اجلارحة- عصري التمر أي الدبس املعروف عند العرب.
)عميد يف لفظة دبس ص475 ص799(.      
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سارنج)1)- طائر صغري.

- صدق الصفار املرغزي:

رنجم. ندانى  مهى  بــربى  جانم  تو كودك خرد ومن چنان سارنجم 

ورتاج)2)- عشب الذي يدعى باخلّباز.

- قال املنجيك:

كليچه آفتاب وبرگ ورتاج. مثال بنـده، وآن تونـگــارا 

آكج)))- خطاف حديدي يسحب هبا السقاؤون الثلج من خمزنه.

- قال العنرصي:

را. كشتيش  گرفتند  بآكج  بجستند تاراج زشتيش را 

)برهان ص607(. )1( بفتح الثالث وعىل وزن نارنج- طائر صغري أسود ضعيف.  
واخلبازة  واخلباز  الغراب  بخبز  يسمى  الذي  العشب  من  نوع  كجواج-  وزن  وعىل  الواو  بفتح   )2(
وتدعى يف بعض مناطق العراق توله وهو عشب أخرض ويتوجه بأوراقه املستديرة نحو الشمس لذا 
يسمى عباد الشمس وهو غري عباد الشمس املشهور ويقول بعضهم أنه ورد أمحر يتفتح عندما تكون 

)برهان ص1175- عميد ص1226- نظام ص442(. الشمس يف سمه الرأس. 
)3( بفتح حرف الكاف وسكون اجليم- تطلق عىل كل خطاف ومنه الذي يسحب به الثلج من خمزنه 

)برهان ص48(. ومنها سالح يستخدمه البحارة لسحب سفينة العدو.  
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گوالنج)1)- حلوى تدعى )البرال(.

- قال اللبيبي:

گوالنج وگوشت وگرده وگوزاب وگادنى 

وگليم. وگنجينه  وگل  وگل  به  گرما   

واذيج)2)- غصنا الكرمة.

- قال الشاكر البخاري:

مهه واذيج پر انكور ومهه جاى عصري 

برزگرا بخورد  بر  كنون  ورزيد  زانچ   

غلج)))- عقدة احللقة.

- قال املعرويف:

اى آنك عاشقي بغم اندر غمى شده 

فكن. بر  غلج  بدامن  بيا  ــن  دام  

بصيغة گوالج  الكلمة  وتأيت  املحىل  واخلبز  احللوى  أنواع  من  نوع  النون  الكاف وسكون  بضم   )1(
)عميد ص1001(. وگالج وگوالنج أيضًا.    

)2( بكرس الثالث وعىل وزن ومعنى باديج وتقال واديج بالدال وازيج و واونج وإييج.
)برهان ص1169- عميد ص1217(.      

الباب. وقال بعضهم غلج حلقتان  يقفل هبا  التي  احللقة  الالم-  الغني وسكون  بفتح  او  )3( بكرس 
)برهان ص798(. وعقدتان تعلقان يف السقف وتأيت أيضًا باجليم الفارسية )غلج(. 
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خوچ)1)- عرف الديك ويسمى )خوچه( أيضًا.

- قال الفردويس:

سگاليده جنگ وبر آورده خوچ. سپاهى بكـر دار كـوچ وبلـوچ 

غارج)2)- الصبوح ]اخلمرة* التي ترشب يف الصباح[.

)1( بضم اخلاء- عرف الديك وتعني قوج أيضًا أي العنز اجلبيل  والكبش ذو القرون والكبش املقاتل.
)برهان ص 455- عميد ص548- طالئى ص245(.     

- نوع من نبات البساتني واحلدائق يشبه عرف الديك ويسمى باسمه جمازًا. 
)فرهنگ نظام ج2 ص610(.       

)عميد ص837(. )2( بكرس أو بفتح الراء وتأيت بلفظة غارجى وغازج وغارة أيضًا. 
- وتعني تناول الرشاب يف الصباح وتأيت باجليم الفارسية وبالزاي بدل الراء.     )برهان ص786(.

* - اخلمر من املحرمات عند مجيع األديان الساموية ومن الكبائر.
أواًل: يف الديانة اليهودية جاء يف العهد القديم:

1- قال الرب هلارون )ال ترشب مخرًا ومسكرًا أنت وبنوك معك... ثم قال هذه فريضة أبدية مدى 
الالويني-  )سفر  والطاهر...(  النجس  وبني  للعموم  واملحلل  للرب  املقدس  بني  لتميزوا  أجيالكم 

اإلصحاح العارش(.
2- )فرتاءى مالك الرب للمرأة... قال فاحذري أن ترشيب مخرًا وال مسكرًا وال تأكيل شيئًا نجسًا(

)سفر القضاة اإلصحاح الثالث عرش(.
3- )اخلمر جمون. والسكر عربدة. ومن هييم هبام فال حكمة له( )سفر األمثال اإلصحاح العرشون(.

حقوق  فينسوا  يسكروا  ألىل  املسكر  يدمنوا  أن  بالعضامء  وال  اخلمر  يرشبوا  أن  بامللوك  يليق  )ال   -4
← الناس وهيملوا دعوى املساكني( )سفر األمثال اإلصحاح 31(.    

قال رجل لرسول اهلل حممد : يا رسول اهلل علمني عماًل إذا عملته أحبني اهلل والناس ويثري مايل 
ويصح بدين ويطول عمري وحيرشين معك. فقال الرسول : هذه ست خصال.

إذا أردت أن حيبك اهلل فخافه واتقه وإذا أردت أن حيبك الناس فاقطع طمعك عام يف أيدهيم وإذا أردت 
أن يثرى مالك فأكثر من الصدقة وإذا أردت أن يصح بدنك فأكثر من الصوم وإذا أردت أن حيرشك 

اهلل معي فأكثر من السجود بني يدي اهلل الواحد القهار.
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تلهبهم. والئمهم  كله واخلمر  الليل  والساهرين  املسكر  للمبكرين صباحًا من طلب  )ويل   -5 →
الكناره والعود والدف واملزمار واخلمر رشاهبم ال يلتفتون إىل عمل الرب.. ويل لألبطال من رشب 

اخلمر، وللجبابرة من مزج السكر( )سفر شعيا اإلصحاح 5(.
6- )... اسمع يا بني وكن حكياًم وليكن قلبك دليلك وال تكن بني رشيبي اخلمر( )ملن الويل وملن 
الشقاء؟ ملن اخلصام وملن الفضيحة؟ ملن اجلراح من غري علة؟ ملن امحرار العينني؟ أال للذين يدمنون 

اخلمر ويسعون وراء السكر( )سفر األمثال اإلصحاح 23(.
تلدغ كاحلية  بالكاس وطاب مذاقها فهي يف اآلخر  إذا امحرت وإذا تألألت  تنظر إىل اخلمر  7- )ال 

وتلسع لسع العقرب( )سفر األمثال اإلصحاح 18-23(.
ثانيًا: يف الديانة املسيحية.

1- )ال ختف يا زكريا ألن اهلل سمع دعاءك وستلد لك امرأتك اليصابات ابنًا تسميه يوحنا. وستفرح 
به وتبتهج ويفرح به كثري من الناس ألنه سيكون عظياًم عند الرب ولن يرشب مخرًا وال مسكرًا...( 

)انجيل لوقا اإلصحاح األول(.
2- )كفاكم ما قضيتم من الوقت يف جمارات األمم سالكني سبل الدعارة والشهوة والسكر واخلالعة 

والعربدة...( )رسالة بطرس الرسول األوىل اإلصحاح 4(.
3- )األسقف هو وكيل اهلل جيب أن يكون بريئًا من اللوم غري معجب بنفسه وال غضوبًا وال مدمن 

مخر... ]وجائت يف طبعة وال سكري[...( )أعامل الرسل رسالة بولس إىل تيطس(.
4- )... ال ترشب مخرًا وال تتناول شيئًا يصدم أخاك...( )رسالة بولس إىل أهل رومه(.

5- )ال ختالطوا من يدعى أخًا وهو زان أو فاجر أو عابد أوثان أو شتام أو سكري أو رساق. فمثل هذا 
الرجل ال جتلسوا معه للطعام( )رسالة بولس إىل كورنثوس اإلصحاح 5(.

ثالثًا: يف اإلسالم احلنيف.
ورد التحريم والنهي عن اخلمر يف القرآن الكريم يف اآليات )219( سورة البقرة )90( سورة املائدة 

نستخلص منها:
عند  للخمر  اسم  واإلثم  القرآن  حرمه  حرام  واإلثم  كبريًا  إثاًم  فيها  أن  عىل  بالنص  حرام  اخلمر   -1
العرب كام يف كتب اللغة والشعر والتفسري )ذكر ذلك القاموس املحيط واجلوهري والرازي وحسن 

البرصي والطربيس وغريهم(.
2- اخلمر حرام ألهنا من عمل الشيطان ومن عمل بعمله دخل النار.

والطاغوت  األوثان  عبادة  باجتناب  كأمره  باجتناهبا  أمر  وتعاىل  سبحانه  اهلل  ألن  حرام  اخلمر   -3
والكبائر من اآلثام والفواحش وقول الزور فساواها هبذه املحرمات.
4- اخلمر حرام ألهنا رجس وهو وصف للميتة والدم وحلم اخلنزير.

← 5- اخلمر حرام ألهنا صادة عن ذكر اهلل سبحانه وتعاىل.    
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- قال العرتامي:

خوشا نبيذ غارج�ى بادوستـان يكـد له 

گيتى بآرام اندرون جملس ببانگ وولوله.  

→ 6- اخلمر حرام ألهنا تؤدي إىل التهلكة وإىل قتل النفس وقد حرمها اهلل.

7- اخلمر حرام ألهنا تؤدي إىل العداوة والبغضاء بني الناس ومها من اآلثام.
8- اخلمر حرام ألهنا قرنت باألنصاب وعودلت باألزالم.

9- األمر باجتناب اخلمر صدر من املوىل سبحانه وتعاىل عىل سبيل اإللزام ال التخيري.
رابعًا: يف السنة النبوية الرشيفة.

إذا أخذنا األحاديث املعتربة املعتمدة واملشهورة يف حرمة اخلمر التي نقلت عن الرسول األكرم حممد 
 يف كتب احلديث مثل: الكايف والوسائل. ومن ال حيرضه الفقيه واملسند. والبخاري. ومسلم. وأبو 

داود. والرتمذي والنسائي ومالك والبيهقي والطرباين وغريها فإهنا تزيد عن مخسني حديثًا.
خامسًا: أقوال األطباء.

اخلمر من السموم اخلطرة عىل حياة شاربيها. مترض األعصاب والنفس والعقل وتسبب اجلنون. ترض 
بالقلب. تساعد عىل اإلصابة بالرسطان. تسبب ارتفاع ضغط الدم تسبب داء السكر. تشمع الكبد. 
التناسلية  األمراض  شفاء  وتعيق  بالنسل  وترض  الدموية  والدورة  واألوردة  والرشايني  باملعدة  ترض 
إىل إضعاف  واجللد وتؤدي  العضالت  النقرس. ترض  داء  تفاقم  تسبب  العينني  البويل ترض  واجلهاز 

مناعة اجلسم بشكل عام وهلا يف شؤون اإلنسان وجسمه مآرب أخرى وقال أحدهم:
بالعقول يذهب  اإلثم  كذاك  رشب اإلثم حتى ضل عقيل 

وقال آخر:
وأن نرشب اإلثم الذي يوجب الوزرا هنانا رسـول اهلل أن نقــرب اخلنــا 

قول بعض احلكامء.
1- إن اخلمر صديق خائن جيب أن تكون دائاًم يف حذر منه.

2- إن اخلامرة مدرسة خترج للعامل )املرىض واملجانني واللصوص والفجار(.
3- إن اخلمرة قد جتعل الشقي سعيدًا باخليال ولكنها جتعل السعيد شقيًا يف احلقيقة ال اخليال.

)مطالعات املرتجم(.        
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تالج)1)- رصاخ وهلو.

- قال الطّيان:

وتالج. بانگ  با  نيد  بجنبا  در  آمد اين شب دير با مرد خراج 

تاراج)2)- النهب.

- قال الدقيقي:

دانى كه دل مـن كـه فكنـدسـت بت�اراج 

آن دو خط مشكني كه پديد آمدش ازعاج.  

برخفج)))- ثقل يقع عىل الناس أثناء النوم.

- قال اآلغاجي:

بوصال اندر ايمن ُبدم ازگشت زمان 

تا فراق آمد وبگرفتم چون برخفجا.  

فلج)))- الغلق ]وهو مغالق الباب[.

- قال عىل القرط األندكاين:

)برهان قاطع ص316(. )1( بفتح األول وعىل وزن كالج- فوىض. هرج ومرج. 
اللفظة بصيغة  النهب. والغزوة. والسلب وترد  العربية وعىل وزن تارات ومعناها تعني  )2( باجليم 

)برهان قاطع ص288- عميد ص358(. تاالن أيضًا.    
اللفظة  هذه  تدعى  الفارسية-  واجليم  العربية  وبالفاء  الثالث  وفتح  الثاين  وسكون  األول  بفتح   )3(

بالعربية كابوس وهبذا املعنى أيضًا تأيت اللفظة بحرف الياء بدل الباء.  )برهان قاطع ص172(.
)4( بفتح األول وسكون الثاين وباجليم االبجدية سلسلة ومفاتيح الباب. )برهان ص838(.
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فز كليدان در فرو هشته مدنگ در بفلجم كرده بودم استيوار 

آكج)1)- قالب)2(- حديدة تربط برأس خشبه.

- قال العنرصي:

را. كشتيش  فتند  گر  بآكج  بجستند تاراج ز شتيش را 

تنج)))- العرص.

- قال الرودكي:

]كاين[ جهان پاك بازى ونري نج. مهر مفكن برين سـراي سپنـج 

بتنج. سخت  كمرت  را  او  بد  نيــك او را فسـانـه دارى شـو 

)1( بفتح حرف الكاف وسكون اجليم - لفظة تطلق عىل كل كالب. )برهان قاطع ص48(.
هبا  يسحب  أو  النار  هبا  يقلب  املخلب  تشبه  الرأس  معقوفة  حديدة  كل  هو  والكالب  القالب   )2(

وتسمى بالعامية )جنكال( ويستخدمها أيضًا القصابون يف تعليق اللحم عليها. )املرتجم(.
والكالب والكلوب مجع كالليب وهي املهامز وحديدة معقوفة الرأس جير هبا اجلمر. وخشبة يف رأسها 

عقافة سواء منها أو من حديد. )املنجد ص694(.
وجامع  وخيام  وآموزگار  وكاتوزيان  ومعني  وعميد  قاطع  برهان  يف  اللفظة  هذه  عىل  أعثر  مل   )3(

وقاموس الفارسية لعبد النعيم واملعجم الذهبي للتونجي.
رشح األسدي الطويس معنى اللفظة قائاًل: )درهم فرشدن باشد(* يرتمجها فرهنگ طالئي إىل عصري 

)انظر طالئي ص73 وص 264(. خملوط.      

ال ختف أن يزول حتى يزوال متتع بالصبع ما دمت فيـه  
قرص البحث فيه كي ال يطوال وإذا أصاب رأسـك هـم 
من يرى يف احلياة عبئًا ثقياًل هو عبء عىل احلياة ثقيل 
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ترنج)1)- هو معناه نفسه.

- قال العنرصي:

تنگ. تنگ  بارگى  بر  ترنجيد  بتنجيد عذرا چو مردان جنگ 

سكنج)2)- باطل.

- قال أبو الشكور:

برنج. داردم  مهى  برنجيده  سكنجيده مهى داردم بدرد 

)1( بضم احلرف األول والثاين وسكون احلرف الثالث. فاكهة معروفة قرشها يصنع منه مربى ويعرف 
يف العربية بالتفاح املائي وتعني أيضًا املتعرج واملجعد واملشوش واملعصور. )برهان قاطع ص305(.
هلا اسم ثان وهو لفظة بالنك وهو معروف بالفارسية القديمة وكذلك يف كتب اللغة العربية املعتربة.

)فرهنگ نظام ص244(.        
ال بد أن مؤلف برهان قاطع قد حتقق من لفظة ترنج تعني بالعربية تفاح مائي إال أنني مل أسمع هبذا 
بني  واملشهور  التفاحيات  بعيد عن  القاطعة  ذات احلموضة  الرتنج من احلمضيات  واملعروف عندنا 
من  يصنع  إنه  نعم  رارنج.  العامة  عنها  يقول  نارنج  مثل  سائدة  هلجة  وهذه  )طرنج(  بالطاء  العامة 
قشورها مربًا لذيذة جدًا خصوصًا إذا أجريت عليها الطرق الصحيحة إلعدادها كتقشريها جيدًا حتى 
يذهب اللون األصفر اخلارجي للقرشة وتسلق حتى تبيض ثم تعامل مع السكر مع إضافة مطيبات 

)املرتجم(. كامء الورد أو اهليل وتكون مربًا لذيذة لآلكلني.   
)2( بفتح األول والثاين وسكون النون وبضم السني والكاف. عفونة. الشخص الذي رائحة فمه نتنة 
وتأيت بمعنى سعال. عض. قص او حلق. )برهان ص656 - عميد ص722 - نظام ج3 ص387(.

لغز
بالبناء متقنًا  كـــان  وإن  ما اسم يعرب بالرفع والنصب 
النداء ــل  ألج عــمــدًا  وبــنــوه  علــم مفـــرد وقـــد أنثـــوه 
ــاء ــي ــنــاقــض األش فــانــظــر ت أنثوه ومنه جاء علــم التذكيــر 
العمياء هـــذه  ــن  ع ليجىل  وهو ظرف فأين من فيه ظـرف 
)املنارة(
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خنج)1)- النفع.

- قال العنرصي:

خنج. زوست  وترا  تست  آن  مهه  مرا هرچه ملك وسپاهست وگنج 

جخج)2)- الغدة التي تظهر يف العنق وتسمى أيضًا )خرك(.
)3(-

فنج)))- فتق حيصل يف اخلصية والعانة.

- قال القريع الدهر:

تقويم بفّرتان چنان خـوار شـد امســال 

جون جغج بخمنارز و چون فنج بخالنگ.  

)1( بفتح احلرف األول وعىل وزن رنج وهلا معان أخرى مثل: )رسور - انس - طرب - باطل - 
)برهان ص450(. ضائع - فخر - دالل(.     

وتطلق  اإلنسان  عنق  يف  باذنجان  شكل  عىل  املرض  من  نوع  وهو  الثاين  وسكون  األول  بفتح   )2(
الكلمة أيضًا عىل نوع من احليوانات التي تشبه اخلفاش الكبري. )برهان ص343(.

- غدة يف رقبة اإلنسان تشبه الباذنجان ليس فيها مرض وتأيت بلفظة جخش وخجش أيضًا. 
)عميد ص445(.       

)3( ليس هلا شاهد شعري هنا.
علة  فيه  الذي  الشخص  مفتوق.  اخلصية  كيس  بمعنى   - النون  وسكون  بضمها  أو  الفاء  بفتح   )4(

)عميد ص882(. الفتق.       
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خنجه)1)- حرشجة حتصل عند لذة اجلامع بني الرجل واملرأة.

- قال العسجدي:

بس تيز دهدخازنه اش از ره كس طر. گر خنجه كنـد عذرا بربـامچـه مل 

نشكنج)2)- قرص اليد والبدن باألظافر.

- قال العنرصي:

تن بنفشه شدست ولب نارنج. وآن صنم را ز گاز وآز نشكنج 

آرنج)))- مفصل اليد الذي يتصل بالساعد حتت العضد )املرفق(.

- قال أبو الشكور:

گهى ببازى بازوش را فراشته داشت 

گهى برنج جهان اندرون سپرد آرنج.  

يغتنج)))- حية البستان.

- قال الشهيد:

)1( بفتح اخلاء واجليم عىل وزن پنجه وبضم األول أيضًا. )برهان ص450(.
)2( بكرس األول وضم الكاف وسكون الشني بمعنى أخذ األشياء بطرف رأس اصبعني أو بطرف 

)برهان ص1137(. األظافر.      
)3( بفتح احلرف األول والثاين وسكون الثالث والرابع عىل وزن نارنج وتأيت باهلمزة أرنج.
)برهان ص38-78- عميد ص50(.      

)4( بفتح الياء والتاء عىل وزن شطرنج - نوع من األفاعي لوهنا أصفر تكثر يف األعشاب اخلرضاء 
الكثيفة أي املروج اخلرض وليس هلا سم وتأيت الكلمة بالصيغ اآلتية: يغتج. يغنج. يفتج. يفيج. يفتنج. 

)برهان ص1234 - عميد ص1278(. بفنج.      
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امروز افعيست  مار  نوبت  مار يغتنج اگرت دى بگزيد 

- قال عيل القرط:

دو گيسو چو يغتنج وزلفى چو گژدم 

ابرو. دو  جبينش  بر  كربسه  دو  چو   

آگنج)1) و آگن)2)- أمعاء اخلروف التي حتشى بأشياء.

- قال الكسائي:

عصيب)3( وگرده برون كن وزو زونج نورد 

كن. بسامان  ازو  وآگنج  بيازن  جگر   

مرتبة  يعيل  وأن  ]الوزن  واحد  بمعنى  الكلمتني  كال  وهنج)))-  آهنج))) 
أحد[.

- قال ابو الشكور:

تو بر خاليق بر پّر مردمى بر هنج. چنانك مرغ هوا پر وبال برهنجد 

)1( بفتح الكاف الفارسية- بمعنى: حمشو ومملوء، وتطلق عىل أمعاء اخلروف املحشوة باللحم والرز 
)برهان قاطع ص49(. وتوابعها.     

)2( بالكاف الفارسية وعىل وزن دامن- تقال عىل كل يشء حيشى سواء بالقطن أو الصوف كاملالبس 
)برهان ص49(. واللحاف أو غري ذلك.  

)3( نوع من الطعام املطبوخ حيث حيشى أمعاء اخلروف )املغسولة جيدًا( باللحم والرز وبعض التوابل 
وتعرف عند العامة بـ)املمبار( وكثريًا ما تصاحب األكلة الشعبية املشهورة بـ)الپاچة(. )املرتجم(.

)4( بفتح اهلاء وسكون النون واجليم هلا معان أخرى وتأيت بلفظة آهنگ بالكاف الفارسية أيضًا.
)برهان ص56 - نظام ص135(.      

)برهان ص1216(. )5( بفتح األول وعىل وزن رنج هلا معان أخرى.  
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- وقال الرودكي:

پيشه كرده رنج جان آهنج را. آفريده مردمان مر رنـج را 

الفنج)1)- ادخار.

- قال ابو الشكور:

فراوان ودوست از هزار اندكى. ميلفنج دشمن كه دشمن يكى 

]أو  الفم  حول  يدور  ما  تعني  األلفاظ  هذه  نول))):  پوز)))-  فرنج)2)- 
أطراف الفم[.

- قال الرودكي:

از فرنج منش خشم آمد مگر. رس فرو كردم ميـان آبـخـور 

)برهان قاطع ص111(. )1( عىل وزن شطرنج وتعني مجع. وتأيت بأمر اجلمع مثل امجع ادخر. 
)2( بضم الفاء والراء- تعني أيضًا أطراف. حافات. حوايل. نواحي الفم من مرادفاهتا األخرى نس. 
)عميد ص869- 343(. فرها. نج. زك. زفر. زفو.     
)فرهنگ خيام ص321(. - يقول حممد عيل ترقي يف معجمه أن اللفظة بمعنى كابوس  
وتعني األغصان الكبرية التي تقلم لتنمو بدهلا أغصان أخرى وتأيت أيضًا بفتح األول والثاين وكذلك 

)برهان قاطع ص825(. بكرس األول وضم الثاين.      
)3( بضم األول وسكون الثاين وتعني كذلك املنطقة ما بني الفم واألنف للحيوانات من ذوات األربع 
وتأيت بمعنى جذع الشجرة ومنقار الطري وصحيح إذا جاءت بالزاي العربية. )برهان قاطع ص272(.

)4( عىل وزن غول وتعني أيضًا منقار الطري. جزء من الناس. فم اإلبريق. ورقبة اإلبريق.
)برهان ص1155(.        

وترد هذه األلفاظ أيضًا يف مكان آخر من لغت فرس ضمن مرادفات. ويف الصفحات 53، 62 من 
املتن. )املرتجم(.

والناس حولك يضحكون رسورًا ولدتك أمك يا ابن آدم باكـياً 
مـــرسورًا فــرحــًا  بــكــوا  إذا  فاحرص أن تكون يوم مماتك 
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منج)1)- نحل)2( العسل)3(.

- قال املنجيك:

)عميد ص1139(. )1( بضم األول وسكون الثاين. ذبابة. زنبور. وتقال منك بفتح امليم. 
)برهان قاطع ص1069(. - بضم األول تعني النحل عامة ونحل العسل خاصة.  

)2( النحل- قال القزويني يف عجائب املخلوقات يقال ليوم عيد الفطر يوم الرمحة إذ فيه أوحى اهلل 
إىل النحل صنعه العسل. فبني اهلل سبحانه وتعاىل أن يف النحل أعظم اعتبار وهو حيوان فهيم ذو كيس 
والطاعة  واملطعم  الرتع  وتدبري  املطر  وأوقات  السنة  فصول  يف  ومعرفة  العواقب  يف  ونظر  وشجاعة 
بنياهنا  إىل  وانظر  ذلك  عنك  دع  الفطرة.  وعجيب  الصنع  وبديع  وقائده  ألمريه  واالستكانة  الكبرية 
من الشمع واختيارها من مجيع األشكال الشكل املسدس خلاصية فيه. فاملربع خترج منه زوايا ضائعة 
بالنسبة لشكل النحلة املستدير. أما الشكل االسطواين عند تراصه تبقى فرج ضائعة خارج البيوت. 
املهندسون  يعجز عنها  قد  املوهبة  تلك  ُجرمه  النحل عىل صغر  وتعاىل  اهلل سبحانه  أهلم  فانظر كيف 

سبحانه اهلل ما أعظم شأنه وأوسع لطفه ومّنه.
األشكال.  هي  به  يتداوى  ما  وكمية  كيفية  ولكن  يكون  ما  أشهر  به  والتداوي  معروف  العسل   )3(
وآخرها  األخرى  بعد  الواحدة  تعمل  نار  وكية  حجم  ورشطة  عسل  رشبة  ثالثة  الطب  العرب  عند 
 قوله: الدنيا ستة أشياء مطعوم  هي الكي. والعسل من أرشف األطعمة. وينقل عن اإلمام عيل 
املاء  املرشوب   وأرشف  العسل  املطعوم  فأرشف  ومشموم  ومنكوح  ومركوب  وملبوس  ومرشوب 
يستوي فيه الرب والفاجر وأرشف امللبوس احلرير وهو نسيج دودة وأرشف املركوب الفرس عليه يقتل 

الرجال وأرشف املنكوح املرأة وأرشف املشموم املسك وهو من حيوان.
- وللعسل فوائد مجة منها: يقتل القمل ويصفي برشة الوجه عند النساء ويؤدي إىل نعومتها. ينمي 
اجللد اجلديد عوضًا عن اجللد املحروق سواء بالنار أو املاء احلار حيث خيلط مع دهن. يمنع اإلصابة 
يقيض عىل  مهدئ لألعصاب  أصلح  النفسية ألنه  احلاالت  ويفيد  اإلرهاق  ويمنع  والرصع  باجلنون 
يمنع  معًا.  واإلمساك  اإلسهال  يعالج  للمعدة  صديق  أحسن  والعسل  العيون.  يف  الرتاخوما  مرض 
الزيتون وهو نافع جدًا ملعاجلة قرحة املعدة. والعسل خري عالج  إذا ما خلط بزيت  الغثيان والتقيء 
املاء  يف  حملوله  يؤخذ  واألسنان  اللثة  التهاب  نتيجة  الفم  يف  البعض  عند  حتصل  التي  البخر  حلاالت 
عىل شكل غرغرة فيقيض عىل التهاب اللثة وآالمها توضع كمية منه عىل فرشاة األسنان وتدعك هبا 
كمية  وجود  من  للصدر  دواء  خيلو  ال  حيث  هلا  دواء  كل  سيد  فهو  الصدرية  األمراض  أما  األسنان 
يمنع اإلصابة  البدن  اليد وأطراف  الرعشة يف  يمنع  القلب  يقوي عضلة  للربو.  نافع  أبدًا.  فيه  عسل 
بالروماتيزم يزيل حىص الكىل يؤدي إىل زيادة حليب األم املرضع والعسل عالج لنوع من الرسطان 

)مطالعات املرتجم(. فهو صيدلية كاملة متنقلة.   
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هر چند حقريم سخنم عاىل وشريين 

آرى عسل شريين نايد مگر از منج.  

ترفنج)1)- طريق ضيق وصعب العبور.

- قال الرودكي:

راهى آسان وراست بگزين اى دوست 

وترفنج. كرانه  بى  راه  از  شد  دور   

فنج)2)- املريض بورم اخلصيتني.

- قال املنجيك:

چون كشى آن كالن دو خاية فنج. عجب آيد مـرا ز تـوكـه هـمي 

لنج)))- خارج الوجه.

- قال العامرة:

سبلت وريش وموى لنج ترا. گفت من نيز گريم اندركون 

- قال اللبيبي:

)برهان ص304 - عميد ص382(. )1( عىل وزن شطرنج وبفتح التاء والفاء- وتأيت برفنج.  

)2( بفتح الفاء أو ضمها وسكون حرف النون- كيس اخلصية. مفتوق. الشخص الذي فيه علة الفتق.

)برهان ص840- عميد ص882(.       
- وردت اللفظة يف الصفحة 19 من األصل )املرتجم(.

)برهان ص1041(. )3( بضم األول وسكون الثاين.    
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نه مهه كار تو دانى نه مهه زور تراست 

لنج پر باد مكن هيچ وكتف بر مفراز.  

شنج)1)- رأس اإلنسان والدواب.

- قال املنجيك:

غنجى. لرته  ــوده  آل بگه  گويى  پريى ودرازى ]و[ خشك شنجى 

غنج)2)- عدل.

- قال اللبيبي:

وآن باد ريسه هفتـه ديـگر غضـاره شـد 

واكنون غضارة مهجو ]يكى[ غنج پيسه گشت.  

)1( بفتح األول وسكون الثاين- رأس اجلبل. األرض الصلبة وفيها احلجر الكثري. ورأس اإلنسان 
)برهان ص736 - عميد ص783(. واحليوان.     

)2( بفتح األول وسكون الثاين- عدل. كيس من اخليش ونوع يسميه العرب اخلرج. وكذلك يقال 
)برهان ص801 - عميد ص851(. للغمز بالعني ودالل.    

وقس عىل ما قد مىض سلم أمورك للقضا 
الفضا ضاق  وربام  فلربام اتسع املضيق 
لك من عواقبه رىض ولرب أمر معضـل 
معرتضا تكن  فال  فاهلل يفعل ما يشـاء 
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كنج)1)- زاوية.

- قال الفردويس:

بخاك افكند نارسيده ترنج. اگر تند بادى بر آيد كن�ج 

لنج)2)- إخراج اليشء كقولك )لنج( و)آهنج(.

- قال الطّيان:

بكافش يشت وزو رسگني برون لنج. كـسـى كـورا بگيـرد درد قولنــج 

غنچه)))- وردة غري متفتحة)4(.

- قال العنرصي:

جهان جامه يوشيد مهرنگمل. چو رس كفته غنچه رسخ گل 

أحدب،  والقامش،  البدن  يف  التواءات  عكن،  طية،  كوشة،  ييغوله،  ومرادفاهتا:  الكاف  بضم   )1(
األشياء التي عىل ظهر اجلبل. وبكرس األول تعني فيل كبري اجلثة قوي له هيكل مهيب ومقاتل وتعني 

)برهان ص938- عميد ص959(. عند عميد زاوية.    
)برهان ص1041- عميد ص1017 وحسب احلركات(. )2( بضم األول وسكون الثاين.  

)املرتجم(. اعتمدت الرتمجة عىل رشح األسدي الطويس يف املتن.  
)برهان ص801- عميد ص851(. )3( بضم الغني وسكون الثاين وفتح اجليم.  

)املرتجم(. )4( هي )اجلنبدة( بالعربية.    

ــا      ولــكــن لــألعــادي ــوه ــان ــك ف واخوان اتـخذهتم دروعـاً 
ــؤادي ف يف  ولكن  ــوهــا       فــكــان وخلتهم سهامًا صائبــات 
ودادي عن  ولكن  صدقوا       لقد  وقالوا قد صفت منا قلوب 
فسادي يف  ولكن  صــدقــوا       لقد  وقالوا قد سعينا كل سعـي 
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غنچه)1) )أخرى(- اجلمع واخللط:

- قال أبو العباس العبايس:

ترف مهى غنچه كنى با شكر. هيچ ندانم بجه شغل اندرى 

املدح  ويف  )لنجه(  اهلجاء  يف  يقال  والوقار.  والتنعم  الدالل  لنجه)2)- 
)خراميدن(.

- قال اللبيبي:

نامهوار دو  وآن  كردند  دو  اين  كفش وصندوق ومهبل وكس زنش 

ازكـــار. مهــى  را  مجله  ــرد  ب كــو  هيچ كـس را گنـاه نيـست دريــن 

رفــتــار. بلنجه  را  يكى  وان  ايــن يكــى را بـخـنـجـه خفتـن 

)1( بضم األول وسكون الثاين وفتح اجليم الفارسية وتأيت بلفظة غنجه باجليم األبجدية.
)برهان ص801- عميد ص851(.      

)2( بفتح الالم واجليم وسكون النون وبضم األول وتأيت بمعنى )لب( فم وتقال عندما يكون طرف 
عىل طرف. أو حلقة عىل حلقة أو حزن عىل حزن وتأيت بمعنى اسمنت وخد ووجه وعارض والفم 
من الداخل. والذي يرى عىل بعد وقطعة من الوجه. ذقن وعظم الفك السفيل. ورجل ضعيف. عاجز 

)برهان ص1041- عميد ص 1018(. أي الشخص الذي يده وساقه عملهن ضعيف. 

أدالء استهدى  ملن  اهلدى  عىل  ما الفخر إال ألهل العلم  إهنم 
أعداء العلم  ألهل  واجلاهلون  وقدر كل امرئ ما كان حيسـنه 
الناس موتى وأهل العلم أحياء ففز بعلم تعـش حيـًا بـه أبـداً 
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ارميج)1)- النعالن

 )2(-

بنانج)))- الرجل الذي له زوجتان وتدعو كل واحدة األخرى )كوالنج( 
و)سنى(.

- قال الشهيد:

چنان كجا نبسازد بنانج باز بنانج. مهى نسازد باداغ عاشقى صربم 

بازپيج)))- حبل تربطه النساء واألطفال ويتأرجحون عليه.

)1( مل نعثرعىل هذه اللفظة يف املعاجم الفاريس/الفاريس- العريب/الفاريس- الفاريس/العريب املتيرسة 
لدينا أمثال: فرهنگ كاتوزيان. برهان قاطع. فرهنگ فاريس د. حممد معني. فرهنگ خيام. فرهنگ 
فاريس عميد فرهنگ آموزگار. قاموس الفارسية عبد النعيم. فرهنگ جامع. قاموس اإلنسان بكل 
لسان إنسان د. حممد غفراين ود. مرتىض آية اهلل زادة شريازي )جامعة طهران( وفرهنگ جديد ملحمد 
بندر ريكي إال أن آقا سيد حممد عيل )داعي اإلسالم( ذكرها يف معجمه فرهنگ نظام يف الصفحة 227 

من اجللد األول قائاًل: )اسم. نعلني وكفش مشريًا إىل لغة فرس(. )املرتجم(.
)2( ليس هلا شاهد شعري ولعل السب ترفع الشعراء يف هجائهم عن ذكر هذه اللفظة عىل الرغم من 
أن أسدي طويس ترمجها إىل نعلني ومل أجد ما يشري إىل سبب ذكرها من غري شاهد شعري وهو الذي 
دبري سياقي يف حاشية  املحقق حممد  الشعراء يف أشعارهم ومل يرش  أورده  ما  ألفاظ  بنى معجمه عىل 
الكتاب ص22 إىل أي تعليق سوى أنه قال يف إحدى النسخ كانت اللفظة بصورة )أرمج( التي هي 

األخرى ال أثر هلا يف املعاجم املتيرسة املذكورة. )املرتجم(.
)3( بفتح الباء وسكون النون الثانية وتأيت أيضًا بلفظة بنانجه وبنج وبناغ وتعني رضة.

)برهان ص205- عميد ص280(.      
أو قامش  تربط عليه خشبة  اهلواء  تربط هبا حلقة وتعلق يف  )4( عىل وزن ماربيج- خرزة عدد منها 
جيلس عليها األطفال والنساء يتأرجحون يف اهلواء خصوصًا أيام االحتفاالت. وتعني بالفارسية نوع 

)برهان ص151(. خبز أيضًا.   
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- قال أبو املثل:

بازيگر. پيج  باز  بر  زنگيانى  چو  ز تاك خوشه فروهشته وزباد نوان 

ورتيج)1)- السامين)2(.

- قال الزينبي:

دستك بكراعه مى بر آرد ورتيج. آيد از بـاغ بـى سـرود وبارنـج 

)زونج())) و)نكانه(- العصيب ]رضب من الطعام[.

- قال املعريف:

مهى ز آرزوى كري، خواجه را ]كر خوان[ 

بر. بخواش  خورش  نباشد  زونج  بجز   

)1( بفتح األول وكرس التاء وعىل وزن تدريج- طائر يشبه القطا ولكنه أصغر من القطا والذي يدعى 
بالعربية طائر السلوى والسامين وبالفارسية كرك وبالرتكية يقال له بلدرجني وبمعنى عتبة باب الدار.

)برهان ص1176- عميد ص1226(.      
)2( السامين من الطيور القواطع وهو من رتبة الدجاجيات ويعرف يف بالد الشام بالغري ويسمى أيضًا 
السلوى )ألنه يشبهه( وهو طائر يلبد باألرض وأفراخه تطري بمجرد خروجها من البيضة حلمه من 

)حياة احليوان للدمريي ج2 ص23(. اللحوم املحللة إمجاعًا.   
)3( بفتح األول والثاين وسكون النون. أمعاء اخلروف حتشى باللحم حتى متتلئ وجتفف. تطبخ وقت 
احلاجة ثم تؤكل. وتأيت بكرس األول أيضًا وتأيت باملعنى نفسه إذا أبدلت بالنون باء. )برهان ص593(.
املعروفة  الباسطرمة  تعني  اللفظة أهنا  برهان قاطع هلذه  الذي أورده  الوصف  أعتقد بموجب هذا   -

والتي يشتهر هبا أهايل املوصل الكرماء. )املرتجم(.

تدوس عىل الفضائل يف حذاكا تصون حذاك من تلف ولكن 
شقاكا من  الرذائل  بأوساخ  ومتسحه وقـد سـودت نفسـاً 
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آخشيج)1)- ضد.

- قال أبو الشكور:

برگامر. ــرو  ب آخشيجش  يكى  كجا گوهرى چريه شد زين چهار 

پخچ)2)- متورم من اجلرح أو من ضغط يشء.

- قال العنرصي:

رسو تنش را بازمني پخچ كرد. اگر بر رس مـرد زد درنــربد 

فرخج))) وپلشت وفرژاكن- هذه األلفاظ بمعنى النجس والقبيح.

- قال اللبيبي:

اى بلفرخج ساده هـميدون مهه فرخ�ج 

بلفرنج. ملعونت  وُكنيت  فرخج  نامت   

)1( بكرس الرابع وسكون الياء تعني نقيض- خمالف- ضد.
)برهان ص32- عميد ص45- نظام ص192(.     

)برهان ص241- عميد ص316(. )2( بفتح األول وسكون الثاين واجليم الفارسية.   
أورد كل منهام معاين أخرى مل يتطرق أي منهم إىل معنى واحد مما ذكره أسدي طويس.

- يقول حممد عيل داعي اإلسالم يف معجمه فرهنگ نظام يف الصفحة 48 من املجلد الثاين: أن اللفظة 
)املرتجم(. مبدلة من بخش.  

)3( بفتح الفاء والراء وسكون حرف اخلاء- قبيح وقذر وكذلك تقال برخج و ورخج أيضًا. 
)عميد ص864(.      

- وردت يف برهان قاطع بلفظة فرخچ باجليم الفارسية قائاًل:
بفتح األول والثاين وسكون الثالث وجيم فاريس: عجز احلصان وباقي احليوانات وتقال بمعنى قبيح 

)برهان ص817(. وغري مجيل وتأيت بمعنى رشوة. هدية.  
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- وقال أيضًا:

نامش چو نام تو بفرخجى بگسرتيد. گويند هجو كرد فالن بلفرخـج را 

كلخج)1)- وسخ عىل اليد والبدن.

- قال العامرة:

ريش پر از گوه ومهه تن كلخج. گنده وبى قيمت ودون وحقري 

نخج)2)- عشب خشن يتخذه الكناسون لكنس األرض.

- قال الطّيان:

ريش پريان زرد از بس دود نخج. دست وكّف پاى تّران پر كلخج 

)1( بفتح الكاف والالم وتأيت باجليم الفارسية أيضًا )كلخچ( عىل قول برهان قاطع.
)برهان ص926- عميد ص950(.      

)2( بفتح النون وسكون اخلاء- هي املكنسة- عشب يشبه املكنسة التي تنظف هبا األرض وتأيت باجليم 
)برهان ص1128- عميد ص1177(. الفارسية أيضًا.     

أحدهم ينصح الناس دومًا ويقول:
إياك أن تتزوج عىل امرأتك إال أن وطنت نفسك عىل نكد الدهر، ثم أوقعه اهلل تعاىل فيام كان حيذر 

الناس منه، وتزوج عىل امرأته فأنشد يقول:
اثنتني زوج  البالء  حاز  وقد  تزوجت اثنتني لفـرط جهلـي 
نعجتني ـــرم  أك ــني  ب ــم  ــع أن فقلت أعيـش بينـهـام خـروفاً 
ببليتني ـــــاًم  دائ ـــًا  ـــذاب ع فجاء احلال عكس احلال دوماً 
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گيج)1)- األمحق واملعجب بنفسه ومن يمدح نفسه.

- قال القريع ]الدهر[:

مهه با حيزان حيز ]و[ مهه باگيجان گيج 

شنگ. باشنگان  مهه  ]و[  دزدان  با  مهه   

كلج)2)- االنكسار والتعجد.

- قال الشاكر البخاري:

فرى زان زلف مشكينش جو زنجرب 

كلج. بر  كلج  ــزاران  ه سد  فتاده   

كلج))) )أخرى(- سلة احلامم أو اخلبز.

)1( بكرس األول وسكون الثاين وباجليم األبجدية وتأيت باجليم الفارسية أيضًا وتعني املتفاخر بنفسه 
متوحش.  مغموم.  تائه  حريان.  موله.  قلق.  مشوش.  بمعنى  وتأيت  ومتكرب  بنفسه  ومعجب  مزهو 
حمزون. وأبله. أمحق. قليل الذكاء- وتأيت كيج )برهان قاطع ص1022- طالئي ص154 يف لفظة 

بريشان- ص518-488(.
)2( بكرس الكاف وسكون الالم- زنبيل. سلة. الفاكهة الباقية عىل األشجار وتكون قشورها جمعدة 

)برهان ص926- عميد ص950(. منكمشة.     
)3( بكرس األول وسكون الثاين وتأيت بفتح األول وسكون الثاين واجليم الفارسية أيضًا.

)برهان ص926- عميد ص950(.       

نقشه عــىل  املــقــاديــر  ــري  جت هلل فــي عـالـمـه خـاتـــــم 
نبشه من  نفسك  عىل  واحذر  ال تنـبـش الشــر فتبــىل بــه 
عرشه عن  السلطان  ينزل  عواقب البغـي لـها مصــرع 
كرشه يف  الكبش  رأس  أدرج  وإن زها الكبش بشحم الكىل 
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- قال الطّيان:

سد كلج پر ازگوه عطا كرد بريــن ريش 

گفتم كه بر آن ريش كه دى خواجه مهى شاند.  

لج)1)- ركله.

- قال املنجيك:
يك روز بگر ما به مهـى آب فروريـخت 

دهليز. ــردر  ب بغلط  لج  ــزدم  ب ــردى  م  

- وقال اليوسف العرويض:
آسامنش. ز  ــارد  ب شمشري  وگــر  معـاذ اهلل كه نالـم من ز خشمـش 
توانش. كردن  هم  پخج  لج  بيك  بيك پف خف توان كردن مر اورا 

خلچ)2)- زاج)*( الصباغني األسود.

- قال الطّيان:

بينى آن زلفينگان چون چنرب باالن بخم 

كش بلخچ اندر زنى ايدون شود چون آبنوس.  

)1( بفتح األول وسكون الثاين- رفس. لطمة. ركل. وتعني خصومة. نزاع. مناقشة. خمالفة. عناد.
)برهان ص1032- عميد ص1009(.      

األسود.  الزاج  وهو  أيضًا  والثاين  األول  وبفتح  الفارسية  واجليم  الثاين  وسكون  األول  بفتح   )2(
)برهان ص1032- نظام ج4 ص480(. الغاسول واألشنان ويقال له زاغ الصباغني أيضًا. 

* الغاسول ما يغسل به مثل الصابون. األشنان ما تغسل به اليد من احلمض وهو عىل أنواع ألطفها 
)مطالعات املرتجم(. األبيض ويسمى بخرء العصافري ]جمازًا[ واألصفر منه وكالمها منٍق. 
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لفج)1)- الشفة الغليظة. وتطلق عىل الشخص الذي شفتاه متهدلتان.
- قال الفردويس:

يال. ورده  آ  وبر  لفج  فروهشته  خروشان بكابل مهى رفت زال 

للرشاب  آنية  النهر  وراء  ما  أهايل  يتخذونه  ناضج  غري  بطيخ  سفج)2)- 
فيفتحونه ويفرغون حشوته.

- قال أبو املثل:

نقل ما خوشه انگور بود ساغر سفج 

بلبل وصلصل را مشگر وآبست عصري.  

بفج)))- الشخص الذي خيرج من فمه لعاب عند الكالم.
- قال الشهيد:

قى اوفتد آنرا كه سـرو روى تو بـى نــد 

ز آن خلم و از آن بفج چكان بربر وبر روى.  

اللحم  الزعل. وقطعة  الشفتني عند  البعري وبروز  الفاء- فم غليظ مثل فم  )1( بفتح الالم وسكون 
بالعظم يقال هلا لفج وللمرأة سيئة العمل. الفاحشة. وباجليم الفارسية صحيح أيضًا. 

)برهان ص1073- عميد ص1014(.      
الفارسية بمعنى  الفارسية. فاكهة غري ناضجة. وتأيت باجليم  الثاين واجليم  )2( بفتح األول وسكون 

)برهان ص651- عميد ص717(. الرشاب املثلث.  
املثلث: الرشاب يطبخ حتى يذهب ثلثاه )الفريوز آبادى يف اجلزء األول ص169(.

)3( بفتح األول وسكون الثاين وتأيت باجليم الفارسية أيضًا. )برهان ص196- عميد ص273(.

يتواضع من  الناس  رفيع  فــإن  تواضع إذا ما شئت يف الناس رفعة 
أرفع منك  هم  قــوم  حتتها  فكم  وال متش فوق األرض إال تواضعاً 
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نمچ)1)- رطوبة.

- قال العنرصي:

بــآرايــش. ــود  ب نـــادان  مهچو  سنگك بى نمچ و آب بى زايش 

سمچ)2) وآهون)))- النقد ]يف األرض[.

- قال الرودكي:

زير او سمچيست بريون شو بدوى. ى بجوى  شو بدان كنج اندرون مُخّ

- قال منجيك:

ايدون كه بدان سمچ توان كند تزيزى. يّكيش رسونست بباليده ورستيــز 

من  وإذا سقط يشء  ولوائه  العلم  مثل نصب  واإلقامة  النصب  هج)))- 
يدك واستقام عىل األرض قيل )هج كرد(.

- قال املنجيك:

گردون علم حمنت بربام تو هج كـرد 

بينى سخت خويش بكوس وعلم اندر.  

)1( بفتح األول وسكون الثاين وباجليم الفارسية وتعني الرطوبة القليلة. ندى. قطرة. طراوة. غبار. 
)برهان ص1146- عميد ص1200- طالئي ص572(. دموع.   

)2( بضم احلرف األول وسكون امليم واجليم الفارسية وتأيت باجليم العربية أيضًا بمعنى غار. طريق 
حتت األرض. نقب. رسداب. سجن حتت األرض. ويقال سمچه وسمجه. )برهان ص664- عميد 

ص729(.
)3( بضم اهلاء عىل وزن قارون. )برهان ص57- عميد ص77(.

)4( بفتح األول وسكون الثاين. )برهان ص1194- عميد ص1244(.
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خشتچه)1)- ما حتت األبط من الثوب. بعضهم يسميه )سونجه( وبعضهم 
اآلخر يسميه )كشه بن(.

- قال العامرة:

بجاى خشتچه گر منشك نافه بر دوزى 

بلغت. از  گنده  بوى  نشود  كم  ايچ  هم   

من  اما  املنصهر  فيها  يصب  الصفصاف  خشب  من  غصن  خفچه)2)- 
الفضة أو من الذهب.

- قال ابو الشكور:

را. جاره  بى  بيد  بكو  بخفچه  بفرمود داور كه من خواره را 

- قال الرودكي:

معصفر گون بوستش او خود سپيد. رسخى خفچه نگـر از سـرخ بـيد 

)1( بكرس األول وفتح اجليم الفارسية- تطلق عىل قطعة القامش التي تكون من اجلهات األربع حتت 
)برهان قاطع ص437- عميد ص533(. األبط وبني إزار الزندين وتأيت بمعنى مرآة الركبة. 

يف  يصب  الذي  النحاس  أو  الفضة  أو  املصهور  الذهب  وتعني  الفارسية  واجليم  اخلاء  بفتح   )2(
القالب. وكذلك فرع الشجرة املستقيم العايل الطويل مثل فرع شجرة الصفصاف وتأيت بلفظة )كاكل(

)برهان ص443- عميد ص538(. و)كبيسو( أيضًا.   

بد صداقته  مــن  مــا  لــه  عـــدوًا  ومن نكد الدنيا عىل احلر أن يرى 
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سوفچه)1)- سبيكة ذهب.

- قال املنجيك:

بيكى لقمه كه برخوان تو كرد آن مسكني 

كنون. مفروش  زّرش  سوفچه  بيكى   

ديوچه)2)- دودة صغرية تكون يف الصوف فتفسده.

- قال املنجيك:

كه پديدار شدت ديوچه اندر نمدا. دل بپري داز زمانى ومنه پشت بدو 

دغدغة  عىل  تدل  األلفاظ  هذه  وكلخرجه)))-  ودغدغه)))  غلغليچه))) 
الناس من حتت إباطهم أو من ظهرهم ليضحكوا.

)1( بضم السني وفتح اجليم الفارسية وعىل وزن دوكچه تقال لسبيكة الذهب أو الفضة.
)برهان ص678- عميد ص742(.     

)برهان ص526- عميد ص608(. )2( بكرس الدال وفتح اجليم الفارسية.  
)3( بكرس حريف الغني وبفتح اجليم الفارسية. حتريك أصابع اليد حتت األبط وحك اجلانب وباطن 

)برهان ص798(. كف قدم اإلنسان.    
)4( بفتح األول والثالث وعىل وزن خللخه. تعني إرعاب وختويف وتشويش وبكرس األول والثالث 

)برهان ص498- عميد ص583(. تعني ما جاء يف أعاله.   
)5( ال يوجد مثل هذه اللفظة يف فرهنگ برهان قاطع وال يف فرهنگ عميد ويشري املحقق حممد دبري 
سياقي يف حاشية الصفحة 26 من األصل أن اللفظة )كل خوجه(. وهذه تعطي نفس املعاين الواردة 

يف أعاله كام يف برهان ص998 )املرتجم(.

النعم تزيل  املعاص  فإن  إذا كنت يف نعمة فارعها 
النقم رسيــع  ــه  اإلل فــإن  وداوم عليها بشكر اإلله 
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- قال اللبيبي:

چو بينى آن خر بدبخت را مالمت نيست 

كه برسكيزد چون من فرو سپوزم بيش.  

چنان بدانم مـن جـاى غلغليچه گـهش 

خريش. بخنده  فتد  اول  باملش  كجا   

موسيچه)1)- طائر أبيض اللون يشبه القمري ويقال له دبيس أيضًا)2(.

- قال اخلرسواين:

بر رسو بنان هريكى ُنبى خوان. موسيچه وقمرى جو ُمقر يا نند 

)1( يتصل الثاين مع األول وباجليم الفارسية املفتوحة تعني الطائر األبيض اللون الذي يشبه الفخاته 
وهي التي تضع بيضها يف أطباق والكاسات وحافات رفوف البيوت وتأيت بأفراخها ويسميها بعضهم 

)برهان قاطع ص1102(. الصعوة موسيجه أو األبابيل.   
قال داعي اإلسالم أن الشاهد الشعري يف )لغت فرس( عىل هذه اللفظة غري صحيح.

)فرهنگ نظام ج5 ص259(.      
)2( الدبيس- ذكره امليداين يف السامي يف األسامي عىل أنه طائر يشبه الفخاته والبعض يسميه الصعوة 

أو أبابيل. )السامي يف األسامي ص293(.
الصعوة- نوع من العصافري الصغرية محراء الرأس وهي بفتح الصاد وسكون العني واجلمع صعو

أعلم ما  ــاءين  س قد  كام  جهيل  لو كنت أجهل ما علمت لرسين 
يتكلم ألنـــه  اهلــــزار  حــبــس  كالصعو يرتع يف الرياض وإنـام 
)دمريي ج2 ص55(.       
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كوچ)1) وچغد وچغو- األلفاظ كلها بمعنى )البومة()2(.

- قال العنرصي:

دزد گه داشتند كوچ وبلوچ. اندر آن ناحيت بمعدن كوچ 

لوچ)))- األحول.

- قال اخلطريي:

آن تويى كور وتويى لوچ وتويى كوچ ]و[ بلوچ 

لنگ. بابِت  وتويى  دول  وتويى  گول  تويى  آن   

بر))) واج- ماء املطر الذي يقطر من سقف البيت.
)5(-

)1( بضم األول وسكون الثاين واجليم الفارسية تعني طائر البوم النحس وكذلك تعني اساًم لطائفة 
)برهان قاطع ص948(,. من الناس يعيشون يف الصحراء ويتنقلون من مكان إىل مكان.  

)الظاهر أنه يعني البدو الرحل( )املرتجم(.
به  الناس  ويتشائم  الوحدة  حيب  برصه  لضعف  بالنهار  يربز  ال  معروف  طائر  البوم  أو  البومة   )2(
واحليات واألفاعي هترب من صوته. البوم ذليل بالنهار حيث جتتمع عليه الطيور إن وجدوه وتنتف 

ريشه وهلذا ينصب الصياد يف الشبكة بوم واللفظة تطلق عىل الذكر واألنثى. )مطالعات املرتجم(.
)3( بضم احلرف األول وسكون الثاين واجليم الفارسية تعني )كاج( والتي تعني بالعربية أحول وتأيت 

)برهان قاطع ص1043(. بمعنى )لوت( التي هي عريان ومكشوف وبال حجاب.  
-أورد هلا عميد مرادفات منها چب چشم. چشم گشته. كج چشم. كالج. )عميد ص1019(.

)4( ال أثر هلا يف املعاجم املتيرسة هبذا االسم.
)5( مل يورد األسدي الطويس يف معجمه لغت فرس شاهد شعري هلا وال شاعر ومل يشري حمقق املعجم 

أي تعليقه عنها يف حاشية الصفحة 27. )املرتجم(.
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فيه  حيفظ  وما  احلوض  ]تعني  مرتادفات  وشمر)))-  وآبگري)2)  غفچ)1) 
املاء[.

- قال العنرصي:

هبر غفچى براز فرخسته پنجاه. هبر تىّل براز خستـه گروهـي 

كاچ)))- لطمة.

- قال العنرصي:

وبمشت. بكاچ  برس  رس  كوفته  مرد را كرد گردن ورسو ُپشت 

)1( بضم األول وسكون الثاين واجليم الفارسية مكان عميق. قرب. حوض ماء. مستنقع. وتأيت بمعنى 
سندان احلداد والصفار. سيف مسقي وأي يشء مستقيم وطويل. )برهان ص797(.

- وتأيت غفج باجليم االبجدية أيضًا. )عميد ص847(.
اإلنسان  يدخل  بالكر  املسمى  العام  احلامم  فيه  يعمل  حوض  ص26(  )برهان  بادكري  وزن  عىل   )2(

)عميد ص39( جسمه كله فيه.   
)3( بفتح الشني وامليم وعىل وزن قمر. )برهان ص733- عميد ص781(.

)4( باجليم الفارسية عىل وزن ماج وتعني ظلم ولطمة عىل الرقبة )عىل القفا(. )برهان قاطع ص869(.
- هي عوض عن كاش بمعنى أمل وحرسة ويف الپهلوي أيضًا كاچ وهي بدل كاج )باجليم العربية( 
بمعنى شجرة الصنوبر وتعني لطمة ألن تبديل حرف اجليم األعجمي بالشني جائز يف الفارسية وكاج 

)نظام ج4 ص164(. بالسنسكريتي تعني زجاجة بلور.  

وال تنزعج أبدًا من حرج بتدبري موالك كن راضياً 
إذا ضاق أمر أتى بالفرج جرت عادة اهلل يف خلقه 
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پسيچ)1)- هتيئة عمل.

- قال الفردويس:

پسيچ. ودانش  وراى  هشيوارى  بدو گفت زو خود مينديش هيچ 

كيچ)2)- مفرق يعني حصة حصة.

- قال الرودكي:

بجمله خواهم يك ما هه بوسه از تو بتا 

توزى. من  فام  كه  نخواهم  كيچ  بكيچ   

أنظر  د. حممد معني يف معجمه  يقول  قاطع وعميد.  برهان  بشكلها يف  اللفظة  أعثر عىل هذه  مل   )1(
)بسيج( ويقول نظام أهنا مصدر من بسيجيدن وهلذا فإهنا تعني بسيج وإعراهبا:

- بفتح الباء وكرس السني وتعني. التعبئة. التهيئة. العزم. أسباب. جهاز. سالح. قصد. استعداد.
)برهان ص190- عميد ص268- طالئي ص116(.     

)2( بكرس األول وسكون الثاين واجليم الفارسية وعىل وزن پيج وهي بمعنى كم اندك خرد. آهسته و)كيج 
كيج( قلياًل قلياًل جزء جزء. كمية كمية. قطعة قطعة. حصة حصة. )برهان ص963- عميد 972(.

مسألة
عمها ـــا  وأن عمة  ويل  ولـي خالة وأنــا خالـها 
نأمتها ـــد  أمح ــة  ــع رشي ولسنا هيدوًا وال مرشكني 

صورهتا األول: رجل له امرأتان قد أولد األوىل بنتًا واألخرى ولدًا ثم زوج بنته من أ]ي امرأته التي 
ولدت له ابنًا فولدت بنتًا فهي خالته وهو خاهلا.

الصورة الثانية: رجل له ابن والبنة اخ من امه فزوج أخاه من أم أبيه فولدت بنتًا فهي حقًا عمته وهو 
عمها.
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كا بليچ)1)- أصبع القدم الصغري.

- قال العسجدي:

پا بكفش اندر بكفت وآبله شد كابليچ 

از بسى غمها ببسته عمر كل )؟( پا را بپا.  

)1( بسكون الباء وكرس الالم تعني اخلنرص وهو االصبع الصغري يف اليد والقدم ومرادفاهتا كالوس 
)عميد ص913(. وكليك أيضًا.    

- عىل وزن ماربيج وبمعنى كابلج االصبع الصغري لليد والقدم. )برهان ص868(.
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احلاء- هو احلرف التاسع يف الفارسية وال يوجد هذا احلرف يف الكلامت 
الفرس  ويلفظه  عريب  فأصلها  حاء  حرف  فيها  التي  أما  األصل  الفارسية 

)هاء(.

واحلاء- هو احلرف السادس يف العربية وعدده يف حساب اجلمل )8(.

احلاء- يف العربية املرأة السليطة

قال أبو الرويداء:

وأنت ابن حاء آخرها مثل منجل تـميش بنو العنقاء وإين مـخرق 
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احلروف  يف  السابع  واحلرف  الفارسية  يف  العارش  احلرف  هو  واخلاء- 
العربية وعدده يف حساب اجلمل )600(.
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كاخ)1)- القرص.

- قال الفرخي:

هـر روز شـادى نـو بـنـيـاد ورامـشــى 

زين باغ جّنت آيني، زين كاخ كرخ وار.  

فيها  تكثر  التي  واألرض  امللح  األرض  وبمعنى  املشتى  ديوالخ)2)- 
احلجارة واحلىص.

- قال العنرصي:

تنى فرجه ميان چون موى الغر. چريده دي�والخ آگنـده پهــلو 

سنگ الخ)))- األرض التي تكثر فيها احلجارة.

- قال الفرخي.

بر سنگ الخ دشت فرود آمـدى خجـل 

خار. ميان  ــدر  وان ــاره  خ ميان  ــدر  ان  

)1( بسكون اخلاء تعني القرص والقلعة. البناء العايل والكبري الذي فيه عدد كثري من الغرف وكذلك 
احلصن والدار الكبرية املقامة وسط البستان خارج املدينة. وتعني املطر أيضًا. 

)برهان ص870- عميد ص915(.      
- ولفظة كاخ قديمة جدًا يف اللغة الفارسية. ويعتقد أهنا من ككش السنسكريتية وكته يف لغة األوستا. 

)نظام ج4 ص165(. وتعني اآلتية من السامء )ويقصد املطر(.  
)2( مكان الشيطان ]جمازًا[ - صحراء واسعة وخميفة وبعيدة عن العمران.

)برهان ص527- عميد ص609(.      
)3( بسكون الكاف- وتعني سنكستان ومكان وحمل الصخور والخ تأيت بمعنى مكان ومقام. 

)برهان ص672- عميد ص736(.      
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درواخ)1)- الصح واليقني كأن يقال ظني بفالن صحيح.
- صدق الرودكي:

شد. درواخ  بدو  ماليده  كار  چونك مالنده بدو گستاخ شد 

چخامخ)2)- كيس حيمله املرء يضع فيه درامهه ومشطه.

- قال ابو الشكور:

برد چخامخ من از جامه من جامه نربد 
جامه از مرشعه بز دندهم از اّول تري.  

چهل و پنج درو سـوزن وانكشرتيـى 
قلم وكارد بربدست يكى شوم حقري.  

ماخ)))- فضة الفائدة فيها، وتطلق عىل من ال مهة له.

- قال العسجدي:

)1( بفتح األول وسكون األخري ومن معانيها دور النقاهة. شجاع وبطل. شجاعة وبطولة. وحمكم. 
وجسم  وغلظة  وضخامة  واحتامل  ومرض  وحدس.  ظن  عكس  حمقق  وصحيح  ويقني  ومضبوط. 

صحيح وسامل من غري عيب. وتأيت بالزاي الفارسية بدل الراء أيضًا اذ تعني عيبًا وعارًا. 
)برهان ص484- عميد ص574(.       

)2( بامليم وعىل وزن يك شاخ كيس خياط من جلد املاعز وعىل طبقتني حيمله أفراد اجليش وغريهم 
)برهان قاطع ص374(. حيفظون فيه الطرب وأشياء أخرى حيتاجوهنا مثل املشط. اإلبرة.  

)3( بسكون حرف اخلاء- ذهب قلب غري خالص ورجل سافل عديم اهلمة وناقص وخسيس ومنافق 
)برهان قاطع ص1053- عميد ص1026(. وتأيت بمعنى عجوز وضعيف.   

: قال الرسول األكرم حممد
اجلنة ورجل قىض  فهو يف  به  فقىض  احلق  اجلنة. رجل علم  وواحد يف  النار  اثنان يف  )القضاة ثالث 

للناس عىل جهل فهو يف النار ورجل عرف احلق فجار يف احلكم فهو يف النار(.



��ة �وْ��سَ
ُّ

��ل���ط ��َس�َد���ة ا
�ل��أ

� �� ا
َ
��ل  اأ

ُ
�و�ف

��ْف��سُ
َ
��لم رْ��س ا

��ل��ُف َ��ة ا ��ف
ُ
�ْم ��ل

َ
�ُم�ْع��ف 150

جوان شد حكيم ما وجوا نمرد ودل فراخ 
ماخ سيم  مشت  بيك  خريد  پريزن  يكى   

- قال القريع الّدهر:
هـمه را هـمت ماخ وهـمه بر راه بسـاخ 

تنگ. روزى  را  ومهه  فراخ  كون  را  مهه   

شخ)1)- أرض صلبة عىل اجلبل وسفحه.

- قال أبو الشكور:

تو گويى زديبا فكندست نخ. خراميدن كبـك بينـى بش�خ 

چخ)2)- السعي واالجتهاد.

- قال الكسائي:

طعنه مزن كه با دولب من جرا چخى 

نشكنى. ياقوت  سازكه  نيك  انديشه   

عامة   حمكم  يشء  وكل  اجلبل  خشم  عىل  أيضًا  تطلق  اجلبل  تعني  الثاين-  وسكون  األول  بفتح   )1(
)برهان ص714(. واألرض الصلبة حول سفح اجلبل وقمته خاصة.  

وخصومة.  السيف  ومغمد  السكني  غالف  مثل(  أخرى  معان  )هلا  الثاين  وسكون  األول  بفتح   )2(
)برهان قاطع ص374(. وحرب واعتداء.    

لطيفة
به  أفرط  تناوله  فلام  سفوفًا  احلكامء  بعض  له  فوصف  إسهااًل  أحدمها  فشكى  سفر  يف  رجالن  كان 

اإلسهال فقال:
وصلت به إىل األمر املخوف فتحت عيّل بابًا للسفوف 
ياء يف احلروف فجاء بغري  ولكن احلكيم أراد خيـراً 
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ژخ)1)- جرح.

- قال الرودكي:

بانگ وژخ مردمان خشم آوريد. چون كشف انبوه غو غايى بديد 

- قال املنجيك:

بوى بر انگيخت گل چو عنبـر اشهــب 

طنبور. ــاژخ  ب ــرغ  م آورد  بــر  بانگ   

آژخ)2)- ثؤلول.

- قال الكسائي:

بر بام جشم سخت يود آژخ. از راستى بخشم شوى دانم 

- قال املرادي:

جون آژخ زشت بر رس كري. ان سـرخ عـاممه بر سـر او 

)1( بفتح األول وسكون الثاين وهي خمفف آژخ التي تأيت بلفظة آزخ وهي الثؤلول وهي احلبوب التي 
تظهر عىل أعضاء بدن اإلنسان دون امل وتأيت أيضًا بمعنى صوت حزين وهادئ. وصوت استغاثة وأمل.
)برهان ص601- عميد ص677(.       

)برهان ص39- عميد يف لفظة آزخ ص51(. )2( بالزاي الفارسية عىل وزن ومعنى آزخ. 
)فرهنگ نظام ج1 ص236(. ازخ- اسم خمفف من آژخ وتعني بيدر احلبوب. 

خاصة بالصرب
هتــون ـــات  ـــادث احل وإن  ـــز  أع تنكـر لـي دهـري ولـم يـدر أننـي 
يكون كيف  الصرب  ــه  أري ــت  وب فبات يريني اخلطب كيف اعتداؤه 
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نخ)1)- خيط اجلبل.

- قال العنرصي:

دوزخ. هيمه  هست  وفا  بى  بى وفا هست دوخته بدو نخ 

فلخ)2)- باكورة األعامل:

- قال اخلرسواين:

بر رس كيوان فكند بن پى ايوان. مهت او بر فلك ز فلخ بنا كرد 

- قال الطّيان:

فلخ. ز  كنندم  دگر  جاى  مهه  مرا زندگانى بدين جاى طلخ 

دخ))) ودوخ)))- نبات ينسج حرصًا كالسجاد ويفرش يف املساجد.

- قال الشاكر البخاري:

گردن من عشق كرد نرمرت از دخ. روى مرا هجر كرد زردتر  از زر 

اجليش  من  وصف  القطن  من  رقيق  وجزء  جزء.  معانيها:  ومن  الثاين-  وسكون  األول  بفتح   )1(
والرجال ونوع من القامش ونوع من البسط الصوفية ليس هلا وبر لطيفة جدًا ومزخرفة وتسمى بالعريب 

)برهان ص1128- عميد ص1177(. طنفسة.     
)2( بفتح األول والثاين وسكون اخلاء- ابتداء وبداية أي عمل وبسكون الثاين تقال لبذور القطن التي 

)برهان ص838- عميد ص880(. تستخرج من القطن.    
)3( بفتح األول وسكون الثاين- تعني حسن وجيد. وفوج وصف. ورسه وخالصة كل يشء. بضم 
األول بمعنى دخت خمفف دخرت بمعنى ابنه. آنسة. بكر. وتقال للعشب الذي يكون وسط املاء والذي 

)برهان ص476(. يعمل منه احلصري وهو الذي يسمى يف خراسان لوخ. 

)برهان ص511(. )4( بفتح الدال وعىل وزن شوخ كام يف أعاله.  



��ل��م���د���ة ��ود ا �ل�ود
� 153�ع�ف�د ا

بالعربية  ويسمى  األطفال  لتخويف  قبيحًا  يصنع  يشء  وكخ)2)-  بخ)1) 
)فاروع(.

- قال الفرخي:

پوست بيك ره برون كنم ز ستغفار. آيم وچون بخ بگوشه يى بنشينم 

ربوخه)))- من أدرك اللذة يف اجلامع.

- قال اللبيبي:

گه شود زيرش ربوخه خوا هرت. گه ربوخه گردد او برپشت تـو 

)1( بفتح الباء وتشديد اخلاء كلمة تقال من أجل املدح والرضا والرسور والتمجيد بدرجاته العالية.
)عميد ص240(.       

- بخ لفظة عربية األصل. تستعمل للتحسني. ويف العربية تكون عىل األكثر مكررة )بخ بخ(.
)فرهنگ نظام ص608(.       

وأول من قال بخ بخ جربيل . ومن البرش قاهلا عمر بن اخلطاب لعيل بن أيب طالب  يف غدير 
خم. بعدما خطب الرسول حممد  خطبته املعروفة بخطبة الغدير. )من كنت مواله فهذا عيل مواله.
الخ( فقام عمر إىل عيل  وقال: من مثلك يا عيل بخ بخ لك يا عيل فقد أصبحت موالي وموىل كل 

)مطالعات املرتجم(. مؤمن ومؤمنة.     
)2( بفتح الكاف أو بضم الكاف. صورة أو شكل قبيح مرعب يعد من أجل ختويف األطفال وبكرس 
الكاف يعني املر. وطعم رديء. وأكثر ما تستعمل عندما يكون بيد الطفل يشء يسء وتلفظ بالتكرار 

)عميد ص931(. )كخ كخ( وكذلك بفتح الكافني.    
)برهان ص535- عميد ص623(. )3( بفتح األول وضم الباء ومن معانيها- حسن ومجال ولذيذ. 

العلم خري من املال. العلم حيرسك وأنت حترس املال
العلم حاكم واملال حمكوم عليه. هلك خزان األموال

والعلامء باقون ما بقي الدهر. أعياهنم مفقودة
وأمثاهلم يف القلوب موجودة ومنافعهم دائمة.
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- قال العسجدي:

چون حيز طريه شد زميان ربوخه گفت 

بر ريش خربطان ريم اي خواجه عسجدى.  

شوخ)1) وكلخج)2)- وسخ.

- قال اخلرسوي:

چه باشد دمل از طمع هست پاك. اگر شوخ بر جامـه مـن بـود 

آشكوخ)))- تطلق عىل من تعلقت قدمه بيشء فوقف عىل أصابع قدميه 
لكي ال يسقط.

- قال الرودكي:

مهچنان. ند  بام  خيده  آشكو  چون بگردد پاى او از پايدان 

وقال أيضًا:

مهچنان چون بر زمني دشوار تر. آشكو خد بر زمني هـموار تـر 

)1( بضم األول وسكون الثاين وتأيت بلفظ شوغ أيضًا وبمعنى غري نظيف. وفضويل وعديم احلياء. 
ولص. وقاطع طريق. وتطلق عىل جلد اليد أو أي عضو يتخشن من جراء العمل. )برهان ص740(.

)2( بفتح الكاف والالم وتأيت باجليم الفارسية أيضًا عىل قول برهان قاطع.
      )برهان ص926- عميد ص950(.

)االنزالق(  وتعني  الثالث-  وضم  الثاين  وسكون  األول  احلرف  بكرس  أيضًا  )اشكوخ(  وتأيت   )3(
)برهان قاطع ص98 وص227(. ووردت بلفظ شكوخ أيضًا.   

املصدر )شكوخيدن(  من  األمر  اشكوخ. وهو  آشكوخ.  د. حممد معني.  فاريس  فرهنگ  قول  وعىل 
وبمعنى كذلك الزحف والتسلل والسهو واألخطاء. )د. معني ص62 وص287(.
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انجوخ)1)- انكامش اجللد، وذبول الفاكهة وانكامش قرشها.

- قال الرودكي:

شدم پري بدينسان وتو خودهم نه جوانى 

مرا سينه پر انجوخ وتو چون چفته كامنى.  

ومثل ذلك الشخص الذي يقول تقطب وتقال انجخته أيضًا واهلل أعلم.

آخر.  بسبب   أو  اهلرم  نتيجة  والقوام  الوجه  وانكامش  الشعر  جتعد  بمعنى  مطبوخ-  وزن  عىل   )1(
)برهان قاطع ص117(. وتيبس. وتقال للفاكهة الذابلة ولعاب الفم والبصاق. 

)فرهنگ نظام ص440(. - وتأيت بلفظ انجخ أيضًا.    

القلوب منا  تتحد  مل  إذا  ليس بنافع ضم األيادي 
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حمل  الدال  حتل  ما  وكثريًا  الفارسية  اللغة  يف  عرش  احلادي  احلرف  وهو 
الطويس وسيأيت  الدين  الفارسية وهلذه قاعدة أعدها نصري  الذال يف  حرف 

رشحها بيشء من التفصيل يف حرف الذال إن شاء اهلل.

والدال- هو احلرف الثامن يف العربية وعدده يف حساب اجلمل )4(.

وقالت العرب إن الدال تعني املرأة السمينة.

قال الشاعر:

دال كأن الدالل غص هبا فوداء عطبولة برهرهة 
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برد)1)- الربد هو كام يقال ابتعد عن الطريق.

- قال اآلغاجي:

برره نروم تام نگويند زره برد. از ره نروم تام نگويند براه آى 

خرد)2)- الوحل والطني.

- قال اخلرسواين:

بخرد. بردت  فرو  ناگه  باز  آن كجا رست بر كشيد بچرخ 

بلكفد)))- رشوة.

- قال بالعباس العّبايس:

آي خواجـه معرّب خـور سيـرت مفّســر 

خواجه دوشش ستاند دويك دهد بخودى.  

بلحرب يـار تـو بـود از مـرو تانشـاپور 

سوگند خوركه درره بلكفد او نخوردى.  

)1( بفتح الباء وسكون الراء وعىل وزن فرد )برهان ص172- عميد ص251(.
)2( بفتح األول وتشديد الثاين وسكون الدال وكذلك من غري تشديد بمعنى الوحل والطني. 

)برهان ص425(.       
)عميد ص525(. - عىل رأي حسن عميد بفتح اخلاء وسكون الراء   
)3( بضم األول وفتح الثالث وسكون الثاين. وَتُصُح بكرس األول والثالث أيضًا. 

)برهان قاطع ص202- عميد ص277(.      
ويف اللغة القديمة تسمى ياره. )نظام ص741(.
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راود)1)- تل كثري العشب.

- قال العسجدي:

االتازمى از كوه پديدست وره از سـدّ 

بكوه اندر شّخست وبزه برشخ ]و[ راود.  

كبد)2)- حليم.

- قال الدقيقي:

وكبدا. رسيشم  نبايد  بكار  مرا  از آنك مدح تو گويم وراست 

گرد)))- مبارز.

- قال الفردويس:

سرتد. بيايد  دل  از  انديشه  كه  هبو مان چنني گفت سهراب گرد 

)1( بفتح الواو عىل وزن آمد- أرض فيها منخفظات ومرتفعات تل وهضبة مملوءة باملياه والزرع- 
وبمعنى غري نقي وتعلوه الفقاعات وبمعنى مرتع مملوء بالعلف أو العشب الكثري. 

)برهان ص533- عميد ص619(.      
النحاس  الذهب والنحاس وكذلك مثل  الباء. وهو حليم معدين كلحيم  الكاف وسكون  بفتح   )2(

والذهب والفضة وأمثال ذلك وتأيت بمعنى سمني عكس نحيف أيضًا.
      )برهان ص883- عميد ص926(.

)3( بضم األول بمعنى مبارز وشجاع وبطل. وبفتح األول بمعنى الرتاب الناعم والغبار وتطلق عىل 
وفائدة ومنفعة  الرائحة ونفع  بمعنى طيب  وتأيت  الشمس  أسامء  يكون مدورًا وواحد من  أي شكل 

وكذلك تايت عكسها غم وحزن وتطلق عىل الربق الذي يظهر أثناء األمطار.
)برهان ص979- عميد ص980(.       
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آورد)1)- احلرب و)ناورد( بمعنى حرب شخصني أو جيشني.

- قال الفردويس:

رسد تا بگردون گردنده گرد. ز ن�اورد وآورد او در نـبـرد 

ناورد)2)- موقعة.

- قال الفردويس:

ز قلب اندرون باگروهى گوان. بن�اورد گـه شـد سپـه پهلـوان 

چغد))) وبوف))) وچغو)))- بوم.

- قال الفردويس:

چغد. باز  خانه  از  نايد  بر  كه  بموبد چنني گفت دهقان سغد 

- قال املعّزي:
)1( بفتح الواو عىل قول عميد. )ومن معانيها( حرب كالمية، حمارب، مبارز، مقاتلة. ميدان حرب 

)عميد ص74-73(. وتأيت بلفظة ناورد أيضًا.    
)برهان ص54(. - عىل وزن ناورد وبمعنى هياج.   

لفظة اورد بفتح الواو بمعنى احلرب ويف اللغة البهلوية )آورد( أما يف األوستا )آبرت(. 
)نظام ص126(.        

)2( بفتح الثالث وسكون الراء والدال. موقعة. جدال. حرب. دوران. طريقة. سلوك. طرز احلركة.
)برهان ص1124- عميد ص1173(.      

)برهان ص384(. )3( بضم األول وعىل وزن ومعنى جغد.   
)برهان ص212- عميد ص288(. )4( بضم الباء وسكون الواو وعىل وزن صوف.  
)برهان ص386- عميد ص480(. )5( بضم األول والثاين- طائر نحس غري مبارك. 

مالحظة: مل يقدم أسدي طويس شاهدًا شعريًا لكل مفردة يف هذا املوضع وإنام ذكر شاهدًا واحدًا.
)املرتجم(.        
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بفّر وعدل تو شد جاى عندليب وتـذرو 
مهان زمني كه بدى جاى چغد وجاى ُغراب.  

 رژد)1)- قليل األكل الذي يأكل قلياًل من كل ما يراه باشتياق.

- قال أبو الشكور:
ز جشمست گويند رژدى گلوى. زديـدار خيـزد هـــزار آرزوى 

نورد)2)- مأكول مستحسن.

- قال الكسائي:
نورد. نيست  خــوار  درد  تن  كه  نا نور ديم وخوار واين نه شگفت 

نرد)))- جذع شجرة.

- قال الكسائي:

مـردم انـدر خـور زمــانـه شــدســت 

نرد. ]چو[  شاخ  گشته،  شاخ  چون  نرد   

)1( بفتح األول وسكون الثاين وعىل وزن وجد. كثري األكل وحريص عىل كل يشء ويقال زرد ورزد 
)برهان ص540- عميد ص628(. أيضًا.     

وعبارة )كم خورى( الواردة يف املتن تعني )قليل األكل( وهو خالف معناها لذلك رجح يف احلاشية 
)املرتجم(. أن تكون العبارة مصحفة من )پر خورس( التي تعني النهم الكثري األكل. 

طويلة  خشبة  القميص.  طرف  وبمعنى  والئق.  مقبول  الثالث-  وسكون  والثاين  األول  بفتح   )2(
وقتال  كازرون  مدينة  أصل  واسم  وميدان  وقطر  وعرض  واتساع  األقمشة.  عليها  تنسج  اسطوانية 

)برهان ص1151(. وجدال. وخماصمة.    
)3( بفتح النون وسكون الراء وعىل وزن فرد لعبة معروفة وتقال للصندل والطني األرمني. وجذر 

)برهان ص1130- عميد ص1179(. ساق الشجرة.    



��ة �وْ��سَ
ُّ

��ل���ط ��َس�َد���ة ا
�ل��أ

� �� ا
َ
��ل  اأ

ُ
�و�ف

��ْف��سُ
َ
��لم رْ��س ا

��ل��ُف َ��ة ا ��ف
ُ
�ْم ��ل

َ
�ُم�ْع��ف 164

باد غرد)1) وغرد)2)- بيت صيفي.

- قال أبو الشكور:

بدو اندرون شادى ونو شخورد. بساخـان وكـاشـانـه وباد غرد 

هم آورد)))- السعي للحرب.

- قال الفردويس:

چو گوديى اسپ او نيل نيست. هم آورد او در زمني پيل نيست 

فرتد)))- فعل من يمزق شيئًا.

- قال اخلرسوي:

خود طرا زيد وباز خود بفرتد. خود بر آورد وباز ويران كرد 

شايورد)))- هالة القمر.

- قال بريوز املرشقي:

)برهان ص146(. )1( عىل وزن ال جورد.  
)2( بفتح األول وسكون الثاين عىل وزن رسد. )برهان ص790(.

)3( بفتح األول وفتح الواو وعىل وزن قبازرد وتأيت بشكل مها ورد وتطلق عىل اخلصمني املتحاربني.
)برهان ص1212- عميد ص1255(.      

ممزقة  هي  التي  األشياء  وبمعنى  )متزق(  فرتدن  من  املايض  الراء-  وسكون  والثاين  األول  بفتح   )4(
)برهان ص810(. ومقطعة.      

)5( بسكون الياء وفتح الواو وعىل وزن ال جورد. دائرة القمر واسم لوحة موسيقية.
)برهان ص702- عميد ص760(.      

- وتأيت بلفظة شادورد وشاهورد. وشابورد. وشابود. وسابود أيضًا. )عميد ص760(.
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تاب. در  ــد  دارن مــرا  ــوراه  مه كه  بخـّط و آن لـب ودنـدانـش بنگـر 

يكى چون شايورد اِز گرد مهتاب. يكى مهچون پرن دراوج خورشيد 

نربد)1)- احلرب.

- قال الفردويس:

ن��ربد. ــار  گ رو  ــريوزى  ــپ ب فراموز پيش پدرشد چو گرد 

نربده)2)- رجل مبارز.

- قال الفردويس:

گاه. كينه  هبر  ونربده  دلري  از ايرانيان بدهتم كينه خواه 

)ايارده( عىل  )البازند(، وتطلق كلمة  خرده)))- تفسري أجزاء من كتاب 
تفسري الكتاب كله.

- قال الدقيقي:
النون والباء- جدال. حرب. دوران. سعي. حماربة. ميدان حرب. ورجل شجاع وبطل  بفتح   )1(

ومقاتل أيضًا. )برهان ص1126- عميد ص1174(.
)2( بفتح النون والباء والدال وعىل وزن نكرده. شجاع. بطل ومقاتل. 

)برهان ص1126- عميد ص1174(.      
)3( بضم األول وفتح الثالث ومن معاين الكلمة: ذرة أو قطعة. وتبن ونشارة وأمثال ذلك ورشارة 

النار الصغرية. وموعظة بالقول أو بالفعل. وكناية عن الطحني. واألسنان.
      )برهان ص426- عميد ص525(.

خمطوط اللوح  يف  ما  غري  ترى  فال  اصرب عىل الدهر ال تغضب عىل أحد 
مبسوط والــرزق  واسعة  فــاألرض  وال تـقــم بــدار ال انتــفــاع بــها 
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گهى ايارده خوانم شها گهى خرده. ببينم آخر روزى بكام دل خود را 

آسغده)1)- حطب نصف حمروق.

- قال املعرويف:
مهچو آسغده در ميان تنور. ايستـاده ميــان گرما بــه 

الغفده)2)- ادخار.

- قال أبو الشكور:
يكيست. مي  وچاره  بيلفنجم  بيلفغد بايد كنون چاره نيست 

ايفده)))- كالم ال فائدة فيه وحقري.

- قال الرودكي:
اين ايفده رسى چه بكار آيد اي فتى 

در باب دانش اين سخن بيهده مگوى  

)1( بضم حرف السني وسكون الغني وفتح الدال وتطلق عىل كل يشء حمروق بعضه.
)برهان ص42- عميد ص54(.      

)2( وردت هكذا يف املتن وكذلك يف الفهرست واعتقد أهنا تصحفت عىل املحقق لعدم وجود مثل هذه 
اللفظة يف املعاجم الفارسية املتيرسة وأن املعنى يشري إىل أهنا الفغده بتقديم الفاء عىل الغني. )املرتجم(.
وبفتح اهلمزة والفاء كام ذكر فرهنگ عميد يف الصفحة )177( وعىل وزن الفخته كام ذكر برهان يف 

الصفحة )110(.
)3( عىل وزن ومعنى ايغده )وبمعنى( الكالم اهلذر. احلقري. املستهزئ الذي يقول كالمًا الفائدة منه. 

)برهان ص136- عميد ص214- نظام ص515- طالئي ص85(. مكثار.  

ما دمت يف ظل آمن ساكن البال ال تسهرن إذا ما الرزق قل ونم 
حال إىل  حــال  من  اهلل  يفرج  ما بني غمضة عيـن وانتباهتـها 
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ورده)1)- خشبة يتخذها الالعب بالطري لتطيري الطيور.

- قال املنجيك:

نانت. شود  تــاوه  باز  معده  از  چون مرغش از هوا بسوى ورده 

)الزند(  لكتاب  رشح  و)البازند(  )البازند(،  كتاب  كيفية  ايارده)2)- 
و)األوستا(.

- صدق اخلرسواين:
چه مايه زاهد وپر هيـزگـار صومعــگى 

كه نسك خوان شده از عشقش وايارده گوى.  

ميزد)))- جملس ضيافة الرشاب.

- قال الفرخي:
مّريخ روز معركه شاها غالم تست 

چونا نك زهره روز ميزد ست داه تو.  

- وكذلك صدق فّرخي:

وبازو. باهنر  نربد  وندر  اندر ميزد باهنر ودانش 

)1( بفتح األول والثالث تطلق عىل الربج عامة وعىل برج احلامم خاصة.
)برهان ص1176- عميد ص1226- نظام ص444 ج5(.    
)عميد ص212(. )2( بفتح احلرف األول وفتح الدال. تعني بازند وهو تفسري كتاب الزند.  

)برهان ص134(. - عىل رأي برهان بكرس األول والرابع وفتح الدال.   
)3( بفتح األول والثاين وسكون الثالث- بمعنى جملس الرشاب وجملس معارشة الضيوف.

)برهان ص1112- عميد ص1161(.      
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فرزد)1)- عشب دائم اخلرضة يف الصيف والشتاء ويدعى بالعربية الثيلز

- قال أبو الشكور:

برخشانى ال له اندر فرزد. فروتر زكيوان ترا اورمزد 

اورمزد)2) وزاوش))) وبرجيس)))- كوكب املشرتي.

- قال أبو الشكور:

فرزد. نبود  وجاويد  فرزدى  نه هبرام گوهرت ونه اورمزد 

)1( - بكرس األول والثاين عشب له فروع دقيقة وطويلة وأوراقه رقيقة تضطجع عىل األرض وأكثر 
وفرزة  وفرز  وفريس  وفريج  وفريز  بريز  عليها  ويطلق  اخلرضاء  املياه  سواقي  حافات  عىل  زراعتها 

)عميد ص873(. وفرزد.   
تأكله  درنى  عشب  وهو  مويز  وزن  وعىل  جمهول  والثالث  األول  احلرف  بفتح  يقول  قاطع  برهان   -

)برهان ص 831(. الدواب وبكرس األول عشب ذو رائحة طيبة.  
)2( بضم اهلمزة وامليم. عىل وزن روز دزد هلا معان أخرى )اليوم األول من كل شهر شميس يستحب 
فيه لبس اجلديد والسفر ويكره الّدين. اسم للملك املوكل بأول يوم من كل شهر. ابن امللك اسفنديان 

)برهان ص128- عميد ص206(. )هبمن(...الخ.    
)3( بضم الواو وعىل وزن خامش وتعني كوكب املشرتي أما إذا كان عىل وزن مخوش وخاموش فإنه 

)برهان ص569(. كوكب عطارد.     
- عىل رأي عميد )بضم الواو أو فتح زاي وضم اهلمزة( وتأيت زاووش وزوض وزواش ورواش.

)عميد ص653(.      
)4( عىل وزن ادريس وتأيت أيضًا بلفظة برجيس. )برهان ص171(.

مل يذكر سوى شاهد واحد للمرتادفات الثالثة ألنه ذكر  شاهدهيام يف موضع آخر. )املرتجم(.

كبريًا يعود  غــدًا  الصغري  إن  ال حتقرن من الذنوب صغريها 
مسطورًا مسطرًا  اإللــه  عند  كل الذنوب وإن تقادم عهدها 
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ستاوند)1)- مثل الصفة القائمة عىل عمود.

- قال الطّيان:

جهان جاى بقانيست بآسانى بگذار 

بايوان چه برد رنج وبكاخ وبستاوند.  

كرمند)2)- العمل الرسيع.

- قال اخلرسوي:

گردش چرخ بني چه كرمند ست. مــكــن اميــــد دور وآز َدراز 

پژاوند)))- خشبة ترضب هبا املالبس حني غسلها وتسمى أيضًا: )سكنبه( 
و)جنبه( و)فدرنك(.

- قال الرودكي:

دل از دنيا بر دار وبخانه بنشني پست 

وبپژاوند. بفلج  خانه  در  فرابند   

)1( بضم السني أو بفتح السني وفتح الواو وعىل وزن داماوند. )برهان ص624- عميد ص696(.
والصفة: البهو العايل السقف باملعجم الوسيط 519/1.

عميد  ص903-  )برهان  العمل.  يف  وترسيع  تعجيل  فرزند  وزن  وعىل  وامليم  الكاف  بفتح   )2(
ص938(.

)3( بفتح األول والرابع وعىل وزن داماوند. )برهان ص256- عميد ص331(.

ما دام يف أجل اإلنسان تأخري الطبيـب ذو علـم ومعرفـة 
حار الطبيب وخانته العقاقري حتى إذا انقضت أيام مدته 
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اروند)1)- اسم جبل يف نواحي مهدان وتسمى )دجلة( اروند أيضًا.

- قال الفردويس:

بتازى تو اروند دجله خوان. اگر پهـلوانـى ندانـى زبان 

و)اروند(  املشقة  )ارمان(  لآلخر:  أحدمها  يقول  وارمان)))-  اروند)2) 
التجربة.

- قال الفردويس:

باروند چشم خرد را بدوخت. مهه مر ترابند وتنبل فروخت 

اورنگ))) واورند- عظمة وجالل.

- قال الفردويس:

)1( عىل وزن ومعنى الوند )هلا معان أخرى( مثل البحر املحيط. والدوامة وعني ماء )نبع( يف سيستان 
املاء وتأيت بمعنى جتربة وحرسة.  يرشبون منها بواسطة قصبة طويلة وهي تنبع من صخرة يف وسط 

وأمل وامتحان وسحر وشأن وشوكة وخالصة كل يشء واسم أيب هلراسب. 
)برهان ص78- طالئي ص496-62(.      

)برهان ص78- عميد ص112(. )2( بفتح اهلمزة والواو وعىل وزن ومعنى الوند.  
)3( بفتح األول وعىل وزن فرمان بمعنى أمنية.. حرسة. مشقة. امل. نادم. متأسف. حزن. ونوع من 

الدواء رائحته رائحة غالف األشجار وجذر األسنان وكذلك هي اسم ملدينة اذا كرس أوهلا.
)برهان ص76و77- عميد ص112- طالئي ص128-62(.    

)برهان ص128- عميد ص207(. )4( بفتح اهلمزة والراء عىل وزن فرهنگ.   
- وردت يف مكان آخر أكثر من مرة وهلا شواهد شعرية ملعان خمتلفة ومتشاهبة كام يف الصفحة )106 
ضمن  اللفظة  رتب  حيث  الطويس  األسدي  ملنهج  خالفًا  الرتيب  هبذا  هنا  وورودها  األصل(.  من 
حروف املعجم أواًل ثم أحلقها باملرادف عىل عكس هذه اللفظة حيث املرادف سبقت األصل ومل يعلق 

املحقق يف احلاشية. )املرتجم(.
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بود. اورند  برز  وبا  فّر  با  كه  سياوش مرا مهچو فرزند بود 

- وقال كذلك:

نباشد بدان فّر و اورند وهوش. گر ايدونك آيد زمينو رسوش 

فرغند)1)- الفاسد.

- قال العامرة:

معذورست اربا تو نسازد زنت اى غر 

فرغند. بينى  وزان  تو  دهان  گنده  زان   

ترفند)2)- حمال وكذب وتزوير.

- قال الفرخي:

باسخن او مهه سخنها ترفند. با هنر او هـمه هنـرها يافـه 

وقال اخلرسواين:

اين چه ترفند ست اى بت كه مهه گويد 

مستقرا ــرا  ت فــرجــام  باشد  سقر  كــه   

)1( بفتح حرف الفاء وحرف الغني وعىل وزن فرزند- نوع من األعشاب التي تلتف عىل األشجار 
املتعفن  الرديئة وعىل  الرائحة  القذرة والنجسة وذات  بالعربية )عشقه( وتطلق عىل األشياء  وتسمى 
وغري اجليد أيضًا وباملعاين نفسها تأيت بحرف الزاي الفاريس )ژ( )برهان ص822- عميد ص867(.
)2( بفتح التاء والفاء وعىل وزن فرزند وتأيت أيضًا بمعنى مكر وحيلة وبال فائدة وتأيت بلفظة ترفنده 

)برهان ص304 - عميد ص382(. وتركند وتروند أيضًا.    

منهومان ال يشبعان، طالب العلم وطالب املال.
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َوَقال املعّزي:

آرى چو سخـنـهـاى جفاى تو شنود م 

وترفند. يافه  سخن  نگريم  گوش  در   

فند)1)- بال فائدة.

- قال الرودكي:

لشكر فريادنى خواسته نى سودمند. نيز ابا نيكوان، ناميدت جنگ فند 

دند)2)- األبله غري املبايل.

- قال أبو الشكور:

كودكى بود  كم  شوخرت  كزو  پـر چـهـره فـرزنـد دارد يكـى 

يارنى جهان  اندر  خيش  بشو  مـرا ورا خرد نـى وتيمـار نـى 

گران دل  ازو  ستوهند  مهاره  شدا مدش بينم سوى زر گران 

را. جند  تنى  هم  يگان  زمهسا  بخواند آنگـهـى زرگـر دند را 

- قال اللبيبي:

بمعنى  وتأيت  فائدة  وبال  له  معنى  وحديث ال  وحيلة  مكر  بمعنى  الثاين-  األول وسكون  بفتح   )1(
)برهان قاطع ص841- عميد ص882(. نقطة.     

)2( بفتح األول وعىل وزن چند- بمعنى أبله وجاهل ودرويش ومسكني ولص وعديم الديانة وغري 
طاهر وخشبة النساج التي هلا أسنان بعرض القطعة املنسوجة. )برهان ص507- عميد ص593(.

حاسد أو  شامت  إال  يبق  مل  ذهب الوفاء من الذين عهدهتم 
الواحد ذاك  وأين  املــراد  فهو  وإذا صفا مـن زمانــك واحـد 
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اندر ين شهر بسى ناكس برخاسته اند 

مهه خر طبع ومهه امحق وبى دانش ودند.  

نوند)1) ونونده)2)- احلصان.

- قال الرودكي:

روزدن چون شست ساله سود مند. روز جستن تازيـانـى چـون نون�د 

پساوند)))- قافية الشعر)4(.

- قال اللبيبي:

پساوند. تا  چكاته  از  معانى  مهه ياوه مهه خام ومهه شست 

)1( بفتح النون والواو وعىل وزن سمند. ومن معانيها ساعي الربيد رسول. قاصد جالب األخبار 
وتطلق عىل الفرس واجلمل الرسيع واألماكن التي تشعل النار عليها. واسم جلبل واسم لبطل إيراين 

اسم ابنه فرهاد تطلق عىل البيضة التي حترق لطرد العني احلاسدة وبمعنى صوت ورصاخ عال.
)برهان قاطع ص1156- عميد 1208(.      

)2( عىل وزن رونده- حصان قوي واإلنسان احلاد الذكاء والفهم.
)برهان قاطع ص1156- عميد ص1208(.      

يقول سيد حممد عيل داعي اإلسالم يف معجمه فرهنگ نظام: لقد أورد األسدي الطويس يف لغة الفرس 
معنى خمتلفًا هلذه اللفظة من باب املجاز. )نظام ج5 ص396(.

)3( بفتح األول والرابع عىل وزن دماوند وهلا معان أخرى مثل: )مفاجأة. مشغول. مبتىل. معشوق. 
صنم. نقاش. نقش. رسام. معبد أوثان. نوع من األزهار فصل الربيع..الخ(. 

)برهان ص259- عميد ص332(.      
)4( قافية الشعر....

أمـــر عسري ــل  ــا ك هيـــون هب أنـــا عبــد رب لـــه قــدرة 
قدير يشء  ــل  ك ــىل  ع ــريب  ف فإن كنت عبدًا ضعيف القوى 
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سمند)1)- جواد أصفر.

- قال املنجيك:

بر آن زمان كه بر أبطال تريه گون گردد 

سمند. سياه  خون  ز  يد  نام  كميت  مهه   

زند)2)- رشح بازند واستا وابستا.

- قال الدقيقي:
كه پيشت زند را بر خوانم از بر. يكى زردشت وارم آرزويست 

پازند)))- اصل الكتاب واالفستا تفسريه.

- قال الفرخي:
زود وسرتم هيچكسى نيست، وگرهست 

قرانست. پازند  گويم  هى  كه  آنــم   

- قال اللبيبي:

گويند نخستني سخن از نامه پازند 

مپيوند. بداصل  مردم  با  كه  آنست   

)1( بفتح حرف السني وحرف امليم عىل وزن كمند وهلا معنى آخر هو صانع احلراب. والنصل.
)برهان ص664- عميد ص729(.      
)برهان ص588- عميد ص668(. )2( بفتح الزاي وسكون النون.   

كتاب  هو  الذي  الزند  كتاب  تفسري  تعني  )پازند(  لفظة  أن  قاطع  برهان  ذكر  يابند-  وزن  عىل   )3(
زرادشت وكذلك العكس يعني زند هو تفسري پازند وآخر يقول أن زند وپازند مها كتابان من تأليفات 

)برهان قاطع ص231(. زردشت يف ديانة تقديس النار.   
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التي  القلوية  املادة  خرند)1)- نبات كاألشنان املصفوف صفًا وتتخذ منه 
اجلبلية  املناطق  يف  وتسمى  الصباغون  ويستعملها  الصابون  منها  يصنع 
)قلية(. وتتخذ يف خراسان املادة القلوية من )خرند( ويطلق عليها يف والية 

بلخ )خرند( و)خلخان(.

- قال أبو الشكور:

گوزن تامهى از شري پركند پستان. تذر وتامهى اندر خرند خايه هند 

زغند)2)- صوت الفهد وقيل صوت مهيب ملن أصابه اخلوف أيضًا.

- قال الرودكي:

خويشتن را شد بدر بريون فكند. كرد روبه يوز وارى يك زغند 

)1( بفتح اخلاء والراء وعىل وزن كمند وبالزاي بداًل من الراء. )برهان ص431(.
الشاهد  والكامل مع  بالتامم  قاله  ما  نقل كل  أي  الطويس  أورده األسدي  ما  نظام نص  فرهنگ  أورد 

الشعري نفسه للشاعر نفسه انظر: )النظام ج2 ص568(. )املرتجم(.
)2( بفتح الزاي والغني وعىل وزن سمند. وهي احليوانات التي تقفز عاليًا مثل الغزال، وبمعنى صدى 

وصوت عاٍل مثل الزئري العايل وصوت اهلر الربي املتوحش. )برهان ص581- عميد ص663(.

قاتله صــربك  ن  اصرب عىل كيد احلسود فإ 
حي تذوب مفاصله يكــفيـــك منـــه أنـــه 
تأكله ما  جتد  مل  إن  كـالنــار تـأكـل بعضـها 
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النفق  أو  آخر  بمكان  مكانًا  يوصل  الذي  الطريق  عىل  تطلق  فركند)1)- 
املمتد حتت األرض. والذي يصل عن طريق إىل مكان ما بصعوبة أو يصل إىل 
مكان مل يره من قبل. تطلق هذه الكلمة عىل ذلك املكان من باب االستعارة.

- قال العامّرة:

از پشت يكى جو شن خرپشته فرونه 

بفركند. جوشنت  غيبه  شتنش  دا  كز   

- قال اخلرسواين:

دو فركنست روان از دو ديده بر دو رخم 

فركند. بجملگى  فركن  رفتن  ز  رخم   

ديرند)2)- الدهر.

- قال الرودكي:

چون تو بس ديد وبيند اين ديرند. يافتـى چـونـكه مـا غـره مشـو 

السيل خندقًا  فيها  التي حيفر  األرض  أي  فركن  وبمعنى  فرزند  والكاف وعىل وزن  الفاء  بفتح   )1(
وملكان يقف ذلك املاء وحيدث فيه ساقية جديدة والساقية التي حتدث لسريه من مكان ملكان. أو فتحة 
حتت األرض توصل طريقًا من مكان ملكان وتطلق عامة عىل الساقية التي عىل وجه األرض والتي 
حتت األرض ويقال هلا غدير وحوض أيضًا وهو ذلك املكان من األرض الذي يقف فيه املاء. وتطلق 

)برهان ص824- عميد ص868(. عىل أي يشء مسكوب وضائع.   
الفلك  الراء عىل وزن ريوند وبمعنى طول. مدة زمان دهر. ومقدار حركة  الدال وفتح  )2( بكرس  

األعظم. تعويذة. وحرز يربط عىل الزند. دنيا. أيام. وقت. )برهان ص522- عميد ص605(.
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)خو(  أيضًا  ويسمى  اليقطني  نبات  يشبه  بنفسه  يسري  نبات  فرغند)1)- 
و)ازغنج( ويددعى يف العربية بـ)اللبالب(.

- قال الرودكي:

كه فرغند وارى بپيچم بتو بر. ايارسو نو در تك وپوى آنـم 

نژند)2)- ذابل وذو وجه حزين وعاجز.

- قال العنرصي:

خويشتن در هبار خانه فگند. از دل خستـه وروان ن�ژن�د 

آبكند))) وژى))) وشمر))) وغفچ))) وگو))) ومغاك)))- مرتادفات.

)1( بفتح الفاء والغني والدال وعىل وزن فرزند- نبات يلتف عىل الشجر.
)برهان ص822- عميد ص867.      

)2( بفتح األول والثاين وتأيت بكرس األول وفتح الثاين بمعنى ذابل ويابس ومغموم وبال طراوة وحمزن 
ومقلق وذي غصة وغضوب ومغتاظ وحريان وتائه ومدهوش وقصري وحضيض وحقري...الخ.

)برهان ص1133- عميد ص1182- طالئي ص157(.     
أشار فرهنگ نظام إىل أن األلفاظ املذكورة آنفًا من باب املجاز )انظر 335/5(.,

للفظة غنج وآبكري يف الصفحة 39، 27 من األصل.  النون وهي مرادفة  الرابع وسكون  بفتح   )3(
السيل.  فعل  ماء وغدير وأرض خربة من  بركة وحوض وخمزن  بمعنى  أهنا  إىل  قاطع  برهان  ويشري 

ويشاركه يف هذه املعاين حسن عميد والتونجي يف معجميهام.
)برهان ص26 و604- عميد ص28و679- طالئي ص26و 322(.   

)4( بكرس األول وسكون الثاين. )برهان ص604(.
)5( بفتح األول وعىل وزن محر. )برهان ص733(.

)6( بفتح األول وسكون الثاين واجليم فارسية. )برهان ص797(.
)7( بفتح األول وسكون الثاين. )برهان ص1009(.

)8( بفتح األول، عىل وزن هالك. )برهان ص1088- عميد ص1116(.
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- قال الرودكي:

لغز لغزان چون دور بنهند پاى. آبكندى دور وبس تاريك جاى 

- قال الشهيد:

هر كه باشد تشنه وچشمه نيابد هيچ جاى 

آبكند. بيايد  گر  بيايد  راىض  بيگامن   

سيل آبكند)1)- السيل الذي يقف عند سفح اجلبل.

- قال البهرامى:

جگونه راهى راهى در از ناك عظيم 

مهه رس ارس سيل آبكند وخاره وخار.  

كنند)2)- فأس برأسني ومسحاة برأس ظاهرة.

)1( بفتح األول تطلق عىل األرض التي بني سفح اجلبل والصحراء والتي صدعها وشققها السيل.
)برهان ص686- عميد ص750(.      

)2( بفتح الكاف والنون عىل وزن كمند بمعنى جاروف. نوع من الطرب أو اجلاروف الذي له رأس 
أعوج يقلع به األعشاب من األرض. )عميد ص962(.

- طرب برأسني وجاروف له رأسان كثريًا ما يستخدمه املزارعون، ويقول سيد حممد عيل داعي اإلسالم 
يف معجمه أن األسدى يف لغت فرس أخذها من كندن. )نظام ج4 ص312(، ويشري دكتور حممد 
وتقشري  وهدم  وجر  وحفر  وفصل  غريه  عن  اليشء  فصل  بمعنى  كندن  أن  إىل  معجمه  يف  التونجي 

)فرهنگ طالئى ص479(. وسلخ وختريب.  

ينفع ال  للكتب  فجمعك  إذا مل تكن حافظـًا واعيـاً 
وعلمك يف البيت مستودع؟ اتنطق باجلهـل يف جملـس 
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-قال الرودكي:

چو مهى مهامن در من خواست كند. مـرد دينـى رفـت وآوردش كنند 

- قال أبو العباس العبايس:

ويك دوبيتك ازين شعر من بكن بكنند. وگرت خنده نيايد يكى كنند بيــار 

- قال اخلجسته:

تا ناوه كشى خار زنى كرد بيابان. بر گري ]كنند و[ ترب وتيشه وناوه 

شند)1) وكلفت)2) وبتپوز)))-منقار))): تستعمل هذه األلفاظ للحيوانات 
)بتپوز(  كلمة  أما  بالطيور  خمصوصتان  و)كلفت(  )شند(  وكلمتا  املفرتسة، 

فعامة يف الطيور وغريها.

- قال العامرة:

اكنون كه زيب مرغ شد آن مرغ رسخ شند. مرغ سپيد شن�د امـروز نـاودانِ 

)1( بفتح األول وسكون النون وعىل وزن قند. منقار الطيور. 
)برهان ص736- نظام ج3ص560- عميد ص783(.     

)2( بفتح األول والثاين وسكون الفاء- منقار الطيور. )برهان ص926(.
- بضم الكاف وفتح الفاء تأيت بمعنى امرأة خادمة )زن خدمت كار- وهذه خاصة بالفرس( وتعب 

)نظام ج4 ص275- عميد ص952(. ومشقة وأمل.    
)3( منقار الطيور واسمها اآلخر پوز وتأيت بتفوز ويديوز وبديوش ويدفوز )نظام ج1 ص602(.

)4( بكرس امليم )عميد ص1144(.
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تند وخوند)1) تارومار)2)، ترت ومرت)))- مرتادفات.

- قال اآلغاجي:

شد بدست اندر بساعت تندوخوند. هرچـه ورزيـدنـد مــارا ساليــان 

پند))) وزغن))) وخاد))) وغليواج))) وغليو)))- اسم طائر خاطف اللحم 
)من اجلوارح(.

- قال الفرخي:

مهچو نباشد بشبه باز خشني پند. تا نبود چون مهاى فّرخ كرگس 

- قال اجلالب البخاري:

چون پند فرو مايه سوى جوژه گرايد 

آهنگ كند  بتذروان  ستنبه  شاهني   

)1( بفتح التاء واخلاء بمعنى خيط وحيه وهجوم وغارة. )عميد ص419- برهان ص321(.
)2( عىل وزن كار وبار بمعنى مشوش وقلق. )برهان ص288(.

)3( عىل وزن هرج ومرج بمعنى هجوم وغارة. )عميد ص379(.
)4( بفتح األول وسكون الثاين- بمعنى نصيحة أيضًا. )برهان ص269(.

)5( بفتح الزاي والغني )عميد ص663(.
)6( عىل وزن باد. )برهان ص411(.

)7( بفتح األول والثاين. )برهان ص799(.
)8( بفتح األول وكرس الثاين. )برهان ص799(.
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پرند)1) وپرنيان)2)- حرير- حرير سادة وحرير منقوش.

- قال الفرخي:

چون پرند بيدگون بر روى پوشد مر غزار 

پرنيان هفت رنگ اندر رس آرد كوهسار.  

- قال العنرصي:

پرند. چينى  پوشيده  بپوالد  پرى زادگان رزم رادل پسند 

غند)))- جتمع.

- قال العنرصي:

نظام. راندن وتعبيه بى  بود  چوراهد ببايچ سپردن بكام 

گر ايشان مهيشه نباشند غند. نقيبان ز ديدن بـام نند كنـد 

- وقول األستاذ موفق الدين أبو طاهر خاتوين:

چون خرس بكون فتاده در دام. مــن غن�د شـده زبـيـم غنــده 

)1( بفتح األول والثاين، ابريسم وحرير وتأيت اللفظة أيضًا برند وفرند وپرنگ وتأيت بمعنى السيف 
والسيف الرباق. )عميد ص325(.

وتأيت بمعنى خيار صحراوي وتطلق عىل طائر من اجلوارح آكلة اللحوم. )برهان ص251(.
)2( برنيان سيأيت رشحها وترمجتها يف الصفحة 144 من األصل وصفحة 478 من الرتمجة إن شاء 

اهلل لورودها مستقلة يف لغت فرس. )املرتجم(.
)3( بضم األول وسكون الثاين. )برهان ص802- عميد ص851(.



��ة �وْ��سَ
ُّ

��ل���ط ��َس�َد���ة ا
�ل��أ

� �� ا
َ
��ل  اأ

ُ
�و�ف

��ْف��سُ
َ
��لم رْ��س ا

��ل��ُف َ��ة ا ��ف
ُ
�ْم ��ل

َ
�ُم�ْع��ف 182

كند)1)- غل خشبي تربط به أقدام السجناء.

- قال الفرخي:
روز رزم ازبيم اودر دست ودر پاى عدو 

عنان. واژدها گردد  كندها گردد ركيب   

ياكند)2)- ياقوت.

- قال الشاكر البخاري:
كجا تو باشى گردند بى خطر خوبان 

مجست را چه خطر هر كجا يود ياكند.  

سند))) وسنده))) وكوى يافت- تقال البن احلرام.

- قال  املنجيك:
اي سند چو اسرت چه نشينى تو برا سرت 

مسّخر. مرد  رانكند  خويشتنى  چون   

)1( بضم األول وفتح النون قيد من اخلشب تربط به أقدام السجناء.
بفتح األول والثاين وبمعنى قند )نوع من السكر( واسم لقرى فيام وراء النهر عىل طريق كاشغر تشتهر 

بأجود أنواع اللوز وتأيت بمعنى عكس حاد مثلام تقول هذه السكني ال تقطع يعني غري حادة.
)برهان ص939(.       

)2( بفتح الكاف وسكون النون وعىل وزن يابند ويقال ياگند أيضًا وهو اجلوهر املعروف بالياقوت.
)برهان ص1228- عميد ص1272(.      

)3( بكرس األول وسكون النون وعىل وزن هند )برهان ص668- عميد ص733(.
- خصها األسدي الطويس بالشاهد الشعري دون مرادفاهتا وهذه احلالة ترد بكثرة يف معجمه لغت 

فرس. )املرتجم(.
)4( بفتح األول وعىل وزن خنده. )برهان ص669(.
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دند)1)- تطلق الكلمة عىل كل يشء يضيق احلق مثل قرش الرمان وصمغ 
شجرة البلوط )املستعملة يف الدباغة(.

- قال الرودكي:

قند جداكن ازوى دور شوا ز زهر دند 

پسند. آن  ترا  جان  هبست  بآخر  چ  هر   

زنده)2)- الكبري العظيم كأن يقال: فيل عظيم.

- قال الشهيد:

)3(-

پيچه بند)))- العصابة التي تربطها النساء عىل اجلبني.

- قال العسجدي:

بند. پيچه  دمل  برغم  گشايد  بپيدچد دمل چون زپيچه بتم 

)1( بفتح الدال وسكون النون. )برهان ص 507- عميد ص593(.
- مرت هذه اللفظة يف الصفحة 37 من األصل بمعنى األبله غري املبايل وذكر هلا مخسة أبيات شعر 

أربعة لبو شكور وواحد للبيبي. )املرتجم(.
)2( بفتح األول عىل قول برهان قاطع وبكرس الزاي عىل قول حسن عميد. 

)برهان ص589- عميد ص669(.       
)3( ال يوجد شاهد شعري رغم أن األسدي الطويس أشار إىل أن الشاعر شهيد قال إال أنه مل يدرج 
الطبعات  إحدى  أن   41 الصفحة  حاشية  يف  املعجم  حمقق  أشار  شهيد.  قاله  الذي  الشعري  البيت 

أوردت قول شاعر :
هيــلــوان. ــد  ي آورده  ـــدر  ان بــزيــر  يكى زنده ييىل كوهى روان         

)4( عىل وزن ايشه. )برهان ص277- عميد ص348(.
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أمل  من  حتصل  التي  الغدة  عىل  تطلقان  الكلمتان  وباغره)2)-  مغنده)1) 
األعضاء يف مقطع من اجلسم وتكون حتت اجلسم، وتسميها مجاعة من عامة 

أهل طوس )ورغاه(.

- قال العسجدي:

كزپيه بنضج آيد اى دوست مغنده. بردار درشتى زدل خصم بنرمى 

ژنده)))- القديم واخللق أيضًا )البايل(.

- قال العسجدي:

باكون فراخ گنده وژنده. تا پاى هنند بر رس ُحّران 

متنده)))- الفأفاء كام يف العربية.

- قال العسجدي:

رس ورويم چون نيل زبان گشته متنده 

بيابان. وپيش  پس  ز  باران  در  زباال   

)1( بضم األول والثاين وسكون النون وفتح الدال. )برهان ص1089- عميد ص1117(.
)2( بسكون الثالث وفتح الراء عىل قول برهان وبفتح الغني والراء عىل قول حسن عميد.
)برهان ص153- عميد ص231(.      

)3( بفتح األول والثالث وعىل وزن خنده. القديم والبايل وممزق والشخص الذي مالبسه رثة وخرقة.
)برهان ص603- عميد ص678- طالئي ص336- نظام ج3 ص281(.   

)4( بفتح التاء وامليم والدال عىل وزن رونده، تطلق عىل من ال يستطيع تلفظ بعض احلروف عىل نحو 
صحيح فصيح. )برهان ص318- عميد ص415(.
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منده)1)- كوز ذو يدين، وكوز مكسور العنق.

- قال ابو الشكور:

بر. بمنده  كنى  هلو  نگاه  شبا  دو سد منده سبو آبكش بروز 

غنده)2) وتنند))) وديوپاى)))- تطلق كلها عىل العنكبوت.

- قال الكسائي:

مي تند گرد رساى ودرتو غنده كنون 

تنان. تار  تو  تن  بر  ببني  فرداش  باز   

كونده)))- وعاء )كيس( ينسج من النبات يضع فيه التبانون التبن ونحوه.

- قال اللبيبي:

فكنده زره  ترا  وابليس  من بر تو فكنده ظّن نيكو 

كونده. از  پوشد  رانى  با  ما نند كسى كه روز باران 

العنق. )عميد ص1141- برهان  امليم والدال- وعىل وزن خنده وتقال للكوز املكسور  بفتح   )1(
ص1097(.

)2( بضم األول وعىل وزن عمده بمعنى العنكبوت والعنكبوت السام خاصة.
)برهان ص802- عميد ص851(.      

)3( بفتح التاء والنون وضم الدال وعىل وزن كمند وتأيت تتد أيضًا.
)برهان ص323- عميد ص422(.      

)4( بكرس الدال. )برهان ص525- عميد ص608(.
العلف  فيه  ويوضع  األعالف  من  ينسج  وعاء  رونده،  وزن  وعىل  والدال  والواو  الكاف  بفتح   )5(

والبعر وما شابه ذلك وحيمل عىل اجلامل والبغال. )برهان ص952- عميد ص969(.
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پاغنده)1)- القطن املجموع الذي تغزله النساء.

- قال أبو الشعيب:

جهاِن شده فرتوت چو پاغنده سد كيس 

كنون گشت سيه موى وبديده شده مّجاش.  

نونده)2)- حاد الفهم وقد ذكرناه يف بابه.

- قال اليوسف العرويض:

مردى كه بود خوار ورس فگنده. گـربـد در ايـن مـري تـو ببينـى 

ونونده دارد  وخــرد  فرهنگ  بشناس كه مرديست او بدانش 

)1( بضم احلرف الثالث وفتح الدال- تعني اسطوانة حالج القطن وكذلك بفتح الثالث أيضًا عىل 
)برهان ص233- عميد ص309(. وزن بافنده.     

)2( بفتح النون والواو وعىل وزن رونده. )برهان ص1156- عميد ص1208(.

أحسن من عقله ومن أدبه ما وهب اهلل المرئ هبة 
به أمجل  للحياة  ففقده  مها مجال الفتى فإن فقدا 
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الند)1)- حرك.

- قال الطّيان:

بـا دفتـر اشعـار بر خـواجه شــدم دى 

من شعر هي خواندم واوريش مهى الند.  

صد كلج پراز گوه عطا كرد بر آن ريش 

گفتم كه بدان ريش كه دى خواجه مهى شاند  

واهلل أعلم بالصواب

)1( بفتح الثالث وسكون الدال تعني أيضًا نثر. يعثر. سكب. حرك. )برهان ص1028- عميد ص309(.,

الوالد ساع يف صالح دنيا الولد والعامل ساع يف صالح دنياه وأخراه. 
وقال اإلمام عيل : )العامل أعظم أجرًا من الصائم القائم املجاهد يف سبيل اهلل فإذا مات العامل ثلم يف اإلسالم 
ثلمة ال يسدها إال خلف منه(، فالعلامء الذين أخرجوا الناس بسبب تعليمهم من ظلامت اجلهل إىل نور العلم 

فحق إجالهلم من الناس عامة ومن كل تلميذ خاصة فيجب احرتامهم كاحرتام األب الوالد.
قالوا لإلسكندر: نراك تعظم معلمك أكثر من أبيك. قال: إن معلمي رفعني من األرض إىل السامء وأيب أنزلني 

. من السامء إىل األرض/ يقصد آدم
وإن نالني من والدي الفضل والرشف أقدم أستاذي عىل نفـس والــدي 
وهذا مرب اجلسم واجلسم من صدف فذاك مرب الروح والروح جوهر 
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وهو احلرف احلادي عرش يف اللغة الفارسية أما يف تسلسل احلروف العربية 
فهو احلرف التاسع وعدده يف حساب اجلمل )700(.

املعتقد  وكان  دال  أهنا  عىل  الذال  استخدمت  الفرس  ان  املالحظ  ومن 
السائد إهنا هلجة خاصة ببعض مناطق إيران القديمة مثل مدينة بلخ وغزنة 
وما وراء النهر إال إن صاحب املعجم املعروف بـ)املعجم يف معايري العجم( 
)شمس قيس رازي( يقول إنه ال يوجد يف لغة املناطق املذكورة ذال معجمة 
وهم مجيعًا يأتون بداالت مهملة يف اللفظ ومن تتبع ذلك جيد أن نطق الذال 
بدل الدال قد ترك يف القرن التاسع اهلجري والدليل عىل ذلك إهنم وضعوا 
قاعدة لتحديد الدال والذال. وتنسب هذه القاعدة إىل خواجة نصري الدين 

الطويس تتلخص يف قوله:

در معرض دال وذاك را نتشانند آنانكه بباريس سخن مـي راننـد 

دال است وكرنه ذال معجم خوانند ما قبل اكر ساكن وجزواي بـود 

واملعنى إن الذين يتكلمون بالفارسية، مل يضعوا الدال والذال يف موضعهام 
فام كان قبله ساكنًا بال واو فهو حرف دال، وإذا مل يكن ساكنًا فهو حرف ذال 
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معجمة.

وتوضيح القاعدة:

ما كان قبل الدال حرفًا صحيحًا ساكنًا يكتب دااًل مهملة مثل مرد وكرد. 
أو حرفًا صحيحًا  والياء(  والواو،  )األلف،  الدال حرف علة  قبل  كان  وما 

متحركًا فيكتب بالدال والذال املعجمة. مثل:

آباذ آباد   

أسفروذ اسفرود  

أميذ أميد   

بذر بدر   

بوذ بود   

وقال الظهري الفارايب يف هذا املعنى بالعربية:

الفارسية مبهم فهو ركٌن يف  احفظ الفرق بني دال وذال 

معجم ــواه  س ــا  وم ــدال  ف كل ما قبله سكون بـال واو 

)مطالعات املرتجم(
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مانيذ)1)- التخلف عن يشء أو عن عمل.

- قال الرودكي:

دريغ مدحت چون زّر وآبـدار غـزل 

نيايد مهى بلفظ پديذ. كه چار يكش   

اساس طبع ثنايست بل قوى تراز آن 

مانيذ. مهه  مهى  آمد  سخن  زآلــت   

موبذ)2)- العامل.

- قال الشناين اجلويباري:

زاردى هبشت روزى، ده رفت روز شنبذ 

موبذ. بدست  باده  وزّنار  فگند  كستى   

)1( عىل وزن جاويد. )برهان ص1059(.
)2( بضم احلرف األول وكرس الباء وسكون الثاين والدال من غري نقطة بمعنى حكيم، عامل، عارف، 
فاضل، وصاحب دير وعابد النار. وتقال بفتح األول والباء األبجدية. وتأيت بضم األول وفتح الباء. 

واسم ويسه معشوقة رامني...* )برهان قاطع ص1100(.
- بضم امليم وكرس  الباء أو فتح امليم والباء عىل قول عميد يف ص1149 من معجمه.

باسم )ويس ورامني( وهي ملحمة  الفاريس معروفة  * رامني هو عاشق ويسه وقصتهم يف األدب 
عاطفية سفرت فيها الطبيعة البرشية دون متويه أو مواربة. نضمها من شعراء القرن اخلامس اهلجري 
يف  أبواب  سبعة  سبقتها  فصاًل  وتسعني  سبعة  يف  هـ،   446 عام  بحدود  اجلرجاين  أسعد  الدين  فخر 
املقدمة خصها يف متجيد اخلالق والثناء عىل النبي . ويستنبط من امللحمة نفسها- إىل أن زمان القصة 

يرجع إىل العهد األشكانى. )املرتجم(.
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- قال املعزي:

موبذ آذر پرستان را دل من قبله شد 

زآ نك عشقش در دل من آذر برزين هناذ.  

كهبذ)1)- حمصل خراج املزارع.

- قال املنجيك:

- ال شاهد يف األصل.

هناد)2)- األعراف والتقاليد.

- قال الرودكي:

كه گاه مردم ازوشاد وگه بود ناشاذ. خداى عرش جهانرا چنني هناذ هناذ 

عن  وبعدت  أحسنت  بمعنى  الدعاء  يف  تقال  استحسان  كلمة  آباذ)))- 

)1( بفتح الباء وسكون اهلاء جايب األموال. السمسار وتأيت بكرس األول أيضًا عىل وزن رسمد.
)برهان ص959- عميد ص970(.      

وردت اللفظة بالدال االبجدية دون الذال من املعجم وهذا جائز بالفارسية. )املرتجم(.
)2( بكرس األول وهي مايض هنادن التي بمعنى كذاشتنى ومن معانيها، طينة، خلقة، طبيعة، أساس، 
باطن، وبفتح األول بمعنى طرز ورسم وأسلوب وعادة وقاعدة وذهاب ومعرب ورواق وطريق عام.

)برهان قاطع ص1157- عميد ص1208- طالئي ص303و 580(.   
- خلقة وفطرة يقال خلقة جيدة وفطرة حسنة وفطرة سيئة ونفس سيئة. )نظام ج5 ص397(.

)3( عىل وزن آراد وهلا معان يف املعاجم عديدة منها- معمورة عكس خربة وثناء واستحسان وبارك 
اهلل واسم لبيت اهلل )الكعبة( واسم لنبي من أنبياء العجم وتأيت الحقة يف آخر أسامء املكان مثل عيل 

آباد، جعفر آباد...الخ، وهي فارسية پهلوية األصل. )برهان ص19- عميد ص34(.
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اخلراب وكقوهلم العمران لفالن.

- قال املنجيك:

بشناس مر آنراكه خداوند ترا داذ. آباذ بر آن كّره خراى پاكيت آباذ 

- قال املعّزي:

آباد بر آن شاه كه دارد چوتد مونس 

آباد بر آن شهر كه دارد چو توداور.  

خاذ)1)- طائر خاطف اللحم.

- قال اخلجسته:

ربود از كفش گوشت وبرد او گريز. در آمد يكى خ�اذ چنگـال تيـز 

الذ)2)- الديباج األمحر الناعم.

- قال اخلرسواين:

پوالد برگردن او مهچون الذ ست. انگشت بر رويش مانند بلورسـت 

)1( عىل وزن باد وبمعنى خان بمعنى حداة. )برهان ص411- عميد ص513(.
به  تفرد  املعنى  الديباج األمحر وهذا  تطلق عىل  برهان يف ص 1025-  )2( عىل وزن شاد عىل قول 
أسدي طويس إذ مل أعثر يف املعاجم املتيرسة عىل املعنى الذي أورده هلذه اللفظة عىل الرغم من أن برهان 
قاطع أورد الكثري من املعاين هلا دون هذا املعنى وكذلك فرهنگ نظام أورد سبعة معان دون اإلشارة 

إىل هذا املعنى أي )الديباج األمحر الناعم(. )املرتجم(.
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الذ)1)- اجلدار الذي يشيد من الطني وحده، يقال: أنشأ جدارًا من الطني.

- قال العنرصي:

بپای پست كند بر كشيده گردن شري 

ديوار. آهنينى  الذ  كند  رخنه  بدست   

آباذ)2)- مكان معمور.

- قال املعزي:

خراب كرده هركس تو كرده اى آباد 

خراب. تو  كرده  آباذ  گز  هر  مباد   

قال ابو املظفر اجلمح:

آباد بر آن دست كه پرورش آباذ. ويران شده دهلا بمى آبادان گردد 

بنالذ)))- البناء ، ألهنم يضعون الطني عىل البناء.

- قال الفراالوي:

كه نگهدار الذ بنالذ ست. الذ را بر بناى مـحكم نه 

)1( عىل وزن شاد رأس السياج أعىل اجلدار أساس اجلدار وأصل كل شيسء وتطلق أيضًا عىل احلرير 
اللطيف والقامش اجليد. والرتاب الناعم. )برهان ص1025- عميد ص1004(.

)2( عىل وزن آراد. )برهان ص19(.
)3( بضم الباء عىل وزن بنياد. وبمعنى بناء العامرات وجدراهنا. )برهان ص208- عميد ص283(.
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داشاذ)1) ودهشت)2) وداشن)))- بمعنى عطاء.

- قال العنرصي:

فرستادش بمن  اينجا  پدر  خواستم بانياز وداشاذش 

برم ازجان من عزيز تر ست. حركاتش هـمه هنرسـت 

راذ)2)- سخي.

- قال العسجدي:

اگر نعمتم نيست ياهست راذ م. اگر نسبتم نيست ياهست حّرم 

وسناذ))) وبفخم)))- بمعنى كثري.

- قال الرودكي:

امروز باقبـال تـو اي ميـر خراسـان 

هم نعمت وهم روى نكو دارم وسناذ.  

)1( )2( )3( مرتادفات بمعنى واحد.
)برهان ص470، ص518، وبفتح الشني يف داشند عىل قول عميد ص962( وهلن معان   

أخرى.
)2( عىل وزن شاد- كريم- صاحب مهه سخي وبمعنى شجاع. بطل. حكيم. عامل. حمدث. أديب. 

حارض البدهيية. وقاص)برهان ص529- عميد ص615(.
بالدال بدل  بلفظة وسنا وشناد وسناد  الواو عىل وزن هفتار- كثيف. وافر. مملوء. وتأيت  بفتح   )3(

)برهان ص1181- عميد ص1231(. الذال.   
)4( بفتح الباء واخلاء عىل وزن مرهم بمعنى بسيار وزياد وفراوان. )برهان ص196- عميد ص273(.
* حسب تعليق املحقق يف احلاشية صفحة 46 من األصل بسبب عدم وضوح اللفظة حتى يف نسخة 

املحقق.   )املرتجم(.
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ومثل ذلك يف كتاب عشق الشيوخ باليهلوى ويقال باللغة الفهلوية.

آزدم كى دشهر ياركت هري وسناذ)؟( 
وجندونم*ساجاذ)؟( ور  را  پنذ   

رسواذ)1)- الشعر والقصيدة ويطلق عليها أيضًا )جغامه( و)جكامه(.

- قال اللبيبي:

كه رفت يك رهه بازار وقيمت رسواذ دگر نخواهم گفتن مهى ثنا وغزل 

باالذ)2)- جنيبه.

- قال الفراالوي:

ب��االذ. ــى  ب ــرد  ك راه  ــوان  ــت ن من رهى پري وسست پاى شدم 

الصلع  )روت(  معنى  )روخ(  من  مركبة  پهلوية  عبارة  چكاذ)))-  روخ 
و)چكاذ( بمعنى أعىل اجلبني فيكون معنى العبارة: األصلع.

- قال احلكاك:

وعميد  ص644  يف  برهان  قول  عىل  منظوم  كالم  وهو  فرهاد  وزن  وعىل  السني  حرف  بفتح   )1(
ص713 وقد وردت اللفظة يف مجيع املعاجم الفارسية املتيرسة بالدال العربية بدل الذال.

)2( بسكون حرف الذال. )برهان ص154(.
)3( بضم الراء وباجليم الفارسية عىل وزن كورسواد- وبمعنى ال شعر يف رأسه، أصلع.

)برهان ص552- عميد ص642(.      

األسطورة باألمس كانت عقيدة واليوم قصة مفيدة
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اين بنفرين سياه روخ چكاذ. ايستاده بخشم بر در آوى 

چكاذ)1)- وهباك)2) وكالل)))- بمعنى وسط الرأس.

- قول الطاهر الفضل:

بى گامنم كه بر چكاذ آيد. گرخذو رابر آسامن فكنم 

چكاذ)))- قمة اجلبل.

- قال الفردويس:

كه آمد ز ايران سوارى چو بان. بيامد دوان ديده بان از چكاذ 

)1( بفتح األول عىل وزن سواد وهلا معان أخرى: مفرق شعر الرأس. قمة الرأس األعىل من كل يشء. 
قلة دماغ. خوذة حربية. رأس الشكل اهلنديس مثل املثلث وغريه. وتأيت بلفظة جكاده وجكاه وسبكاد 

وجهاد أيضًا. )فرهنگ طالئي ص180-221 وفرهنگ عميد ص481(.
)2( بفتح اهلاء وتأيت بلفظة هياك. )عميد ص1244(.

)3( بفتح الكاف العربية وعىل وزن مجال- وتأيت بمعنى واد، صحراء، أرض وسيعة، مقربة.
)برهان ص924- عميد ص949- طالئي ص472(.     

)4( بفتح األول عىل وزن سواد بمعنى قمة اجلبل وتأيت بمعان أخرى كام أورد برهان قاطع مثل: أعىل 
الرأس وباللغة الپهلوية تعني األصلع واجلبهة ومفرق الشعر. )برهان ص388(.

مر ذكرها ضمن مرادفات أخرى يف الصفحة 46 من املتن.)املرتجم(.

ــوم وي بينهام  ولــيــلــة  ما الدهر إال يقضة ونوم 
والدهر قاض ما عليه لوم يعيش قوم ويموت قوم 
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نژاذ)1)- األصل والنسب.

- قال الفردويس:

برو يك بيك رس ]و[ بن كردياذ. بپرسيد ازو پهلـوان از ن�ژاد 

گردباذ)2)- زوبعة.

- قال الفرخي:

چو گردباذ مهى گشت بر يمني ويسار. مهى فكند بتري ومهى گرفت بيوز 

زشت ياذ)))- الغيبة.

- قال الرودكي:

نگارا مكن اينهمه زشت ياذ. بتو باز گردد مهـى عاشقـى 

األعداد  بمعنى  مرتادفات  وپسغده)))-  چريه)))  و  وسنجيده)))  آماذه))) 
و]التهيئة[.

)1( بكرس األول وعىل وزن نشاط. )برهان ص1133- عميد ص 1181(.
يدور  الشديدة  الرياح  أثر  العجاج  تنور كبري.  السادس-  الفارسية وبفتح احلرف  الكاف  )2( بكرس 

ويرتفع يف اهلواء. يقال إعصار وتأيت بلفظة كردباده وديوباد وسنكدوله أيضًا.
)برهان ص980- عميد ص980(.      

)3( بكرس األول وسكون التاء- غيبة وبمعنى الكالم اخلبيث والشخص اخلبيث أيضًا.
)برهان ص579- عميد ص661(.      

)4( أورد األسدي الطويس شاهدين للفظة آمادة )بالدال( ومل يأت بشواهد ملرادفاهتا. )املرتجم(.
)5( بفتح السني والدال وسكون النون. )خيام ص252- طالئي ص352(.

)6( بكرس األول وعىل وزن خريه. )برهان ص401- عميد ص491(.
)7( عىل وزن طبقجه. )برهان ص259(.
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- قال الرودكي:

پرياسته. خويشتن  اورا  جنگ  خود تو آماد ]ه[ بوى و آراسته 

- قال العنرصي:

استاده. بر  بره  مردى  ديد  چون مهى شد بخانه أماده 

فالذه)))- بال فائدة.

- قال ابو الشكور:

خود سخن بى فالذه بود مرا. يك فالذه مهى بخواهم گفت 

رذ)9)- العامل العاقل.

- قال الفردويس:

ان. رذ  آزموده  وكار  هشيوار  يكى انجمن ساخت بابخرذان 

- قال العنرصي:

آورد. دذان  زبان  بر  سخن  سخندان چو راى رذان اورد 

)8( بفتح حرف الفاء وعىل وزن قالدة وبمعنى فالد التي هي من غري فائدة وعبث من غري نفع.
)برهان ص837- عميد ص879(.      

)9( بفتح األول وسكون الثاين- حكيم. عامل. كبري. مقاتل. بطل. شجاع. 
)برهان ص 538- عميد ص628(.      
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هريبذ)1)- قايض الزرادشتيني.

- قال الفردويس:

زبذ. ترسان  بود  مهى  سياوش  چو بر دا شت پرده زدر هريبذ 

نخجذ)2)- وسخ احلديد واحلجر الذي يرضب به النداف حمالجه.

وخدمته.  النار  خادم  النار.  عباد  الزرادشتيني  قادة  أيضًا(  بالدال  )وتأيت  الباء  وفتح  اهلاء  بكرس   )1(
قايض الزرادشتيني ومفتيهم. وتطلق عىل الصويف املتدرب عىل الرياضات الروحية.

)برهان ص1223- عميد ص1266(.      
)2( بفتح النون واجليم عىل وزن أبجد* بمعنى وسخ احلديد واحلجر بعد صهره وتأيت بالذال أيضًا 

وباجليم الفارسية. )برهان ص1128- عميد ص1178- خيام ص485(.
* ابجد املقصود منها احلروف األبجدية أينام وردت يف هذا املعجم وحواشيه وهي احلروف األساسية 
التي تعتمد عليها جذور اللغة العربية يف القديم واحلديث وعليها يعتمد املنجمون يف حساباهتم وهبا 
يؤرخ شعرًا للحوادث والبناء والوالدة والوفاة..الخ كان أول ما جيب عىل العريب الذي يريد أن يتعلم 

الكتابة أن حيفظ األبجدية عىل قول أحدهم:
متتابعات أسطر  ثالثة  أتيت مهاجرين فعلموين 
وقريشات سعفصًا  تعلم  وخطو يل أباجاد وقالـوا 

أما أول من وضع اخلط العريب وأقامه ووضع حروفه وأقسامه فيه أقوال منها: هم ستة أشخاص من 
وسعفص،  وكلمن،  وحطي،  وهوز،  أبجد،  أسامئهم  وكانت  أدد  بن  عدنان  عند  نزواًل  كانوا  طغيم 
أسامئهم  يف  ليست  حروفًا  األلفاظ  يف  وجدوا  فلام  أسامئهم  عىل  واخلط  الكتابة  فوضعوا  وقرشت، 

سموها الروادف وهي: الثاء، واخلاء، الذال، الضاد، الظاء، الغني.
العربية عىل عدد  الكتابة  ابجد.. إىل قرشت وكلمن رئيسهم. ملوك مدين وضعوا  القاموس  قال يف 

حروف أسامئهم هلكوا يوم الظلة فقالت ابنة كلمن:
املحله وسط  هلكه  كلمن هدم ركنـي 
ـحتف ناراً وسط ظله ـ  سيد القوم أتاه ال
كاملضمحله دارهم  جعلت نارًا عليهم 

ثم وجدوا بعدهم ثخذ، ضظغ فسموها الروادف.
          ← نعيم  عنه  فزال  هواه  اتبع  وهوز  املعصية،  يف  نفسه  آدم  وجد  أي  ابجد  أن  نكرى  األمحد  ذكر   -
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- قال املنجيك:

دو ماربه گزنـده بـر دولـِب تـو دوسـان 

زان ]قليه[ چو طاعون زان نان مهچو نخجذ.  

برازذ)1)- الزينة.

- قال الفرخي:

گرسيستـان بنـازد بـر شهرهـا، برازذ 

زيرا كه سيستان را باشد بخواجه مفخر.  

→ اجلنة، حطي حط عنه ذنوبه، كلمن كلم بكلامت فتاب عليه بالقبول والرمحة، سعفص راق عليه 
الدنيا فأصاب عليه، قرشت أقر بذنب مر عليه، ثخذ أخذ من اهلل القوة، ضظغ شجع عن وساوس 

الشيطان بعزيمة ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل، قال الشاعر يف هذا الشأن:
ويف أبياهتم نزل الكتاب بآل حممد عرف الصواب 
آلدم حني عز له املتاب هم الكلامت واألسامء الحت 

ل30،  ك20،  ي10،  ط9،  ح8،  ز7،  و6،  هـ5،  د4،  ج3،  ب2،  أ1،  هكذا:  األبجدية  وحساب 
م40، ن50، س60، ع70، ف80، ص90، ق100، ر200، ش300، ت400، ث500، خ600، 
غ(  ق  )أ  هكذا:  األبجد  حروف  رتب  األلباب  اؤيل  وبعض  غ1000.  ظ900،  ض800،  ذ700، 
 ،777 )زعذ(   ،666 )وسخ(   ،555 )هنث(   ،444 )دمت(   ،333 )جلش(  )بكر(222،   ،1111

)حفض( 888، )طصظ( 999، وسمي حساب األبجد بحساب اجلمل )ف(5.
)1( عىل وزن طرازد. )برهان قاطع ص169(.
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وردت يف القرآن الكريم )11793( مرة ويف الدعاء:
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العربية  يف  العارش  واحلرف  الفارسية  يف  عرش  الثاين  احلرف  هو  والراء 
وعدده يف حساب اجلمل )200(.

الراء يف العربية بمعنى القرد الصغري قال الشاعر:

مهددا للقبول  أضحى  فالراء  ال تغبهن عن كاشحيك حقارة 
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هنجار)1)- من يتخذ طريقًا حتاذي طريقًا آخر.

- قال العنرصي:

گسسته پشت وگرفته گريغ را هنجار. مهى شدند ببيچاركـى هزيمتيــان 

زوار)2)- اخلادم واملساعد:

- قال الفردويس:
بد ين تنگ زندان زوارش توباش. هبارش تويى غمگسارش تو باش 

كانور)))- العاشق ]املضطرب[.

- قول اخلفاف:
گور. ــازش  س بكار  ــازد  س مهى  چه چيزست آنك بازّرست وبازور 

كانور. ــور  ازگ ســوار  آيد  بــرون  بـگـور انـدر شـود نـاگــه پـيــاد 
)1( بفتح اهلاء عىل وزن زنكار ومن معانيها: طريق. واضح. طريق وأسلوب. قاعدة. قانون. لون. 

جاده وشارع. )برهان ص1216- عميد ص1260(.
الشخص الذي يتخذ طريقًا مقابل الطريق الرئييس. )نظام ج5 ص516(.

)2( عىل وزن باور بفتح الزاي وتأيت أيضًا بلفظة روار ورواز وهي اخلدمة بأشكاهلا كخدمة املرىض 
وخدمة السجناء، وهلا معان أخرى مثل )قدرة وقوة وعظيم وقوي اجلثة ومقتدر.. الخ(.

)برهان ص569- عميد ص670(.      
)3( بضم النون وعىل وزن كافور. )برهان ص881- عميد ص924(.

قال النبي األكرم  : )لكل يشء آلة وعدة، وآلة املؤمن وعدته عقله، لكل يشء مطية ومطية املرء 
العقل، ولكل يشء غاية وغاية العبادة العقل، ولكل قوم راعي وراعي العابدين العقل، ولكل تاجر 
العقل، ولكل سفر فسطاط  اآلخرة  العقل، ولكل خراب عامرة وعامرة  املجتهدين  بضاعة وبضاعة 

يلجأون إليه وفسطاط املسلمني العقل(.
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ستري)1)- حصة تعدل الواحدة منها وزن سبعة دراهم.

- قال الصفار:
يا رب چه جهانست اين يارب چه جهان 

بقبان. ــم  وغ بخشد  بستري  شــادى   

آبگري)2)- خزان ماء.

- قال العامرة:
چون رخ من گشت آبگري بر از چني. باد هبارى بـآبــگــري بـــر آمـــد 

أنرب)))- امللقط.

- قال املنجيك:
بليف خرما پيچيده خوامهت مهه تن 

بگاز. كري  بريده  بانرب  خايه  فرشده   

واتگر)))- خياط اجللود.

- قال الرودكي:

)1( بكرس السني والتاء- مقدار من الوزن وحصة من أربعني حصة وهذا يف وزن مدينة تربيز يعادل 
)15( مثقااًل ويكون كل من وزن تربيز يعادل )600( مثقااًل وكل مثقال )6( دوانق وقيل ستري تعادل 

)برهان ص627- عميد ص698(. ستة دراهم ونصف الدرهم.  
)2( عىل وزن بادكري وهلذه اللفظة معان عدة منها: )غدير. بحر. حوض(. )برهان ص26- عميد 

ص39(.
)3( بفتح األول وسكون الثاين وضم الثالث- آلة مصنوعة من احلديد يستعملها الصاغة والنحاسون 

العاملون بالفضة والنحاس وتسمى بالعربية كالب. )برهان ص115- عميد ص188(.
)4( عىل وزن دادكر بمعنى مفوه وحمدث. شاعر. وقصاص. )برهان ص1168(.
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چو پوست روبه بينى بخان واتگران 

ست. بشديار  دنبه  او  هتمت  بدانكه   

خنگ زيور)1)- احلصان األبلق اللون.

- قال العنرصي:
بجنباند عنان خنگ زيور. اگر بر اژدها وشري جنگى 

كندورى)2)- مائدة وسفرة.

- قال أبو الشكور:
ميان كوى كندورى افگنده خوار. گـشــــاده در هـــر آزاده وار 

كذر)))- احلمقى من الناس.

- قال اخلجسته الرسخيس:
چنني دان كه گفتم ترا اى كذر. برين شش ره آمد جهان را گذر 

)1( بكرس األول وسكون الثاين والكاف الفارسية وكرس الزاي وفتح الواو. 
)برهان ص451- عميد ص545(.       

أمجع مؤلفو املعاجم املتيرسة لدينا أن اللفظة بمعنى احلصان األبلق. واألبلق هو ما كان ذا لونني أبيض 
وأسود أو األبيض الذي خالطه سواد وتطلق هذه اللفظة عىل فرس الرسول حممد  ومن الصفات 

املشهورة للخيول اجلياد: األبلق، األشهب، أو البلقاء والشهباء. )املرتجم(.
)2( بفتح الكاف وضم الدال وعىل وزن رنجورى- سفرة. منديل الطعام اجللدى وقطعة القامش التي 

توضع يف السفرة  عىل الركبة وقت تناول الطعام. )برهان ص941(.
)3( مل أعثر عىل هذه اللفظة فيام يتيرس يل من املعاجم واملصادر. )املرتجم(.

إن هذه القلوب أوعية فخريها أوعاها. الناس ثالثة فعامل رباين ومتعلم عىل سبيل النجاة ومهج رعاع 
أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح مل يستضيؤ بنور العلم ومل يلجأوا إىل ركن وثيق.
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وردت يف القرآن الكريم )1570( مرة ويف صفات اهلل سبحانه وتعاىل كام 
ورد يف الدعاء:
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الزاي- هو احلرف الثالث عرش يف األبتثية الفارسية وهو احلرف احلادي 
عرش يف العربية وعدده يف حساب اجلمل )7(.

الزاي- يف العربية تعني الرجل الكثري األكل.

قال أويس:

جعفريا رآيــا  الناس  وعند  إذا اختلف الشواء يكون زاء 
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مغز)1)- الدوران ودخول اليشء يف اليشء.

- قال الرودكي:

رفت بايدت اى پرس ممغز تو هيچ گفت خيز اكنون توساز ره بسيچ 

مالزه)2)- لسان املزمار يف منتهى احللق.

- قال املنجيك:

سست هل وحجره گرد ولرته مالزه. خواجه غالمـى فريـد ديـگر تـازه 

غبازه)))، گوازه)))- عصا رعاة البقر.

- قال املنجيك:

پردل چون تاولست وتاول هرگز 

غبازه. بخست  مگر  نگردد  نرم   

شبغازه)))- حضرية تدخل فيها اخلراف وقت املساء.

)1( بفتح امليم وسكون الغني- وهلا معان أخرى مثل: مخ وخميخ واملادة الدهنية التي داخل العظام.
)عميد ص1116(.      

)برهان ص1088(. - مل ترد يف برهان قاطع لفظة مغز جمردة.   
)2( بضم امليم وفتح الزاي عىل قول برهان. وبفتح امليم عىل قول فرهنگ عميد. وتأيت بالزاي الفارسية 

)برهان ص1093- عميد ص1129(. أيضًا.      
)3( بكرس او بفتح الغني وتأيت بلفظ غباز. غباره. كواره. أيضًا. )برهان ص788- عميد ص840(.
)4( بفتح األول وعىل وزن مالزه وبمعنى كواز غباز وغبازه. )برهان ص1010- عميد ص998(.

واألبقار  اخلراف  نوم  أماكن  به  حتاط  الذي  السور  وهي  دروازه  وزن  عىل  والراء.  الشني  بفتح   )5(
وماشاهبها وتأيت بلفظة شبغاره بالراء أيضًا. )برهان ص707- عميد ص762(.
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- قال العامرة:

چون دنبه گوسفند در شبغازه. فربه كردى تو كون ايابد سازه 

و)جوب  )دودستى(  تسمى  بالقصرية  وال  بالطويلة  ال  خشبة  بازه)1)- 
دستى( أيضًا يتخذها رعاة اإلبل.

- قال اخلجسته:

گرفته بجنگ اندرون بازه يى. نشسته بصد خشم در كازه يى 

پرواز)2) ]ه[- الطعام الذي يأخذه الناس يف املتنزهات والطعام الذي يعد 
قبل العرس ويطلق عليه أيضًا )يروازه(.

- قال املرّصعي:

اى زن وى رو سپى اين شهر را دروازه نيست 

نه هبر شهرى مرا از مهرتان پروازه نيست.  

)1( بفتح حرف الزاي. )برهان ص152- عميد ص228(.
)2( بفتح األول عىل وزن مخيازه. )برهان ص252- عميد ص326(.

أهلاين ومــا  عنك  اشغلني  ما  كم تذهب يا عمري يف خرسان 
ثاين عمر  عمري  يا  بعدك  هل  إن مل يكن اآلن صالحي فمتـى 
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كوكب  عىل  كلها  تطلق  برجيس)))-  زاوش)))،  اورمزد)2)،  هرمز)1)، 
املشرتي.

- قال الدقيقي:

وكيوان. هبرام  لشكرش  بپيش  بـه ُدم لشكـرش ناهيـد وهرمز 

كندز)))- تعني القلعة القديمة وهذه القلعة هي مدينة.

- قال الرودكي:

گه درين بوستان وجشم گشاى. گــه بـر آن كن��دز بلنـد نشـني 

گربز)))- املشعوذ.

- قال الرودكي:

من ندانستم چه تنبل ساختند. گربز ان شهر بر من تاختند 

)1( بضم األول وامليم وسكون الثاين. )برهان ص1197- عميد ص1248(.
)2( بضم اهلمزة وامليم عىل وزن روز دزد واسم اليوم األول من كل شهر شميس عند الفرس.

)برهان ص128- عميد ص207(      
)3( بفتح األول وضم الواو عىل وزن خاموش. )برهان ص569- عميد ص653(.

)4( بكرس الباء عىل وزن ادريس. )برهان ص171- عميد ص250(.
)5( بضم األول والثالث وسكون الثاين عىل رأي برهان يف الصفحة 940 من معجمه، وبضم الكاف 

وكرس الدال وهي خمففة عن كهن دز عىل رأي حسن عميد يف الصفحة 960 من معجمه.
)6( بضم األول والثالث عىل وزن هرمز. مكار وصاحب حيل وبمعنى شجاع وبطل ويقال أيضًا 

)برهان ص979- عميد ص980(. جربز.     

غريك أنــه  إال  أنــت  ــو  ه ــان  ــس إن الــصــديــق 
كافاك من  منه  وخري  واساك  من  إخوانك  خري 
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پروز)1)- حوايش الثياب.

- قال الفردويس:

پ��روزم. با  بــاب  واز  ــام  ازم كه  بدو گفت من خويش گر سيو زم 

تز)2)- طائر صغري. مجيل ال يستطيع الطريان يكون يف األماكن التي يكثر 
فيها الورد.

- قال الرودكي:

بانگ كبك وبانگ رود وبانگ تز. چون لطيـف آيـد بگـاه نوهبـار 

برز)))- علو.

- قال العنرصي:

نه شان رنگ ماند ونه فّر و]نه[ ُبرز. فـرو كوفتنـد آن بتـانـرا بگــرز 

گرز))) وكوبال- دبوس.

)1( بفتح األول والثالث عىل وزن مركز. )برهان ص253- عميد ص328(.
)2( بفتح األول وسكون الثاين- وبمعنى أقرع. قصري. ناقص وتطلق عىل اخلروف املكسور القرن. 

واألسنان. واملفتاح اخلشبي والطائر الصغري ذي الصوت اللطيف الذي تسميه العرب الصعوة.
)برهان ص308- عميد ص386(.      

)3( بضم الباء وسكون الراء )هلا معان أخرى( قد. قامة. طول. َعَضَمة. جاللة. حشمة. مهابة. قوة. 
قدرة. )برهان ص173- عميد ص252- طالئي ص120(.

ما يصنع من اخلشب  آلة حربية قديمة. منها  الثاين عمود من حديد وهو  )4( بضم األول وسكون 
و)دبوس(  )كرز(  أيضًا  عليه  ويطلق  العدو  رأس  به  يرضب  الذي  وهو  الشكل  بيضوي  ورأسه 

)برهان ص983- عميد ص982(. و)كوپال(.    
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- قال ابو الشكور:

ُبرز. برخاك  افكنده  بى رس  تنى  رسى بى تن وپهن گشته بگرز 

نغز)1)- اللطيف.

- قال العنرصي:

پاك مغز  از  ستم  ــد  آوري فــراز  بگويش كه من نامه يى نغز پاك 

مرز)2)- احلد.

- قال الفردويس:

خويش. ارز  و  مايه  مگر  بداند  بسنده كندزين جهان مرز خويش 

كشاورز)))، انگشبه)))- مزارع.

- قال ابو الشكور:

چو بيكار باشند رس شان بكاف. كشاورز و آهنگر وپاى بـاف 

)1( بفتح النون وسكون الغني وعىل وزن مغز. بمعنى جيد وحسن ومجيل ولطيف وتطلق عىل كل 
يشء بديع. عجيب. ومرادفها جست وجابك. )برهان ص1139- عميد ص1191(.

املعدة  واألرض  واحلد  األرض  وجوانب  األرض  عىل  وتطلق  الثاين-  وسكون  األول  بفتح   )2(
)برهان ص1072- عميد ص1075(. للزراعة...الخ.    

)3( بفتح الكاف عىل وزن فرامرز. )برهان ص914(.
- بكرس الكاف وفتح الواو. )عميد ص943(.

)4( بفتح اهلمزة والكاف والباء. )عميد ص201(.

مائه مــن  ــه  ألن عليه  فضل  البحر يمطره السحاب وما له 
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ارز)1) وارج)2) و آمرغ)))- مقدار.

-قال الفردويس:

خويش. ارز  و  مايه  مگر  بداند  بسنده كندزين جهان مرز خويش 

چغز))) وغوك)))- ضفدع.

- قال ابو الفتح البستي:

در چشم توا نگران مهه چغز آيد. هر چند كه درويش پرس نغز آيد 

)1( بفتح اهلمزة وسكون الراء عىل وزن طرز )هلا معان أخرى هي( قيمة. ثمن. قدر. استحقاق املال 
املكتوب يف السند. منزلة ومرتبة وتعني أيضًا شجرة الرمان وشجرة الرسو.

)برهان ص72-73- عميد ص108- فرهنك طالئي ص60(.    
)2( بفتح األول وسكون الثاين عىل رأي برهان وفتح األول والثاين عىل رأي عميد )هلا معان أخرى(: 
قدر. قيمة. ثمن. مرتبة. كيل. مقياس. رتبة. لياقة. قوة. الشخصية التي هلا قيمة وقدر ومرتبة. وفصل 

)فصل اليشء عن غريه( كذلك هي اسم الطائر الذي يدعى بالرتكي قو، ووحيد القرن. 
)برهان ص70- عميد ص106- طالئي ص59(.     

فائدة. ذخرية. أساس. جذر. شأن  نفع.  الراء )هلا معان أخرى(  الثالث وسكون  )3( بضم احلرف 
ومرتبة وحصة وأي يشء قليل وأصل وزبدة. خالصة أي يشء. )برهان ص52- عميد ص69(.

- مل يورد أسدي طويس شاهدًا للمرادفات. )املرتجم(.
)4( بفتح األول وسكون الثاين بمعنى غوك وغورباغه وتأيت چغر أيضًا.

       )برهان ص385- عميد ص480(.
)5( بضم الغني عىل وزن دوك. )برهان ص804- عميد ص852(.
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كنز)1)، كاناز)2)- جذر عنقود الرطب.

- قال الفراالوي:

ُرطب نباشد بى خار ]و[ كنز پر بارا. دال كشيدن بايد عتاب وناز بتـان 

لغزيدن)))- االنزالق.

- قال اآلغاجي:

چون پى بنهم مهى فرو لغزم. تر ست زمني ز ديد گان من 

والفضة  الذهب  من  بال  وبقامش  باالزار  يشد  ما  وفلرزنگ)))-  فلرز))) 
خراسان  يف  ويسمى  و)الرزه(،  )بدرزه(  اجلبل  يف  عليه  ويطلق  وأمثاهلام. 

الكنز  بمعنى  )عربية(  النون  وسكون  الكاف  وبفتح  كاناز  مرادفتها  تعني  والنون  الكاف  بفتح   )1(
)برهان ص941- خيام ص363- عميد ص961(. مجعها كنوز.    

)2( بسكون الزاي عىل وزن آواز تطلق عىل العرجون*. 
)برهان ص880- خيام ص345- عميد ص924(.     

أمحد  الدكتور  ذكر  وقد  الرطب  أو  التمر  فيه  كان  إذا  عثك  الناس  عامة  عند  ]يسمى  والعرجون   *
الربيعي يف مقدمة كتابه العذيق النضيد بمصادر ابن أيب احلديد يف رشح هنج البالغة ص6 )العذق 
كان  وإذا  العصفور(  ومنقار  والقسبة  والرطبة  واملنقدة  واملشوهبة  والبرسة  اخلاللة  فيه  جتد  قد  الذي 
خاليًا منها يقال عندهم دخيه[ ويف القرآن الكريم ورد لفظة عرجون كقوله سبحانه وتعاىل: )َوالَقَمَر 

ْرَناُه َمَناِزَل َحتَّى َعاَد َكالُعْرُجوِن الَقِديِم( سورة يس اآلية 39(. َقدَّ
)3( بفتح الالم عىل وزن لرزيدن- السقوط عىل األرض. التسلل. التزحلق ويف لغة ما وراء النهر تعني 

املص واحللب. )برهان ص1037- عميد ص1014(.
)4( بفتح األول والثاين وسكون الراء وهو الطعام واألكل الذي حيفظ للضيافة وللعروس. يف قطعة 

نسيج او منديل. )برهان ص839- خيام ص326- عميد ص880(.
الذي  فلرز وهو األكل والطعام  الفارسية وبمعنى  النون والكاف  بفتح األول والثاين وسكون   )5(

حيفظ للضيافة.)برهان ص839(.
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)فلرزنك(.

- قال الرودكي:
وندر آن دستار آن زن بست خاك. آن گرنج وشّكرش بر داشت پاك 
پس فلرز نگش بدست اندر هناد. اين زن ازد كان فرود آمد چو باد 
كرد زن را بانگ وگفتار اى پليد. شوى بگشاد آن فلرزش خاك ديد 

رشزه)1)- أسد غضبان كاشف عن أسنانه وكل حيوان مفرتس كاشف 
عن أسنانه يقال له رشزه.

- قال العنرصي:
بستد ندى زشري رشزه شكار. روز پيكار وروز كردن كار 

غمزه)2)- رخاوة العني والغمز هبا، وأظن الكلمة عربية.

- وقول الدقيقي:
بتى كه غمزه اش سندان كند گذاره 

پاره. پــاره  كردست  بمژگان  دمل   
)1( بفتح الشني والزاي عىل وزن هرزه. تقال للقوي الذي يظهر أسنانه عند الغضب وهذه ال تطلق 
عىل  األسد  لغري  تقال  ال  الغضوب  احليوان  يقول  الفضالء  مؤيد  وصاحب  األخرى.  السباع  عىل 

)برهان ص716- خيام ص266- عميد ص768(. األغلب.   
فال تظنن أن الليث يبتسم(. قول املتنبي: )إذا نظرت نيوب الليث ظاهرتاً 

)2( بفتح الغني والزاي وعىل وزن محزة اإلشارة بالعني واحلاجب.
)برهان ص800- خيام ص312- عميد ص850(.     

يلتفت له  قــول  كل  وال  وما رضين القول من قائل 
ويرحم من قاله أو صمت ومن قال خريًا يـجازى به 
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مزه)1)- الطعم وهدب العني.

- قال ابو الشكور:

مزه. ند  نام  زبريون  را  جهان  چو خور شيدت آيد بربج ُبزه 

تزه)2) ومدنگ)))- أسنان املفتاح.

- قال اللبيبي:

دهقان بى ده است وشرتبان بى شرت 

تزه. بى  وكليدان  خرست  بى  پاالن   

غوزه))) وگوزه)))- القطن ويطلق عليه )كندك( أيضًا وتسمى يف العربية 
)جوزق(.

- قال العسجدي:

)1( بفتح حرف امليم وحرف الزاي. )خيام ص432- عميد ص1083(.
- مل أجد يف املعاجم املتيرسة لدي من يشري إىل لفظة )مزه( بمعنى )مزه( لذا يكون األسدي الطويس 

قد تفرد بذكرها لعلها من األلفاظ السائدة يف بلخ وخراسان. )املرتجم(.
)2( بفتح األول وسكون الثاين ومن معاين هذه الكلمة: األقرع واخلروف من غري قرون. قصري ناقص. 
اسم لطائر صغري لطيف الصوت الذي يسميه العرب صعوة، واألوراق اجلديدة التي تنبت عىل الشجرة 

)وهذه املعان ضمن لفظة تز وقد مرت يف الصفحة رقم 51 من األصل(. )برهان ص308(.
)3( بفتح امليم والدال. مفتاح خشبي وتأيت بالذال بدل الدال وتأيت بلفظ تز أيضًا.

)برهان ص1069- خيام ص425- عميد ص1069(.     
)4( عىل وزن موزه- غالف القطن. )برهان ص803- خيام ص314- عميد ص852(.

)5( عىل وزن روزه- غالف القطن واخلشخاش. ورشنقة احلرير وأمثال ذلك وتأيت بالزاي الفارسية 
)برهان ص1013(. أيضًا.   
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حلقوم جوالقى چو ساق موزه است 

وآن معده كافرش چو خم غوزه است.  

بتفوز)1)، وپوز)2)، وكلفت)))- بمعنى الفم.

- قول الشاعر:

خشك گشته كش جتنبد هيج رگ. ُدم سگ بينى توبا بتفوز سـگ 

پوژ وبتفوز مردم را نيز شايد گفتن

كوز)))- املنحنى األعوج.

- قال الفردويس:

نگردد مهى پشت شوخيت كوز. بدو گفت نرينگ دارى هنـوز 

)1( بفتح الباء وضم الفاء وتلفظ أيضًا بتپوز وبرپوز وبرفوز وپتفوز وبتفور وبنفوز وبتغور.
)برهان ص160- عميد ص238(.      

وتم  فرس  لغت  متن  من   21 الصفحة  يف  )فرنج(  لفظة  مع  أخرى  مرادفات  ضمن  ذكرها  مر   )2(
رشحها. )املرتجم(.

عميد  ص358-  خيام  ص926-  )برهان  الطري.  منقار  الفاء:  وسكون  والثاين  األول  بفتح   )3(
ص951(.

)4( عىل وزن روز بمعنى ظهر منحني بسبب الشيخوخة أو املرض وكناية عن الفلك.
)برهان ص950- عميد ص966(.      

يشيب أن  هلا  الرضيع  يكاد  وكم ليـلة بـت فـي كربــة 
قريب وفتح  نرص  اهلل  من  فام أصبح الصبح حتى أتى 
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العربية  إىل مكان آخر ويسمى يف  ينقل  ماء يكون يف األرض  كاريز)1)- 
)القناة(.

- قال الكسائي:

كه ريز ريز بخوا هدت رخيتن كاريز. سزد كه دورخ كاريز آب ديده كنى 

هيز)2)- البغي وتطلق عىل املخنث أيضًا. وبعضهم يتلفظ الكلمة باحلاء 
أي )حيز( واحلاء نادرة يف الفارسية، ويف الفهلوية يطلق عىل دلو احلامم كلمة 

)هيز( فتكون الكلمة مشتقة من هذا املعنى.

- قال العسجدي:

گفتم هـمى چه گويـى اى هي�ز گلخـن 

مسجدى پري  اى  شنيدى  چه  كه  گفتا   

گفتم يكى كه مسجديم چون نه عز متم 

)؟(. هدى  زا  بچنني  هم  نيز  تو  گفتا   

پشيز)))- عملة نحاسية رديئة ال قيمة هلا.

)1( يقال للساقية أو املجرى املائي حتت األرض الذي جيري فيه املاء. 
)برهان ص872- خيام ص342- عميد ص918(.     

)2( بكرس األول. )برهان ص1223- خيام ص523- عميد ص1267(.
)3( بكرس األول وعىل وزن ستيز عىل قول برهان قاطع ص263.

- بفتح األول وكرس الثاين عىل قول حسن عميد ص336.
- عملة صغرية قليلة القيمة وكانت رائجة يف القديم وكانت تصنع من النحاس أو الربونز أو البلور 

)نظام ج ص100( أحيانًا.   
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- قال اللبيبي:

ارزيز. سيم  مهچو  سپيدست  يا  گر چه زردست مهچو زّر پشيز 

بنيز)1)- بمعنى )دائاًم( و)أيضًا(.

- قال ابو الشكور:
نه اين را از آن اندهى بود نيز. نه آن زين بيا زرد روزى بنيز 

نخجيز)2)- اللف ]الربط[ يقال التفوا حول فالن.

- قال الرسودي:
وز زلف عنرب ينت بيا وبزم آرى مرا بدان كت بر خيزم 

زير دو زلفكانت بنخجيزم. دار اى مرا بدانك فر از آيم 

ميز)))- إراقة املاء )التبول(.

- قال اخلرسوي:
گو بشو مرده را زگور انگيز هركه را بخت يار مند بـود 

چريه كردو بگو شش اندر ميز. يا بكر دار برب بـر سـر شـري 

)1( بكرس األول والنون عىل وزن ستيز. )برهان ص208- عميد ص284(.
)2( عىل وزن دهليز. )برهان ص1129(.

آخر.  شخص  لضيافة  يذهب  الذي  والشخص  الضيف.  بمعنى  الزاي-  وسكون  امليم  بكرس   )3(
واملنضدة التي يوضع عليها الطعام. وخمففة من لفظة متيز كذلك. )برهان ص1112(.

سبيل هذا  إىل  ما  فقالوا  سألت الناس عن خل ويف 
قليل الدنيا  يف  احلر  فإن  متسك إن ظفرت بود حـر 
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گميز)1)- الغائط ويطلقها بعضهم عىل البول أيضًا.

- قال الرودكي:

چون زمانى بگذرد گردد گميز. آتشى بنشاند آز تن تفت وتيز 

)1( بكرس األول - البول. )برهان ص1003(.
بضم الكاف وكرس امليم- البول. )عميد ص957( وتأيت بلفظ كميز بالكاف أيضًا.

النبي هود  كانت له زوجة سوء وكان يدعو هلا بالبقاء. فقيل له يا نبي اهلل مل ذلك؟
قال : )ألنه ما خلق اهلل مؤمنًا إال وله عدو يؤذيه وهي عدوي فألن يكون عدوي أملكه خريًا يل 

من أن يكون عدوي ممن يملكني(.
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ژ

احلروف  يف  له  وجود  وال  الفارسية  األبتثية  يف  عرش  الرابع  احلرف  وهو 
)رژه=رجة(.  مثل  العربية  اجليم  األلفاظ  بعض  يف  به  يبدل  وقد  العربية 

وأحيانًا يبدل به احلرف )ز( مثل )كواژه= كوازة(.

أما حسابه يف اجلمل حساب احلرف )ز( وهو )7(.
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ناژ)1) ونوژ)2) ونشك)))- األلفاظ الثالثة بمعنى نوع من الشجر.

- قال اللبيبي:

ايا ز بيـم زبانــم نژنــد گشـته وهـاژ 

كجاشد آن مهه دعوى والف وين مهه ژاژ  

تـرا شنـاسـد دانا مرا شـناســد نيــز 

من از قياس چو نارم تو از قياس چو ناژ.  

راژ)))- خمزن الغلة.

- صدق)5(:

شتى. افرا  راژها  بر  كون  توز  پاى اوافرا شتند اينجا چنانك 

)1( سكون الزاي الفارسية- تقال لشجرة الصنوبر* وقال بعضهم شجرة شبيهة بالصنوبر.
)برهان ص1119(.        

)2( بضم النون وسكون الثاين والزاي الفارسية. )برهان ص1153(.
)3( بفتح النون وسكون الشني. عىل وزن اشك. )برهان ص137- عميد ص1187(.

* الصنوبر يقول زكريا بن حممد بن حممود القزويني أهنا شجرة مشهورة تكثر يف أرض الروم خشبها له 
دهن جيد حتى أنه يشتعل رطبها كالشمع يؤخذ منه الدهن كالقطران بتسخني حلائها فيسيل منه نداوة. 
وذكر أن ابن سينا قال التبخري بخشب الصنوبر وافرتاش رماده يطرد اهلوام. والتبخري بنشارته يطرد 
البعوض والبق. وحلائها باخلل يتمضمض به لوجع األسنان. وورقها يلصق اجلراحات وحبها ينفع 
لألوجاع العصبية واالسرتخاء وهييج الباه وينفع يف لدغ العقرب خصوصًا مع التني واجلوز والتمر 

وينفع يف السعال املزمن العتيق وهذا عجيب جدًا ألن فيه حرافة وحدة لكن هذا ما يقوله ابن سينا.
)القزويني عجائب املخلوقات ج2 ص19(.      

)4( بسكون الزاي الفارسية وتلفظ راش أيضًا. )برهان ص530- عميد ص616(.
)5( يعني لبيبي.
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غليواژ)1)- خاطف اللحم.

- قال اللبيبي:

ترسم بر با يدت بطاق اندر برجه. اى بچه محدونه غليواژ غليواژ 

هاژ)2)- الساكت املتحري.

- قال النشناس:

درزى لرته گشته چـرا گشتـه اى توهاژ 

گراژ. مهى  خراندر  بكري  ماكيان  چون   

- قال اللبيبي:

ايـا ز بيـم ز بانـم نژنـد گشنـــه وه��اژ 

كجاشد آن مهه دعوى كجاشد آن مهه ژاژ.  

كاژ)))- األحوال.

- قال املعرويف:

بيك چشم كور وبيك چشم كاژ. بيك پاى لنگ وبيك دست شل 

)1( بفتح الغني وكرس الالم وبالزاي الفارسية. عىل وزن غليواج ومعناه: احلدأة وهو الطائر املسمى 
خاطف اجلرذان أو اللحم وتأيت بلفظة غليواج وكليواج وكليواز أيضًا. 

)برهان ص800- عميد ص849(.       
)2( بسكون الزاي الفارسية. بمعنى أي يشء حقري. متحري. تائه. مدهوش. وتلفظ هازه أيضًا.

)برهان ص1191- عميد ص1242(.      
)3( بسكون الزاي الفارسية بمعنى األحوال وتطلق عىل شجرة الصنوبر الصغرية وتلفظ أيضًا: كاج، 

لوج، كاج، كالز، كوج. )برهان ص872- عميد ص915(.
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باژ)1)- اخلراج.

- قال الفردويس:

بيكران. باهديه  يرفت  پذ  ببيچار گى باژ وسا وگران 

تاژ)2)- اخليمة.

- قال البهرامي:

زده از غز نني تا جيحون تاژ وخرگاه خرسو غازى آهنـگ بخـارا دارد 

ژاژ)))- نبات خيلط باللبن الطازج.

- قال العسجدي:

ژاژ دارى تو وهستند بسـى ژاژ خـوران 

وين عجب نيست كه تازند سوى ژاژ خران.  

)1( عىل وزن ومعنى باج وخراج تطلق هذه الكلمة عىل خراج األرايض الزراعية، والرضائب.
)برهان ص150- عميد ص229(.      

)2( بسكون الزاي الفارسية. )برهان ص289- عميد ص360(.
يستخدم  منه  بذور واجلاف  الكلمة: علف من غري  قاز. ومن معاين  الفارسية عىل وزن  بالزاي   )3(
إلشعال النار وهو العشب الذي يأكله البعري هلذا فهو علف اجلامل ويسمى يف العربية غليص عىل وزن 

حريص. )برهان ص600- خيام ص228- عميد ص677(.

وبال والقعود  شوم  والعجو  سبل املذاهب يف البالد كثرية 
ــال اآلم ــدرك  ت بالتعلل  ما  يامـن يعلـل نفسـه برخـائـه 
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ژاژ )1))أخرى( - كالم غري مفيد.

- قال الفرخي:

كسى كه ژاژ درايد بدرگهى تشود 

كه چرب گو يان آبخا شوند كند زبان  

فاژ)2)- فتح الفم عىل سعته عند التنفس أو من الكسل أو النعاس.

- قال اللبيبي:

قياس كونش جگ,ونه كنم بيا وبگوى 

احلر. وبو  بيانى  از  بشعر  شته  گذ  ايا   

اگر ندانـى بنـد يـش تـا جگونـه بـود 

اشرت. هبارگه  بفاژد  خورده  سبز  كه   

)1( بالزاي الفارسية. عىل وزن قاز. كناية عن األحاديث التي ال معنى هلا. ثرثرة. هذيان. عبث.
)برهان ص600- خيام ص228(.      

وتلفظ زازه أيضًا عىل رأي عميد يف معجمه ص677.
)2( بسكون الزاي الفارسية ويقال فازه. مخيازه بمعنى التثائب. )برهان ص808- عميد ص855(.

جاهل الربية  يف  يبقى  كان  ما  لو كان هذا العلم حيصل باملنـى 
يكسل ملــن  العقبى  فندامة  أجهد وال تكسل وال تك غافالً 
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فرژ)1)- جذر عشب مر الطعم ويقال فيه نفع آلالم البطن.

- قال املنجيك:

وحيك أى بر قعى اى تلخ تر از آب فرژ 

پژ. رس  گرفتى  توكه  بد  طبع  اين  تاكى   

پژ)2)- العقبة.

- قال اخلرسواين:

سفر خو شست كسري اكه بامراد بود 

درپيش. آيدش  وپژ  كوه  اگر رسارس   

كژ)))- أعوج ومائل.

- قال املنجيك:

رويت براه شگنان ما ند مهى درست 

خم. هزار  باشد  كّزى  هزار  باشد   

)1( بضم احلرف األول والثاين وسكون الزاي الفارسية- عشب يف غاية املرارة يدفع به مغص البطن 
والزحري وهو نافع آلمل البطن جيلب من الصني ويسميه بعضهم )وج( وهو العشب الرتكي ويسميه 

آخرون )الدواء السحري(. )برهان ص819(.
- يضيف حسن عميد يف معجمه أنه نوع من األعشاب املرة الطعم يغىل ويستخدم فيالطب القديم 

ملعاجلة بعض أمراض املعدة يقال له فزز أيضًا. )عميد ص865(.
)2( بفتح األول وسكون الثاين. )برهان ص256- عميد ص331(.

)3( بفتح األول وسكون الثاين وبمعنى كبح وهو األعوج عكس املستقيم. وكذلك قسم من أقسام 
احلرير القليل القيمة يدعى يف العربية قز، وبعضهم يرى أن قز معربة من )كز(. وبضم احلرف األول 

)برهان ص908- عميد ص940(. يعني جذر الشجرة.   
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ويژه)1)- خاصة.

- قال الفردويس:

كه بيدار دل بادى وتن درست. مرا زين مهه ويژه اندوه تست 

دوژه)2)- شوكة تعلق بحاشية الثوب.

- قال اخلفاف:

چو دوژه اندر آويزد بدامن. بدهلا اندر آويزد دو زلفش 

گواژه)))- طعنة)4(.

- قال الكسائي:

اى گم شده وخـريه وسـرگشته كـسايى 

وحمتال. ريمن  امل  برتو  زده  گ��واژه   

بيشه. وبمعنى خاص. خاصة خالص. منتخب. وتأيت  الفارسية عىل وزن  الواو والزاي  )1( بكرس 
بلفظة بيزه وآويزه. )برهان ص1188- عميد ص1239(.

)2( بضم الدال وفتح الزاي الفارسية عشب له أشواك وأشواكه خشنة بحجم البندق تعلق بحاشية 
األثواب والرساويل وتلفظ بالزاي العربية أيضًا. )برهان ص514- عميد ص598(.

وهزل  ووقاحة  ومالمة  ومزاح  وممازح  وتوبيخ  طعنة  بمعنى  كوازه  بلفظ  وتأيت  الكاف  بفتح   )3(
)خيام ص382- عميد ص998- طالئي ص514(. وجتريح.    

)4( طعنة: الطعنة هنا معنوية يعني كالمية ووشاية وغدر وجتريح وهي أبلغ رضر من طعنة السكني 
وهذا اللون له شواهد كثرية يف املجتمعات وعىل كافة املستويات واملوضوعات وقد أخذ نصيبه من 

الشعر واحلكم والفقه وهو القدح يف الشخص كقوهلم طعن فيه وقد رتبت عليه الرشيعة أحكامًا. 
)املرتجم(         

اللسان جرح  ما  يلتأم  وال  جراحات السنان هلا التآم 
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كالژه)1)- غراب أبلق.

- قال املعرويف:

جو كالژه مهه دزدند وربا ينده چو خاد 

مهه چون بوم بد آغال وچود منه حمتال.  

ريژ)2) و)كام()))- اهلوى.

- قال اخلّفاف:

ديدى بريژ وكام بدو اندرون بسى 

باريد كان مطرب بود ]ى[ بفّر وزيب.  

)1( بفتح الكاف- عقعق، ويقال له كالزاره وقالزاره أيضًا. 
)برهان ص923- خيام ص357- عميد ص948(.     

ومرتفعات.  عديدة  هضاب  فيها  التي  األرض  الفارسية-  والزاي  الثاين  وسكون  األول  بكرس   )2(
وبمعنى مراد ومقصود ورغبة وهوى. )برهان ص561- خيام ص317- عميد ص648(.

)3( بسكون امليم. )برهان ص880(.

زاهد- عابد- عارف
الزاهد يرتك الدنيا طلبًا لآلخرة

العابد يعمل يف الدنيا من أجل اآلخرة.
فغاية كل منهام واحدة إال أن الزاهد سلبي والعابد إجيايب

أما العارف فإنه جياهد نفسه ويروضها طلبًا للكامل
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پوژ)1)- الفم.

- قال املنجيك:

امـروز بـاز پ�وژت ايـدون بتافتـسـت 

گويى مهى بدندان خواهى گرفت گوش.  

)1( تأيت بالزاي باملعنى نفسه بضم األول وسكون الثاين وتطلق عىل وحوايل فم احليوانات، وما بني 
الفم واألنف وتأيت بمعنى ساق الشجرة ومنقار الطيور أيضًا. )برهان ص272- عميد ص343(.

قالوا يف الشعر
هو الكالم املوزون الدال عىل املعنى ذا القافية. برشط قصد القائل موزونية ذلك الكالم فالكالم غري 
املوزون، كذا الكالم املوزون غري الدال عىل املعنى، والكالم املوزون الدال عىل املعنى ومل يقصد القائل 

موززونيته ليس بشعر.
وقالوا:

أول الشعر هو الرثاء، قال بعض أصحاب السري أن أول من قال الشعر أبونا آدم  وكان شعره يف 
مرثية ابنه هابيل حني قتله ابنه قابيل ما ترمجتهز

قبيح مغرب  األرض  فوجه  تغريت البالد ومـن عليهـا 

املليح الوجه  بشاشة  وقل  تغري كـل ذي طعـم ولـون 

قريح حمزون  اليوم  عليك  وهابيل اذاق املـوت فإنـي 

سفوح منهل  العني  فدمع  بكت عيني وحق هلا بكاها 

وقالوا أول من قال الشعر العريب يعرب بن قحطان من أبناء نوح  ويف أول من قال  بالشعر الفاريس 
اختالف منهم من ذهب إىل أنه هبرام كور قاله جلاريته احلسناء )دل آرام  جنكي(...

)مطالعات املرتجم يف جامع العلوم/ ألمحد نكرى(.     
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كروژ)1)- نشاط.

- قال املنجيك:

نعامن تكرد شادي چندان بنعمتش 

كز هبر كري خواجه كنى تو مهى كروژ.  

- قال اخلرسوي:

منشى وخوش  وكروژ  نشاط  با  چون دل باده خوار گشت جهان 

)1( بفتح الكاف وضم الراء وعىل وزن خروس. وتأيت بلفظة كروز أيضًا بمعنى عيش، نشاط، إنشاد، 
طرب، ملل، قلق. )برهان ص904- عميد ص939(.
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السني- هو احلرف اخلاس عرش من األبتثية الفارسية.

السني- هو احلرف الثاين عرش يف العربية وعدده يف حساب اجلمل )60(.

السني يف العربية- الرجل الكثري اللحم والشحم والغني البخيل.

قال العتايب:

يراد بام  إذا ما السني شح  جيود عىل العفاه بكل من 
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كاس)1) ]موى[- شعر اخلنزير.

- قال الفرخي:
چو كاسموى گياهان او برهنه ز برگ 

بار. از  او هتى  درختان  گاو  چو شاخ   

كوس)2)- بمعنى رضب اليشء بيشء آخر.

- قال الزينتي:
از آسيب وز كوس جرت وعامرى. بدين شهر در وازه ها شد ُمنّقش 

برجاس)))- هدف النبل.

- قال ابو العباس العبايس:
ابا سطر ال هبا چو برجاس. منّجامن آمدنـد خّلخيـان 

جشم آلوس)))- النظر بطرف العني.

- قال الدقيقي:

كيوس وار بگريد مهى بچشم آلوس)؟( 

)؟( عزيز  روز  امري  شهبا  فرخ  بسان   

)1( عىل وزن طاس موى وكذلك بمعنى شعر اخلنزير الذكر. )برهان ص873 ضمن لفظة كاس(.
)2( بضم الكاف وسكون السني وعىل وزن طوس. )برهان ص951- عميد ص966(.

)3( بضم األول وسكون الثاين. مكان اهلدف ويف العربية أيضًا يقال برجاس. 
)برهان ص171- عميد ص250(.       

)4( عىل وزن دغيا نوس. وبمعنى النظر بقهر وغضب بطرف العني أي نظرة غضب. 
)برهان ص381- عميد ص478(.      
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پرواس)1)- كل يشء تدعكه يقال )بريواسيدم(، ويطلق عليه يف العربية 
)اللمس(.

- قال ابو الشكور:

نريواسم. دگر  سوى  دست  تا كجا گوهر يست بشنا سم 

هراس)2)- اخلوف.

- قال الفردويس:

هراس. سو  زهر  آيد  اندر  بدلش  بيزدان هر آنكس كه شدنا سپاس 

فرناس)))- الغافل والنعسان.

- قال العنرصي:

فرناسم. ونه  ديوانه  نه  كه  گفت نّقاش چونك نشناسم 

)1( بفتح األول وعىل وزن ماس. )برهان ص252- عميد ص326(.
)2( بفتح األول وسكون السني- اسم شجرة هلا أشواك وبكرس األول بمعنى اخلوف والرعب. وتأيت 

باملعاين نفسها إذا فتح األول أيضًا. )برهان ص1195- خيام ص514- عميد ص1246(.
)3( بفتح األول وعىل وزن كرباس. بمعنى غافل. جاهل. غفلة وغري عارف كذلك وبمعنى النعسان 

ونوم قلق ونوم قليل وبكرس احلرف األول يف العربية األسد املفرتس الضخم الشجاع.
)برهان ص825- خيام ص321- عميد ص869(.     

حليم الفخار  عند  هبا  تسامى  إال إن حلم املـرء أكـرم نسبـة 
ين أرى احللم مل يندم عليه كريم فيا رب هب يل منك حلاًم فإن 
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آس)1)- الطحني الناعم حتت احلجر.

- قال اللبيبي:

آس. تو  بآ سياى  نخواهم  شد  دوستا! جاى بني ورمد شناس 

- قال الكسائي:

آسامن آس مان كند هزمان. آسامن آسياى گردا نست 

- قال املعزي:

تادل من آس رشدر آسياى عشق او 

آسيا بررس مرا. پندارى غبار  هست   

خراس)2)- الطاحونة التي تديرها ذوات األربع.

- قال الكسائي:

نبود از جنگشان بس چيز پنهان. خراس وآخر وخنبـه بربدنـد 

سپاسه)))- اللطف.

)1( عىل وزن طاس. )برهان ص41- عميد ص53- معني ص51(.
)2( بفتح اخلاء وعىل وزن پالس. الرحى الكبرية تديرها احليوانات وليس املاء.

       )برهان ص422- عميد ص523(.
)3( بكرس احلرف األول وفتح احلرف الرابع. )برهان ص617- عميد ص692(.

خالف فيه  ليس  وعدًا  يرسان  ال جتزعن لعسـرة مـن بعـدهـا 
ــاف ــط أل ــا  ــه ــاف ــط إع يف  هلل  وكم عرسة ضاق الفتى لنزوهلا 
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- قال أبو الشكور:

نپنداشتم. سپاسه  بــر  ــدو  ب وزان پس كه بد كرد بگذا شتم 

كراسه)1)- دفرت.

- قال الطّيان:

اين عن ُفالن وقال ُفالن دان كه پيش من 

ــرت ست. ك��راس��ه ومتــثــال دف آرايـــش   

تالواسه)2)- اضطراب.

- قال اخلّفاف:

ترفند. ازين  گرفت  تالواسه  مرمرا اى در وغگوى سرتگ 

)1( بضم األول والثاين خمفف وبفتح السني- بمعنى املصحف وكالم اهلل )سبحانه وتعاىل( وإذا شدد 
حرف الراء تعني الدفرت والكتاب. وكراسة يف العربية ومجعها كراريس. 

)برهان ص895- عميد ص932(.       
)2( بسكون الالم. عىل وزن شاهكاسه- قلق. ال قرار له ومالل وغري ساكن ومضطرب. وتأيت بمعنى 

خنق. حنني. شوق. توايل نفس اإلنسان عند اشتداد احلرارة. وهلا مرادفات.
)برهان ص291- عميد ص360- طالئي ص181 يف لفظة تاسه(.    

دليل عىل احلرص املركب يف احلي ويف قبض كف الطفل عند ولوده 
أال فانظروين قد خرجت بال يشء ويف بسطها عنـد املمـات مواعـظ 
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تكس)1) وتكژ)2)- نواة العنب.

- قال البهرامي:

ان خوشه بني چنانك يكى خيك ُپر نبيذ 

كس. هيچ  دست  بدو  ونربده  بسته  رس   

بـر گونـه سياهـى چشمـست غـژب او 

تكس. ازو  جشم  مردمه  مثال  بر  هم   

غرس))) وغژم)))- الغضب.

- قال الرودكي:

بيكى جاف جاف زود غرس. گرنه بد بختمى مراكه فكند 

من نتاوم برو نشست مگس. او مـرا پيـش شيـر نپسنـدد 

پركس))) وپركست- معاذ اهلل.

)1( عىل وزن مكس والتي تقال بالعربية عجم* وتعنى تكز بفتح التاء والكاف وهي النواة التي وسط حبة 
العنب وتأيت بلفظ تكسك وتكسل وتكيز أيضًا. )برهان ص314- عميد ص407 ضمن لفظة تكز(.

)2( بفتح التاء والكاف. )عميد ص407(.
* العجم والعجام والواحدة عجمة وعجامة نوى يف جوف كل ما هو مأكول كالزبيب والرمان ويقال 

ليس هلذا الرمان عجم. )املنجد ص490(.
)3( بفتح الغني وسكون الراء عىل وزن ترس. وبمعنى شجرة حديثة أيضًا. 

)برهان ص790- عميد ص842(.       
)4( بضم األول وسكون الثاين- غيظ ونواة حبة العنب. )برهان ص795(.

وبلفظ غزب وغزمه وتأيت بمعنى غضب وغيظ. )عميد ص845(.
يف  رشحت  وقد  وحاشا  اهلل  معاذ  العربية  الكلمة  عن  عوض  كلمة  وهي  والثالث  األول  بفتح   )5(

صفحة )11( من األصل وسرتد يف الصفحة 63 أيضًا لتكرارها ضمن مرادفاهتا. )املرتجم(.
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- قال الرودكي:

پرگس. دمل؟  ين  از  هيچ  بشود  گرچه نامرد مست مهر ووفاش 

بامس)1)- املقيد الذي ال حيلة له وال يرى نفعًا يف حله وترحاله وال يعرف 
سبيله.

- قول الدقيقي:

فزون ازين نتوانم نشست دستوري. خدا يگانا! بامس بشهر بيـگامنـه 

خس)2)- شوك صغري وتبن صغري.

- قال العسجدي:

بدان رسيدكه بر ما بز نده بودن ما 

خداى وار مهى منتى هند هر خس.  

بخس)))- تكدر القلب من أمل أو من حزن أو من اضطراب.

- قال اآلغاجي:

دلش را گو ببخس وگو بگذار. اى نگارين ز تور هيت گسست 

وطنه  غري  يستوطن  الذي  الغريب  الشخص  عىل  تطلق  السني-  حرف  وسكون  الثالث  بفتح   )1(
ويكون مغمومًا، حزينًا متنعه الصعاب من الذهاب. )برهان ص156- عميد ص235(.

)2( بفتح األول وسكون الثاين- تبن- علف يابس. رجل حقري وبخيل ووضيع. وتطلق عىل الناس 
الذين يف اجلبل واملناطق اجلبلية وخصوصًا الذين يسكنون القفار والصحراء..الخ. )برهان ص434(.
)3( بفتح احلرف األول وسكون احلرف الثاين )هلا معان أخرى( منقبض. مغموم. واجللد املنكمش عىل 

شكل طيات بسبب حرارة النار. األرض التي تزرع بامء املطر. )برهان ص165- عميد ص241(.
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لوس)1)- قول لطيف ومضلل ومتواضع أكثر يف اللياقة.

- قال العنرصي:

بلند بام  ز  سبك  كنيزك  آن  چون بيا مد بوعده بـر سامنـد 

آمد. درود  جنّتش  از  گفتى  بـرسـن سـوى او فـرود آمـد 

دست وپا ورسش ببوس گرفت. جاِن سامند را بلوس گرفـت 

بيوس)2)- الطمع وانتظار اليشء.

- قال العنرصي:

كه بيوسد ز زهر طعم شكر. نكند ميـل بـى هنـر هبنـر 

كبوس)))- أعوج.

- قال الدقيقي:

بجز بر آن صنمم عاشقى فسوس آيد 

كه جز بر آن رخ عاشقى كبوس آيد.  

)1( عىل وزن طوس- متلق ونفاق. وحلو اللسان. والشخص الذي يتالعب بلسانه. واملغشوش من 
الكافور وفم أعوج واعوجاج الفم. )برهان ص1044- عميد ص1020(.

)2( بفتح احلرف األول. عىل وزن عروس وتأيت بمعنى. مراد- أمل- التواضع- املتملق. 
                 )برهان ص225(.

- بكرس حرف الباء وضم حرف الياء- يأمل- أمل- طمع. )عميد ص301(.
- انتظار- طمع- توقع. )معني ص635- طالئي ص131(.

جهانكريي  معجم  ويف  مستقيم  وغري  أعوج  بمعنى  جموس  وزن  عىل  الباء  وضم  الكاف  بفتح   )3(
وردت هبذا املعنى بالياء بداًل من الباء. )برهان ص885- خيام ص346- عميد ص928(.



��ل��م���د���ة ��ود ا �ل�ود
� 249�ع�ف�د ا

كالوس)1)- رجل جاهل.

- قال أبو املؤيد.

مكن نگارا اين خو وطبع را بگذار. ملول مردم كالوس وبى حمل باشد 

چايلوس)2)- خمادع.

- قال ابو الشكور:

فسوس. از  چايلوس  ُبوَد  َبسته  كه  مكن خويشتن سهمگني چايلوس 

داس))) ودولس- مثل فاسد وقبيح ومعناها العلف الصغري واألمر الذي 
ال فائدة منه.

- قال املنجيك:

دوش دانستم كاين رنج مهه وسوا سست 

مردم داس ودلوس از دِر روى آما سست.  

نوس)))- قوس قزح.

)1( بضم الالم عىل وزن سالوس بمعنى غري عارف جاهل أبله وأمحق.  
)برهان ص879- خيام ص344- عميد ص923(.     

)2( بسكون حرف الياء والالم. )برهان ص366- خيام ص150- عميد ص468(.
)3( بضم الثالث وفتح الدال وهي من ألفاظ االتباع مثل تار ومار. ونرت ومرت..)برهان ص470(.

- أوردها خيام يف الصفحة 184 بلفظة داس ولوس.
)4( بضم النون عىل وزن طوس- وتلفظ نوسه ونوشه أيضًا. 

)برهان ص1153- خيام ص497- عميد ص1206(.     
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- قال اخلرسواين:

از بادر و]ى[ خويد چو آبست موج موج 

وز نوس پشت ابر چو چرخسن رنگ رنگ.  

ديس)1)- شبيه.

- قال الفرخي:

روان. او  ديدن  از  وزد  بفر  كه  يكى خانه كردست فرخار ديس 

سدكيس)2)- قوس قزح.

- قال أبو املؤيد:

ميغ ماننده پنبه ست و ورا باد نداف 

هست سدكيس درونه كه در وپنبه زنند.  

اسپريس)))- امليدان.

- قال الفردويس:

سياوش نكرد ايچ باكس مكيس. نشـانـه نـهـاد نـد بـر اسپريس 

)1( بكرس الدال وعىل وزن كيس. وبمعنى مشابه. نظري. ومثل. 
)برهان ص523- خيام ص200- عميد ص606(.     

)2( بالكاف العربية. عىل وزن تقديس وتأيت بلفظة سدكيش أيضًا.
)برهان ص631- خيام ص241- عميد ص701(.     

اسپرس  ويلفظ  اخليل  سباق  ساحة  بمعنى  اسپريز  ومعنى  وزن  عىل  الراء  وكرس  اهلمزة  بفتح   )3(
وسپريس واسپريش. )برهان ص84- خيام ص26- عميد ص119(.
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برجيس)1)- املشرتي.

- قال اخلرسوي:

تري وبرجيس وكوكب هبرام. جشمه آفتاب وزهره وماه 

كربسه)2)- حرباء)3(.

- قال الرودكي:

خورِد ايشان پوست روى مردمان. مار وغنـده كربس�ه بـاگـز دمـان 

)1( بكرس الباء عىل وزن إدريس: واحد من أسامء كوكب املشرتي. 
)برهان ص171- عميد ص250(.       

)2( عىل وزن مدرسة وتأيت بلفظ كربشه عىل وزن أقمشة وتعني سام أبرص. )برهان ص896(.
قال  اليهود.  مجل  له  ويقال  قادم  وأبو  الشقيق  وأبو  الزنديق  وأبو  جحادب  أبو  له  يقال  احلرباء   )3(
قزويني يف عجائب املخلوقات ملا كان احلرباء بطيء النهضة وال بد له من القوت خلقه اهلل سبحانه 
وتعاىل عىل صورة عجيبة فخلق عينيه تدور إىل كل جهة من اجلهات حتى يدرك صيده من غري حركة 
إنه يتلون بلون الشجرة التي يقف  من يديه ويبقى كأنه جامد ليس من احليوان. وله خاصية اخرى 
عليها. له لسان عجيب مثبت من األمام ومطوي يف احلق وطويل خيرجه عند صيده للذباب بام يشبه 
رسعة الربق ويف  حالة شعوره باخلطر من اجلوارح تلون بألوان وتكون بشكل تكرهه اجلوارح وتفر 

عنه.
واحلرباء أكرب العضايا ومن صفاهتا أهنا تستقبل الشمس وتدور معها كيفام دارت.

احلرباء يف التعبري وزير للملك أو خليفة ألهنا تدور مع الشمس أينام دارت.
)حياة احليوان/ الدمريي ج1 ص310(.      

شاع ــنــني  اإلث جـــاوز  رس  كــل  كل علم ليس يف القرطاس ضاع 
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بادريسه)1)- ]قطعة اخلشب املدورة[ التي توضع يف املغزل ويطلق عليها 
يف العربية )الفلكة(.

- قال اللبيبي:

گركونـت از نخسـت چنان بادريسه بود 

آن بادريسه خوش خوش چون دوِك رشته شد.  

نس)2) و زنك))) و زفر))) و پوز))) و فرنج)))- ما حول الفم.

- قال املهستي:

كري آلوده بيارى وهنى در كِس من 

بوسه يى چند بتزوير دهى بر نِس من.  

رس)))- هنم كثري األكل حقري.

- قال أبو الشكور:

)1( بكرس الدال وفتح السني. )برهان ص145- عميد ص221(.
- يف السنسكريتي نس تعني األنف ويف الفارسية تطلق عىل األنف جمازًا ويف هلجة سپزوار وخراسان 

تعني األنف أيضًا. )نظام ج5 ص336(.
)2( بفتح األول وسكون الثاين. )برهان ص1133( وبضم األول عىل قول عميد ص1182.

)3( بفتح األول وسكون الثاين. )برهان ص582- عميد ص663(.
)4( بفتح األول والثاين وعىل وزن سفر. )برهان ص581- عميد ص663(.

)5( بضم األول وسكون الثاين. )برهان ص272(.
)6( بضم الول والثاين وسكون النون. )برهان ص825- عميد ص869(.

الثاين عىل رأي برهان يف الصفحة 540 من معجمه وبضم الراء عىل رأي  )7( بفتح الول وسكون 
عميد يف الصفحة 629 من معجمه.
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مرب. بر  برس  رسى  از  گلور  - بيلفنج والفغده پر هلو خور 

چست)1)- 

- قال أبو الشكور:

تا ميان خدمت را بند ُچست. باز بسته شد فرمان ده نون 

ُمست)2)- شكوى.

- قال اللبيبي:
اى از ستيهش تـو هـمه مردمان بم�ست 

دعويت صعب منكر ومعنيت سخت سست.  

ُمستى)))- الشكوى.

- قال اللبيبي:
باده خور وَمستى كن ُمستى چه كن از غم 

دانى كه به از ُمستى صدراه يكى َمستى.  
)1( بضم األول وسكون الثاين بمعنى جلد وحمكم وضيق وحاد..الخ.

       )برهان ص380- عميد ص478(.
)2( بضم األول وسكون الثاين، خوف وشكوى. وتأيت بمعنى احلزن واألمل أيضًا.

)برهان ص1081- خيام ص434- عميد ص1085(.     
ص434  وخيام  ص1081  برهان  يف  الواردة  ومعناها  مست  لفظة  مثل  األول  احلرف  بضم   )3(
وكاتوزيان ص883 وعميد ص1085. مل أعثر عليها يف املعاجم املتيرسة بلفظة )مستى( التي أوردها 
للفظة  رشحه  خالل  ذكرها  نظام  فرهنگ  سوى  الشعري  شاهدها  مع  معجمه  يف  الطويس  األسدي 

مست عند تعرضه لرشح لفظة مست يف الصفحة )ج5 ص128( من معجمه قوله:
مستى كله كردن باشد بمعنى شكوى وأورد نفس الشاهد الشعري. )املرتجم(.
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كستى)1)- الزنار.

- قال اخلرسواين:

بر كمر گاه تو از كستى جورست ُبتا 

چه كسى بيهده كستى وجه بندى كمرا.  

گمست)2)- تعنى يف الفارسية البلور.

- قال الفرخي:

ميان خواجه وتو وميان خواجه ومن 

وگمست. زّر  ميان  چنان  تفاوتست   

پرگست)))- معاذ اهلل.

- قال الغوايص:

آنك او بنسبت نبى مصطفى بود. پرگست بادبر مهه كردار هاى بد 

)1( بضم الكاف وكرس التاء عىل وزن سستى حزام يشد عىل الوسط. 
)برهان ص911- عميد ص941(.       

بالكاف  وتأيت  األصفر  أو  األمحر  اللون  ذو  البلور  وبمعنى  السني  وسكون  وامليم  الكاف  بفتح   )2(
األبجدية وباجليم أيضًا. )برهان ص1003- خيام ص381- عميد ص995- طالئي ص477(.

ويرگس  وبرگس  هرگز  بلفظة  وترد  وحاشا  اهلل  معاذ  بمعنى  نفي  كلمة  والثالث  األول  بفتح   )3(
وبركست وبركس وبركست بالكاف العربية وتقال ژكس أيضًا. )عميد ص325(.

- وردت يف الصفحة )11( و)60( من األصل. )املرتجم(.
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گرست)1)- أن ]من األنني[.

- قال العنرصي:

دل پوالد خون گرست مهى. از تزيينى كه او نرست مهى 

العريض  بمعنى  مجيعها  شده)))-  وپهن  وكوتاه)))  وپخچ)))  پست)2) 
والقصري.

- قال املنجيك:

چرات ريش دراز آمدست وباال پست 

چنني. وريــش  چنان  باال  شد  با  حمال   

)1( بفتح الكاف والراء وسكون الثالث. مل أعثر عىل هذه اللفظة فيام تيرس يل من معاجم باملعنى الذي 
ذكره أسدى طويس هلا، انظر )برهان ص983- خيام ص374- عميد ص982- طالئي ص498(.

- بكرس األول والثاين ضمن لفظة كرستن بمعنى )كريه( البكاء. )برهان ص983(.
)2( بفتح األول وسكون الثاين. )برهان ص259- عميد ص332(.
)3( بفتح األول وسكون الثاين واجليم الفارسية. )برهان ص241(.

)4( بضم األول وسكون التاء. )خيام ص364(.
)5( بفتح األول والثاين عىل وزن دهى. )عىل قول برهان ص275(

- بفتح األول وسكون الثاين )عىل قول عميد ص346(.
- مل يذكر األسدي الطويس سوى شاهد واحد للفظة پست يف هذا املوضع. )املرتجم(.

الغضب حال  يف  األحالم  إنام  ليست األحالم يف حال الرضا 
يتحلم السخط ال  إذا كان عند  وليس يتم احللم للمرء راضياً 
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]برغست[)1)- نبات يسميه أهل شرياز )سبزه(.

- ال أعلم من القائل:

مهيشه تا نبود )رسخ( خويد چو ]ن[ گلنار 

مهيشه تا نبود سبز الله چو ]ن[ برغست.  

انفست)2)- نسيج العنكبوت.

- قال اخلرسوي:

گرد بر گرد بر تنيد انفست. عنكبوت بالش بر دل من 

بست)))- املياه التي يتقاسمها املزارعون بينهم.

- قال اخلرسواين:

وگرش آب نبـودى وحاجتـى بـودى 

زنوِك هر مژه يى آب راند مى صد بست.  

)1( بفتح الباء والغني عىل وزن رسمست. )برهان ص176- عميد ص254(.
- وردت اللفظة بني قوسني كبريين ومل اجد سبب لذلك وال توجد تعليقة للمحقق. لعله خطأ مطبعي 

)املرتجم(.
)2( بفتح اهلمزة والفاء عىل وزن برمست. )برهان ص121- عميد ص199(.

- وردت هذه اللفظة يف الصفحة )13( من املتن بنفس املعنى والشاهد الشعري والشاعر وقد علق 
املحقق يف حاشية تلك الصفحة ان اللفظة )انقشت( ومل يعلق عليها هنا ومل أعثر عىل لفظة انقشت يف 

املعاجم املتيرسة لدي. )املرتجم(.
)3( بفتح األول وسكون الثاين- هلا معان أخرى منها: جبل وسد ووعاء وإناء. )برهان ص188(.

- املكان الذي يلجأ إليه اإلنسان عندما ال يستطيع أن يطرد عنه اخلوف أمثال األماكن املقدسة.
- أما بضم حرف الباء فتعني البستان وحدائق الزهور. )عميد ص265(.
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لست)1)- اليشء القوي املتني.

- قال اللبيبي:

گر سري شدى زمن بتا در خور هست 

لست. خرزه  صنم  اى  ندارم  كه  زيرا   

از هستى تو ببانگ بينـم پيـوست]؟[ 

الست. وبربون  بلفج  كس  ديده  بر   

الست)2)- كفل مكتنز.

- قال العسجدي:

مهچون رطب اندام وچور وغنش رسين 

الست. دنبه  وچو  زلفكان  شبه  مهچون   

آبخوست)))- اجلزيرة.

- قال العنرصي:

تا بيك أبخوستشان افكند. بر رس باد تند وموج بلند 

)1( بفتح الالم- كبري وضخم وقوي كل يشء قوي البنيان.
)عميد ص1012- خيام ص391- نظام ج4 ص483(.     

- مل يرد هذا الباب يف معجم برهان قاطع. )املرتجم(.
)2( بفتح األول وسكون السني وكذلك بفتح اهلمزة والالم عىل قول حسن عميد وتأيت بلفظة آلست 

وألر وآكر أيضًا )عميد ص176(.
وتأيت بمعان أخرى منها ثقيل، قوي، شديد، معمور، كثري، غليظ. )فرهنك طالئي ص428(.

)3( بضم وفتح اخلاء عىل وزن ناربوست. )برهان ص21- عميد ص35(.
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پسادست)1)- الدين وما يدفع ثمنه قاباًل.

- قول اللبيبي:

داورى باشد وزيان وشكست ستد وداد جز بد ستادست 

- قال ابو الشكور:

ستد وداد مكن هرگز جز دستادست 

كه پسادست خالف آرد وصحبت بربد.  

األبط  حتت  واملزارعون  النساء  تربطه  الذي  البساط  بست)2)-  پشت 
والظهر.

- قال العنرصي:

ستى پس پشت پشت بستى بستست 

بنشستست. بسى  ستى  پشتى  پيش   

تعني  لألوىل[،  اتباع  الثانية  ]الكلمة  إتباع  ومكست)))-  شكست))) 
االنكسار.

- قال الرودكي:
آى ازان ]زلفك[ شكست ومكست. آى ازان چــون چـــراغ پيشانــى 

)1( بفتح األول والرابع وعىل وزن هرجاهست- بمعنى النسيئة. )برهان ص259- عميد ص332(.
)2( مل أعثر عىل هذه الكلمة فيام توفر يل من املصادر. )املرتجم(.

)3( بكرس الشني وفتح الكاف. )برهان ص725- عميد ص776(.
)4( بكرس األول عىل وزن شكست ومعناها. )برهان ص1091(.
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عنه  يقال  منه  اخلالص  يستطيع  ال  مكان  يف  يبتىل  من  پيخست)1)- 
)ييخست(.

- قال العسجدي:
شادى وبقا بادت وزين بيش نگويم 

بپيخست. نيك  مرا  تنگ  قافية  كاين   

پيخسته)2)- كسابقتها.

- قال اخلرسواين:
من مانده بخانه در پيخسته وخسته 

خورده وغم  ونژند  وبتيامر  بيامر   

دسته)))- من جترى الناس.

- قال الرودكي:

دسته. ومل  ــا  ب تـــودادى  كــه  نيست از من عجب بگستاخى 

)1( بفتح األول والثالث وتعني أيضًا الشخص املرضوب بالقدم ومظلوم.
       )برهان ص277- عميد ص348(.

)2( بفتح األول والثالث عىل وزن برجسته. )برهان ص278- عميد ص348(.
)3( بفتح األول عىل وزن جسته. صديق مساعد. قبضة السكني والسيف واملطرقة وأمثال ذلك. طبل 
ومتهور  وشجاع  ورق  ورزمة  ومكنسة  وعلف  وخرضة  والرياحني  الورد  من  وشدة  وطنبور  وعود 

ووقح وغري مؤدب. )برهان ص495- عميد ص582(.

اجلاهل صغري وإن كان شيخًا والعامل كبري وإن كان حدثًا
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فرخسته)1)- ممدد عىل األرض.

- قال أبو العباس العبايس:

وفرخسته. كشته  بزار  دشمن  أو مى خورد بشادى وگام دل 

نواجسته)2)- بستان جديد الزرع.

- قال ابو العباس:

نواجسته. باغ  چو  شد  تــازه  مرا نر ساعرك برس ملكت )؟( 

فزايسته)))- زيادة.

- قال الدقيقي:

فزايسته. جاى  جاى  تو  از  باز  اى جاى جاى كاسته بيخو بى 

)1( بفتح الفاء واخلاء والتاء عىل وزن رسبسته بمعنى متعب ومنهك وممدد عىل األرض.
)برهان ص818- عميد ص864(.      

- وردت بنفس املعنى بلفظة فرخشته عند فرهنگ خيام ص319.
الذي غرست أشجاره جديدًا. وتأيت  البستان  تطلق عىل  السني-  والرابع وسكون  األول  بفتح   )2(

باخلاء بداًل من اجليم أيضًا. )برهان ص1148(.
- ال أثر هلذه اللفظة من فرهنك عميد.

داعى اإلسالم( غلط وإن أسدي طويس مل حيرك  يقول  املذكور )كام  والشعر  الواو واجليم.  بفتح   -
اجليم  من  بداًل  باخلاء  اللفظة  ضبط  الشعراء(  )لسان  وصاحب  أورپا  طبعة  يف  الغلط  ووقع  ألفاظه 
)ويعتقد داعي اإلسالم( أن أسدي تأثر بلغة ما وراء النهر وخراسان. )فرهنگ نظام ج5 ص384(.

)3( عىل وزن نشايسته وبمعنى زيادة وكثرة. )برهان ص831(.

الغابر الزمن  عن  يرويان  ما  انظر إىل اهلرمني واسمع منهام 
وآخــر بــأول  ــزمــان  ال فعل  لو ينطقـان خلـبـرانا بالــذي 
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رسته)1)- دكاكني أهل احلرف مصفوفة وتطلق عىل كل مصفوف.

- قال املسعودي:

كودكى ديدم پاكيزه تر از ُدر يتيم. دى بر رسته رّصافان من بردر تيم 

انبسته)2)- املداد)3( أو الدم أو احلرب وكل يشء ال يمكن حله يدعى انبسته.

- قال الشاكر البخاري:

خون انبسته هـمى ريـزم بر زّرين رخ 

زانك خو نابه نام ندست درين چشمم نيز.  

فرسته)))- رسول.

- قال الدقيقي:

اى خرسوى كه نزِد مهه مهرتان دهر 

شد. وفرسته  نوا  تو  ونامه  نام  بر   

لصف  صف  كل  عىل  وتطلق  ونجاة  خالص  بمعنى  أيضًا  وتأيت  دسته.  وزن  وعىل  الراء  بفتح   )1(
اإلنسان واحليوان وصف األسنان وصف من دكاكني األسواق التي تقع يف صف واحد. وتأيت بمعنى 

قاعدة وقانون وطرز...الخ. )برهان ص541- عميد ص630(.
)2( بفتح اهلمزة والباء وعىل وزن برجسته. لفظة تطلق عىل اليشء الغليظ واملنعقد وتأيت انبست أيضًا.

)برهان ص115- عميد ص188(.      
ومن معانيها جمفف، متيبس. )فرهنگ طالئي ص76(.

)3( املداد هو احلرب. )املرتجم(.
)4( بكرس األول والثاين وسكون الثالث. )برهان ص820- عميد ص 865(.
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نيسته)1)- غري موجود.

- قال الكسائي:

نيسته خواهم شدن مهى بكرانه. آس شدم ز يرا سيـاى زمانـه 

خوسته)2)- درهم مرصوص أي غري مغشوش.

- قال العنرصي:

ز بس كش بخاك اندرون گنج بود 

بود. رنج  را  خوسته  پى  وخاك  از   

مسته)))- طعم الصيد.

- قال الرودكي:

مسته. بر  باز  چون  جنان  منم خو كـرده بـر بوسـش 

پسته. بشكنى  چون  چنان  چنان با نگ آرم از بوسش 

)1( بكرس النون وفتح التاء- غري موجود. معدوم. ال يوجد. ال يشء. 
)عميد ص1212- طالئي ص582(.      

- بكرس أول وسكون الثاين والثالث وفتح فوقاين عىل قول برهان يف ص 1162.
)2( عىل وزن خسته. مل ترشح املعاجم املتيرسة الرشح الذي أشار إليه األسدي الطويس سوى فرهنك 
نظام يف لفظة خوستني ورصح بجواز فتح حرف اخلاء من دون تغيري املعنى انظر نظام ج2 ص616. 

)املرتجم(.         
)3( بفتح األول وسكون الثاين بمعنى طعم الصيد للطيور مثل الباز والشاهني. وبفتح الول وكرس 

الثاين بمعنى اللجاجة واخلصومة والنزاع. )برهان ص1081- عميد ص1089(.
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← كوست)1) وكوس)2)- صدمة.     

)1( بضم األول عىل وزن پوست. )برهان ص951(.
- وردت مرادفة لكوس عند فرهنگ عميد بمعنى كوس بضم الكاف وسكون السني بمعنى- رضبة. 

صدمة. لطمة. )عميد ص966(.
)2( بضم الكاف والسني عىل وزن طوس. )برهان ص951- عميد ص966(.

أيام األسبوع يف القديم أو يف اجلاهلية. إن لفظة )أسبوع( لفظ سامي مشرتك وهو )سبع( وكلمة أسبوع 
تعني )مجاع اليشء( وهي يف العربية )شبوع( من أصل معناه )سبعة(. وقد استخدم العربانيون تقسيم 
الوقت إىل أسابيع يف عرص مبكر يف تارخيهم كام جاء يف سفر التكوين وليس من الرضوري أن يكون 
بالسبت. بل قد يستعمل أحيانًا بمعنى سبعة  ابتداء من هنار األحد وانتهاء  أيام  )األسبوع( جمموعة 
أيام أيًا كانت فنقول أسبوع القطاف. أسبوع النظافة دون أن يبتدي باألحد. وكان العرف السائد أن 
األسبوع يبتدئ باإلثنني. كام ليس من الرضوري أن يكون مؤلفًا من سبعة أيام إذ قد يكون مؤلفًا من 
أربعة أيام كام كان األمر عند اليونانيني القدماء أو من ثامنية كام كان عند الرومان أو من عرشة أيام كام 

كان عند العربانيني القدماء. )سفر التكوين: 24:55 سفر اخلروج 12:3(.
وقد اعتمد العرب لألسبوع فرتة زمانية مؤلفة من ثالثة أيام. وقد ذكر البريوين روايات تشري إىل أن 
الشهر العريب القديم مؤلفًا من عرش جمموعات تتألف الواحدة منها من 3 ليايل ولكل من هذه الثالثة 
اسم اشتق من وجوه القمر وضوئه ولكنهم يف األخري جاروا الشعوب بتبني األسبوع املألف من )7( 

أيام وسموا كل يوم باسم مفرد وكان عندهم تسميتان جاهلية وإسالمية مستحدثة هي:
جاهلية- أول - اهون- جبار- دبار- مؤنس- عروبة- شيار.

إسالمية- األحد- اإلثنني- الثالثاء- األربعاء- اخلميس- اجلمعة- السبت.
جبار أو  بأهون  أو  بأول  أؤمل أن أعيش وإن يومي 
فمؤنس أو عروبة أو شيار أو التايل دبـار فـإن يغتنـي 

حول  قصصًا  وأوردوا  وغريه  األحد  مثل  اليوم  السم  معنى  حول(  خمتلفة  )آراء  اإلسالمية  ولأليام 
نحوس ذكل اليوم وسعوده. وقال حكيمهم:

امرتاء بال  أردت  إن  لصيد  لنعم اليوم يوم السبـت حقـاً 
السامء خلق  يف  اهلل  تبدي  ويف األحـد البـنـاء فـإن فيـه 
وبالغناء بالنجاح  سرتجع  ويف اإلثنني إن سافـرت فيـه 
الدماء هرق  ساعاته  ففي  وإن ترد احلجامة يف الثـالثـا 
األربعاء يــوم  اليوم  فنعم  ←وإن رشب امرؤ منـكم دواء 
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→

- قال ابو الشعيب:

تا زمانه زد مرا نا گاه كوست. شاكر نعمت بنـودم بافتـى 

بالقضاء ـــأذن  ي اهلل  فــإن  ويف يوم اخلميس قضاء حاج 
النساء من  الرجال  ولذات  ويوم اجلمعة التزويج حقاً 

يبدو أن العرب والعربانيني وغريهم من شعوب الرشق األدنى القديم قد أخذوا ذلك عن البابليني 
الذين تقدموا باحلضارة وشعروا برضورة تقسيم الزمن من ساعات وأيام وأسابيع وشهور وسنوات. 
كان التقسيم الطبيعي األول إىل هنار وليل والسنة إىل فصول متتابعة. اما الشعوب الصحراوية فكانت 
ترى يف القمر وتقلب وجهه أحسن ظاهرة طبيعية لتقسيم الزمن. كان يعتمد القمر يف وجوهه املختلفة، 
من اهلالل إىل املحاق، فرتة من الزمن تصلح أن تكون له )مواقيت للناس واحلج( كام جاء يف القرآن 
الكريم) َيْسأُلوَنك َعن األِهَلة ُقْل هَي َمواِقيُت للنَّاِس َواحَلج...( البقرة: 189. )وآيات وأزمنة( كام 

تقول التوراة يف قصة اخلليقة. )املرتجم(.

→
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وردت يف القرآن الكريم )2253( مرة وجاء يف الدعاء:
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وهو احلرف السادس عرش يف الفارسية واحلرف الثالث عرش يف العربية 
وعدده يف حساب اجلمل )300(.
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پاش)1) وبرپاش- بمعنى االنتشار.

- قال الفرخي:

تاجى شدست روى من از بس كه تو برو 

گسرتى. وبيجاده  پاش  رسخ  ياقوت   

وخراش(  )خريش  أما  مرتادفات  وشخوده)))-  وخريش)))  خراش)2) 
تطلق عىل ما حيصد وعىل الفاكهة نصف املأكولة.

- قال الشاكر البخاري: 

جملس پرا شيسده مهه، ميوه خراشيده مهه 

هر روى پاشيده مهه برچاكران كرده يله.  

خراش)))- ساقط بدون فائدة.

- قال الرودكي:

برب دو رخانش هست خراش. بت اگر چه لطيف دارد نقش 

شخش)))- نوع من الطيور.

)1( عىل وزن ماش بمعنى. نثر. وبعثر. )برهان ص232(.
)2( بفتح األول وعىل وزن لواش. )برهان ص423(.

)3( بفتح اخلاء وكرس الراء خمفف خنده ريش هلا معان أخرى. )برهان ص433- عميد ص529(.
)4( بفتح األول وضم اخلاء عىل وزن نبوده. )برهان ص715- عميد ص767(.

)5( بفتح األول عىل وزن لواش. )برهان ص423- عميد ص523(.
)6( بفتح األول وفتح الثاين- اسم لطائر صغري صوته لطيف. )برهان ص714(.
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- قال الرودكي:

شخش. هنيب  رسد  راكى  باز  گرگ راكى رسد مالمت شاة 

وخش)1)- اسم مدينة يف تركستان.

- قال الشاكر البخاري:
بيك تك دويد از بخارا بوخش. بگامى شمرد از ختـا تاختـن 

اخش)2)- ثمن )قيمة(.

- قال العنرصي:
خود فزايد مهشه گوهر اخش. خود ناميد مهيشه مهر فروغ 

هراش)))- القيء.

- قال الشهيد:
از چه توبه نكند خواجه كه هر جاكه ُبود 

قدحى مى بخورد راست كند زود هراش.  
يد احلصان وقدمه وكذلك احلامر  الشني- وبمعنى مرض يصيب  بفتح األول والثاين وسكون   )1(
واجلمل وهلذا السبب يكون أعرج. وهو اسم ملدينة من نواحي أفغانستان مشهورة بالعقيق املعروف 
وتأيت  الثاين  وسكون  األول  بفتح  جاءت  إذا  وبداية  ابتداء  بمعنى  أيضًا  وتأيت  البدخشاين.  بالعقيق 

)برهان ص1174- عميد ص1224(. بمعنى نمو وربح.  
)2( بفتح األول وسكون الثاين بمعنى هبا وارزش وتأيت آخش أيضًا. )برهان ص67- عميد ص97(.
)3( بفتح األول وسكون الشني- اسفراغ- رجيع- غثيان. )برهان ص1196- عميد ص1246(.

رغدا رزقها  ويبقى  علينا  تبقى  واهلل لو كانت الدنيا بأجـمعها 
فكيف وهي متاع تضمحل غدا ما كان من حق حر أن يذل هلا 
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زواش وزاوش)1)- كوكب املشرتي.

- قال األورمزدي:

زواش. سعادت  كرده  هبره  ترا  حسودانت را داده هبر ام نحس 

غاش)2)- من كان حمبًا لغريه ومشفقًا عليه.

- قال الرودكي:

هيج كس را مباش عاشق غاش. خويشتن دار باش وبى پر خاش 

پرخاش)))- حرب وهرج)4( ومرج.

- قال الفردويس.

مهى هيزم آورد پرخاش جوى. بصد كاروان أشرت رسخ موى 

)1( بضم الواو. عىل وزن خامش اسم لكوكب املشرتي وعىل وزن خاموش بمعنى كوكب عطارد 
أيضًا. )برهان ص569(.

)2( عىل وزن فاش بمعنى من بلغ غاية املحبة والعشق. 
)برهان ص786- خيام ص306- عميد ص838(.     

)3( عىل وزن فرداش )وهلا معان أخرى( منها رسعة. غضب. عصبية. وتأيت بلفظة فرخاش أيضًا.
)برهان ص249- عميد ص320(.      

)4( اهلرج: الفتنة واالختالط. فرسه النبي حممد  يف أرشاط الساعة بالقتل هرج هرجًا الناس هرجًا: 
وقعوا يف فتنة واختالط وقتل. والفرس جرى وأرسع يف عدوه. )خمتار الصحاح ص694(.

أنيسا ســواه  أبتغي  فال  ـلم  ـ  ليس يشء عندي ألذ من الع
رصت للبيت والكتاب جليسا ما تطعمت لذة العـيش حتـى 
س فدعهم وعش عزيزًا رئيسا إنمـا الذل فـي مـخالطة النـا 
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ريكاشه)1)- القنفذ بلغة أهل مرو.

- قال العنرصي:

نسازد ز ريكاشه كس پوستني. كس كرد نتوان ز زهر انگبني 

شاشه)2)- البول واإلدرار.

- قول الروز به النكني)3(:

كردند مهه مجله وبر ريش تو شاشه. ناگاه بر آرند ز كنج تو خروشى 

خاشه)))- صغار التبن والشعري.

- قال الفردويس:

بجز خاشه ويراچه اندر خورد. هبر خاشه يى خويشتن پرورد 

)1( بكرس الراء عىل وزن ريكاسه ومعناها. )برهان ص562- عميد ص650(.
أبلق تشبه السهام  - انظر سيخول عىل وزن بى پول قنفذ سهام جلده كبرية، أشواكه طويلة ولوهنا 
وتأيت بلفظة سبخور وأسغر وسغر وسغرنه وسكر وسكرنه وسنكر وسكزنه وسكنه وسكنه وركاسه 
وزكاسه وزكاشه وريكاشه ورزيكاسه وجكاسه وجكاشه وركاشه وسكاسه وكاشه مرنكو وجربوز 

وجربور وجيزو تشى بيهمن وروباه تركى. )عميد صغري ص748(.
)2( عىل وزن ماشه- وتعني أيضًا الرشح والرطوبة. )برهان ص696(.

)3( املحقق يف حاشية الصفحة 68 من األصل يقول: إن الظاهر هو رودكي.
)4( بفتح الشني. عىل وزن ماشه- وتعني أيضًا احلسد. )برهان ص412(.

ذنبي يل  يغفر  ال  أذنبت  من أنا عند اهلل حتـى إذا 
فكيف ال أرجوه من ريب العفو يرجى من بني آدم 
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لدلك  مشدودة  حزمًا  كالليف،  واإلسكافية  النساجون  جيعله  عشب  غرواشه)1)- 
األشياء.

- قال اللبيبي:

چو غرواشه ريشى برسخى وچندان 

شايد. بست  يكش  ده  از  ماله  ده  كه   

فش)2)- شبيه.

- قال الفردويس:

بكش. بــايــد  ــد  ــي وران ــر  پ مــرا  چنني گفت رستم كه اى شري فش 

خوش)))- أم الزوجة ويقال هلا )خشو( أيضًا.

- قال اللبيبي:

صهر. بكون  او  خوش  پاى  دو  آن سبلت وريشش بكون ُخوش 

)1( بفتح األول والشني- وكذلك تأيت بمعنى غيض وغضب وقهر. )برهان ص792(.
- يقول حسن عميد بضم او بفتح الغني. )عميد ص843(.

)2( بفتح الفاء وهي الحقة آخر الكلمة وتدل عىل معنى مثل وشبه مثل )شريفش( و)يرستارفش(.
)عميد ص875- فرهنك طالئي ص435(.      

)3( بضم األول بمعنى يابس ومرسور ولطيف وجيد. 
)برهان ص458- خيام ص180- عميد ص550(.     

تقوى عليه  وذاك  بذا  فأنت  عدوك بالتقى والعلم فاقهر 
بتقوى يقرنه  العلم  كمثل  وما قرن الفتى شيئـسًا بشـيء 
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كربش)1)- احلرباء.

- قال العنرصي:

نيش ود ندان گز دم وكربش. شد مژه گرد چشم او ز آتش 

تش)2)- الفأس.

- قول املنجيك:

هبيچ روى تواى خواجه بر قعى نخو شى 

تشى. داده  آب  كه  گويى  نرمى  بگاه   

بش)))- قطعة حديد تدق باملسامر عىل الصندوق والدواة والباب.

- قال ابو املؤيد:

بجاى آهن، سيمني مهه بش ومسامر. از آبنوس درى اندر وفراشته بود 

ودلت  والثالث.  األول  احلرف  وبفتح  قاطع  برهان  معجم  يف  والشني  بالسني  الكلمة  وردت   )1(
عىل احلرذون وسام أبرص أيضًا. انظر: برهان قاطع ص896 ووردت باملعنى نفسه يف معجم عميد 

ص823 )الكبري( بصيغة كربش وكرباسه بفتح الكاف والباء فيهام.
)2( بفتح األول وسكون الثاين- وتعني أيضًا النار ألهنا خمففه من آتش وبمعنى فأس كبرية تقطع هبا 
النجارون واحلجارون والبناؤون. )برهان ص310- عميد ص435 يف لفظة  األشجار يستخدمها 

تيشه(.
)3( بفتح حرف الباء وسكون الثاين. )برهان ص191- عميد ص268(.
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بش)1)- شعر قفا احلصان.

- قال األسدي الطويس:

بش. بجاى ُدر پروين بفته در  بجاى نعل ماهى بسته بر پاى 

خرش)2)- رصاخ.

- قال اخلفاف:

شش. دمهت  بوسه  سه  بّجاى  فـردا نـروم جـزت بــر مــراد 

خامش چه بوى اى بت از خرش. شـادى چـه بـود بيشتـر ازيـن 

درفش)))- عالمة.

- قال الفردويس:

سري هاى سيمني و زّر ينه كفش. ز بس گونه گونه سنان ودرفش 

شخش)))- تطلق عىل من يتحول عن موضع جلوسه برهة من الزمن.

- قال ابو الشكور:

)1( بضم احلرف األول وسكون الثاين. وتأيت بلفظة پش وفش أيضًا وتأيت بالباء الفارسية املفتوحة 
)برهان ص191- عميد ص268(. أيضًا.   

)2( بضم احلرف األول والثاين خمفف. )برهان ص428- عميد ص526(.
)3( بكرس األول وفتح الثاين وسكون الفاء- العلم والعالمة التي تنصب أيام احلرب. بريق. والعلم 

الذي يتقدم اجلميع. )برهان ص482- عميد ص572(.
)4( بفتح األول وسكون الثاين عىل وزن رخش. )برهان ص714- عميد ص766(.

- مرت هذه اللفظة يف الصفحة 68 من األصل. )املرتجم(.
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توهم بر سه بخش ايچ بر تر مشخش. يكى هبره را برسه هبر ست بخـش 

دخش)1)- االبتداء، قيل: أول معاملة ستكون معك.

- قال الفراالوي:

اين كار مرا باتو بود دخش. من عاملـم وتـو معامىل 

رخش)2)- قوس قزح.

- قال الفراالوي:

ميغ چون تركى آشفته كه تري اندازد 

برق تريست مرا ورا مگر ورخش كامن.  

درخش)))- الربق.

- قال ابو الشكور:

زار. ابر  چنني  نگريد  مهانا  درخش از نخندد بگاه هبار 

)1( بفتح الدال وسكون اخلاء عىل وزن رخش- املعاملة التجارية األوىل.
       )برهان ص476- عميد ص567(.

)2( بفتح الراء وسكون اخلاء. )برهان ص537- عميد ص626(.
)3( بضم الدال والراء أو بضم الدال وفتح الراء وتأيت بمعنى برق وملعان وشعاع وواضح ومرشق 

وضياء ونور وبراق. )برهان ص480- عميد ص570(.

بالشني الزين  تبدلن  ال  يا حسن الوجه توق اخلنا 
القبيحني بني  جتمعن  ال  ويا قبيح الوجه كن حمسناً 
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فرخشته)1)- القطائف.

- قال الرودكي:

بسا كسا كه جوين نان مهى نيا بد سري 

بسا كسا كه بره است وفرخشته بر خوانش.  

آذرخش)2)- الصاعقة.

- قال الرودكي:

آذرخشا. بيايد  ما  بر  اگــر  نباشد زين زمانه بس شگفتى 

جخش)))- علة تكون يف رقبة أهايل ختالن)4( وفرغانة)5( كالديه وليس 
هلا عالج.

تتكون من  التي  احللويات  نوع من  لوزينه  بركشته:  والراء والشني وعىل وزن  الفاء  بفتح حرف   )1(
الطحني والسكر والدهن ولب اللوز وتدعى يف العربية بالقطائف.)برهان ص818- عميد ص864(.
يوم  يشبه  آذار  من  العارش  يوم  واسم  الربق  منها:  أخرى  معان  الشني وهلا  اخلاء وسكون  )2( بضم 

النوروز وتقام فيه االحتفاالت والزينة وإشعال النار وقص الشعر وإزالته ألجل التطهري...الخ.
)برهان ص34- عميد ص47(.       

)3( بفتح اجليم وسكون اخلاء وعىل وزن رخش- علة يف الرقبة تشبه الباذنجان.
)برهان ص343- عميد ص445(.       

اشتهرت  العرب  جغرافيوا  ذكرها  جيحون  لنهر  األعىل  املجرى  عىل  تركستان  يف  إقليم  ختالن   )4(
باخليل وكان امراؤهم يلقبون ختالن شاه. )منجد يف األعالم ص267(.

)5( فرغانه- وادى عىل هنر رسدريا يف ازبكستان وتاجيكستان وقرغيز يشتهر بزراعة القطن والكروم 
وفيه مدينة فتحها العرب بقيادة قتيبة بن مسلم سنة 712م وارسى السامانيون دعائم اإلسالم فيها 
وقد خدم الفرغانيون يف احلرس العبايس يف عهد املعتصم. )املنجد يف األعالم ص524( سرتد معلومة 

إضافية عنه يف ص 309(.
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- قال اللبيبي:

آن جخش ز گر دنش بياوخيته گويى 

بار. از  وخيته  بيا  ازباد  پر  خيكيست   

مرخشه)1)- النحس.

- قال املنجيك:

بر ما فر خنده باد وبر تو مرخشه. آمد نوروز ونو دميـد بنفـشه 

ابيشه)2)- اجلاسوس.

- قال الشهيد:

در كوى تو ابيشه ]هـ[ مى گردم اى نگار 

بر. ببام  ببينم  مگرت  تــا  ــده  دي دز   

)1( بفتح امليم والراء والشني عىل وزن طبقجة بمعنى شؤم ونحس وغري مبارك.
)برهان ص1071- عميد ص1074(.      

)2( مل أعثر عىل هذه الكلمة يف أغلب املعاجم منها آموزگار وفرهنگ فاريس د. معني وبرهان قاطع 
وفرهنگ خيام فاريس إال أن عميد الصغري أشار إىل أن اللفظة هي آيشنه وبكرس الياء وسكون الشني 

وفتح النون وتأيت أيضًا آيشتنه وهلا معان أخرى مثل )متملق وحمتال...الخ(. )عميد ص78(.
وهبذا الشكل الذي أورده عميد نجده يف برهان وغريه. )املرتجم(.

تكدرا إن  صفوه  حتمي  بوادر  وال خري يف حلم إذا مل يكن لـه 
حليم إذا ما أورد األمر أصدرا وال خري يف جهل إذا مل يكن له 
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كشه)1)- تطلق عىل اخلط وعىل الفقري بمعنى أنه جير مال الناس إليه.

- قال العسجدي:

كشه بر بندى گرفتى در گدايى رس رسى 

بنددا بر  يى  كشه  ديدى  كه  خود  تبار  از   

نيوشه)2)- اإلصغاء إىل حديث ما.

- قال الرودكي:

مهه نيوشه خواجه بنيكو يى وبصلح 

نغام. وكاِر  بجنگ  نادان  نيوشه  مهه   

نيوشه)))- رصاخ من بكاء.

- قال البخاري:

نيوشه. از  نگرديد  بــر  زبــانــم  چو كو شيدم كه حال خود بگويم 

غيشه)))- نبات شبيه بالنبات الذي يتخذ منه احلصري وينسج ويتخذ منه 
اجلوالق)5(.

)1( بفتح األول والثاين. )برهان ص918- عميد ص945(.
)2( بكرس األول وضم الياء وفتح الشني. )برهان ص1166- عميد ص1215(.
)3( بكرس األول وضم الياء وفتح الشني. )برهان ص1166- عميد ص1215(.

)4( عىل وزن بيشه ومعناها مزرعة القصب والعلف الكثري. )برهان ص805(.

)5( اجلوالق: وعاء، واجلمع: اجلوالق بالفتح واجلواليق وربام قالوا: اجلوالقات.
       )خمتار الصحاح ص106(.
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- قال الرودكي:

يار بادت توفيق، روز هبى با تو رفيق 

دولتت باد حريق، دشمنت غيشه ونال.  

شنوشه)))- العطسة.

- قال الرودكي:

آفروشه گرم  از  كس  يزد  بنگر  رفيقًا چند گـويى كـو نشاطـت 

چنان ]چون[ درد مند انرا شنوشه. مـرا امـروز تـوبــه ســود دارد 

پوزش)))- العذر.

- قال ابو الشكور:

يشتن. خو  از  آيد  رنج  نيز  وگر  ورايد ونك پوزش پذيرى زمن 

كند ورش)))- األرض املرتفعة واملنخفضة مع سالسل من التالل.

- قال املنجيك:

هرجه بخواهد بده كه كنده زبانست 

رش. ونه  داند  كند  نه  رمنده  ديو   
)6( بفتح األول والثاين- عربيتها عطسة وتلفظ بكرس األول أيضًا وبالسني بدل الشني. 

)برهان ص 738(.        
- العطسة من نعم اهلل عىل املخلوقات...

)7( بكرس حرف الزاي. عىل وزن سوزش. )برهان ص272- عميد ص343(.
)8( مل أجد هذه اللفظة فيام راجعته من املعاجم، وهي كلمة واحدة )كندورش(. )املرتجم(
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نكوهش)1)- الذم.

- قال ابو الشكور:

ستايش بد از هر هنر هر سويى. نكوهش رسيدى هبر آهويى 

منش)2)- اهلمة.

- قال ابو الشكور:

براز اندرون هر دوان بد كنش. هبر نيك وبد هر دوان يك منش 

گرزش)))- التظلم.

- قال اخلرسواين:

بــده داد مــن زان لبـانــت وگرنــه 

سوى خواجه خواهم شداز تو بگرزش.  

)1( بفتح األول وكرس الرابع وسكون الشني. مالمة. توبيخ. عقاب. وقول فاضح. ومذمة. وتقال 
بكرس األول أيضًا وتأيت بصيغة املصدر مثل عيب گفتن مذمت كردن. )برهان ص1143(.

)2( بفتح امليم وسكون النون. ومن معانيها: الطبيعة والطبع والسلطة والسخاء والكرم والرغبة.
)عميد ص1142(.       

الضعف  وإظهار  وترضع  العدالة  طلب  تظلم،  ورزش.  وزن  عىل  الثالث  وكرس  األول  بفتح   )3(
والعجز وتأيت بالكاف العربية أيضًا. )برهان ص983(.

ــوان واهل املذلة  اجلهل  ويف  رأيت العـز فـي أدب وعقـل 
البيان احلسن  يسعد  مل  إذا  وما حسن الرجال هلم بحسن 
لسان ــه  ل ولــيــس  ــه  وج ــه  ل كفـى بالـمـرء عيـبـًا أن تـراه 
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ستايش)1)- املدح.

- قال ابو الشكور:

نكوهش نيا مدش خود ز ]ا[ يچ در. ستايش خوش آمدش بريك هنر 

نيايش)2)- دعاء وحتسني.

- قال الفردويس:

جهان آفرين را نيايش كنيد. بپريوزى اندر ناميش كنيد 

آغالش)))- خصومة بني شخصني يعني أن يشتد أحدمها عىل اآلخر.

- قال ابو الشكور:

بدى گفت ونيكى مهه راز كرد. بر آغالش هر دو أغـاز كـرد 

)1( بكرس احلرف األول وعىل وزن فزايش وهلا مرادفات مثل: ستودن وستاييدن. )برهان ص624(.
)2( بكرس النون والياء وعىل وزن يتايش )كذلك تعني( استحسان. هتنئة. تفرع. استغاثة. عطف.

)برهان ص1161- عميد ص1211(.      
- تعظيم ودعاء. صالة. عبادة. طاعة. عبودية. خدمة متريض. )نظام ج5ص404- طالئي ص149(.

)3( عىل وزن آسايش- مضاربة. حتريض للحرب. إغراء. )برهان ص46(.

بالندم يأتيك  آخره  فالظلم  ال تظلمن إذا ما كنت مقتدراً 
تنم مل  اهلل  وعني  عليك  يدعو  تنـام عيـناك واملظلـوم منتبـه 
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فش)1)- خصلة شعر ذوات األربع.

- قال املنجيك:

فش. رخيته  دم  كوسه  برتن  جنگ كرده نشسته اندر زين 

درخش)2)- ما يكون عىل لونني ]أو مثلني[ مثل الشيح)3(.

- قال املنجيك:

ريش درخشت بچشم آيد ارزان )؟( 

)؟( ندم  بر  قّبه  قّبه  ماست  مهچو رس   

زش)))- يعني ماذا.

- قال الرودكي:

مردمان. مياِن  بپيدايى  زش  زش ازو پاسخ دهم اندرهنان 

ونظري  شبه  بمعنى  وتأيت  احلصان.  رقبة  شعر  خصلة  التشديد-  مع  الثاين  وسكون  األول  بفتح   )1(
وتعني أطراف الفم وحوله وال سيام أطراف فم احلصان وبمعنى ذيل احلصان وبالعريب يقال ذنب..

)برهان ص834(.        
وتكون الحقة أحيانًا مثل شريفش وپرستارفش. )عميد ص875(.

واللمعان  والضياء  والشعاع  الربق  معانيها  من  الراء.  وفتح  الدال  بضم  أو  والراء  الدال  بضم   )2(
والنور..الخ. )برهان ص480(.

مرت هذه اللفظة يف الصفحة 70 من األصل بمعنى برق. )املرتجم(.
)3( مل هيتدي املحقق إىل معنى هذه الكلمة كام ورد يف املتن وال إىل معنى البيت الشاهد. )املرتجم(.

)4( بفتح األول وسكون الثاين وتعني ماذا )كام جاء أعاله( مثلام نقول: زش بگويم يعنى چه بگويم، 
أو نقول: زش آن وزش اين بمعنى چه آن وچه اين. )برهان ص579(.
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رسوش)1)- مالك.

- قال الفردويس:

مراروى بنمود در خواب دوش. بفرمان يزدان خجسته رسوش 

بنيوش)2)- تعني اسمع.

- قال الكسائي:

گر سخندانى اين سخن بنيوش. آن جهانرا بدين جهان مفروش 

خروش)))- صوت مع بكاء أو من غري بكاء.

- قال الشهيد:

نوش. ودش  رس  بر  باده  نشود  چند بر دارد اين هريوه خروش 

)1( بضم حرف السني وحرف الراء وعىل وزن خروش وهو اسم خيتص بامللك جربيل  ولكن 
مطلق معنى هذه اللفظة تعني مالكًا أو ملكًا...) يالحظ ص645 برهان لوجود رشوحات جيدة هلا(.

- تطلق عىل اليوم السابع عرش من كل شهر شميس. )خيام ص243- طالئي ص346(.
)2( مل ترد يف املعاجم املتيرسة بلفظة بينوش يف باب الباء*. وردت بكرس النون وضم الياء وسكون 
الواو ذكرها برهان قاطع يف لفظة نيوش بأهنا األمر من بنيشيدن بمعنى كوش كن وبشنو أي اسمع 

وهبذا أشار حسن عميد يف معجمه أيضًا. )برهان ص1166- عميد ص1215(.
* ذكرنا يف باب الباء احلاالت التي عليها الباء عند دخوهلا عىل األلفاظ الفارسية. )املرتجم(.

)3( بضم اخلاء والراء وسكون الثالث عىل وزن رسوش. )برهان ص432(.
- صياح ورصاخ بسبب الغضب والقهر والثورة واهليجان. )عميد ص529(.

ا الناس اعلموا إنه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه وال بحكيم  قال أمري املؤمنني عيل : )أهيُّ
العلم تبني  امرء ما حيسن فتكلموا يف  ابناء ما حيسنون وقدر كل  الناس  بثناء اجلاهل عليه.  من رضا 

أقداركم(.
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خاللوش وخراروش)1)- صوت انسكاب املاء من الكوز وأمثاله.

- قال الرودكي:

تا َخلِق جهانرا بفكندى بخاللوش. گردگل رسخ اندر خّطى بكشيدى 

لوش)2)- الفم األعوج.

- قال الطيان:

زن چواين بشنيد ]ه[ شد خاموش بود 

بود. ل��وش  ومــردى  كانا  كفشگر   

زوش)))- حاد وصعب الطبع.

- قال الرودكي:

زوش خوا نيدمت كه هستى زوش. بـانـگ كردمـت اى فـغ سيميـن 

فتنة. هرج ومرج. وتأيت  الثانية وعىل وزن خطايوش- ضجة. هيجان.  بفتح اخلاء وضم الالم   )1(
بصيغة خالش. خراروش وخالكوش. )برهان ص445- عميد ص540(.

وللشخص  أعوج  فمه  الذي  للشخص  وتقال  أعوج  فم  موش.  وزن  وعىل  الالم  حرف  بضم   )2(
املصاب بمرض اجلزام وللشخص املجنون وبفتح األول بمعنى بطيخ. الطني. الطني املتجمع داخل 

حوض خزان املاء وتقال بصيغة لوشن أيضًا. )برهان ص1044- عميد ص1021(.
)3( بفتح األول وجمهول الثاين. عىل وزن هوش وبمعنى غضوب. حامض الطباع. وطبيعة عوجاء. 

كثري احلزن. مستطيع. مقتد. صاحب قوة. واضح. )برهان ص593- عميد ص671(.

مزاره صباي  يف  مني  وقــرب  متنيت أن الشيـب عاجـل ملـتي 
وقاره املشيب  عرص  من  وآخذ  آلخذ من عرص الشباب نشاطه 
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زوشيدن)1)- التعلق بالناس، وتطلق عىل ترشح املاء من منفذ.

- قال العسجدي:

تا مشك سياه من سمن يو شيد ست 

جوشيدست بر  بديده  جگرم  خون   

شريى كه بكودكى لبم نو شيد سـت 

ست. زوشيد  بر  گوشم  ُبنا  ز  اكنون   

پيلغوش)2)- نوع من زهرة السوسن يسمى السوسن احلر، ويسمى النوع 
اآلخر )آسمنكون( وما كان منقشًا منه سمي )ييلغوش(.

- قال الرودكي:

چون گل رسخ از ميـان پيغل�وش 

يا چو زّرين گو شوار از خوب گوش.  

)1( مل أعثر عليها فيام تيرس يل من معاجم. )املرتجم(.
نقاط  حافاته  عىل  الذي  السوسن  من  نوع  جوش.  ديك  وزن  وعىل  الرابع  وضم  األول  بكرس   )2(
)برهان ص283- عميد  پيلكوش وفيلكوش.  بلفظة  النيل وتأيت  له ورد  سود ووجه صغري ويقال 

ص353(.

دخيل باخلرج  يفي  ال  ولكن  فديتك ليس إمساكي لبخل 
عىل قدر الكساء مددت رجيل ويف طبعي السامحة غـري أين 
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ناغوش)1)- االرمتاس يف املاء لإلنسان وتطلق عىل الطري أيضًا.

- قال اللبيبي:

گرد گرداب مگر داى كـه ندانـى توشنـا 

كه شوى غرقه چونا گاهى ناغوش خورى.  

غوش)2)- خشب متني.

- قال العامرة:

گري بر  بفندق  ترا  غوش  مخه  ز  خواهى تاتوبه كرده رطل بگريد 

غوشت)))- عريان.

- قال الرودكي:

گفت هنگامـى يكـى شهـزاده بـود 

بود. وآزاده  هنر  ــر  وپ گوهرى   

شد بگرما به درون يك روز غوشت 

گوشت. بسيار  وكالن  فربى  بود   

)1( عىل وزن آغوش وتأيت بلفظة پاغوش وباغوش. )برهان ص1120- عميد ص1169(.
)2( بضم الغني عىل وزن كوش ومعناها وتعني يف العربية األذن ومن معانيها يف الفارسية: الدوالب 

واخلشب الصلب الذي تصنع منه النبال والرماح وبمعنى نظرة. مشاهدة. تفرج. عريان. مولود.

)برهان ص803- خيام ص314- عميد ص852(.     
)3( بضم الغني وسكون الشني- العريان- من غري حجاب. مكشوف. ومولود. عريان كام ولدته أمه.
)برهان ص804- عميد ص852(.       

- وردت اللفظة يف الصفحة )13( من األصل. )املرتجم(.
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خديش)1)- سيدة البيت.

- قال الرودكي:

مكن بدبكس گر نخواهى بخويش. نكو گفـت مـزدور بـا آن خديش 

آگيش)2)- التعليق يقال تعلق حتت.

- قال الرودكي:

پيش كآيدت مرگ پاى آگيش. توشه جان خويش ازوبر دار 

وغيش)))- كثري.

- ]قال الرودكي[:

معذ ورم دارشد كه انـدوه وغيشست 

واندوه وغيش من از آن جعد وغيشست.  

كبرية  العائلة-  )ربة  منها:  أخرى  معان  هلا  الثاين  احلرف  وكرس  بفتحه  أو  األول  احلرف  بضم   )1(
املنزل- ملك(. )برهان ص421- عميد ص522(.
)2( بكرس حرف الكاف الفاريس. )برهان ص50(.

- األمر آگيشيدن بمعنى تعلق القدم بيشء ما.
               )عميد ص64- د. معني ص79- كاتوزيان ص18- طالئي ص45(.
)3( بفتح األول وكرس الغني. كثري ووفري. )برهان ص1184- خيام ص508- عميد ص1234(.

املرارة واحلرافة وامللوحة والعفوصة واحلموضة والقبض واحلالوة والدسومة  الطعوم تسعة:  أنواع 
والتفاهة. وبحسب الرتكيب حيصل أنواع ال حتىص. )دستور العلامء ألمحد نكرى(.
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]فرغيش)1)[ - الشعر اخلارج من حتت ما يلبس عىل الرأس، وتطلق عىل 
اللباس البايل املمزق أيضًا.

- قال اللبيبي:

ز خشم دندان بگذارد بر كس خواهر 

مهى كشيد چو درويش دامن فرغيش.  

ديش)2)- يعني إعط.

- قال الرودكي:

خواهى آن روز مزدكمرت ديش. خويش بيگانه گردد از پى سود  

خريش)))- يعني خذ جلده من بدنه باظفرك ]اي الدغدغة[.

- قال اخلرسوي:

جهان بر شبه داود ست ومن چون اوريا گشتم 

خمريشم. بيش  زين  كنون  كامت  فتى  يا  جهانا   

)1( بفتح الفاء عىل وزن درويش- عتيق ممزق. قامش عتيق. جلد قديم ووسخ.
)برهان ص822- عميد ص867(.       

)2( بكرس الدال عىل وزن ريش- بمعنى عطية. هبة. جود. سخاء. واألمر من أعط.
)برهان ص523- عميد ص606(.       

أجل  من  ومتسخر  استهزاء  أي  خراش  بمعنى  ريش  خنده  خمفف  الثاين  وكرس  األول  بفتح   )3(
االضمحالل ويقال مضحك أيضًا. )برهان ص433- عميد ص529(.

- مرت هذه اللفظة يف الصفحة )67( من األصل ضمن مرادفات لفظة خراش. )املرتجم(.
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خنده خريش)1)- الضحك باستهزاء.

- قال الفرخي:

اي كرده مرا خنده خريش مهه كس 

توبس. ز  مارا  جانا  توبس  ز  مارا   

چرخشت)2)- املعرصة.

- قال الفرخي:

دو چشم من چو دو چرخشت كرد فرقت دوست 

انگور. پاى  زير  بچرخشت  مهجو  ديده  دو   

پلشت)))- الوسخ.

- قال الكسائي:

با دل پـاك مرا جـامـه نـا پــاك رواست 

بد مر آ نراكه دل وجامه پليدست وپلشت.  

)1( بفتح اخلاء األول والثاين وكرس الراء- الضحك عىل شخص من باب اهلزل واالستهزاء والظرافة.

)برهان ص451- عميد ص545(.       

- الضحك باستهزاء وتأيت بلفظة يشخند أيضًا وبمعنى الضحك عىل الذقون. )نظام ج2 ص601(.
باألرجل  يداس  ثم  العنب  فيه  يلقى  ظرف  العنب.  لعرص  دوالب  الثالث-  وضم  األول  بفتح   )2(

الستخراج عصريه ويقال هلا جرخست وخرخشت وجاسب وسپار. )عميد ص476(.
ملطخ.  نكبه. عفونة. ممزوج.  قبيح.  والتاء- وسخ. عفن.  الشني  والثاين وسكون  األول  بفتح   )3(

يسء. نجس. قذارة. زبالة. فضالت. خبث. رشير. فاسد. قتال.
)برهان ص265- عميد ص338- طالئي 162-161(.    

وردت هذه اللفظة كام هي يف ص13 من األصل مع الشاهد الشعري. )املرتجم(.
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شبشت)1)- ثقيل وبغيض.

- قال املعرويف:

شت. وز  وپليدك  گنده  ريشكى  حاكم آمد يكى بغيض وشبشت 

انگشت)2)- الفحم.

- قال العنرصي:

انگشت. خـــرده  ببيزند  كــه  رسد آ هش چو ز نگيانى ز شت 

رشت)))- األشياء التي هي تدخل يف اليشء وتقال ملثل احلصن أو القامش 
القديم.

- قال الفراالوي:

آيد. رشت  زير  كه  نم  گام  بى  چون نباشد بناى خانه درست 

)1( وردت هذه اللفظة ضمن رشح لفظة شبست بالسني يف برهان قاطع وكذلك يف عميد. وذكرها 
بلفظها فرهنگ خيام ص263. )املرتجم(.

- بكرس األول والثاين وسكون السني. ما يدل عىل الطبع اليسء وهبذا املعنى تأيت اللفظة بالشني أيضًا.
)برهان ص706(.        

)2( بفتح اهلمزة وكرس الكاف الفارسية بمعنى زغال. )برهان ص123- عميد ص201(.
وتقال  املتعفنة.  أو  املتهرئة  أو  واملتهلهلة  القديمة  لألشياء  تقال  طشت  وزن  وعىل  األول  بفتح   )3(

للمكنسة. األحجار. والغبار. )عميد ص631(.

فال تكن جاهاًل تستورث الندما العلم أنفس يشء أنت ذاخره 
الُعلام جالس  لبيب  خاب  ما  تعلم واجلـس فـي مـجالسه 
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دروشت)1)- غربال.

- قال العامرة:

كه بدروشت بتان چگىل گشت دمل. اى مسلام نان ز هنار ز كافر بچگان 

آغشته)2)- ما يكون مرطوبًا جدًا بحيث يصري لينًا ويطلق عليه أنه مبلل 
باملاء.

- قال الفردويس:

زمني را بخون وگل آغشته ام. از ايرانيان من بسى كشته ام 

انگشته))) ومذرى وينج انكشت- آلة يفصل هبا املزارعون احلبوب عن 
التبن بذره للريح.

- قال الكسائي:

از گواز وتش وانگشته هبامن ]وفالن[ 

وكمرى. وركاب  ودبوسى  تربزين  تا   

)1( مل أعثر عىل هذه اللفظة يف برهان قاطع وعميد وخيام وطالئي وآموزگار وكاتوزيان ونظام وأشار 
حممد دبري سياقي يف حاشية املعجم أن األستاذ دهخدا كتب دروشت يف صورة من صور درفش وقال 
يبدلون  اإليرانية  اللهجات  أن يف بعض  لفظة درويش  نظام( يف  داعي اإلسالم يف معجمه )فرهنگ 

دروش بدرفش. انظر: اجلزء الثالث الصفحة 45 من معجمه.)املرتجم(.
)2( بفتح الغني وعىل وزن واكشته. )برهان قاطع ص46(.

- بفتح او بكرس الغني عىل قول عميد ص59.
)3( بفتح اهلمزة وضم حرف الكاف الفارسية عىل وزن خرپشته. آلة مصنوعة من اخلشب هلا مخسة 

أصابع وهلا يد طويلة يذري فيها املزارعون القمح املختلط بالتبن لفصل احلبوب عن التبن.
)برهان ص124- عميد ص202(.       
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رسگشته)1)- مضطرب ومتعجل ومتحري.

- قال العنرصي:

رسگشته. نده  بام  متحرّي  الله از خون ديده آغشته 

كشته)2)- فاكهة جمففة يقال للكمثرى املجفف واخلوخ املجفف واملشمش 
املجفف وما شابه ذلك.

- قال أبو املثل:

بگامز گل بكردى ومارا ]بجاى[ نقل 

دانيا. ريو  زين  دادى  كشته  امــروِد   

)1( مل يرش برهان قاطع إىل هذه اللفظة بشكلها املركب وال حسن عميد واستبعدت يف فرهنگ نظام 
وكذلك خيام وكاتوزيان ولكن حبيب اهلل آموزگار تلطف بإيرادها يف معجمه قائاًل:

رسكشته بفتح الكاف الفارسية بمعنى مضطرب. مغموم. مشتت. تائه. مشوش. متوحش. حمزون. 
متفرق. موله. فقري. مفصول. يف حالة االضطراب والغم. غري مطيع. غري منقاد. مدهوش.

)آموزگار ص440(.        
وذكرها د. حممد التونجي يف معجمه فرهنگ طالئي الصفحة 345 يف إحدى الطبعات.

)2( بكرس الكاف وعىل وزن رشته. تعني بذور الفواكه اجلافة مثل املشمش واخلوخ والكمثرى وما 
شابه ذلك وتأيت أيضًا بفتح احلرف األول وتقال كاج ولوج وبالكاف الفارسية ترد كذلك.
)برهان ص914- عميد ص943(.      
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چشم گشته)1)- األحول.

- قال العسجدي:

قريع آن كور ملعون چشم گشته. هجا كردست پنهان شاعرا نرا 

)1( بفتح األول والرابع وبالكاف الفارسية بمعنى كج چشم. لوج. 
)برهان ص383- عميد ص479(.       
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 ُ
�ف ��فَل�

ف ���ط ���طف ع
��س ��س

حبث املصنف يف دواوين الشعراء طالبًا هذه احلروف فلم جيدها وهو الذي أخذ 

على عاتقه ذلك.
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اهلل  صفات  يف  وجاء  مرة   )2081( الكريم  القرآن  يف  احلرف  هذا  ورد 
وأسامئه كام يف الدعاء:
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الفارسية وهو حرف غري موجود  السابع عرش يف  احلرف  والصاد- هو 
يف الكلامت الفارسية وإن وجد يف كلمتي )شصت( و)صد( فهو حمول من 
حرف السني ولذا تشري املعاجم الفارسية إىل عربية اللفظة إذ اشتملت عىل 

هذا احلرف.

اجلمل  حساب  يف  وعدده  العربية  يف  عرش  الرابع  احلرف  هو  والصاد- 
)90(. وتعني عند العرب الديك املتمرغ يف الرتاب- قال عدي:

كأين صاد يف الثرى يتململ فإين إذا ما غبت عني مبعداً 

بمعنى الصفر والنحاس أيضًا- قال قائل:

قد ذاب مثل الصاد إذا ما اسرتفدا ال تسألني الرفد من ذي ضنه 



��ة �وْ��سَ
ُّ

��ل���ط ��َس�َد���ة ا
�ل��أ

� �� ا
َ
��ل  اأ

ُ
�و�ف

��ْف��سُ
َ
��لم رْ��س ا

��ل��ُف َ��ة ا ��ف
ُ
�ْم ��ل

َ
�ُم�ْع��ف 298

ض

ورد هذا احلرف يف القرآن الكريم )2607( مرة ويف صفات وأسامء اهلل 
سبحانه وتعاىل كام جاء يف الدعاء:
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والضاد- هو احلرف الثامن عرش يف الفارسية وهو حرف خمتص بالعربية 
وال وجود له يف اللغة الفارسية.

والضاد- هو احلرف اخلامس عرش يف العربية وعدده يف حساب اجلمل 
.)800(

والضاد- عند العرب تعني اهلدهد كقول الشاعر:

أنوء إذا رمت القيام وأكسل كأين ضاد يوم فارقت مالكا 
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ورد هذا احلرف يف القرآن الكريم )1276( مرة وجاء يف أسامء اهلل سبحانه 
وتعاىل وصفاته كام يف الدعاء:
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والطاء- يف الفارسية هو احلرف التاسع عرش وهو من احلروف املختصة 
بالعربية وهو احلرف السادس عرش يف العربية وعدده يف حساب اجلمل )9(.
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ورد هذا احلرف يف القرآن الكريم )8042( مرة وورد يف أسامء اهلل سبحانه 
متعاىل وصفاته كام يف الدعاء:
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املختصة  األحرف  من  وهو  الفارسية  يف  العرشون  احلرف  هو  والظاء- 
بالعربية وال وجود له يف الفارسية ويلفظ كالزاي املفخمة.

اجلمل  حساب  يف  وعدده  العربية  يف  عرش  السابع  احلرف  هو  والظاء- 
.)900(

والظاء- يف العربية بمعنى املرأة الغليظة الثديني.

قال لبيد:

هدرمة كاجلبل  الثدي  ظــاء  انكحت من حي عجوزا هرمة 
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اهلل  أسامء  يف  وجاء  مرة   )9020( الكريم  القرآن  يف  احلرف  هذا  ورد 
وصفاته كام يف الدعاء:
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َ
��ةَل� �ع

َف ��ةَل� 
�َم��ةس �ع�طسَ �َة �لمُ��سْ ا �مَ  �ط�لَ َ�َ� ��ةَل� �عَ��

�ة
َ
لَأ���� َ �فَ�مَ�ل��

�ة �م�وَا
َّ
��ل��س �َسر ا َ�َ� ��ةَل� �عَ��

��ة َد ا أرَ
 ��فل�

�ل�ٍ� �مَ َ ��ةَل� �عَ��
��لمَ��رُ��و���ف �م ا �عَ��

َد  َف ��ةَل� �َع�مَل�
��ةس َ

َ��ة
�لش ا �ل�وَ

� �ة ا
َّ
َف ��ةَل� �عُ�د

��َل��ةس َ
ّ
�َة�وَ���ك

ُ
��لم �و�َف ا

َ
َف ��ةَل� �ع

��ةس َ
��ف
َ�� لَة���ف ��سْ

ُ
��لم ���فُ�د ا

َ
َف ��ةَل� �ع

�َف��ةس
�كَأ ��ك�ةَّل� �َم�ة ا ���طجَف

َ
�ع

 
َع
�َم�ة�

َ
َف��ف

��َو� ���ْف��َ��ل �لفَ��ة  ��وا �ل��َ 
� ��واآ ��دٍ 

َّ
�لَّ �عَ��ل�� �مُ�َح�م

�ْف �لُة����َ
أ
�ةسف ا َ

��أَ�دف ��ل��َل� دف ا َف ��ةَل� �َع�ةَل�
�وأ�َم�فَ��ةس

ُ
��لم �و�َف ا

َ
�ةسَف ��ةَل� �ع �َم�َد

�لمُ�ْ�سَة ا

. َف
�َح�َم��ةس ا

َّ
���ر �َح�مَ ا

ْ
ر

أ
�ُ� ��ةَل� ا

ُ
����ل

أ
��ف�َة ا

أ
�وأ�َم�فَ��ةسفَ �َمل� ا

ُ
��لم ا

والعني- هو احلرف احلادي عرش يف الفارسية وهو من األحرف املختصة 
بالعربية وال وجود له يف اللغة الفارسية.

اجلمل  حساب  يف  وعدده  العربية  يف  عرش  الثامن  احلرف  هو  والعني- 
.)70(

والعني- عند العرب بمعنى سنام اإلبل. قال معن بن زائدة:

وأطايبه عينه  من  فأطعمته  أال رب عني قد نحرت لطـارق 

والعني- هو الذهب العسجدي. قال الشاعر:

فامجع هديت إذا استطعت العسجدا العيــن لإلنـســان قــرة عـيــنــه 
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ف
س
ْ
َ��ة
��ل��ف ُ ا

�ف ��فَل�
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غ

اهلل  أسامء  يف  وجاء  مرة   )7499( الكريم  القرآن  يف  احلرف  هذا  ورد 
وصفاته كام يف الدعاء:

�ُف  رَا
��ْف  ��ةَل� �عُف

ُ
َر

���ف  ��ةَل� �عَف��
ُ
ر ل�

��فَّ  ��ةَل� �عَف
ُ
�ور

��ُف  ��ةَل� �عَف
ُ
��َل�ف  ��ةَل� �عَف��

ُّ
َ��ة
 ��ةَل� �عَفسف

َ
��ْس�َم��ك  ��فل�

َ
��ك

ُ
��ل
��ْسل�أ

أ
�لّفَ��ة ا  اأ

َّ
�م

ُ
�ه

َّ
��ل��ل

أ
ا

َ�َ� ��ةَل� 
��أ ا �عْ�َد

أ
�� ا
َ
َ �عَ��ل

�ف رَا
ْ
�ك�ّفَ��ة

� َ ا
�ف ْ�وَا �لف

أ
ا �لَ��ةَ 

� َ�َ� ��ةَل� �عَف��
��أ �َك�ةَل�

�
��ْو

�ل��أ
�ف � �فَل� ��ل�حَف ر ا َل� ��ف

���سْش َر��س اأ �َة�َ� ��ةَل� �عَف��
�ة��َة ��لَ

�َسر �حَف ��ةَل� �عَف��
��ٍد 
َّ
َ �عَ��ل�� �مُ�َح�م

ّ
�ل

�ْف �لُة����َ
أ
�َش��ةسفَ  ا َ

��ف �َة ��سْ
ُ
��لم �ش ا �ةَل� َ

َف ��ةَل� �عف
�َك�َف��ةس

� ل�
َّ

��ل���ط ��ةَ��َة ا ��
ر ��ةَل� �عَف

ْ
��ة َ
��ة �ل ���َف

ُ
َ��ة �����

�ل ���َطَر��ة�د ��ةَل� �عَفسف
ُ

ْ�ش �����
�و

�عَف
. َف

�َح�َم��ةس ا
َّ
���ر �َح�مَ ا

ْ
ر

أ
�ُ� ��ةَل� ا

ُ
����ل

أ
��ف�َة ا

أ
�وأ�َم�فَ��ةسفَ �َمل� ا

ُ
��لم  ا

َع
�َم�ة�

َ
َف��ف

��َو� ���ْف��َ��ل �لفَ��ة  ��وا �ل��َ 
� ��واآ

التاسع  احلرف  وهو  الفارسية  يف  والعرشون  الثاين  احلرف  هو  والغني- 
عرش يف العربية وعدده يف حساب اجلمل )1000(.

والغني- عند العرب بمعنى اإلبل الواردة. قال أبو املؤيدي:

وقد وردت غني صويب املنائحا تراءت لعني املدلـجني نـويــرة 

والغني- السحاب. قال الشاعر:

تفي الناس عزا أو تؤمل سؤددا وانثر بمثل الغني مالـك ان تـرد 
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گريغ)1)- الفرار.
* -

رنگ را اندر كمرها تنگ شد جاى گريغ 

ماغ را اندر شمرها رسد شد جاى شناه.  

ورغ)2)- السد.

- قال الفرخي:

گفتار چه سو دست كه ورغ آب بربد. دل بـرد ومرا نيـز بمـردم نشمــرد 

ستاغ)))- جواد جمرد من الرسج.

- قال الشهيد:

چون بزين ولگام تند ستاغ. بشوى نرم هم بصرب ودرم 

)1( بضم األول والثاين بمعنى نفور. هزيمة. فرار. )برهان ص989- عميد ص985(.
* مل يذكر األسدي اسم الشاعر الذي أورد له الشاهد الشعري. )املرتجم(.

النهر  الثاين. حزم من اخلشب واألعشاب واألعالف واألحجار تلقى يف  )2( بفتح األول وسكون 
لتكون سدًا أو حاجزًا للامء. وتأيت بمعنى نور وشعاع وضياء. )برهان ص1178- عميد ص1228(.
)3( بكرس األول وعىل وزن جراغ- وتأيت بمعنى الفرس التي مل يوضع عىل ظهرها رسج بعد وتأيت 
بمعنى عاقر وعقيم وتطلق هذه اللفظة عىل اإلنسان واحلصان وتقال سرتون اي امرأة عقيمة. والناقة 

التي تعطي احلليب الوفري ويقال هلا أيضًا ستاغ. وتأيت بمعنى قرن احليوانات كالبقر واخلراف. 
)برهان ص623(.        
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قحاف)1) ونفاغ)2)- بمعنى القحف ]أي القدح[.

- قال ابو الشكور:

بخورد وبيار ان بداد او نفاغ. ببگامز بنشست بميان باغ 

كناغ)))- خيط احلرير.

- قال املنجيك:

تو سيمني فغى من چو زّر ين كناغ 

تو تا بان مهى من چو سوزان چراغ.  

ماغ)))- طائر أسود اللون يكثر يف الربك.

- قال الدقيقي:

جايى كه باز باشد پريد ماغ را. اى خرس ومبارك يارا كجا بود 

)1( ال يوجد يف برهان قاطع أي لفظة بالقاف مع احلاء كام مل أجد هلا حضور يف فرهنگ خيام وال 
آموزگار وال حسن عميد وال كاتوزيان. )املرتجم(.

)2( بكرس األول وعىل وزن جراغ- بمعنى قدح كبري يعد للرشاب ويقال هلا تفاغ ونغاغ أيضًا.
)برهان ص1140- عميد ص1192(.      

العنكبوت وبمعنى طرف  القز وخيط  )3( بضم األول وعىل وزن رساغ- خيط حرير وخيط دودة 
وجانب وحاشية أيضًا. )برهان ص937(.

)4( عىل وزن زاغ. )برهان ص1057- عميد ص1030(.

تكن مثلة واصطرب للكرب وكافئ املسـيء بخيـر وال 
لرامي احلجارة ترمي الرطب وعامتك النخل كن مثلها 
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راغ)1)- سفح اجلبل وطرف الصحراء.

- قال ابو الشكور:
)2(-

آمرغ)))- القدر والقيمة.

- قال ابو الشكور:
جوانى بى آمرغ نزديك اوى. جوان تاش پريى نيايد بروى 

يالغ)))- يظن أهنا من األلفاظ الرتكية وهي قدح خشبي كبري يرشب فيه 
اخلمر وتطلق عىل قرن الثور يؤخذ وينظف ويرشب فيه اخلمر.

- قال العامرة:

بنشان بطارم اندر مر ترِك خويش را 

وكدو. يالغ  وبا  يانه  سغد  چنِگ  با   

)1( عىل وزن باغ- بمعنى املروج اخلرضاء. الصحراء. سفح اجلبل األخرض الذي يتصل بالصحراء.
)برهان ص531- عميد ص617(.      

)2( مل يرد شاهد شعري يف األصل إال ان املحقق حممد دبري سياقي نقل هلا شاهدًا شعريًا من نسخة 
إقبال وهو:

ــود. ب ــاغ  ب ــه  مه بـــودى  راغ  كجا  كـجـا بــاغ بـودى هـمـه راغ بـود        
)انظر األصل حاشية ص79(.      

)3( بضم امليم وسكون الراء )هلا معان أخرى( منها نفع. فائدة. ذخرية. مهة. كامل املطلوب. قليل. 
شأن. مقدار. مرتبة. حصة. أصل. زبدة. خالصة. وتأيت أيضًا بفتح حرف امليم.

)برهان ص52- عميد ص49(.       
)4( بكرس الالم- مأخوذة من الرتكية قدح الرشاب الذي يرشبونه يف قرن الثور او الكركدن ويقال هلا 

أيضًا: ياليغ ويالغي وياله ويالوغ وبالغ وپالغ. )عميد ص1272(.



��ل��م���د���ة ��ود ا �ل�ود
� 309�ع�ف�د ا

فغ)1)- الصنم يف هلجة أهل فرغانة)2(.

- قال العنرصي:

گفتم فغان كنم زتو اى فغ هزار بار 

گفتاكه از فغان ُبود اندر جهان  فغان.  

مغ)))- املجويس العابد النار)4(.

تعني صنم واألعراب يسمونه  والتي  النهر  فرغانة وما وراء  بلغت  الثاين  بفتح األول وسكون   )1(
صنم وبمعنى معشوق واحلبيب والصديق واملصاحب للشخص الذي له صداقة كثرية معه. وكناية 

عن الشباب حسن ومجيل الصورة. )برهان ص835- خيام ص325- عميد ص877(.
القطن  بزراعة  ساكنوه  اشتهر  وقرغيزستان  ازبكستان  مجهورية  يف  رسدريا  هنر  عىل  واد  فرغانة   )2(
دعائم  الساممانيون  وأرسى  712م  مسلم  بن  قتيبة  بقيادة  العرب  فتحها  التي  املدينة  وهي  والكروم 
اإلسالم فيها وقد استخدم العباسيون ابناء هذه البلدة حرسًا خاصًا يف البالط العبايس يف عهد املعتصم 
وينسب إليها بعض العلامء يف علوم الفلك والفقه وأصول الدين ويلقبون بـ)الفرغاين(، أشري إىل قسم 

منها ضمن هامش ص276. )مطالعات املرتجم(.
)3( بضم امليم- رجل روحاين زردشتي. رئيس الدين الزردشتي. مجعها مغان. ومغان درجة أعىل من 

املوبدان. )عميد ص1115(.
)4( عرفت النار بأهنا جسم ميضء متحرك يطلب العلو. )رسائل أخوان الصفا ج19/3( وعرفها ابن 
سينا قائاًل: هي جرم بسيط طباعه أن يكون حارًا يابسًا متحركًا بالطبع عن الوسط ليستقر حتت كرة 

القمر )احلدود البن سينا ص27 ورسائل ابن سينا ص103 وهتافت الفالسفة(.
هي الطاقة فوق األجسام )رسائل ابن رشد، السامء والعامل( عن كتاب املصطلحات الكالمية ص361(

ورد ذكر النار يف القرآن الكريم بحدود 145 مرة.
أما النار عند العرب فأربعة عرش نارًا:

نار مزدلفة- يراها من يرجع من عرفة وأول من أوقدها قيص بن كالب.. 1
نار االستسقاء- يوقدوهنا عىل عراقيب البقر ويعجون بالدعاء.. 2
نار التحالف- تعقد األحالف عليها ويطرحون فيها امللح والكربيت فتشتاط فيقولون هذه النار هتددك.. 3
نار الغدر- توقد يف منى إذا غدر أحد بجاره إلعالم الناس بعمله.   . 4
5 .← نار السالمة- توقد عند عودة املسافر إىل أهله.     
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- قال العنرصي:

چوشب رفت وبر دشت پستى گرفت 

گرفت. ستى  پر  آتش  مغ  چون  هوا   

العمل  يف  املشقة  من  والرجل  اليد  يف  تكون  أمل  غري  من  غلظة  شغه)1)- 
وامليش الكثري.

- قال العسجدي:

مهى دوم بجهان اندر ازپس روزى 

دو پاى پر شغه ومانده بادىل بريان.  

شغ)2)- قرن البقر.

)1( بفتح األول والثاين- وتقال أيضًا ألول فرع يف الشجرة وألول قرن يظهر للخروف والثور.
)برهان ص721(.        

واخلروف  الغزال  وقرن  خاصة  الشجرة  وفرع  عامة  الفرع  بمعنى  الثاين  وسكون  األول  بفتح   )2(
وأمثاهلام وكذلك يراد هبا قرن الثور الذي يكون وسطه خاليًا ويستخدم لتناول الرشاب وباملعاين نفسها 

تأيت الكلمة بضم األول أيضًا. )برهان ص720- عميد ص772(.
→

نار الزائر واملسافر- إذا أراد ان ال يرجع الزائر أو املسافر أوقدوها خلفه وقالوا أبعده اهلل.. 1
نار احلرب- تسمى الالهبة توقد إعالمًا ملن بعد عنهم.. 2
نار الصيد- يوقدوهنا للضباء فتغشى أبصارهم.. 3
نار األسد- يوقدوهنا إذا خافوه ألنه إذا رآها حدق هبا وتأملها وهرب.. 4
نار السليم- يوقدوهنا للملسوع إذا سهر واملجروح إذا نزف من عضة كلب.. 5
نار الفداء- كان ملوك العرب إذا سبوا قرية وطلبوا منهم الفداء كرهوا أن يعرضوا النساء هنارًا.. 6
نار الوسيم- التي يسمون هبا اإلبل لتعرف أبل امللوك لرتد املاء أواًل.. 7
نار القرى والضيف- وهي أعظم النريان.. 8
نار احلرتني- وهي التي أطفأها اهلل خلالد بن سنان العبيس.. 9
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- قال الفردويس:

بكو بال رس هر دو راكرد پست. شغ گاو ودنبال گرگى بدست 

يوغ)1)- اخلشبة التي توضع عىل رقبة الثور وقت احلراثة.

- قال أبو الشكور:

بيوغ. من  رس  رد  آ  اندر  دروغ  ورا يدو نك پيش تو گويم دروغ 

مسري  إىل  لينتقل  املاء  مسري  يف  يوضع  القوائم  ثالثي  حاجز  بندروغ)2)- 
آخر.

- قال الرودكي:

دمنه را گفتا ركه تا اين بانگ چيست 
با هنيب وسهم اين آ وراى كيست  

دمنـه گفـت اورا جزيــن آوا دگر 
بيشرت تونه ]؟[ هست وسهى  كار   

آب هـرچـه كمتـرك نـيـر وكنــد 
بفگند وپــوده  سست  ب��ن��دروغ   

)1( بضم األول وسكون الثاين. )برهان ص1240(.
وتأيت بلفظة جوغ. جغ أيضًا )عميد ص1283(.

والرتاب  والعلف  اخلشب  من  حزم  والغني-  والواو  الثاين  وسكون  الرابع  وضم  األول  بفتح   )2(
والطني حلجز املاء حتى يرتفع املاء يف النهر ألجل الزراعة. )برهان ص207(.

علل النفس وإال طلبت منك فوق ما يكفيها
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دل گسسته دارى از بـا نـگ بلنـد 
وگزند. زار  آ  و  باشد  رنجگى   

فروغ)1)- الشعاعز

- قال الدقيقي:

بر افروز آ ذرى ايدون كه تيغش بگذردا ازبون 

اخگر. را  اجــرام  كند  گــردون  بر  از  فروغش   

توغ)2)- حطب جبيل صلب.

- قال املنجيك:

هرگز چون عودكى تواند شد توغ. گويى مهچون فالن شدم نه مهانا 

)1( بضم الفاء والراء وعىل وزن دروغ؟ ضياء. شعاع. نور الشمس. او النار وتقال أفروغ أيضًا.
)برهان ص828- عميد ص871(.      

)2( بضم التاء وعىل وزن دوغ. حزم من احلطب اجلبيل الذي ناره حادة جدًا وتأيت بلفظ )تاغ( و)تاخ( 
وهي شجرة الغابة التي حيرتق خشبها جيدًا. )برهان ص328- عميد ص429(.

- ذكرها الربفيسور السيد حممد عيل داعي اإلسالم يف معجمه فرهنگ نظام اجلزء الثاين الصفحة 334 
إن اللفظة مبدلة من تاغ وهي اسم لنوع من الشجر ويعتقد أهنا من أصل تركي. قائاًل: علم وتوغجى 

بمعنى علمدار است )صاحب العلم( وهبذا الصورة تكون تركية.

ملبس ــز  أع التوقي  مــن  إذا صحبـت امللوك فالبـس 
وأخرج إذا ما خرجت أخرس وادخل إذا ما دخلت أعمى 
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لوغ)1) ولوغيدن)2)- احللب يف هلجة ما وراء النهر.

- قال املنجيك:

تات فلك جان وخواسته نكند لوغ. من ز هجاى تو باز بود نخواهـم 

سامروغ)))- نبات يوضع يف اللبن.

- قال العنرصي:

نايد بوى عبري وگل ز سامروغ. نايد زور هـز بر وپيـل پشـه 

آروغ)))- ريح بصوت خيرج من املعدة ويكثر عند رشب الفقاع.

- قال اللبيبي:

چون در حكايت آيد با نگ شرت كند 

وآروغها زند چو خورد ترب وگندنا.  

)1( عىل وزن دوغ بمعنى الرشب والتجرع. )برهان ص1045- خيام ص396- عميد ص1021(.
)2( عىل وزن دوشيدن. كسابقتها.

)3( بفتح حرف السني وهي عىل وزن سامروخ ومعناها وهلا مرادفة يقال هلا قارج وهو نمو خرضي 
ليس له أوراق وال ثامر وشكله يشبه املضلة وغالبًا ما يوجد يف املناطق الرطبة أو حتت جذور األشجار.

وترد اللفظة بألفاظ متقاربة مثل سامروخ وزماروغ.
)برهان ص663- عميد ص727 وص889 ضمن لفظة قارج(.    

ويبدو من خالل وصف هذا النبات أنه )الفطر( يف العربية. )املرتجم(.
)4( بضم الراء عىل وزن فاروق وتأيت بصيغة )آرغ( و)روغ( و)وروغ( و)آرق(.

)برهان ص38- عميد ص50(.       
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آميغ)1)- ممزوج )خملوط(.

- قال الرودكي:

آميغ. غامن  او  شــادى  مهه  اى ازين جور بد زمانه شوم 

كاغه)2)- شخص مغلوب.

- قال الرودكي:

روى يكسو كاغه كرده خويشتن. پس شتا بان آ مـدا ينـك پـرزن 

گريغ)))- الفرار.

- قال العنرصي:

هرچ دارد ز تو در يغش نيست. از غم تو بدل گريغش نيست 

)1( بكرس امليم وسكون الغني. )برهان ص53- عميد ص70- آموزكار ص47(.
وخيام  وآموزگار  وكاتوزيان  ونظام  قاطع  وبرهان  عميد  فرهنگ  يف  اللفظة  هذه  عىل  أعثر  مل   )2(
وطالئي وقاموس عبد النعيم وفرهنگ جامع والسامي يف األسامي ومل يشري إليها أدى شري يف معجمه 

األلفاظ الفارسية املعربة ومل أعثر عليها يف كتاب )واژه هاى فارسى در زبان عربى( )املرتجم(.
)3( بضم األول. )برهان ص989- عميد ص985(.

السكوت إجابته  من  فخري  إذا نطق السفيـه فـال تـجبه 
عييت عن اجلواب وما عييت َسكت عن السفيه فظـن أين 
بقيت ما  السفاة  وجنبت  ولكني اكتسيت بثوب حلم 
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سپريغ)1)- عنقود العنب قبل أن تظهر حباته.

- قال الشهيد:

عزيز بود از ين پيش مهچنان سپريغ. دريغ فر جوانـى وعـّزاوى دريـغ 

زيغ)2)- بساط منسوج من نبات كالقصب.

- قال ابو العباس:

طبل زن را بنشانند بر رود نواز. زيغ با فان را باوشى با فان بنهند 

تيغ)))- تطلق عىل كل يشء حاد وتطلق أيضًا عىل قمة اجلبل والرضب 
معكوسًا، يقال: يرضب احلد وهو قمة اجلبل والسيف.

- قال الفردويس:

روى. بنهاد  تيغ  با  تيغ  سوى  بيفتاد وبيژن جدا گشت ازوى 

)1( بفتح األول وكرس الراء او بضم األول وفتح الثاين وتأيت بلفظة رسيغ أيضًا.
)برهان ص619- عميد ص693(.       

)2( بكرس األول وسكون الثاين. نوع من الفرش والبسط.
     )برهان ص598- خيام ص228- عميد ص675(.

)3( عىل وزن ميغ. )برهان ص333(.
- هذه اللفظة يف الپهلوية )تيخ( ويف األوستا )تغه(. )فرهنگ نظام ج2 ص348(.

وحصائد  أهوائهم  أتباع  من  للرجال  أعدى  بيشء  فليس  أعداءكم،  حتذرون  كام  أهوائكم  احذروا 
السنتهم.

قال لقامن البنه:
يا بني إنه النفس عن هواها فإنك إن مل تنه النفس عن هواها مل تدخل اجلنة ومل تراها.
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تيغ)1) )أخرى(- القلب ]قلب اليشء وعكسه[.

- قال الكسائي:

از پس پرده هنانى سوى چاكر نگريد 

گفتى از ميغ مهى تيغ زند گوشه ماه.  

يف  الوزن[  من  ]عيار  اخلروار  تعادل  منه  وأربعة  القفيز)3(  مثل  نغنغ)2)- 
هلجة ما وراء النهر.

- قال ابو العباس:

انــبــازم. ــرا  ت چند  نغنغكى  بــا  اى مري ترا گندم دشتيست بسدده 

له  يشء  وكل  الرمح  ورأس  اجلبل  رأس  مثل  علو.  له  ما  كل  ستيغ)))- 
رأس حاد يطلق عليه )ستيغ(.

- قال ابو الشكور:

كل پست چو گانت گردد ستيغ. بدا نگه گريد جهان گرد وميغ 

)1( عىل وزن ميغ وبمعنى: شعاع الشمس والشوك والسيف وأي آلة حادة قاطعة وموس احلجامة 
وحالقة الرأس وتطلق عىل اجلبل العايل وضياء القمر والنار وما شابه ذلك. 

)برهان ص333- عميد ص435(.       
)2( بفتح األول والثالث وسكون الثاين والرابع- القفيز )مكيال للحبوب( وعاء توزن فيه احلبوب 

وكل )نغنغ( يعادل محولة محار التي تعادل )300( كغم تقريبًا.
)3( القفيز- مكيال يستخدم سابقًا لقياس كمية احلبوب والتعامل به بني الناس ومن األرض قدر مائة 

وأربعة وأربعني ذراعًا. )املرتجم(.
)4( بكرس السني والتاء عىل وزن دريغ وتأيت باخلاء أيضًا.

)برهان ص627- عميد ص698- نظام ج3 ص328(.     
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ميغ)1)- السحاب.

- قال الفردويس:

فزون ز آنك باريد بر رسش تيغ. هـام نا كه باران نبـارد ز مي�غ 

كيغ)2)- بياض يكون يف العني بعد النوم وعند املرض وتطلق كلمة )زفك( 
يف هلجة طوس وأماكن أخرى عىل من يشتكي أملًا يف عينه. ويف العربية يدعى 

ذلك البياض ]القيح[ الرمص.

- قال ابو الشعيب اهلروي:

شگفت نيست گر از كيغ چشم من رس خست 

كيغ. باشد  رسخ  اشــك  بــود  رسخ  چو  بىل   

شوغ)))- تورم عظيم يف القدم يسمونه داء الفيل.

- قال الكسائي:

پشت فرو خفته چو پشت سمن. يشِت كِف ست وكف پاى شوغ 

)1( بكرس حرف امليم عىل وزن تيغ. بمعنى ضباب. غيوم. تقال: مغ وماغ أيضًا.
)برهان ص1112- خيام ص478- عميد ص1161(.     

- يقول حممد عيل طهراين والسيد حممد عيل داعي اإلسالم يف معجميهام أن اللفظة عربية األصل.
)كاتوزيان ص966- نظام ص284(.     

)2( بكرس األول عىل وزن تيغ. قيح زاوية العني وتقال للشخص الذي يف عينه مرض )ومن مرادفاهتا( 
ييخ وخيم وزفك. )برهان ص964- عميد ص972(.

)3( بضم الشني عىل وزن دوغ )ومن معانيها األخرى( عديم العفة وعديم احلياء وعديم الطهارة.
)برهان ص741- عميد ص786(.      
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والفاء- هو احلرف الثالث والعرشون يف الفارسية واحلرف العرشون يف 
احلروف العربية وعدده يف حساب اجلمل )80(.

والفاء- عند العرب بمعنى زبد البحر. قال الشاعر الطائي:

يا جود منه يوم يأتيه سائله وما مزبد طاء بجيش بفائه 

رغم وجود ألفاظ بالفارسية فيها حرف )الفاء( إال أن األسدي الطويس 
استبعدها لذا نجد معجمه خايل من هذا احلرف.
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الفارسية وهو حرف  اللغة  والقاف- هو احلرف اخلامس والعرشون يف 
العربية  العربية وهو احلرف احلادي والعرشون يف  الفارسية من  دخيل عىل 

وعدده يف حساب اجلمل )100(.

والقاف- يف العربية بمعنى الرجل املدبر العاقل. قال الشاعر:

وخض األمور لكي تصري منجدا كن عاقاًل قافًا برأيك حـازمـاً 
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زندواف)1)- العندليب)2(.

- قال العنرصي:

رسا ينده شان از گلو زنده واف. فزاينده شان خوبى از چهر الف 

جاف جاف)))- القحبة ]املومس[ واملؤاجر ]القواد[.

- قال ابو الشكور:

زن جاف جافست آسان فگن. زدانا شنيدم كه پيمـان شكن 

وزنددان  وزندالف  زندباف  مثل  مرادفات  هلا  زندالف  وزن  عىل  الدال  وسكون  الزاي  بفتح   )1(
وزندوان بمعنى البلبل والطيور ذات األصوات اللطيفة. )برهان ص589- عميد ص669(.

- العندليب يطلق عليه البلبل من باب املجاز. )نظام ج ص(.
اجلمع  منه  تبني  ثم  الرباعي  إىل  ترده  ألنك  العنادل  واجلمع  اهلاء  بفتح  اهلزار  هو  العندليب-   )2(

والتصغري. والبلبل يعندل إذا صوت وقال الشاعر يف وصفه طنبور له:
عندليبًا الفصيحة  بنغمته  وطنبور مليح الشكل حيكي 
قضيبًا تقلبه  يف  حــواهــا  روى ملا ذوى نغمـًا فصاحا 
أديبًا شيخًا  نشأ  إذا  يكون  كذلك من عارش العلامء طفالً 

)حياة احليوان الدمريي ج2 ص138(.      
- العندليب فارسيته هزاردستان وله أسامء أخرى بالفارسية منها: هزار آوا وهزار أواز.

)املعربات أدى شري ص157(.      
- اهلزاردستان فارسية بمعنى البلبل وهو طائر صغري اجلثة رسيع احلركة فصيح اللسان كثري األحلان 
يسكن البساتني وله مغنى ويوجد أيام الورد يقولون أنه حيب الورد فإذا رأى من يقطفه يكثر صياحه 

وال يصرب عىل املاء ساعة لفرط حرارته...الخ )عجائب املخلوقات/القزويني ج2 ص222(.
)3( عىل وزن شال باف- امرأو مومس. )برهان ص338(.

امرأة سيئة العمل. زانية. التي ال تقنع برجل واحد. وتأيت اللفظة جاف جفجاف.
)عميد ص441- كاتوزيان ص288- معني ص1206(.     
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الف)1)- مدح النفس ويطلق عليها يف العربية الصلف.

- قال ابو الشكور:

نگويم من اين خواب شاه از گزاف 

الف. هبر  از  نگشايم  زود  زبــان   

وكافته  وشكافته  شكاف  ويقال:  اليشء.  يف  حيصل  شق  شكاف)2)- 
وكافتيده.

- قال ابو الشكور:
چو بى كار باشند رس شان بكاف)3(. كشـاورز وآهنـگــر وپـاى باف 

شكافه)))- مرضاب العازف ]عىل العود ونحوه[.

- قال الكسائي:

تومهى گوش با شكافه غوش. پريى آغوش باز كدره فراخ 

)1( عىل وزن كاف- كالم بال فائدة ودعوى زائدة عن حدها. )برهان ص1026- عميد ص1005(.
)2( بكرس األول وهي األمر من شكافتن. انكسار انشقاق. متزق. جتريح. بروز ظهور.

)برهان ص723- خيام ص269- عميد ص774- طالئي ص373(.   
)3( مل ترد اللفظة بشكلها يف البيت الشعري وال توجد تعليقة للمحقق يف احلاشية ومل يشري فرهنگ 

نظام وهو الذي يعتمد عىل األسدي الطويس يف نقل الشاهد الشعري. )املرتجم(.
)4( بكرس الشني عىل وزن قيافة. )برهان ص723(.

- وتأيت بلفظة سكافه وسكافره أيضًا. )عميد ص774(.

- آلة يرضب هبا. )كاتوزيان ص546- خيام ص269(.

باطل كل  إىل  تاقت  ينهها  ومل  إذا املرء أعطى نفـسه كل شهـوة 
عاجل ــالوة  ح من  إليه  دعته  وساقت إليه اإلثم والعار والذي 
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زيف)1)- خالف األدب.

- قال احلكاك:

كنم. راد  بگفت  را  خويشتن  كى برو زر وسيم عرضه كنم 

كنم. ستاد  او  زيفش  ــرده  ب تا بد ين مكر وحيله زر ندهم 

شكاف)2)- احلرير امللفوف عىل الدوالب)3(.

- قال ابو املؤيد:

شكوفه مهچو شكافست وميغ ديبا باف 

رّصاف. در  بباغ  نا  مها  وخورست  مه   

شندف)))- الطبل والطبل الكبري.

- قال الفرخي:

سيمني شندف زنندو زّرين مزمار. تا بدر خانه تـو بـرگـه نوبــت 

)1( بفتح الزاي وسكون الياء عىل وزن قيف. يقال له الزفت. وهو مادة صمغية سوداء توضع عىل 
رأس األقرع وتأيت بمعنى خالف األدب. )برهان ص598- عميد ص676(.

)2( بكرس الشني عىل وزن غالف. شق. تصدع يف اجلدار. ولفافة حرير. )برهان ص723(.
- وتأيت أيضًا اشكاف وكاف. )عميد ص774(.

)3( كل آلة تدور تسمى دوالب واللفظة الفارسية مركبة من دول معنى اإلناء وآب أي املاء.
)معجم األلفاظ الفارسية املعربة أدي شري ص65 طبع لبنان(.    

)4( بفتح الشني والدال عىل وزن أرشف. طبل. دف. نقارة كبرية.
عميد  ص274-  خيام  ص736-  )برهان       

ص783(.
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ژرف)1)- يقال بئر عميقة وحفرة عميقة.

- قال ابو الشكور:

چگويى تو اي فيلسوف اندرين. چه بيند بدين اندرون ژرف بني 

خف)2)- كرباس)3( حمروق يعني ما حيرق به.

- قال العنرصي:

خف. چو  شد  سوخته  مهه  بآتش  كزو بتكده گشت هامون چوكف 

شگرف)))- قوي. ضخم. بحشمة. طويل.

- قال الكسائي:

از ين زمانه جـاىف وگـردش شـب وروز 

شگرف گشت صبور وصبور گشت شگرف.  
)1( بفتح األول عىل وزن برف بمعنى عميق وتطلق عىل البحر والبئر والنهر واحلوض وما شابه ذلك 

وتأيت كناية عن التفكري بدقة. )برهان ص601- خيام ص229- عميد ص677(.
رسيعة  تكون  يابسة  جافة  وأعشاب  قطن  من  النار  به  يوقد  ما  الثاين-  وسكون  األول  بفتح   )2(

االشتعال. )برهان ص442- عميد ص538(.
)3( والكرباس نسيج من القطن ينسج باليد.

)4( بكرس األول وفتح الثاين وسكون الراء. بمعنى. حسن. لطيف. مجيل. حمتشم وكبري وصاحب 
عزيمة وتأيت بمعنى مسهل ومنضج. )برهان ص729(.

- بكرس الشني والكاف الفارسية. عجيب. طرفة. نادر. وتأيت اشكرف أيضًا. )عميد ص778(.

ساقية من  ترشبه  بارد  ماء  وكف  رغيف خبز يابس تأكله يف زاوية 
أو مسجد بمعزل عن الورى يف ناحية وغرفة ضيقة نفسك فيهـا خاليـة 
خري من التيجان يف قرص ودار عالية تتـلو به صحيـفة مسـترتًا بباريـة 
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رسف)1)، ورسفه)2)- السعال. قيل: انتابني السعال أمس إىل اآلن، ويعني 
ذلك أين كنت يف سعال وعذاب السعال.

- قال الكسائي:

پريى مرا بزرگرى افگند، اى شگفت 

بى گاه و دود زردم ومهواره رسف رسف.  

زرگر فـرو فشانـد كـرف سـيه بسيـم 

بكرف. سيه  سيم  فشاندم،  بر  باز  من   

واللذان  املحروقتان  والنحاس  الفضة  مجاعة:  وقال  القري.  كرف)))- 
يستعمالن يف القيل ]قيل املعادن[.

- قال الكسائي:

من باز بر فشا ندم سيم سيه بكرف. زرگر فرو فشاند كرف سيه بسيم 

)1( بفتح األول والثاين عىل وزن صدف وبضم األول والثاين أيضًا.
)برهان ص641- عميد ص709(.       

)2( بضم السني أو فتح السني. )برهان ص641- عميد ص709(.
)3( بفتح األول وسكون الثاين- مادة سوداء تستخدم يف صياغة الذهب وتأيت بمعنى القري. 

)برهان ص900(.        
- وقد وردت اللفظة )بالزاي( يف جهان نكريي ورشيدى وحميط أعظم. )فرهنگ نظام ج4 ص231(.

 قال الرسول حممد
إن الصدقة تزيد صاحبها كثرة فتصدقوا يرمحكم اهلل

وإن التواضع يزيد صاحبه رفعة فتواضعوا يرفعكم اهلل
وإن العفو يزيد صاحبه عزًا، فأعفوا يعزكم اهلل
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خرفه)1)- بقلة احلمقاء)2(.

- قال الطيان:

خرفه. ودوغ  آب  تو  بفرمايش  كسى راكه ]تو[ بينى درد رسفه 

غفه)))- جلد ملبوس يتخذ من جلد احلمل ذي الصوف املجعد الناعم.

- قال الرودكي:
روى هر يك جون دو هفته گرد ماه 

كاله. يشان  سمور  غّفه  شاه  جامه   

نوف)))- الصوت الذي يقع بني اجلبلني ويدعى يف العربية )الصدى(.

- قال العنرصي:

نوف شد هوا پر گرد. كوه پر  از تگ اس وبانگ ونعره مرد 

وبقلة  املباركة  وبقلة  احلمقاء  بقلة  منها  معروفة  نبته  رسفه-  وزن  عىل  الفاء،  وفتح  اخلاء  بضم   )1(
الزهراء وهي عشب ينبت عىل وجه األرض سيقاهنا محراء اللون وورقها أبيض وبذورها ناعمة سوداء 
تستعمل لألغراض الطبية أيضًا ويقال هلا كذلك خفرج. پرهين، فرفهن، فرفني، تورك، بخله، بوخل، 

بوخله، بخيله، ويب خيله. )برهان ص428- عميد ص526(.
)2( بقلة احلمقاء- واحدة من البقل الكثرية. واحلمقاء مؤنث األمحق. والبقلة احلمقاء قيل هلا ذلك 
ألهنا تنبت عىل جماري املياه فيطفح عليها املاء فيقتلعها ثم تعود فتنبت هناك دون أن تتعض. )املرتجم(.

)3( بضم األول وفتح الثاين- لباس جلدي ناعم جدًا وباملعنى نفسه تأيت بتشديد احلرف الثاين. 
                  )برهان ص797(.

- بضم أو بفتح الغني والفاء مشددة وهو جلد. جلد ناعم ورقيق من جلد الغزال أو احلمل.
                    )عميد ص847(.
ومن  العالية  والعامرات  اجلبل  من  العائد  الصوت  صدى  هو  صوف-  وزن  وعىل  األول  بضم   )4(
احلامم. وضجة وهيجان. ونباح الكالب وبفتح األول يف العربية بمعنى سنام اجلمل. والطول عكس 

القرص أيضًا. )برهان ص1155- عميد ص1207(.
- الصوت الذي يأيت فيام بني اجلبلني والذي يسمى يف العربية صدى. )نظام ج5 ص394(.
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تالتوف)1)- الشخص القذر الذي ال يبايل بقذارة ملبسه والذي ينفر منه 
الناس.

- قال الشهيد:

زنى پلشت وتالتوف واهر من كردار 

مابى. گر  كه  او  گرد  از  نگردى  نگر   

زفت)2)- البخيل.

- قال العنرصي:

صعب چون بيم وتلخ چون غم جفت 

ُزفت. دل  چون  وتنگ  گور  چون  تريه   

كلفت)))- منقار الطري.

- قال الرودكي:

زّرين. وتنش  ين  بسد  كلفتش  از آن ]؟[ كوز ابرى با زكر دار 

)1( بفتح التاء األوىل وضم التاء الثانية. )برهان ص316- عميد ص408(.
)2( بضم الزاي وسكون الفاء بمعنى خسيس. وعفص وحاد املزاج.

                      )عميد ص663- طالئي ص315(.
)3( بفتح األول والثاين وسكون الفاء- تقال ملنقار الطيور. )برهان ص926- خيام ص358(.

ميدان األحباب  مع  اخلياط  سم  وأطيب األرض ما للنفس فيه هوى 
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آيفت)1)- احلاجة التي تطلبها من شخص.

- قال الدقيقي:

بسزا وار كن آيفت كه ارجت دارد. ناسزا را مكن آيفت كه آيت بشود 

يف  ويعيش  و)كوج(  )جغد(  أيضًا  ويقال  البوم  له  يقال  طائر  كوف)2)- 
اخلرائب.

- قال الفرخي:

چون درو خذالن عصيان تواى شه راه يافت 

كاخها شد جاى كوف وباغها شد جاى خاد.  

كالفته)))- مضطرب.

- قال اللبيبي:

شده كالفته چون خرسى خشينه. فرود آيد ز پشتش پور ملعـون 

)1( كرس الياء وسكون الفاء والتاء عىل قول برهان يف معجمه ص58.
- بفتح الياء عىل قول حسن عميد يف معجمه الصغري ص78.

)2( عىل وزن صوف وهو طائر مشهور بالنحس ويقال له بوم وجغد وأنه عىل قسمني كبري وصغري. 
الصغري هو الذي يقال له جغد والكبري هو الذي يقال له بوم. )برهان ص952- عميد ص967(.

- بالسنسكريتية يقال له كوب. )نظام ج4 ص325(.
)3( بضم حرف الالم عىل وزن آلفته وتعني اضطراب وهيام ومزاج جنوين وحالة حمزنة.

)برهان ص878- عميد ص922(.       
- وتأيت بمعنى حريان. مغموم متفرق. مشتت. تائه. مشوش. متوحش. حزين. فقري. مفصول. يف 

حالة االضطراب والغم. مشقوق. مصدوع. مبحوث. مفحوص. مهمل. خمتل. مهتاج. بال رونق. 
)فرهنگ طالئي ص39 وص154(.       
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كردم وكم  ويلفه  كردم  له خله  ويقال  وژاژ))) ولك)))-  يافه)1) وخله)2) 
كردم وهرزه كردم.

- قال الرودكي:

خواسته تاراج گشته رس هنادهد برزيان 

لشكرت مهواره يافه چون رمه رفته شبان.  

رافه)))- نبات مثل الثوم اجلبيل وله رائحة غري طيبةز

)1( بفتح الثالث عىل وزن نافه. )برهان ص1228- عميد ص1272(.
)2( بفتح األول والثاين. )برهان ص446- عميد ص542(.

)3( بالزاي الفارسية عىل وزن قاز. )برهان ص600- عميد ص677(.
)4( بفتح األول وسكون الثاين. )برهان ص1038- عميد ص1015(.

)5( بفتح الفاء وعىل وزن نافه عشب صحراوي يشبه الثوم الذي يستخدم يف الطبخ كالتوابل ويقال 
له زافه أيضًا. )برهان ص531- عميد ص618(.

جند اإليامن:
واإليثار . 1 والتيقظ  اخللق  وحسن  والتواضع  اخللق  حمبة  هم:  جنود  عرشة  وله  العقل-  عريف 

والنصيحة والوفاء والثبات والتجنب عن اخللق والذكر.
عريف التقوى- وله عرشة جنود هم: التوكل والعفاف والصفا والبذل وعفة الطرف عن املآثم . 2

وذكر املوت والسكينة والوقار والقناعة واملبادرة إىل الطاعة.
عريف الزهد- وله عرشة جنود هم: اإلخالص وطلب احلالل واالقتصاد والشكر واخلوف من . 3

عذاب اهلل تعاىل والتوبة والصدق ونصيحة اخللق واألدب والوفاء ورفض هذه الدنيا.
واحللم . 4 واإلحسان  واألمانة  واألمان  والديانة  العدل  هم:  جنود  عرشة  وله  الذكر-  عريف 

والتواضع واالستغفار وترك اإلرصار والتهجد باألسحار.
جند الشيطان

عريف اهلوى- وله عرشة جنود هم: احلسد والكرب والعجب والتجرب والغل واملخالفة والبغض . 1
واحلقد والغدر والوسوسة يف الصدر.

2 .                     ← والزيغ  والقسوة  والرغبة  والشهوة  احلرص  هم:  جنود  عرشة  وهلا  النفس-  عريفة 
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- قال العباس ]ابو العباس[:

ترسم كه روز بگذرد وژاژ بر رسد 

حكيم. مرا  نيارد  رافه  آب  وزخانه   

→والشح والبخل والطمع واألمل والكسل.
واللعب . 3 واللهو  والبطر  والتكاثر  والتفاخر  الرياء  هم:  جنود  عرشة  وله  الدنيا-  حب  عريف 

والزور والكذب والغش واخلديعة والتفريط يف الرشيعة.
العريف إبليس- وجنوده عرشة هم: الظلم واخليانة وترك رد األمانة والكفر والنفاق واإلفك . 4

والشقاق والعداوة بني األهل واجلريان وحب الزينة واملال ومعصية ذي اجلالل.
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وحرف الكاف العربية يف الفارسية هو احلرف السادس والعرشون وهذا 
احلرف من اللواحق التي تعطي معنى التصغري والتحبيب والرتحم والنسبة 
حساب  يف  وعدده  العربية  يف  والعرشون  الثالث  احلرف  وهو  املكان  وتفيد 

اجلمل )20(.

الكاف يف العربية بمعنى الرجل املصلح العفيف. قال كثري:

وكاف إذا ما احلرب شب شبابه جواد إذا ما جئت تبغي نواله 
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گ

السابع والعرشون يف  العربية وهو احلرف  له يف  حرف فاريس ال وجود 
حساب  يف   )20( العدد  وحسابه  املرصية  كاجليم  ويلفظ  الفارسية  األبتثية 
القديمة  الفارسية  يف  االستعامل  كثري  وهو  الكاف  حرف  كحساب  اجلمل 
حيوي  اللبيبي  للشاعر  شعريًا  شاهًا  الطويس  األسدي  أورد  وقد  واحلديثة 
)10( كافات فارسية. )انظر ص18 لفظة گوالنج( = ص110 من الرتمجة.
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ستاك)1)- فرع جديد يظهر من الشجرة.

- قال الكسائي:

آسامن خيمه زد از بريم ]و[ ديباى كبود 

ونرسينا. وسمى  ستاك  خيمه  ان  سيخ   

تاك)2)- شجرة العنب.

- قال العامرة:

يك قحف خون بچه تاكم فرست از آنك 

عقيق. گونه  وهم  دارد  مشك  بوى  هم   

بشك)))- الندى الذي يكون عىل النبات صباحًا.

- قال بلعباس العبايس:

وركنون باز ترا برگ مهى خشك شود 

زدنا. بخواهد  بشك  مرا  آنست  بيم   

)1( بكرس األول والثاين- كل فرع جديد اإلنبات يكون رقيقًا وجذر الشجرة الذي ينبت بصعوبة 
وتقال للفرع اجلديد لشجرة العنب أو الكروم وهي التي يكون طعمها عند األكل حامضًا. ويقال أهنا 
تعني مطلق األغصان أو الفروع ألي شجرة كانت جديدة أو غري جديدة وتأيت بالشني أيضًا. )شتاك(.

)برهان ص623- عميد ص695(.      
)2( عىل وزن خاك. )برهان ص290- خيام ص107- عميد ص361(.

)3( بفتح الباء وسكون الشني- الرطوبة الليلية التي تتجمع عىل شكل برد أو ندًا عىل وجه األوراق 
او األرض وتأيت بلفظة ايشك وافشك وافشنك وبشم أيضًا. )برهان ص192- عميد ص269(.
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چك)1)- خط وسند.

- قال املعزي:

آن بزرگار گر شو ندى زنده در اّيام او 

چك دهندى پيش او بر بندگى وچاكرى.  

زنگ)2)- ضوء القمر.

- قال العامرة:

آهنگ. كرده  وبسبزه  ماشاد  نوروز وگل ونبيد چون زنگ 

پاشنگ)))- اخليط الذي تعلق به بعض الفواكه املجففة.

- قال العسجدي:

چومشك بويا ليكنش نافه بوده زغژب 

چو شري صاىف پشتانش بوده از پاشنگ.  

)1( بفتح األول وسكون الثاين. )برهان ص387- خيام ص154- عميد ص481(.
)2( بفتح األول وعىل وزن رنك. 

)برهان ص589- كاتوزيان ص460- خيام ص225- عميد ص669(.   
)3( بفتح الشني عىل وزن آونك. عنقود عنب صغري. وخيار وبطيخ. والبطيخ األمحر. والقرع وأمثال 

ذلك وكذلك تقال ملا يرتك من أجل حفظ بذوره. وتأيت بلفظ پاهنك وپاچنگ. 
)برهان ص232- عميد ص308(.       

جاهل مركب
لو أنصف الدهر كنت أركب قـال حـمـار احلكيـم يومــاً 
مركب جــاهــل  ــي  ــب وراك ألننــي جــاهــل بســيــط 
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گنگ)1)- اجلزيرة.

- قال املنجيك:

اى گوى كآرام جود تو هـمى در ياكنـد 

هر كجا آرام نجل سفلگان كردست گنگ.  

گنگ)2)- هنر يف اهلند.

- قال أبو الطاهر اخلرسواين:

تا چون هبار گنگ شد از روى او جهان 

دو چشم خسوانى چون رود گنگ شد.  

گنگ))) )أخرى(- معبد من معابد األوثان يف تركستان.

- قال املعزي:

از كف تركى، دال رامى، كه از ديدار اوست 

گنگ. ونقاشان  چني  تگران  صور  حرست   

)1( بفتح األول وسكون الثاين وبالكاف الفارسية. )برهان ص1008(.
)2( بفتح األول وسكون الثاين وبالكاف الفارسية- تطلق عىل هنر كبري يف بالد اهلند ينبع من جبال 
سوالك ويصب يف بحر عامن واهلنود يعتقدون به اعتقادًا كبريًا ويغتسلون يف مياهه ويلقون فيه رماد 

عظام أمواهتم فتسقط عنهم سيئاهتم وتزال ويفوزون بدرجات عالية. )برهان ص1008(.
)3( بفتح األوىل وسكون الثاين وبالكاف الفارسية. اسم ملعبد لألصنام يف تركستان شيده كيكاوس.

)برهان ص1008(.       
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پوشك)1)- القطة.

- قال املنجيك:

چونك پوشك بنشسته بغضار اندر. بينى آن نانت وآن قليه مصنوعت 

خشوك)2)- ابن الزنا.

- قال الرودكي:

كنون توانى بارى خشوك پنهان كرد؟ ايا باليه اگر كـاركـرد پنهـان بـود 

نرينگ)))- الصدأ الذي يستخدمه النقاشون.

- قال الفرخي:

مهـه عامل زفتـوح تـو نگـارى گشتسـت 

مهچو آنگنده بصد رنگ نو آيني نرينگ.  

)1( بضم األول وفتح الثالث عىل وزن موشك بمعنى كربه بلغة ما وراء النهر وبمعنى سنور أي قط.
)برهان ص273- عميد ص344(.      

)2( بضم األول وفتحه عىل وزن سلوك. عىل قول برهان يف الصفحة 440 من معجمه.
- بفتح اخلاء وضم الشني عىل قول حسن عميد يف الصفحة 535 من معجمه.

)3( بفتح النون وفتح الراء وبالكاف الفارسية عىل وزن نرينج ومعناها.
)برهان ص1162- عميد ص1211(.      

الشعوب والقبائل
الشعب الطبقة األوىل من الطبقات الست التي عليها العرب وهي الشعب والقبيلة والعامرة والبطن 
والفخذ والفصيلة. فالشعب جتمع القبائل والقبيلة جتمع العامئر والعامئر جتمع البطون والبطون جتمع 

األفخاذ واألفخاض جتمع الفصائل.
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هفتورنگ)1)- بنات نعش*.

- قال الفرخي:

تا بدين هفت فلك سري كند هفت أخرت 

هفتورنگ. بود  يدار  بد  هفت  مهچنني   

چنگ)2)- آلة من حديد مدببة الرأس تستعمل يف احلفر.

شنگ)))- شجرة ال أوراق هلا ذات خشب صلب.

- قال املنجيك:

اى تو چو شنگى كه مهچو شنگ كنى چنگ 

سنگ. كنى  موم  مهچو  كه  مومى  توچر  وى   

)1( بفتح اهلاء والتاء والراء وهي خمفف هفت اورنك هي سبعة نجوم. عىل هيئة الدب األكرب من 
الصور السبعة واألربعني الفلكية. )برهان ص1208- عميد ص1252(.

* بنات نعش الكربى وهي النجوم السبعة الكربى النرية وقد جاء يف الشعر بنونعش. وبنات نعش 
الصغرى النجوم السبعة الصغرى وكل جمموعة نجوم حتتوي عىل سبعة إذ يقال للثالثة بنات واألربعة 

نعش. )السامي يف األسامي الباب الثالث من القسم الثالث اآلثار العلوية ص347(.
)2( يشري أسدى طويس إىل أن لفظة چنگ يف هذا املقام تعني كلنك وكلنك هذه أورد هلا برهان قاطع 

معاين خمتلفة باختالف حركاهتا... ص928.
)3( بضم األول شجرة الرسو خشبها يستخدم للصناعة جذعها أبيَا ورأسها يشبه اخليمة.

)فرهنگ كاتوزيان ص557(.       
أما برهان قاطع فقد وصفها بالوصف الدقيق إذ أورد ضمن التعريف هبا العبارة اآلتية: )بضم أوهلا 
اسم شجرة جذعها أبيض مستقيم أملس ورأسها كاخليمة وخشبها يصنع منه القوس الثمني وبعض 

أنواعها يطلق عليها الرسو...(  )برهان ص737(.
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كرك)1)- طائر ]أو دجاجة[ نائمة عىل بيضها.

- قال ابو العباس:

مـن بخـانـه در وآن عيسـى عّطار شمـا 

هردو دريك جانشستستيم چون دو مرغ كرك.  

چك)2)- الشخص الذي جيلس القرفصاء.

- قال احلكاك:

دزدكز دورتر نشست بچك. راى سـو گـريـختـن دارد 

چنگ لوك)))- الشخص الذي يده مشلولة وأصابعها تكون يابسة.

- قال اللبيبي:

اى غوك چنگلوك چو پژ مرده برگ كوك 

خواهى كه چون چكوك بپرى سوى هوا.  

چاالك)))- مكان مرتفع. رجل ماهر يف العمل وقادر وعظيم.

)1( بضم الكاف وسكون الراء. )برهان ص900- عميد ص936(.
)2( أورد فرهنگ فاريس للدكتور حممد معني أربعة عرش لفظة )چك( خمتلفة املعاين. 

)د. معني ج1 ص1299(.       
- بضم احلرف األول تدل عىل املعنى املذكور آنفًا. )عميد ص481(.

)3( بفتح األول والثالث وضم االمل عىل وزن عنكبوت. وتقال لإلنسان واحليوان الذي يده أو ساقه 
عوجاء وتقال عىل أصابع اليد والرجل إذا يبست وتوقفت عن احلركة. 

)برهان ص396- عميد ص486(.       
)4( عىل وزن ناياك. )برهان ص369- عميد ص470(.
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- قال العنرصي:

أفالك بر رس  قدم  بنهاده  تو  نام  اى  اى مري نواز نده وبخشنده وچاالك 

چاالك)1)- لص قاتل.

- قال العنرصي:

وچاالكند. دزد  مهواره  مهه  گفت كاين مرد مان بى باكند 

خاشاك)2)- دقائق التبن ونشارة اخلشبز

- قال الرودكي:

خيز وخاشاكت ازو بريون فگن گفت با خرگوش خانه خان من 

كاواك)))- جموف.

- قال اللبيبي:

بجز عمود گران نيست روز وشب خور شش 

كاواكست. شكمست  ازوگر  نيست  شگفت   

)1( عىل وزن ناياك- لص دموي. ماهر. رسيع وتأيت بمعنى مكان مرتفع. )برهان ص369(.
)2( عىل وزن جاالك. )وهلا معان مقاربة ملا ذكر أعاله منها( ساق العلف وجمموعة اخلشب الرقيقة 

والعلف واخلشب املمزوج بالرتبة. )برهان ص412- عميد ص515(.
)3( عىل وزن جاالك خاىل الوسط. تقال للفاكهة اخلالية من غري رلب.

)برهان ص881- عميد ص924(.      

مسرتحيًا فــارغــًا  كنت  إذا  اغتنـم ركعتيـن زلفـى إىل اهلل 
تسبيحًا مكانه  فاجعل  وإذا ما مهمت باللغو يف باطل 
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كاك)1)- بلغة ما وراء النهر رجلز

- قال القريع الدهر:

مهه چون غول بيا بان مهه چون مار صليب 

نگ. غذ  كاك  چون  مهه  نجدى  بومّره  مهه   

كاك غذنگ)2)- األبله.

- ال يوجد شاهد شعري يف األسدي الطويس.

كاك))) )أخرى(- إنسان العني ويسمى كيك أيضًاز

- قال أبو املثل:

جهان مهيشه بدو شاد وچشم روشن باد 

كسى كه ديد نشا يدش كنده باد ]ش[ كاك.  

يشء  ألي  وتقال  العني،  إنسان  بالعريب  عنه  ويقال  امرأة  يقابله  رجل  بمعنى  الكاف  بسكون   )1(
جاف )يابس( بشكل عام واللحم املقدد )املجفف( بشكل خاص وعىل اإلنسان واحليوان النحيف 
والضعيف. واخلبز اجلاف الذي هو من الطحني اجليد املجفف ومنه ما يوضع له الدهن واحلليب وهو 
الذي يقال عنه بالعريب كعك. وتقال عىل القمر عندما يكون بدرًا يف ليلته الرابعة عرش. واسم لقلعة 

من قالع آذربيجان وتقال عىل خايل اللب. )برهان ص877- عميد ص921(.
- مما يقوله الربوفيسور سيد حممد عيل داعي اإلسالم يف معجمه فرهنگ نظام إن بعض الناس يقولون 
قاق، كيف قاق فارسية هي ليست عربية وال تركية يف كالم الفرس وباتفاق اجلمهور... ويقال أن كاك 

قسم من اخلبز الرقيق ومعربة كعك وباألنكليزية كيك..الخ. )فرهنگ نظام ج4 ص183(.
- إن لفظة قاق مستعملة حاليًا يف إيران وقاقا تظهر ضمن االعالنات باستمرار عىل شاشات التلفزيون 

أو اإلعالنات اإلذاعية لنوع من اجلبس للداللة عىل رقته وجفافه. )املرتجم(.
)2( كاك بسكون الكاف بمعنى رجل يف هلجة ما وراء النهر و)غذنك( بمعنى )أبله( فتكون الكلمة 

بمعنى رجل أبله. )نظام ج4 ص183- برهان ص877-طالئي ص413(.
)3( بسكون الكاف. )برهان ص877(.
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چاك)1)- املشقوق.

- قال الفردويس:

چاك. چاك  تشنگى  از  گشته  زبان  تن از خوى پر آب ودهان پر ز خاك 

الك)2) ولكا))) ولك)))- تعني كل لون أمحر يستخدمه النقاشونز

- قال العنرصي:

الك. رنگ  هم  خاك  دلش  زخون  مهى گفت وپيچيد بر خشك خاك 

رشفاك)))- صوت القدم.

- قال ابو الشكور:

زن از خواب رشفاك مرد م شنود. تو انگر بنزديك زن خفته بود 

املالبس  وصف  يف  العراقية  اللهجة  يف  مستعملة  )جاك(  هي  كام  اللفظة  وهذه  خاك  وزن  عىل   )1(
املعاجم  أو اخللف وهلا معان أخرى يف  أو اجلانب  فتحة يف األسفل  فيها  التي  املالبس  إذ تطلق عىل 

الفارسية منها )صوت رضبة السيف. بياض الصباح...الخ( )برهان ص369- عميد ص470(.
)2( الك عىل وزن خاك.

)برهان ص1026- عميد ص1005(. )3( لكا بفتح األول. عىل وزن صفا.  
)4( لك بفتح األول وسكون الثاين.

)5( بفتح الشني. عىل وزن غمناك. تقال ألي صوت خفيف عامة وصوت قدم اإلنسان خاصة وتأيت 
بكرس األول أيضًا. )برهان ص716(.

- وتقال أيضًا )رشفانك( و)رشفالنك( و)رشفه( و)شليوى(. )عميد ص769(.

أبواهبا ــه  دون تغلق  والناس  يميش الفقري وكل يشء ضـده 
أسباهبا يرى  ال  العداوة  ويرى  وتراه مبغوضًا وليس بمذنـب 
أذناهبا وحركت  لديه  خضعت  حتى الكالب إذا رأت ذا ثروة 
أنياهبا وكرشت  عليه  نبحت  وإذا رأت يـومـًا فقيـرًا عابـرًا  
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نغوشاك)1)- مذهب للزردشتيني.

- قال ابو الشكور:

كرد. مسلامنت  بودى  نغوشاك  سخنگوى گشتى سليامنت كرد 

وركاك)2)- طائر يأكل امليتة أكرب من الباز، وله منقار مستقيم.

- قال ابو العباس:

بجاى مشك نبو يند هيچكس رسگني 

بجاى باز ندا رند هيچ]كس[ وركاك.  

خباك)))- حظرية اخلراف، ومسجد ذو أربعة جدران مكشوفة.

- قال الدقيقي:

خدنگش بيشه بر شريان قفص كرد 

خباك. گوران  بر  دشت  كمندش   

خباك)))- الضيق.

- قال الرودكي:

)1( بكرس النون وضم الغني. جمويس عابد النار وتطلق عىل املرتد واليهودي وعىل فرقة من املانوية 
أيضًا. )عميد ص1192(.

)2( بالكاف العربية عىل وزن أفالك- طائر ممزق يعد أسد الطيور يسميه بعضهم )آكل امليتة(.
)برهان ص1179(.        

)3( بفتح حرف اخلاء عىل وزن مغاك. )برهان ص418- عميد ص520(.
)4( بفتح اخلاء عىل وزن مغاك. )نفس املصدر السابق(.
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بدوسه بوسه رهاكن ايى دل ُگرم وخباك 

تا بمنت احسان باشد احسن اهلل جزاك.  

عىل  جيلس  طويل  وذيل  خمالب  عدة  له  وأبيض  أسود  طائر  كراك)1)- 
حافات املياه وهيز ذيله.

- قال الدقيقي:

چنان اند يشد او از دشمن خويش 

كراكا. از  چنگال  تيز  ــاز  ب كه   

هزاك)2)- األبله والعاجز.

- قال الدقيقي:

)1( بفتح األول عىل وزن هالك اسم لطائر أبيض وأسود له ذيل طويل جيلس عىل شفا املياه وهيز ذيله 
يدعى يف العربية )صعوة( )عكه( وهبذا املعنى تأيت إذا ضم احلرف األول، يقال: انه كرك وهو الطائر 

كثري اخلطوط والنقط أصغر من القطا الذي يسميه العرب بالسلوى ويف الرتكية يقال له بلدرجني.
)برهان ص895(.        

قال حممد عيل داعي اإلسالم يف معجمه فرهنك نظام انه طائر أسود وأبيض يشبه اخلطاف وله ذيل 
طويل جيلس عىل حافات املياه وهيز ذيله وقال أن جهانكريي يقول املشهور أنه عقعق وقال رشيدى أنه 
الصعوة وهذه األوصاف ال تطابق األوصاف التي أوردها األسدي الطويس يف لغة فرس إذ أن العقعق 
غراب أبلق وطائر كبري أكرب من اخلطاف )پرستوك( أكرب منه بكثري. الصعوة لوهنا ليس أبيض وأسود 

ويمكن أن يكون كرك الذي هو سامنه وملاذا مل يوضح ذلك األسدي الطويس لست أدري؟ 
)عن فرهنگ نظام ج4 ص222(.       
- اسرتاح حسن عميد وابتعد عن هذه اإلشكاالت واكتفى بقوله هزاز الذيل. )عميد ص933(.

)2( بضم األول او بفتح األول- قبيح. أبله. جاهل. خمدوع. حمتال عليه. مغبون. سفيه. ساذج. غبي.

)برهان ص1200- عميد ص1251- طالئي ص604(.     
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كه يارد داشت با او خويشتن راست 

ه��زاك��ا. را  ـــردم  م بـــود  نــبــايــد   

اژدهاك)1)- اسم الضحاك)2( يف لغة القدماء.

- قال الدقيقي:
اژدهاكا. از  باك  برد  نياكت  ايا شاها كه ملك تو قديمي 

هباك)))- وسط الرأس.

- قال الفردويس:
كز اسب اندر آمد هم آنكه بخاك. يكى گرز زد تـرك را بـر هباك 

غساك)))- نتن وعفنز

- قال الطّيان:
پري گشتى رخيت مويت از هباك. ازدهان تـو هـمـى آيد غساك 

)اژى دهاك(  أيضًا:  اآلتية  باأللفاظ  وترد  آژى دهاك عميد ص116  انظر  والذال  اهلمزة  بفتح   )1(
و)آزى دهاك( و)ازدهاك(.

إىل  وطارده  الفرس  ملك  مجشيد  هاجم  آشوري  اسطوري  أمري   zohak أزيدهاك  الضحاك-   )2(
جبل  يف  وحبسه  )كاوه(  الفاريس  احلداد  عليه  ثار  ثم  وقتله  وعذبه  وأرسه  والصني  واهلند  سجستان 

دوماند وأجلس فريدون مكانه. يمثله فنانو الفرس وعىل كتفه األفاعي )األسطورة الفارسية(.
)3( بفتح اهلاء عىل وزن مغاك. مفرق الراس مفرق شعر الراس وسط الرأس.

)برهان ص1193- عميد ص1244(.      
)4( بفتح الغني. عىل وزن هالك. عشب تسمى العشقة تلتف عىل األشجار وجتعلها جافة.
)برهان ص796- عميد ص846(.      

كل وعاء يضيق بام جعل فيه إال وعاء العلم فإنه يتسع
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مغاك)1)- مكان منخفض مثل البئر الصغريز

- قال الرودكي:

جا يگاه هر دو اندر يك مغاك. أبله وفرزانه را فرجام خاك 

بساك)2)- التاج الذي يشد من الورد والرياحني.

- قال الكسائي:

ستز آسيا  كوفته  يكى  ــاز  ب چونك يكى تاج وبساك ملوك 

فغاك)))- بغيض وابن زنا وديوث وأبله.

- قال املنجيك:

آنكت كلوخ روى لقب كرد خوب كرد 

فغاك. دِل  بر  نبود  ــران  گ لقب  ــرا  اي  

)1( بفتح حرف امليم. عىل وزن هالك بمعنى خندق يف األرض. 
)برهان ص1088- عميد ص1116(.      

)2( بفتح حرف الباء وحرف السني- إكليل يصنع من الزهور والرياحني وأوراقها التي توضع عىل 
الشعبية  االحتفاالت  الناس يف  وتستعمله عموم  باألعياد  االحتفاالت  أيام  والعظامء  امللوك  رؤوس 

وبمناسبة األفراح والزواج وتأيت اللفظة بالباء الفارسية )پساك( أيضًا.
       )برهان ص187- عميد ص265(.
بالنون  وتأيت  أيضًا  حرام.  ابن  عقل.  غري  من  أمحق.  أبله.  جاهل.  األول.  بفتح  أو  األول  بضم   )3(

)نغاك( أيضًا. )برهان ص835- عميد ص877(.

يأيت عىل الناس زمان تكون العافية فيه عرشة أجزاء تسعة يف اعتزال الناس وواحد يف الصمت
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مغالك)1)- خايل اليد، فقري.

- قال ابو الشكور:

بگشايد. راز  كه  برابر  تو  با  هرزه ومغالك بى نياز از تو 

دفنوك)2)- الغطاء وقال بعضهم هو عظم القص.

- قال املنجيك:

دفنوك. هند  كتف  بر  چاكرت  كون چو دفنوك پاره پاره شده 

بك)))- الوزغ)4(.

- قال اللبيبي:

اى مهچو بك پليد وجنود يده ها برون 

خبك. ورا  مر  كنى  كه  كسى  آن  مانند   

تاكى مهى در آيى وگوشم هـمى درى 

زبك. ترى  وفژاگن  كمرتى  حقاكه   

بك)))- الرعونة والدوران حول شخص، وتطلق عىل العودة إىل الطمع، 
ولكن املعنى األول أصح.

)1( بفتح أو بكرس امليم. عىل وزن أفالك بمعنى الفقري خايل اليدين وملفس. )عميد ص1120(.
)2( بفتح الدال وضم النون. عىل وزن مغلوك. )برهان ص499- عميد ص584(.

)3( بفتح الباء وسكون الكاف. يقال هلا وزق أيضًا. )برهان ص197- عميد ص274(.
)4( الوزغ وهو السام أبرص.

)5( بضم األول. )برهان ص197(.
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- قال اخلرسوي:

وين دگر خوار مانده زير سمك. آن يكى بى هنر عزيز چراست 

پس چه دعوى كن بدو وچه بك. اين عالمت نه آن هيبـت بـود 

لك وبك)1)- الركض والعدو.

- قال الرودكي:

لك)2)- كالم ال طائل منه. سخيف وهذيان.

- قال اللبيبي:

ژاژ خاى. پري  فر توت  آن  پيش  گفت ريمن مرد خام لك دارى 

باللك)))- نوع من الفوالذ الصقيل.

- قال العنرصي:

چه چيز ست آن باللك تيغ بر ان. چه چيز ست آن رونده تري خرسو 

ــدان. دن ــدر دهــان مــرگ  ان يكى  يكى انـدر دهـان حـق زبـانسـت 

)1( وردت اللفظة يف برهان قاطع بالباء الفارسية وذكر األسدي شاعرًا ومل يذكر شاهدًا شعريًا.
)2( بفتح األول وسكون الثاين. حديث بال طائل. بال ثمر. بال معنى. وقد وردت اللفظة يف أماكن 
أخرى من املعجم تارة وحدها وتارة أخرى تأيت مرادفة كام يف )ص93 وص97 من األصل( وأدرجنا 

بعض معانيها التي وردت يف املعجم انظر )برهان ص1038- عميد ص1015(.
)3( عىل وزن بالرك ومعناها وتعنى أيضًا سيف هندي مرصع باجلواهر. )برهان ص199 ص200(.

يقال هلا يالرك وپرالك وبالرك. )عميد ص275(.
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مك)1) ومكيدن)2)- املص.

- قال الكسائي:

ويدون فروكشى مبخو شى اين مي حرام 

مكى. مهى  مادر  ز  مام  شري  كه  گويى   

ژك)))- من يعامل اآلخر بشدة تطلق عليه هذه الكلمة.

- قال الكسائي:

اى طبع ماز وار چه كردم ترا چه بود 

ژكى. مهى  ودايم  نسازى  مهى  بامن   

تنبك)))- القالب الذي يتخذه صاغة الذهب والفضة.

- قال العنرصي:

تنطق  العربية  ذات رأسني وسنان صغري ويف  الثاين، رضاع، مص، حربة  األول وسكون  بفتح   )1(
)مك( بفتح امليم وتشديد الكاف وتعني املص. )عميد ص1125(.

)2( عىل وزن مزيدن ومعناها- تذوق ومص. )برهان ص1092- عميد ص1128(.
)3( بفتح األول عىل وزن شك. )برهان ص602- عميد ص978(.

)4( تأيت بفتح األول وكذلك تأيت بضم األول عىل وزن اردك وهو قالب دقيق ختلط فيه معادن الذهب 
النون )وهلا معان أخرى(  الفارسية عىل  الباء  بتقديم  اللفظة بصيغة تينك  والفضة  والنحاس. وتأيت 
يعرف  )برهان ص319( وما  بالطبلة  ما يسمى  بالطبل وهو  الشبيهة  املوسيقية  منها إحدى اآلالت 
الفخار يصنعها  آلة مشهورة تصنع من  بلفظة )دنبك( وهو  العراق  العامة والشعبية يف  يف األوساط 
الرقيقة وأخرى صغرية خلروج الصوت  الغزال أو اخلراف  الكوازون هلا فتحتان كبرية تغطى بجلد 
منها عند الرضب باليد عىل اجللد وتستعمل حتى اليوم يف أغلب مدن البلدان العربية والغربية بعد 
أن تطورت صناعتها إذ تصنع من معادن خمتلفة إلظهار الصوت بصفاء أكثر واستبدل بجلد احليواين 

رشائح من النايلون. )املرتجم(.
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تنبك. از  آيد  بر  كژ  رخيته  تنبك را چو كژ هنى بيشك 

خبك)1)- اخلنق.

- قال اخلرسوي:

خبك. گرم  تو  ابر  نگريد  تا  تا بمريى بلهو باش ونشاط 

پوشك)2)- اهلرة يف هلجة ما وراء النهر.

- قال الشهيد:

نوش. سامعش  بر  باده  نشود  چنـد بـر دارد هريـوه خـروش 

گوش. باملد  رامهــى  پوشكى  راست گوبى كه در گلوش كسى 

پوپك))) وپوپش)))- اهلدهد)5(.

- قال الرودكي:

انردا. ابر  به  برده  بر  بانگ  پوپك ديدم بحواىل رسخس 

رنگ بسى گونه بر آن چادرا. چادركى ديـدم رنگيـن بـرو 

)1( بفتح األول والثاين وسكون الكاف. )برهان ص418- عميد ص520(.
)2( وردت الكلمة باملعنى نفسه يف الصفحة 88 من األصل.

)3( تأيت اللفظة بالباء الفارسية وبالباء العربية عىل وزن كوجك وهلا معان أخرى مثل )آنسة. فتاة. 
عذراء(. )برهان ص721- عميد ص342(.

)4( بفتح األول عىل وزن روكش )مل يقدم الطويس شاهدًا شعريًا عىل هذه الكلمة(.)برهان ص271(.
)5( األلفاظ الدالة عىل اهلدهد بالفارسية هي: )رسشانه، پوپك، پوپش، بوبه، بوبو، پوبه، شانرس، 

مرغ سليامن، بوب، بوبو، بوبك، كوكه، ويقال هدهد بضم كل هاء أيضًا(.
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خنجك)1)- شوكة.

- قال اخلرسوي:

چرا ايـن مـردم دانـا وزيـرك سـار وفـرزانـه 

بپيكارست. ابادولت  انــدر  ــذاب  وع بتيامر   

اگرگل كارد او صد برگ ابا زيتون زبخـت او 

بر آن زيتون وآن گلبن بحاصل خنجك وخارست.  

خنجك)2)- شجرة تكون يف اجلبال وتدعى يف العربية )حبة اخلرضاء(.

- قال املعرويف:

گه پلنمش چدى وگه خنجك. يـاد آور پـدرت راكـه مـدام 

خنجك)))- شوك يقال له بالعربية )الشيح()4(.

- قال ابو املؤيد:

خنجك. مانند  من  دست  در  شود  نبا شد بس عجب از بختم ار عود 

)1( بفتح اخلاء واجليم وعىل وزن اندك. )برهان ص450- عميد ص544(.
)2( بكرس اخلاء وفتح اجليم وعىل وزن اندك. )برهان ص450- عميد ص544(.

)3( بفتح األول عىل وزن اندك. )برهان ص450(.
مرت هذه اللفظة يف ص94. )املرتجم(.

)4( الشيح- نبات أجوف العود ورقه كورق الرسو يقول ابن سينا أنه يقتل الديدان. )القزويني ج2 
ص63(.
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تتخذ  واألبيض  واألسود  الغامق  األزرق  البلور  من  خرزة  جژمك)1)- 
للمحسود.

- قول املنجيك:

تر سم چشمت رسد كه سخت خطريى 

بگلوبر. جژمكت  ند  نبند  چونك   

هتك)2)-

- قال ابو الشكور:

بايد. چرا  تو  ديك  نز  مردم  اى زمهه مردمى هتى وهتك 

باهك))) وباهيكدن)))- التعذيب والرضب.

- قال ابو الشعيب:

دملان چو آب بادى تنمـان هبـار بادى 

از بيم چشم حاسد كش كرده باده باهك.  

)1( مل أعثر عىل هذه اللفظة يف املعاجم املتيرسة لدى مثل فرهنگ نظام وخيام وبرهان قاطع وحسن 
يف  اإليراين  األديب  املنتدى  إليها  يرش  ومل  النعيم  عبد  قاموس  وطالئي  وآموزگار  وكاتوزيان  عميد 

معجمه. )املرتجم(.
)2( بفتح التاء واهلاء عىل وزن نمك وهي من ألفاظ االتباع. )برهان ص330- عميد ص432(.

)3( بفتح اهلاء عىل وزن آهك وتأيت أيضًا بالباء الفارسية )پاهك(. )برهان ص158- عميد ص237(.
)4( بفتح اهلاء وكرس الكاف عىل وزن واكشيدن بمعنى شكنجه )التعذيب(. 

)برهان ص158- عميد ص237(.       
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نشك)1)- شجرة ال تثمر.

- قال الرودكي:

وهبى. ونار  آفريد  بيد  آنك  آنك نشك آفريد ورسو سهى 

يشك)2)- األسنان األربعة الكبرية املقدمة عند السباع واألفعى.

- قال العنرصي:

هننگ. ويشك  ــا  اژه دم  در  ]ما[ بسازيم دل بجستن جنگ 

فيلك)))- السهم البدخشاين)4(.

)1( بفتح النون وسكون الشني عىل وزن اشك. شجرة الصنوبر ويقال هلا كاج أيضًا.
)برهان ص1137- عميد ص1187(.      
- وردت هذه اللفظة يف الصفحة 45 من األصل مع لفظة ناز ونوز بمعنى شجرة )املرتجم(.

احليوانات  لدى  القاطعة  احلادة  األسنان  أسنان-  اشك-  وزن  عىل  الشني  وسكون  الباء  بفتح   )2(
املفرتسة وبمعنى ندى والرطوبة التي تتكون عىل أوراق الشجر لياًل وتأيت بمعنى خالص غري مغشوش 

واألسنان األربعة الكبرية األمامية لدى السبع والبهائم وهي األنياب بالعربية. 
)برهان ص1233- عميد ص1277(.      

)3( بفتح الفاء والالم عىل وزن عينك سهم له شعبتان نصله عريض ويقال أيضًا )بيلك( و)بيله(.
)برهان ص846- عميد ص887(.      

- يضيف برهان قاطع يف نفس الصفحة أنه قوس الفلك الذي هو كوكب عطارد واسم ملوضع ومكان 
يف طريق الكعبة. )برهان ص846(.

)4( البدخشاين- نسبة إىل بدخشان التي هي يف األصل بذخشان بالذال حسب قول ياقوت احلموي 
األعىل  آمودريا  هنر  جمرى  من  اليرسى  اهلضبة  عىل  تقع  جبلية  بالد  وهي  البلدان  معجم  معجمه  يف 
وذكرها  بالبدخشاين  املعروف  الياقوت  بمناجم  واشتهرت  تاجكستان  مجهورية  من  جزء  أصبحت 
اإلقليم  مدن  ضمن  من  وصنفها   306 الصفحة  العباد  وأخبار  البال  آثار  كتابه  يف  بالدال  القزويني 
الرابع بقوله: )مدينة مشهورة بأعىل طخارستان. هبا معدن البلخش املقاوم للياقوت، وقد حدث من 
شاهده أنه عروق يف جباهلا يكثر هبا إال أن اجليد قليل وهبا معدن الالزورد ومعدن البيجادق وهو ←             
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-قال الفرخي:

بكوه بر شد واندر هناله كه بنشست 

فيلك پيش وبزه كرده نيم چرخ بچنگ.  

نسك)1)- العدسز

- قال املنجيك:

نسكى زكّف تو نتوا ند برون كشيد. آنكوزسنگ خارا آهى برون كشد 

نسك)2)- جزء من أجزاء كتاب الزرادشتيني ومقسم إىل السور مثل القرآن.

- قال اخلرسواين:

چه ما يه زاهـد پـر هيـزگـار صومعگـى 

كه نسك خوان شد بر عشقش وايارده گوي.  

→ حجر كالياقوت، وهبا معدن البلور اخلاص من عجائبها حجر الفقيلة وهو يشبه الربدى، حيسب 
العامة أنه ريش الطائر ال حترقه النار يدهن ويشعل فيتقد مثل الفتيلة فإذا فني الدهن يبقى كام كان ومل 
يتغري يشء من صفته وهكذا كلام وقع يف الدهن اشتعل ويتخذ منه قناديل غالظ للخوان فإذا اتسخت 

القيت يف النار فذهب عنها الدرن وصفا لوهنا. وهبا حجر يرتك يف البيت املظلم ييضء شيئًا يسريًا(. 
)مطالعات املرتجم(.        

)1( بفتح النون وسكون السني. ويقال له خارخسك ونرسك ونرسنك. 
)برهان ص1135- عميد ص1184(.      

)2( بضم النون وسكون السني عىل قول برهان قاطع وبفتح النون وسكون السني عىل قول حسن 
الواحد والعرشين وهو بمنزلة فصل وباب ولكل  عميد وتقال لكل جزء من أجزاء كتاب األوستا 

قسم اسم خاص. ويقال )نسكا( و)نسكه( أيضًا.
- بضم او فتح او كرس النون وسكون السني- عبادة. عبادة اهلل سبحانه وتعاىل. 

)برهان ص1135- عميد ص1184(.      
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خايسك)1)- املطرقة.

- قال املنجيك:

آنجاكه پتـك بايـد خايس�ك بيهـده ست 

گوز ست خواجه سنگني مغز آهنني سفال.  

السحاب(  )دمع  املطر  قطر  عىل  ويطلق  الدمع،  ورسشك)))-  اشك)2) 
و)قطر ماء العني(.

- ققال الفرخي:

من مها نم كه مرا روى مهى اشك شخود 

من مهانم كه مرادست مهى جامه دريد.  

رسشك)))- الدمع.

- قال الفردويس:

تن پيلسم در گذشت از بزشك. بباريد پريان ز مژگان رسشك 

)1( بكرس الثالث وسكون السني. )برهان ص417- عميد ص519(.
)2( بفتح األول وسكون الثاين والكاف العربية- تطلق عىل القطرة عامة وعىل الدمع خاصة.

)برهان ص97- عميد ص145(.       
)3( بكرس السني والراء عىل وزن زرشك ومعناها وتطلق هذه اللفظة عىل القطرة عامة وعىل قطرة 
املطر ودمع العني خاصة. وتقال للرشر الصغري املتطاير من النار. )برهان ص640- عميد ص709(.

- هلا معان أخرى خمتلفة مع شواهدها الشعرية التي ستأيت يف حملها إن شاء اهلل. )املرتجم(.
)4( بكرس السني والراء عىل وزن )زرشك( ومعناها وتعني عمومًا مطلق قطرة وخصوصًا قطرة املطر وقطرة 
دمع العني وترد بمعنى رشارة. والرشار الصغري الذي يتطاير. واسم لشجرة يف مدينة بلخ وردها أبيض مائل 
للحمرة وتسمى شجرة احلرية ويقال أن ورق تلك الشجرة اسمه الدمع. )برهان ص640- عميد ص709(.
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- وقال العنرصي:

رسشكش روان بر شكفته رسشك. مهه ديده پر خون ورخ پر رسشك 

رسشك)1)- شجرة يف أطراف بلخ تكثر يف تلك املنطقة أوراقها مثل لون 
ورد األرجوان ولوهنا بنفسجي مثل ورد اخلريي وأزهارها بيضاء.

- قال العنرصي:

وان رسشكش بر نگ تازه رسشك. رخ ز ديـده نـگـاشتـه برسشــك 

رشك)2)- احلسد والغرية.

- قال العنرصي:

برشك. گذشته  گل  روز  آن  از  نشست ومهى راندبر گل رسشك 

تبك)))- احلرير الذي ينسج مع اجلورب ولباس الرأس )الطاقية(.

- قال الرودكي:

فاخته گون شد هوا ز گردش خورشيد 

آب. گــون  فاخته  بتبك  خانه  جامه   

)1( بكرس السني والراء عىل وزن زرشك ومعناها. )برهان ص640(.
)2( بفتح األول وسكون الثاين )وذكر هلا معان أخرى( مثل غيور وتعجب وتكرب.

)برهان ص542- عميد ص631(.      
)3( مل أعثر عىل هذه اللفظة فيام تيرس يل من معاجم. )املرتجم(.
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پتك)1)- مطرقة احلدادين الكبرية.

- قال الفردويس:

چو سندان بدو پتك آهنگران. رس رسوان زير گـرز گـران 

نمتك)2)- اجلوهر ويقال هو الزعرور بالعربية.

- قال القريع:

گروهى آنك كه ندانند باز سيم ز رسب 

رسند. وخريه  وخربطند  زن  دروغ  مهه   

نمتك وبسـد نـزديـكشـان يكـى باشـد 

يكدگرند. شبيه  بگونه  دو  هر  كه  آن  از   

قبضة  يف  تستخدمان  محراء  مادة  وأصل  صمغية  مادة  أصل  لك)))- 
السكاكني.

الثاين. مطرقة كبرية وهي آلة حديد ذات يد خشبية يرضب هبا احلدادون  )1( بضم األول وسكون 
قطع احلديد عىل وجه السندان ويقال هلا أيضًا خايسك وكدين. )برهان ص239- عميد ص315(.

)2( بفتح األول وسكون الثاين فاكهة صحراوية تعرف بالعربية بالزعرور ومثلث العجم ألن نواته 
هلا ثالثة أطراف ويف خراسان يدعى علف األسود ويقال أنه بفتح األول والثاين أيضًا بمعنى الكرز 
األمحر أو فاكهة تشبه الكرز وبضم األول والثاين بمعنى األشياء احلمراء مثل املرجان وهبذا املعنى تأيت 

اللفظة بالنون بداًل من التاء. )برهان ص1146(.
- يقال اجلوهر األمحر وزعرور أيضًا. )نظام ج5 ص376(.

)3( بفتح األول وسكون الثاين  عىل قول برهان يف الصفحة )1038( من معجمه وحسن عميد يف 
الصفحة )1015( من معجمه.

- ورد رشح هلا عند ترمجة اللفظة ضمن لفظة الك ولكا ولك الواردة يف الصفحة )90( من األصل 
وكان ذلك الرشح ملقاصد األسدي الطويس من إيراد اللفظة وهنا هلا معان أخرى. )املرتجم(.
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- قال اآلغاجي:

گو ييم اندر نشنا ختند بلك. هيچ نيايم مهى ز خانه برون 

خنك)1)- عربيتها الطوبى)2(.
)3( -

خنك آن كس را كو چاكر چاكرت ُبود 

مهرت. خراسان  مري  از  چاكرت  چاكر   

وسهولة  وحسن  جيد  تعني  وأيضًا  حر  ضد  برد  وتعني  الكاف-  وسكون  والثاين  األول  بضم   )1(
عكس صعوبة والتي يقال هلا بالعريب طوبى. )برهان ص451- عميد ص545(.

- يقول السيد حممد عيل داعي اإلسالم يف معجمه فرهنگ نظام أن اللفظة بالپهلوية خنك أيضًا.
)نظام ج2 ص601(.        

)2( طوبى شجرة من اجلنة، وقول الناس يف مورد الدعاء باخلري )طوبى لك( أي اجلنة لك وتدل عىل 
اخلري والتهنئة والسعادة وذكر الفريوز آبادي يف القاموس املحيط تعني الطيب واحلسن واخلري واخلرية 
وهي شجرة يف اجلنة ولكيفيتها وصورهتا آراء خمتلفة وقد أخذت نصيبها من األشعار منها ]يف قصة 

:] الزواج امليمون لعيل وفاطمة
يف ظل طوبى من متون زبرجد نصب اجلليل جلربئيل منرباً 
شهد من  وبرهبم  هبم  وكفى  شهد املالئكة الكرام ورهبم 
يعقد مل  متتابعًا  ـــردًا  وزم وتناثـر طوبـى عليهم لؤلـؤ 

)قاموس املحيط ج1 ص102- شجرة طوبى ج2 ص37(.    
)3( مل يذكر األسدي الطويس اسم الشاعر.

عليكم بالصرب، فال إيامن ملن ال صرب له
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كيك)1)- إنسان العني.

- قال الرودكي:

خشمس آمد وهم آنگه گفت ويك 

خواست كورا بر كند از ديده كيك.  

ولكن  الكلمتني من أصل عريب  أن كال  وأظن  تعني )وحيك(  ويك)2)- 
كلمة )ويك( هي املستعملة.

- قال الرودكي:

خشمش آمد وهم آنگه گفت ويك 

خواست كورا بركند از ديده كيك.  

- قال الرودكي:

ماده گفتا هيچ رشمت نيست ويك 

چون سبكسارى نه بد دانى نه نيك.  

)1( بكرس الكاف وسكون الياء إنسان العني وتقال أيضًا كاك وبفتح الكاف الربغوث. وبكرس الكاف 
وفتح الياء اسم لفاكهة وبمعنى لون السامء وتعني أيضًا اهلر الذي يسميه العرب السنور.

)برهان ص965- عميد ص973(.      
)2( بكرس األول وسكون الثاين- بمعنى وحيك وهي لفظة عربية وتأيت ويلك أيضًا وتأيت بفتح الواو 

وسكون الياء. )برهان ص1189- عميد ص1240(.

فخذوا من ممركم إىل مقركم الدنيا ممـر واآلخـرة مقـر 
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كلك)1)- القلم.

- قال العسجدي:

كلكش چو مرغكيست دو يده بر آب مشك 

وترز شاخ  دو  زبانش  ورش  خري  هبر  وز   

إذا وضعت فيه رجلك يصعب عليك  اللون لزج  شلك)2)- طني أسود 
إخراجها.

- قال الرودكي:

شلكا. بميان  چوخر  فرومانى  چوپيش آرند كردارت بمحرش 

نلك)))- يشء مدور أمحر وأصفر أيضًا وحامض يقال له أجاص اجلبل.

- قال أبو املؤيد:

علكا. نشاند  كجا  من  رس  درد  صفر اى مـرا سـود نـدارد نلكا 

كز عشق تو بگداخته ام جون كلكا. سوگند خورم هبرچ هستم ملكا 

)1( بكرس احلرف األول وسكون الالم بمعنى الناي وقلم الناس والقلم الذي يكتب به.
) برهان ص927- عميد ص952(.      

الثاين تقال دودة والدود األسود اللون الذي يلتصق عىل العضو ليمتص  )2( بفتح األول وسكون 
الدم منه وبكرس األول بمعنى طني خملوط بالسواد. )برهان ص730- عميد ص779(.

بمعنى  رأي عميد  الالم عىل  النون وسكون  برهان وبكرس  رأي  الثاين عىل  األول وسكون  بفتح   )3(
إجاص أو خوخ صغري جبيل ويعرف بالعربية بالزعرور. وقيل أنه اسم لشجرة الزعرور وبكرس األول 
أيضًا هبذا املعنى وبمعنى إجاىص أو خوخى. )برهان ص1145- عميد ص1199- طالئي ص572(.
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ملك)1)- بياض أصل األظفر.

- قال أمحد الربمك:

ملك از ناخن مهى جدا خـواهى كـرد 

دردت كند اى دوست خط خواهى كرد.  

ملك)2)- حبة مثل املاش أكرب من العدس يسميها بعضهم )كلولش(.

- قال أبو املؤيد:

بساكسا كه نديم حـريـره وبـره است 

وبس كسست كه سريى نيابد ]ز[ ملكى.  

بعضهم  يسميها  لطيف  صوت  ذو  طائر  قنربه.  عربيتها  چكوك)))- 
)جكاوك( و)جكاو(.

- قال اللبيبي:

اى غوك چنگلوك چو پژ مرده برگ كوك 

خواهى كه چون چكوك بپرى سوى هوا.  
)1( بكرس حرف امليم وسكون الالم والكاف العربية بمعنى بياض اإلظفر. )برهان ص1093(.

)2( بضم امليم وسكون الالم وبالكاف العربية. حبوب أكرب من املاش تطبخ وتأكل وتدعى بالعربية 
ومجعها  األرض  تعني  العربية  ويف  الضلف  عىل  التي  البيضاء  النقطة  عىل  تطلق  امليم  وبكرس  جلبان 

أمالك وتطلق عىل الطريق املستقيم أيضًا. )برهان ص1093(.
الباب  املاش. )السامي يف األسامي  بلفظة )خلر واجللبان( ملك. حبوب أكرب من  امليداين  - ذكرها 

الرابع يف النبات وما يضاف إليه ص393(.
)3( بفتح أوهلا عىل وزن مكوك ويف فرهنگ عميد بضم األول والثاين وورد يف برهان قاطع ص388 
)عىل وزن تبارك اسم للحن موسيقي واسم لطائر أكرب من العصفور والعرب تدعوه قربة وأبو املليح..(.
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چوك)1)- طائر يتعلق بالشجرة.

- قال البهرامي:

آبى مگر چو من زغم عشق زرد گشت 

وز شاخ مهچو چوك بياوخت خويشتنز  

چنگلوك)2)- من كانت يده عوجاء ورجله كذلك.

- قال العنرصي:

به از ر ستكارى بنريوى غوك. بمر دن بآب اندرون چنگلوك 

غوك)))- الضفدع.

- قال املنجيك:

چشم چون جامه غوك آب گرفته مهه سال 

كژ. عيسى  حس  خواجه  موزه  چون  لفچ   

التوايل يقال له  البوم يتعلق بغصن الشجرة بشكل مقلوب ويصيح عىل  )1( بضم األول طائر يشبه 
طائر احلق أيضًا. )فرهنگ عميد ص488- فرهنگ فاريس د. معني ص1320(.

- وعىل وزن كوك وهو طائر يتعلق مقلوبًا بغصن الشجرة ويطلق أصواتًا متتالية حتى تكون يف حلقه 
قطرة دم. )برهان ص398(.

فيها  ورجله  يده  حيوان  أو  إنسان  لكل  وتقال  عنكبوت  وزن  عىل  الثالث  وضم  األول  بفتح   )2(
اعوجاج. )برهان ص396- عميد ص486(.

)3( بضم الغني عىل وزن دوك. )برهان ص804(.
-بمعنى غورباغه. )عميد ص852(.
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خدوك)1)- املتطري ]املتشائم[.

- قال العنرصي:

از چنني كار با خدوك بود. هركه بر درگه ملوك بود 

كپوك)2)- طائر ذو لون ساموي كالباشق ال أنثى له من جنسه يسافد طائرًا 
آخر من غري جنسه.

- قال املنجيك:
با اين مهه سخن كه مهى جفت خواستم 

پيام. يــا  پيج  عبا  ُمــرز  فــراخ  ــد  آم  
خارش گرفته وبخوى اندر شده غميـن 

مهچون كپوك خسته من جست كام كام.  

تبوراك)))- الدف.

- قال احلكيم الغمناك:

ياد نكنى چون هـمى آن روز گار پيشتـر 

تو تبوراكى بد ست ومن يكى بربط بچنگ.  

)1( بضم أو فتح اخلاء وضم الدال عىل وزن سلوك- بمعنى اضطراب. قلق. حسد. حزن. غضب. 
حريان. مغموم. مشتت. متفرق. معذب. تشاؤم. )برهان ص421- عميد ص522(.

)2( بفتح الكاف وضم الباء وبمعنى محامة وعصفور أيضًا وترد بلفظ )كبوك( بالباء.
)برهان ص886- عميد ص928(.       

إلخافة  املزارعون  عليه  يرضب  صغري  )طبل  منها  أخرى  معان  اللفظة  وهلذه  والباء  التاء  بفتح   )3(
احليوانات والطيور لكي ال تأكل املبذور للزراعة وبمعنى غربال. والطبق الذي ينرش عليه اخلبازون 

اخلبز... الخ. )برهان ص294- عميد ص366(.
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رسجيك)1)- ضابط يف اجليش.

- قال العنرصي:

خرجيك. ناميد  ذره  دهنت  پيش  اى بر رس خوبان جهان بر رسجيك 

وخرجيك بيابانى است و از پيش كفتم.

بلكنجك)2)- الطرفة)3(.

- قال الشهيد:

هستى تو بچشم هر كسى بلكنجك. اى قامِت تو بصـورت كاونجـك 

كشك)))- العقعق.

- قال املحمودي:

نه گاه شكر باشد چون باز كشك. هرگز نبود شكر بشورى چو نمك 

)1( علق حمقق املعجم حممد دبري سياقى يف حاشية الصفحة )100( من األصل أن اللفظة رسجيك، 
رسجنك، خرجيك.

)2( بضم األول وسكون الثاين وضم الثالث وفتح اجليم. كل يشء عجيب وغريب من شأنه إضحاك 
الناس. )برهان ص202(.

- وتقال )بولنجك( و)بولكنجك(. )عميد ص278(.
)3( الطرفة وامللحمة: احلديث اجليد املستحسن.

)4( بفتح األول والثاين عىل قول برهان وبفتح األول وسكون الشني عىل قول عميد بمعنى عكه وهو 
الطائر ذو اللون األسود واألبيض ويدعوه العرب بالعقعق. )برهان ص915(.

تتفلت أن  قبل  طرًا  الناس  عىل  إذا جادت الدنيا عليك فجد هبا 
ولت هي  إذا  يبقيها  البخل  وال  فال اجلود يفنيها إذا هــي أقبلت 
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اسبيدرك)1)- املنديل.

- قال الرودكي:

لب را بسبيدرك بكن پاك از مى. اى قبله خوبان من اى طرفه رى 

شفك)2)- اجللف الضعيف اليسء العمل.

- قال الرودكي:

مرك از پش ديدنش روا باشد وشايد. اندى كه امري مـا بـاز آمـد پيـروز 

نخايد. ژاژ  شفكى  تاهر  آمد  باز  پنداشت مهى حاسد كو باز نيايد 

)1( وتلفظ )اسپيدرگ( و)سپيدرگ( و)سبيدرگ(. فرهنگ فاريس د. معني ص229.
- بمعنى دستارجه بمعنى عاممة* صغرية ومنديل. )برهان ص491- عميد ص579 يف لفظة دستارجه(.
* العاممة: قالوا قدياًم العامئم تيجان العرب، وهي أقدم غطاء للرأس عرفه اإلنسان وإن اختلفت أشكاهلا، 
وطرق لبسها وألوان قامشها وحجمها. هي للعريب تاجه وغطاء رأسه وله فيها مآرب أخرى فقد قال أبو 

األسود الدؤيل رمحه اهلل:
)هي جنة يف احلرب ومكنة يف احلر، ومدفأة من القر، ووقار يف الندي، وواقية من األحداث، وزيادة يف 

القامة، وهي تعد عادة من عادات العرب(.
وللعاممة عند العريب منزلة وهو الذي يفخر هبا ويتباهى وحيرص عليها حرصه عىل سيفه وإبله ومل يكتفي 
العريب بلبسها ربام جعلوها لواء كام فعل األحنف بن قيس حني عقد لعبيس بن طلق اللواء إذ نزع عاممته 
بالعامئم أوساطهم عند املجهدة وكام وضع هلا آداب لبس وخلع عند  من رأسه فعقدها له وربام شدوا 
التي  العاممة  تلك   ، حممد  األكرم  نبينا  عاممة  هي  اإلطالق  عىل  العامئم  أرشف  وإن  واألمراء  امللوك 
ألبسها إىل خري عباد اهلل بعده وأحبهم هلل سبحانه وتعاىل ولرسوله ، الويص املرتىض اإلمام اهلامم عيل 
بن أيب طالب  يوم محل اإليامن كله وخرج مبارزًا الرشك كله بثبات إذ بلغت القلوب احلناجر وظن 
باهلل الظنون وبرضبته كفى اهلل املؤمنني رش القتال. وجاء يف األخبار وقد عمه رسول اهلل  بعاممته. وما 

زالت العاممة حتى يومنا هذا تلبس وإن أصبحت شعارًا لرجال الدين. )املرتجم(.
)2( بفتح األول والثاين عىل وزن حمك بمعنى اجلاهل األبله وبسكون الثاين تأيت بمعنى عتيق. قديم 

عاجز ممزق. )برهان ص722- عميد ص773(.
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بارك)1)- رفيع.

- قال الرودكي:

گزد رسين خواهى بارك ميان. خلخيان خواهى مّجاش مجش 

گلفهشنك)2)- املاء اجلامد املتعلق بامليزاب ويطلق عليه )آب كلفهسنك( 
أيضًا.

- قال الفراالوي:

]آب[ گلفهشنگ))) گشته از فرسدن اى شگفت 

آوخيته. تگون  سيمني  شوشه  چون  مهچنان   

شارك)))- طائر صغري صوته لطيف.

- قال الزينبي:

اال تا رسايند قمرى وسارى. اال تا درا يند طوطى وشارك 

)1( بكرس الثالث خمفف )باريك( عكس كنده أي غليظ. )برهان ص149- عميد ص224(.
)2( بفتح الكاف والفاء والشني عىل وزن كلفخشنك ومعناها وبمعنى الثلج املخروطي الشكل الذي 
أيضًا كلفهشنك وكلفخشنك وكلفهسنك  املسال منه. ويقال  املاء  انجامد  امليزاب بسبب  يكون حتت 

وكلفخسنك ودنكاله ودنكداله وكلفهشيك. )برهان ص926- عميد ص952- نظام ص416(.
)3( هكذا وردت يف الشعر بالكاف الفارسية.

بلبل  وهو  وصغري  أسود  طائر  أنه  ويقال  الببغاء  يشبه  أسود  طائر  ناوك-  وزن  عىل  الراء  بفتح   )4(
اآللة  او  الرببط  بصوت  يشبه  وصوته  رخيم  صوت  له  صغري  طائر  أنه  بعضهم  وقال  اهلزار  البستان 

املوسيقية ذات األوتار األربعة. )برهان ص695(.
- يقول حسن عميد أنه الساري الطائر الصغري ذو الصوت اللطيف له ريش اسود منقط باألبيض 
ويقال سارك وساروك وسار وساره وسارج وسارنك وسارس وشارك وشارو أيضًا ويقال له بالعربية 

زرزور. )عميد ص683(.
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شوشك)1)- الربابة ذات األوتار األربعة.

- قال الزينبي:

گهى رباب زنى گاه بربط وگه جنگ 

گهى چغعانه وطنبور وشوشك وعنقا.  

ايژك)2)- رشارة النارز

- قال الشهيد:

چو زرساو ايژك زو چكان ليكن چو بنشستى 

شدى مهچون پشيزه زر ساوه غيبه وجوشن.  

ترك)))- تركستان)4(.

- قال الدقيقي:

يكچند گاه زير پى آ هوان سمن. اكنون فگنده بينى از ترك تايمن 

)1( بضم األول وفتح الثالث عىل وزن موشك. آلة موسيقية هلا أربعة أوتار تسمى الطنبور أو الربابة 
وتأيت بمعنى طائر القطا الذي هو أصغر من الكبك أي احلجل. )برهان ص741- عميد ص786(.

)2( بكرس اهلمزة عىل وزن ميخك. )برهان ص136- عميد ص213(.
)3( اسم جامع جلميع أهايل بالد تركستان.

)4( صنفها القزويني يف كتاب آثار البالد وأخبار العباد من ضمن مدن اإلقليم اخلامس وهي اسم 
جامع جلميع بالد الرتك وحدها من اإلقليم األول ضاربًا يف املرشق عرضًا إىل اإلقليم السابع وفيها 
عجائب ذكرها صاحب حتفة الغرائب وأبو الرحيان اخلوارزمي يف كتابه املسمى باآلثار الباقية فيها جبل 
فيه ذهب ربام بلغت القطعة الكبرية منه بحجم رأس الشاة وفيها جبل النار فيه غار ما دخلته دابة إال 

ماتت يف احلال وفيها جبل كيلستان ما طار إىل جنبه طائر إال سقط ميتًا.
- تركستان هي منطقة يف آسيا الوسطى بني سيبرييا وبحر قزوين وإيران وأفغانستان واهلند ومنغوليا 

وهي مقسمة بني الصني وروسيا وهي اآلن مكونة من مجهوريات عديدة. )مطالعات املرتجم(.
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جاخشوك)1)- املنجلز

- قال الشهيدي:

اى خواجه با بزرگى وأشغال چى ترا 

بر گري جاخشوك وبرا ومى درو حشيش.  

چكك)2)- طائر.

- قال ابو الشكور:

وگر باشه اى سوى بّطان مپر. اگر بازى اند چكك كم نگر 

فراستوك)))- اخلطاف)4(.

)1( بسكون اخلاء والكاف عىل وزن جارسوق وتأيت بلفظة جاخسوك وجاغسوك أيضًا.
)برهان ص338- عميد ص440(.      

)2( بضم األول والثاين عىل وزن جغك ومعناها عصفور قربة وتأيت بالكاف الفارسية أيضًا.)برهان ص389(.
اليوم إذ تطلق عىل منطقة قرب مدينة الكاظمية املقدسة إىل الشامل قلياًل  وهي لفظة مستعملة حتى 
تسمى الُچُكك بتشديد الضمة باللفظ كالواو وتسمى )أم العصافري( أيضًا وهي أرض منبسطة زراعية 

كان يكثر فيها )القنابر(. )املرتجم(.
)3( بفتح األول وسكون السني. )برهان ص814- عميد ص862(.

)4( اخلطاف بضم اخلاء مجعة خطاطيف ويسمى زوار اهلند وهو من الطيور القواطع تقطع إىل البالد 
الناس بعصفور  البعيدة رغبة يف القرب منهم وتبني بيوهتا يف أبعد املواضع ويعرف هذا الطائر عند 

اجلنة ألنه زهد ما يف أيدهيم من األقوات فأحبوه ألنه يتقوت بالذباب والبعوض.
روى ابن ماجد وغريه عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال جاء رجل إىل رسول اهلل  فقال له: دلني 
عىل عمل إذا عملته أحبني اهلل وأحبني الناس؟ فقال له : )ازهد يف الدنيا حيبك اهلل وازهد فيام أيدي 
الناس حيبك الناس فأما كون الزهد يف الدنيا سببًا ملحبة اهلل تعاىل فألنه تعاىل حيب من أطاعه ويبغض 
من عصاه. وطاعة اهلل ال جتتمع مع حمبة الدنيا وأما كونه سببًا ملحبة الناس فألهنم يتهافتون عىل حمبة 
← الدنيا وهي جيفة منتنة وهم كالهبا فمن زاحم عليها أبغضوه ومن زهد فيها أحبوه(.  
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- قال الزرين الكتاب.

فراستوك. چون  چنني  مرساى  اى قحبه چه يازى زدف بدوك 

متوك)1)- نبل يكون نصله حادًا مرصوصًا بحيث يسهل دخوله يف اجلسم 
ولكن يصعب خروجه منه وال خيرج إال وفيه قطعة حلم.

- قال العامرة:

متوك. بتري  بزد  اورا  خواجه  پرس خواجه دست برد بكوك 

→ وقيل يف اخلطاف ويف الزهد:
حبيبًا ــام  األن كل  إىل  تضحى  كن زاهدًا فيام حوته يـد الورى 
ربيبًا البيوت  يف  مقياًم  أضحى  أو ما ترى اخلطاف حرم زادهم 

ومن عاداته أال يفرخ يف عش عتيق حتى يطينه بطني جديد وإذا مل جيد طينًا ألقى بنفسه يف املاء ثم الرتاب 
فيصنع الطني- ال يلقى الزبل يف عشه أبدًا وينقل زبل أفراخه إىل اخلارج فإذا كربت علمها ذلك.

واخلطاف أنواع منها ما يرتاد سواحل البحار ولونه رمادي صغري أصغر من العصفور يسميه الناس 
سنونو ومنها نوع أخرض عىل ظهره محرة يقتات الفراشات والذباب والزنبور ومنها يألف اجلبال يكون 
طويل األجنحة ورقيقه يأكل النمل ويسمى السامئم يكثر يف املسجد احلرام يعشعش يف األبواب دون 

احلرم ويعتقد الناس أنه هو الطري األبابيل الذي ألقى احلجارة عىل أصحاب الفيل.
أما اخلطاف بفتح اخلاء نوع من السمك البحري له جناحان اسودان عىل ظهرها تطري يف اهلواء ثم تعود 

للبحر وقال أبو إسحق الصايب يصف اخلطاف:
احلدق حممرة  ـــوان  األل مسودة  هنـدية األوطـان زنـجـية اخللــق 
العلق مدامعها  من  فأذرت  حدادًا  إذا رصرصت رصت بآخر صوهتا 
كام رص ملوى العود بالوتر واحلزق كـأن هبـا حـزنـًا وقـد لبسـت لـه 
نفرتق ثم  نلتقي  عــام  كل  ففي  تصيـف لدينـا ثـم تشتـو بأرضـها 

)حياة احليوان الدمريي ص266(.     
اخلطاف يف املنام: مال مبارك ورجل مبارك وامرأة مباركة ومن رأى أن بيته امتأل منها فإنه مال حالل 
واخلطاف يدل عىل األمن والراحة ومن رأى خطافًا وهو يف العرس فإنه يدل عىل أنه يتزوج امرأة هلا 

أمانة وتدبري للبيت وغريه. )تعطري األنام للنابليس ج1 ص252(.
)1( بفتح األول وضم الثاين وسكون الثالث ويقال تلوك. )برهان ص318- عميد ص415(.
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برك)1)- هنر.

- قال اخلرسوي:

برك. ــرود  ب را  غرقه  چه  ــاره  چ چون نمك خودتبه شودچه عالج 

بساك)2) وستاك)))- شجرة العنب.

- قال العامرة:

با تو امروز جفت سبزه منم. من بساك از ستاك بيد كنم 

تراك)))- الطرق.

- قال اخلرسوي:

تراك. بگوش  آسامن  از  وآمد  وان شب تريه كان ستاره برفت 

)1( بفتح األول والثاين عىل وزن فلك بمعنى اسم هنر ونجم السهيل. )برهان ص177- عميد ص255(.
)2( وردت هذه اللفظة ورشحها يف ص92 من املتن.

الفرع  وتطلق عىل  رقيقًا  ينمو جديدًا من األصل ويكون  فرع شجرة  والتاء- كل  السني  )3( بكرس 
اجلديد لشجرة العنب، واحلرصم، وتطلق اللفظة عمومًا عىل كل فرع جديد ألغصان الشجر. وتأيت 

اللفظة بالشني )بشتاك(. )برهان ص624(.
اآلذان  إىل  وتصل  تتكرس  التي  األشياء  أصوات  شق.  هالك.  وزن  وعىل  األول  احلرف  بفتح   )4(

وصوت الرعد. )برهان ص300- عميد ص378(.

رش األرشار من ال يستحي من الناس وال خياف اهلل سحبانه
رش الناس من سعى باألخوان ونسى اإلحسان

رش الناس من كافء عىل اجلميل بالقبيح وخري الناس من كافء عىل القبيح باجلميل
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ونجنك)1)- الرحيان)2(.

- قال اخلرسوي:

زيد هامون بزلف ونجنكى. ونجنك را مهى نمونه كند 

پوك)))- كل يشء رسيع االشتعال ترضم فيه النار لتشتعل.

- قال املنجيك:

گر بر فكند گرم دم خويش بگو گرد 

آنش. زند  زبانه  گرد  گو  ز  پوك  بى   

تكوك)))- وعاء خزيف أو ذهبي اللون أو من أشياء أخرى يرشب فيه اخلمر.

وخرضة  زهرة  كل  عىل  وتطلق  الرحيان  واخلامس  والثالث  الثاين  وسكون  والرابع  األول  بفتح   )1(
معطرة. )برهان ص1186- عميد ص1237(.

)2( الرحيان من اخلرضة املعروفة عند عامة الناس ويستخدموهنا مع الطعام لفوائدها الكثرية وعطرها 
اللطيف ومن فوائدها:

جتفف قمته الزهرية زمن الصيف يف الظل ويستعمل نقيعها يف اهلظم البطني أو متدد املعدة وارختائها 
فهي من خري ما يويص به يف هذا الشأن.

الرحيان منشط وهاظم: ونقيع الرحيان إذا أخذ باردًا منع القيء.
إذا استنشق املصابون بالزكام يمسحون الرحيان نفعهم وأزال الصداع عنهم نافع جدًا للشعر إذ نقيع 

ورقه يفيد يف تقوية الشعر وتنشيطه وقد يكون مانعًا لسقوطه. )مطالعات املرتجم(.
)3( بضم األول وسكون الثاين- بمعنى كل يشء ال لب له وفارغ اجلوف وكل ما يوقد به النار مثل 

القطن والشوك. )برهان ص274- عميد ص345(.
- كل خايل الوسط وما ليس له لب مثل اللوز اخلايل )بادم پوك( وما ال يدوم عند اشتعاله ويصري رمادًا 

كاخلشب اخلايل والفحم. )نظام ج2 ص130(.
)4( بفتح التاء وضم الكاف. قدح اخلمرة. وعاء عىل شكل حيوان مستقيم يرشب فيه اخلمر وتأيت 

بلفظة يكوك وتكوك وبلوك وبلوتك. )عميد ص408(.
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- قال الرودكي:

مى گسار اندر تكوك شاهوار. خور بشادى روزگار نوهبار 

العامة  البقالون، ويسميه بعض  يستعمله  تبوك)1)- طبق خشبي كالدف 
من أهل طوس )بتكان(.

- قال املنجيك:

من فراموش نكردم ونخواهم كردن 

ترا. اشنان  ناوه  وآن  جو  تبوك  آن   

كوك)2)- )كاهو( وهو الذي يقال له بالعربية اخلس)3(.

- قال اخلرسواين:

خواب در جشم آ ورد گويند كوك وكوكنار 

شود. بيخوابى  روى  دا  او  روى  فراق  با   

الفخار عىل صورة حيوانات خصوصًا  أو  الفضة  أو  الذهب  وعىل وزن ملوك وهو وعاء يصنع من 
بصورة األسد وفيه يرشب اخلمر. )برهان ص315(.

ويقول د. حممد معني يف معجمه أنه الوعاء الذي يصنع أيضًا من النحاس. عىل شكل حيوانات مثل 
األسد والثور والطري يرشب فيه الرشاب. )فرهنگ معني ص1128(.

)1( بفتح األول وضم الثاين وسكون الواو والكاف يستخدمه خمتلف البقالني واخلبازين يضعون فيه 
اخلبز. )برهان ص294(.

بفتح التاء وضم الباء- طبق خشبي. وتأيت اللفظة بلفظة )تبكان( و)تنكان( أيضًا. )عميد ص366(.
)2( بضم األول بمعنى اخلس. )عميد ص967(.

)3( قال صاحب حميط املحيط أنه نبات من أحرار البقول ورقه عريض. وهناك خس احلامر وخس 
البقر نبات بري ترعاه األبقار وهو يشبه اخلس املعروف يف مجيع أحواله والعامة تسميه خسيسه.

)حميط املحيط ص231(.        
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البيت  يف  يعلق  كالزنبيل  ويشء  املنزيل  والدجاج  الطري  بيت  كابوك)1)- 
يسمى )كابوك( أيضًا.

- قال ابو الشكور:

مهوار كرد موى وبيو كند موى زرد چون بچه كبوتر منقار سخت كرد 

وز شاخ سوى بام شود باز گرد گرد. كابوك را نشايدو شـاخ آرزو كنـد 

سوك)2)- املصيبة.

- قال الرودكي:

بساكه مست درين خانه بودم وشادان 

چنانك جاه من افزون بد از امري وبيوك.  

كنون مهانم وخانه مهان وشعـر هـامن 

مرا نگويى كزچه شد ست شادى سوك.  

للحاممة  عشًا  تكون  لكي  تعلق  التي  والسلة  الطيور  أعشاش  وبمعنى  كابك  بمعنى  الباء  بضم   )1(
وتلفظ أيضًا )كابك( و)كاواك( و)كاووك(. )عميد ص913(.

أشار  فقد  نادرًا  إال  طويس  أسدي  أوردها  كام  العربية  بالكاف  لدي  املتيرسة  املعاجم  يف  ترد  مل   )2(
لورودها بالكاف العربية عميد صغري ص742، أما أستاذ دهخدا فقد أشار إىل أهنا بالكاف الفارسية 
شعره  يف  الرودكي  ذكرها  إذ  الشعرية  للرضورة  ولعلها  الفارسية  املعاجم  بعض  يف  وردت  وكذلك 

وترمجها أسدي طويس بمعنى )املصيبة(. )املرتجم(.
وبضم السني عىل وزن خوك بمعنى مآتم. عزاء. غم وحزن. )برهان ص678- عميد ص742(.

كام تقدم جتد. كام تزرع حتصد. 
كام أن الصدأ يأكل احلديد حتى يفنيه كذلك احلسد يكمد اجلسد حتى يضنيه. 

كام أن العلم هيدي املرء وينجيه كذلك اجلهل يضله ويرديه



��ل��م���د���ة ��ود ا �ل�ود
� 381�ع�ف�د ا

سوك)1)- شوك سنبلة احلنطة والشعري، ويسمى الكوسج)2( أيضًا )سوك 
ريش(.

- قال الشاكر البخاري:

مانند سوك خوشه جوباد آ زده. اندام دشمنان تو از تري ناوكى 

)غالوك(  عليه  يطلق  املدورة  اخلرزة  مثل  يشء  كل  وژواله-  غالوك))) 
و)زواله( وجمموعة اخلرز تسمى )غالوك(.

- قال اخلرسواين:

ستاره مجله چو غالوكهاى سيم اندود. كام گروهه زرين شده حماقى ماه 

آزفنداق)))- قوس قزح.

- قال األسدي املصنف يف كرشاسف نامه:

گل غنچه ترك وزره آب گري. كـام آزفنداق شـد ژاله تـري 

)1( أشواك سنبلة احلنطة وسيقاهنا رقيقة وطويلة وتأيت للشعري وتسمى داسه أيضًا.
)برهان يف لفظة سوك بالكاف الفارسية ص978- عميد ص742(.    

)2( الكوسج: من مل تنبت حليته إال اليشء اليسري يف ذقنه.
)3( بضم الالم والكاف. )خيام ص307(.

)4( مل أعثر عىل هذه اللفظة بالقاف يف املعاجم املتيرسة لدي وإنام وردت بالكاف الفارسية أو بالكاف 
العربية )وهي األغلب( وقد أشار املحقق حممد دبري سياقى إليها أي بلفظة آزفندك وبفتح حرف الفاء 

وسكون حريف النون والدال. )املرتجم(.
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نوك)1)- رأس كل يشء حاد يقال له نوك.

- قال ابو الشكور:

فراز آ ورم من ز نوك قلم. چو دينار بايد مرا يادرم 

پاليك)2)- حذاء معمول من اجللد.

- قال الرودكي:

از خر وپاليك آنجاى رسيدم كه مهى 

موزه چينى ميخو اهم واسب تازى.  

كليك)))- األحول.

- قال املظفري:

خويشتن را كليك سازم زود. چون ببينم ترا ز بيم حسود 

كلك)))- كذلك هو األحول.

)1( بفتح األول وسكون الثاين- رأس القلم ورأس السكني واخلنجر والسنان ورأس كل يشء حاد 
ورأس األصابع ومنقار الطيور وبضم األول بمعنى منقار الطيور أيضًا. )برهان ص1155(.

- وتأيت نك أيضًا. )عميد ص1207(.
- وتأيت أثناء الكالم بلفظة نك بدون الواو. )نظام ج5 ص394(.

)2( بكرس حرف الالم عىل وزن باريك. نوع من احلذاء اجللدي يربط حول الرجل وتأيت بلفظ يالنك 
أيضًا. )برهان ص235- عميد ص312(.

)3( بفتح الكاف وكرس الالم عىل وزن رشيك عىل قول برهان وبنفس املعنى بكرس الكاف والالم بمعنى 
عني مائلة. حول العني أحول ويقال كذلك لوج وكالز وكلك. )برهان ص932- عميد ص954(.

)4( بضم األول والثاين بمعنى األحول. وتأيت بمعنى داء يف املعدة أيضًا. )برهان ص927- خيام ص358(.
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- قال أبو العباس:

وز فروغش شب تارى تارى شده مر نقش نگني 

كلكا. مــرد  خواند  بر  گنگره  رس  ز   

جمرگ)1)- السخرة ومن ال عمل هلم.

- قال الرودكي:

ديد نش بيكار گرداندو جمرگ. چون فرا آمد بدو آغاز مرگ 

- وقال ابو الشكور:

جمرگ. را  آدمــى  هيچ  مفرماى  چنني گفت هارون مرا روز مرگ 

سرتگ)2)- جلوج وال حياء له وعجول.

- قال الفردويس:

اگر زاد مردى نياشد سرتگ. ستوده بود نزد خرد وبزرگ 

)1( بفتح احلرف األول والثاين عىل وزن تكرك بمعنى الرجل املظلوم. العامل من غري أجرة.
)برهان ص1065(.        

- السخرة. )نظام ج5 ص65(.
)2( بضم احلرف األول والثاين عىل وزن بزرك )وهلا معان أخرى( منها رجل قوي له جثة ضخمة 

وهيكل خشن، وقوال، ومكثار، وشاتم، وسخيف، وكبري، وعظيم، وعصبي، ووقح..
)برهان ص624- طالئي ص334(.      

كيف ينجو من اهلل هاربه. كيف يسلم من املوت طالبه
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بيوگ)1)- عروس وعرس.

- قال الرودكي:

بيوگ. نو  بسان  خانه  اندرين  بس عزيزم بس گرامى شاد باش 

اورنگ)2)- الرسير والعرش.

- قال الفردويس:

نه اورنگ ونه تاج وگر ز گران. بد وگفت بى تو نخواهم جهان 

اورنگ)))- اجلامل ومثلها كلمة )اورند(.

- قال الشهيد:

افروخته از طلعت تو مسند و أورنگ. اى ازرخ تو يافتـه زيبايـى اورنـگ 

آژنگ)))- وجه قاطب.

)1( بفتح األول وضم الثاين وسكون حرف الواو والكاف الفارسية وتأيت أيضًا )بضم األول بالباء 
الفارسية(. )برهان ص226(.

- وتأيت بلفظة )بيو( أيضًا. )فرهنگ فارس د. حممد معني ص635(.
)2( بفتح اهلمزة والراء عىل وزن فرهنگ وهلا معان أخرى مثل )العقل واملعرفة واجلالل واجلامل واجلاه 
واألهبة وهبيج ومكر وحيلة وشأن وشوكة...الخ(. )برهان ص128- خيام ص80- عميد ص207(.

)3( بفتح اهلمزة والراء عىل وزن فرهنگ )املصدر السابق(.
- هلا معان أخرى ذكرت يف اهلامش السابق وقد وردت يف أكثر من موقع منها يف الصفحة 36 من 

األصل. )املرتجم(.
)4( بفتح احلرف الثالث وسكون الكاف الفارسية بمعنى التجاعيد التي تظهر عىل الوجه نتيجة لشدة 

الغضب او اهلرم وكرب السن مع التعب. )برهان ص40- عميد ص53(.
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- قال الفرخي:

بزر گوارى وكردار او وبخشش او 

زروى پريان بريون مهى برد آژنگ.  

تنگ)1)- وادي اجلبل.

- قال املنجيك:

بديده، ديده بدزدد زجا دوى حمتال. بزلف، تنگ ببندد بر آهوى تنگى 

تنگ)2)- مقدار محل محار سكر.

- قال الفرخي:

درين ]بالد[ فزون دارد از هزار كالت 

تنگ. بر  تنگها  دينار  انــدر  يك  هبر   

كنارنگ)))- صاحب طرف ]بلده[ وحامي الثغر.

- قال الفردويس:

پادشا. واو  ــودى  ب كنارنگ  ازين هر دو هر گز نگشتى جدا 

)1( بفتح األول وسكون الثاين مع الكاف الفارسية وهي لفظة معروفة نقيض واسع.
)برهان ص321- عميد ص421(.       

هلا معان أخرى تأيت ترمجتها ورشحها الحقًا لتكرار اللفظة. )املرتجم(.
)2( بفتح األول وسكون الثاين والكاف الفارسية. محل يساوي )300( كيلوغرام.

)برهان ص321- عميد ص421(.       

)3( بضم الكاف أو بكرسها وفتح الراء. حاكم. وايل. حارس احلدود. )برهان ص937- عميد ص958(.
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دژ آهنگ)1)- خبيث النفس يسء السرية وتطلق يف الپهلوية عىل وصف 
النبل واحلربة.

- قال العنرصي:

بيك خدنگ دژآهنگ جنگ دارى تنگ 

بار. دريا  هننگ  وبر  شخ  پلنگ  بر  تو   

غرماسنگ)2)- خبز مشبع بالدهن املغيل.

- قال ابو الشكور:

گـر مـن سنــگـم بــاتـو غ�رم�اسن�گم 

ور ز آنك تو چون آبى، باخسته دمل نارى.  

شتالنگ))) وپژول- كعب القدم.

- قال احلكاك:

گرفتم رگ او داج وگرفتمش بدوچنگ 

تنگ. من  بر  از  ونشست  عزرائيل  بيامد   

)1( بالكاف الفارسية وعىل وزن دز آهنج ومعناها وتعني يسء السرية والتفكري. غضوب. عصبي. سنان 
صغري. حربة ذات رأسينز رشس الطبع. منتقم. مؤذ. )برهان ص488- خيام ص190- عميد ص577(.
)2( بفتح الغني عىل وزن رنگارنگ. خبز رقيق وخبز دهني وتأيت بلفظة غرياسنك أيضًا. وبفتح األول 

والثاين وبدل امليم ياء حطي أيضًا. )برهان ص792- عميد ص843(.
)3( بكرس األول وفتح الالم وسكون النون والكاف الفارسية. عظم كعب القدم وهو العظم الذي 

يقع بني مفصل القدم والساق ويسميه العرب الكعب. )برهان ص710(.
- ويقال له )بجول( و)يزول( و)وزول( و)اشتالنك(. )عميد ص764(.
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چنان منكر لفچى كه بـرون آيد از رنـگ 

شتالنگ. ز  زانــو  بر  جانم  بياوردش   

غرنگ)1)- صوت البكاء)2( الرقيق يف احللق.

- قال املنجيك:

كار من در هجر تو دايم نفري ست وفغان 

شغل من در عشق تو دايم غريوست وغرنگ.  

غنگ)))- خشبة املعصارة التي يعلق يف طرفها حجر ألجل عرص الزيت.

- قال املنجيك:

كوش زبرون آى ازين غنگ غم. چند بـوى چنـد نـديـم الّنــدم 

)1( بفتح الغني والراء عىل وزن پلنك. )برهان ص792(.
)2( ذكر املحقق حممد دبري سياقى أن لفظة كريه من إحدى الطبعات گربه أي القطة بمعنى مواء القطة 
ومل أعثر عىل هذا املعنى يف املعاجم املتيرسة يل ويالحظ نظام ج3 ص726 الذي يشري إىل گربه عند 

رشح لفظة غرنك ويورد نفس الشاهد الشعري والشاعر. )املرتجم(.
)3( بفتح األول وسكون الثاين عىل وزن رنك. صدى وصوت عال وتقال للحامر واحلصان أيضًا.

)برهان ص802- عميد ص851(.      

بآخرينا أناخ  الناس  عىل  إذا ما الدهر جر كالكله 
سيلق الشامتون كام لقينا فقل للشامتني بنا أفيقوا 
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رنگ)1)- عنز جبيل.

- قال الفرخي:

ز رس بربد شاخ وزتن بدرد پوست 

رنگ. تو  كام  ــرزه  هب گــاه  يصيد   

رنگ)2) )أخرى(- اإلبل التي تريد احلمل يف أرحامها.

- قال الفرخي:

كا روانى بيرسا كـم داد جـمله بـاركـش 

كا روانى ديگرم بخشيد بختى مجله رنگ.  

رنگ))) )أخرى(- احليلة واملكر.

- قال الفرخي:

وگـر بجنـگ نيـاز آيـدش بـدان كوشـه 

كه  گاه جستن از آنجا چكونه سازد رنگ.  

)1( بفتح الراء وبكرس الراء هلا معان كثرية أوردها برهان قاطع وعددها ثالثة وثالثون معنى. عنز 
جبيل. )برهان ص549(.

ذكر فرهنگ نظام معاين كثرية جدًا ومنها املعاين التي تقال عىل سبيل املجاز واملركبات وأورد شواهد 
هي  صفحات  ثالث  يف  سطرًا   66 من  أكثر  اللفظة  هلذه  خصصها  التي  األسطر  وبلغت  شعرية. 

ص186، 187، 188 من اجلزء الثالث. )املرتجم(.
)2( بفتح وبكرس الراء. )برهان ص549(.
)3( بفتح وبكرس الراء. )برهان ص549(.
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- قال املعّزي:

آمد آن ماه دو هفته باقبـاى هفـت رنگ 

زلف پر بند وشكنج وچش پر نرينگ ورنگ.  

رنگ)1) )أخرى(- املنفعة.

- قال الكياحسيني القزويني:

از جان وروان خويش رنگت كردم 

نكنى. رنگى  خويش  زلبان  مارا   

- قال املعّزي:
مرا از آن لب ياقوت رنگ باشد رنگ. مگر چو پرده رشم از ميان بـردارد 

فدرنگ)2)- اخلشبة التي يدق هبا غسالوا املالبس الثياب ويتخذوهنا أيضًا 
بأيدهيم يف العراك)3(.

- قال اخلطريي:

پاى بريون منه از پا يگه دعوى خويش 

فدرنگ. فراخت  كون  بدر  نيارى  تا   

)1( بفتح وبكرس الراء. )برهان ص549(.
)2( بفتح الفاء والراء عىل وزن خرجنك من معانيها )خشبة توضع خلف الباب إلغالقه. وخشب 

الغسالني وتقال أيضًا فراوند وفدوند. )برهان ص812- عميد ص861(.
)3( تذكرنا هذه اخلشبة بعىص موسى عىل نبينا وآله وعليه أفضل الصالة والسالم عندما سأله الباري 
ُأ َعَلْيَها  عز وجل عام يف يمينه بقوله سبحانه وتعاىل: َوَما تِْلَك بَِيِمينَِك َيا ُموَسٰى * َقاَل ِهَي َعَصاَي َأَتَوكَّ
← ا َعىَلٰ َغَنِمي َويِلَ ِفيَها َمآِرُب ُأْخَرٰى سورة طه: اآليتان 18-17.    َوَأُهشُّ هِبَ



��ة �وْ��سَ
ُّ

��ل���ط ��َس�َد���ة ا
�ل��أ

� �� ا
َ
��ل  اأ

ُ
�و�ف

��ْف��سُ
َ
��لم رْ��س ا

��ل��ُف َ��ة ا ��ف
ُ
�ْم ��ل

َ
�ُم�ْع��ف 390

نرينگ)1)- احليلة.

- قال الفرخي:
ونرينگ. حيلت  ندانند  برد  بكار  ز هيچگونه بدو جاودان حيلت ساز 

هنگ)2)- القوة والقدرة.

- قال الكسائي:
اى ز دوده سايه تو زآينه فرهنـگ زنـگ 

بر خرد رسهنگ وفخر عامل از فرهنگ وهنگ.  

ارتنگ)))- كتاب رسوم ماين ويف اللغة الدرية رأيت الكلمة بالثاء بداًل من 
استهزاء. وتقال نرينج  بمعنى مكر. حيلة. سخرية.  النون والراء عىل وزن ومعنى نرينج  بفتح   )1(

أيضًا. )برهان ص1162- خيام ص499- عميد ص1211(.
- احليلة والسحر وأمثال ذلك. )نظام ج5 ص405(.

)2( بفتح األول وسكون الثاين والكاف الفارسية. هلا معان متعددة منها: ثقيل ومتمكن وقور وقصد 
وفائض  وكثري  ووافر  وطاقة  وقدرة  وقوة  يشء  ألي  ومقدار  وزن  اجلبل.  يف  وكهف  وغار  وإرادة 

ومغموم حمزون وذكي وعاقل وعامل وعارف وقوم وقبيلة وجيش...الخ. 
)برهان ص1216- خيام ص520- عميد ص1261(.     

)3( بفتح األول والثالث عىل وزن فرهنگ مرسم ومنحت لألصنام الطينية واسم لكتاب مصور فيه 
صور مجيلة جدًا مطابقة للتامثيل واألصنام املانوية. )برهان ص70(.

- ويف لفظة ازتنگ اورد حسن عميد يف معجمه الفاريس أنه اسم كتاب ماين الذي حيتوي عىل رسوم 
وصور خمتلفة مجيلة جدًا. وترد الكلمة باأللفاظ اآلتية: ارتنك، ارثنك، ارسنك، ارژنك، وقد وردت 

يف أسطورة الشاهنامة بأهنا اسم بطل واسم شيطان. )عميد ص108(.
البادية. قال: ما بيدك؟ قال: عصا  → )لطيفة( لقى احلجاج أعرابيًا فقال: من أين أقبلت؟ قال: من 
أركزها لصاليت وأعدها لعدايت، وأسوق هبا دابتي وأقوى هبا عىل سفري وأعتمد عليها يف ميش ليتسع 
هبا خطوي وأعرب هبا النهر فتؤمنني وألقي عليها كسائي فيسرتين من احلر، ويقيني من القر وتدين ما بعد 
مني وهي حممل سفريت وعالقة أدوايت ومشجب ثيايب أعتمد هبا عند الرضاب وأقرع هبا األبواب وأتقي 
هبا عقور الكالب. تنوب عن الرمح يف الطعان وعن احلربة عند منازلة األقران ورثتها عن أيب وأورثها 
بعدي ابني وأهش هبا عىل غنمي ويل فيها مآرب أخرى كثرية ال حتىص. )جواهر األدب ج1 ص310(.
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التاء أي )آرثنگ(.

- قال الفرخي:

هزار يك زان كاندر رسشت او هنر ست 

ارتنگ. در  نيست  كه  مهانا  ونقش  نگار   

ويسمى  بذوره  عىل  للحصول  أرضه  يف  يرتك  الذي  اخليار  باشنگ)1)- 
)غاوشو( أيضًا.

- قال املنجيك:
آن سگ ملعون برفت اين سند را از خويشتن 

ماند. برجاى  ايــدرش  باشنگ  مانند  را  ختم   

فنگ)2)- حرشة تأكل اخلشب شبيهة بالدود لوهنا أخرض.

- قال احلكاك:
بامند ستم دلتنگ بخانه در چون فنـگ 

ز رسما شده چون نيل رسو روى پر آژنگ.  

)1( بفتح حرف الشني عىل وزن آهنگ. )برهان ص153- عميد ص230(.
- خيار كبري يرتك من أجل االحتفاظ ببذوره وكذلك يشمل البطيخ وأمثاله وتأيت بلفظ )ياشنگ(. 

)پاشنگه(. )پاشنا(. )پاجنگ(. )پاهنگ(. )شنگ(. )يازنگ(. 
)فرهنگ فاريس. د. حممد معني ص460 663(.     

التشتت.  الذل.  البؤس.  الفارسية ومن معانيها سوء احلظ.  الثاين والكاف  الفاء وسكون  بفتح   )2(
مضطرب. من غري رأس. والنبات املر جدًا الذي يسمى بالعربية حنظل.

)برهان ص841- عميد ص883- عبد النعيم ص114 و205(.    
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سرينگ)1)- العنقاء)2(.

- قال الفرخي:

 )3(-

نارنگ)))- نارنج)5(.

)1( بكرس السني وفتح الراء عىل وزن بى رنك. )برهان ص685- عميد ص748(.
املخلوقات والدمريي يف حياة  القزويني يف عجائب  له رقبة طويلة وذكر  العنقاء- طائر خرايف   )2(
احليوان الكربى صفات هلذا الطائر ال يستحسن ذكرها لوجود أوصاف وقصص ال تعقل خصوصًا 
وأن أحدًا مل يرى العنقاء وقال اجلاحظ: )األمم كلها ترضب املثل بعنقاء يف اليشء يسمع وال يرى(. 

كام قال أبو نؤاس:
املثل ويف  امللوك  بسط  يف  تصور  ومـا خيـره إال كعنقـاء مغـرب 
حتل وما  متر  أن  ما  صورة  ترى  حيدث عنها الناس من غري رؤية 

)املرتجم(.         
)3( الكلمة خالية من الشاهد ويف فرهنگ شعورى شاهد ذيل بالبيت الشعري اآليت كام أفاد األستاذ 

دهخدا:
سرينگ. نگارين  رنــگ  بصد  آكنده  مهه عامل ز فتوح تو نكارين كشته مهجو 

)4( بفتح الراء وبالكاف الفارسية عىل وزن نارنج ومعناها. )برهان ص1118- عميد ص1167(.
باسقة  أنه حامض جدًا شجرته  بالربتقال إال  أنواع احلمضيات شبيه  النارنج- نوع مشهور من   )5(
النارنج يف  بالقّداح. وقد ذكر  يعرف  الربيع  رائحة طيبة يف مواسم  أبيض ذو  دائمة اخلرضة. وردها 

األشعار منها قول ابن املعز:
من خالص الذهب الذي مل خياط وكأنـام النارنـج فـي أغصانـه 
تسقط. مل  ــوه  ج يف  فتعلقت  كرة رماها الصوجلان إىل اهلوا       

وقال آخر:
املثل يــرضب  الــربايــا  يف  بمثله  انظـر إلـى منظـر تلهيـك هبـجته 
نار تلوح عىل األغصان يف شجـر               ال النار تطفأ، وال األغصان تشتعل.

وقال آخر:
حقاق عقيق قد ملئن من الدر وأشجار نارنج كأن ثامرها 
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- قال الفرخي:

نارنگ نارون  شاخ  از  نيايد  بورن  مهيشه نا زدرخت سمن نرويد گل 

زراغنگ)1) وزراغن)2)- كال الكلمتني أرض قذرة ورميلة.

- قال العسجدي:

مهه سنگالخ ومهه شوره يكرس. زميـن زراغنگ وراه درازش 

زغنگ)))- فواق)4(.

- قال الشاكر البخاري:

مرا رفيقى پرسيد كني غريوز چيست 

جواب دادم كز عزم نيست هيچ زغنگ.  

)1( بفتح الغني وسكون النون والكاف العربية عىل قول برهان ص574.
بفتح الزاي والغني عىل قول حسن عميد ص658 بمعنى زاراغنك وزارعنك.

)2( من مرادفات زراغنك وزراغنك بفتح الغني وتأيت زراغش )املصدر السابق بلفظة زراغنك(.
عني  نظرة  مقدار  حلظة.  ملحة.  وبمعنى:  پلنك  وزن  عىل  الفارسية  والكاف  والثاين  األول  بفتح   )3(

واحدة وتلفظ )زغگ(. )برهان ص581- عميد ص663(.
اسمها  ومرص  الشام  بالد  ويف  وشهيگه  فهيگه  العامة  ويسميها  العالية.  الشهقة  ترجيع  فواق-   )4(
احلازوقة. ومن الناحية الطبيعية كثرهتا واستمرارها خطري. ويف احلاالت املعتاد ال رضر فيها ولدى 
إشغاله  ومنها  مرعبة  شبه  حركة  أو  بصوت  الشخص  مفاجئة  منها  إلزالتها  خمتلفة  عادات  الناس 

بحديث ذات طابع مثري جدًا. )املرتجم(.

إذا نطقت فأصدق. إذا ملكت فأرفق. إذا أعطيت فاشكر. إذا ابتليت فاصرب. إذا عاتبت فاستبق. إذا 
عاقبت فأرفق. إذا أحببت فال تكثر. إذا أبغضت فال هتجر. إذا صنعت معروفًا فاسرته. إذا صنع إليك 

معروفًا فانرش.
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شرتنگ)1)- الشطرنج)2(.

- قال النجار:

تا جزا ازبيست وجهارش نبود خانه نرد 

مهچو دوسى ودوخانه ست هنادش شرتنگ.  

إال  النار  فيها  تؤثر  ال  صلبة  ثمر  بذات  ليست  جبلية  شجرة  زرنگ)))- 
قلياًل ربام أثر يف حطبها.

)1( بالكاف الفارسية عىل وزن شطرنج ومعناها. )برهان ص711(.
بالقصة  نلخصه  سبب  ولوضعها  أقدمها  ومن  العامل  أنحاء  مجيع  يف  املعروفة  اللعبة  الشطرنج-   )2(
التالية: كان يف اهلند ملك يسمى )جهور( له زوجة من بنات امللوك موصوفة بالرأي والعقل. رزق 
امللك.  ثم مات  له ولدًا أسامه )طلخند(  فتزوجها أخوه فولدت  امللك  منها ولدًا أسامه )كو( ومات 
بينهام عقارب الشحناء واحلسد  تسلمت الزوجة دفة احلكم إىل أن بلغ الصبيان مبلغ الرجال. دبت 
واحلقد من أجل كريس العرش وانشق الناس واجليش والقادة وتقاتل اجليشان فغلب )كو( )أحسنهام 
خلقًا( أخاه فلام رأى هذا األخري خسارته انحنى عىل قربوس رسجه وهو عىل ظهر الفيل فخرجت 
روحه من األسف واهلم. فبكاه أخوه. علمت األم بذلك فحزنت حزنًا عظياًم وكادت أن حترق نفسها 
فمسكها ابنها وأقسم هلا أنه مل يقتله بل نصح له. فقالت أريد أن أرى كيف كانت املعارك بينكام. فجمع 
علامء اهلند وأمرهم بعمل فكر يف صورة املعرتك فكان الشطرنج. وكان يلعب به عندها فتتعرف عىل 

أحوال ذلك املعرتك الذي جرى بني ولدهيا إىل أن قضت نحبها.
وأن  اهلند  هو  الشطرنج  مهد  أن  وأرجحهم  عديدين  وأناس  كثرية  أمم  إىل  الشطرنج  نسبة  اختلفت 
واضعه صصه بن داهر اهلندي. والعرب أخذوه من الفرس والفرس أخذوه من اهلند واسمه العريب 
كلمة  )جتورنگا(  السنسكريتية  عن  حمرف  وهذا  شرتنگ  او  جرتنگ  الفارسية  من  معربة  شطرنج 
تكررت يف شعر قدماء اهلند وصفًا للجيش وهي مركبة من جتور أي أربعة وانگا أي عضو. وتعني 
اخليل والفيلة والعجالت والرجالة وتقال اللفظة أعجمية مكونة من )شش رنگ( معناها ستة ألوان 

وهي الشاه والفرزان والفيل والفرس والرخ والبيدق.
كان املأمون ال جييد اللعب بالشطرنج ويقول عجبت من نفيس كيف أدبر ملك األرض من الرشق إىل 

الغرب وال احسن تدبري رقعة ذراعني يف ذراعني. )مطالعات املرتجم(.
)3( بفتح الزاي والراء عىل وزن خدنگ. )برهان ص577- عميد ص660(.
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- قال املنجيك:
چنان بگريم گر دوست بار مـن نـدهـد 

كه خاره خون شود اندر شخ وزرنگ زگال.  

رشنگ)1)- عشب مر مثل السم.

- قال الرودكي:
هـمه بتنـبـل وبندسـت بـاز گشتــن او 

رشنگ نوش آميغست وروى زر اندود.  

وننگ)2)- رأس عنقود العنب الذي به يرشب املاء.

-قال الفرخي:
سال وماه از گريستن جو وننگ. شاد باش ودو چشم دشمن تو 

شنگ)))- خرطوم الفيل.

- قال ابو الشكور:
تاكى كند او خوارم تاكـى زنـد او شنگم 

فر سوده شوم آخر گر آهى وگر سنگم.  

)1( بفتح الشني والراء عىل وزن پلنك وتقال لنوع من األعشاب الربية فيه ثمر صغري يشبه البطيخ إال 
أنه مر جدًا مثل السم يسميه العرب باحلنظل. وتلك شجرة أوراقها كثرية املرارة إذا ما أكلها احليوان 

مات لوقته. )برهان ص717- عميد ص769(.
)2( بفتح األول والثاين عىل وزن پلنك. )برهان ص1187- عميد ص1238(.

واللص.  املبالغة.  املكابرة.  أيضًا:  معانيها  الفارسية- ومن  والكاف  الثاين  األول وسكون  بفتح   )3(
وقاطع الطريق. )برهان ص737(.



��ة �وْ��سَ
ُّ

��ل���ط ��َس�َد���ة ا
�ل��أ

� �� ا
َ
��ل  اأ

ُ
�و�ف

��ْف��سُ
َ
��لم رْ��س ا

��ل��ُف َ��ة ا ��ف
ُ
�ْم ��ل

َ
�ُم�ْع��ف 396

شنگ)1) ومشنگ)2)- بمعنى )شنكل( و)منكل( أي لص قاطع طريق.

- قال اخلطريي:

جـه زنـى طعنه كه با هيـزان هيزند هـمه 

كه تويى هيز وتويى مسخره وشنگ ومشنگ.  

- قال القريع الدهر:

 شعر بى رنگ وليكن شعرا رنگ برنگ 

مهه چون ديو دوان ومهه چون شنگ ومشنگ.  

مذنگ))) وتزه)))- أسنان املفاتيح.

- قال القريع الدهر:

هـمه آويـخنه از دامـن دعــوى ودروغ 

چون كفه از كس گاو وچو كليدان ز مذنگ.  

يأيت بحركات جيدة  الذي  الشخص  الفارسية. وبمعنى-  الثاين وبالكاف  بفتح األول وسكون   )1(
ولطيفة وظريفة. وتأيت بمعنى مكابرة ومبالغة واخليار الذي يبقى من أجل أخذ بذوره وشجرة الرسو. 

وخرطوم الفيل. )برهان ص737(.
)2( بضم األول عىل وزن تفنك- لص وقاطع طريق. )برهان ص1086- عميد ص1097(.

)3( عىل وزن مدنك ومعناها. مفتاح خشبي. أسنان املفتاح. حلقة القفل. واخلشبة التي توضع خلف 
الباب. )برهان ص1069(.

)4( بفتح األول- سن مفتاح. )طالئي ص187 يف لفظة تز(.
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غدنگ)1)- يسء املظهر وأبله املنظر.

- قال القريع الدهر:
مهه چون غول بيا بان مهه چون مار صليب 

مهه برمره نجدى مهه چون كاك غذنگ.  

منگ)2)- القامر.

- قال القريع الدهر:
نشكيبند ز الف ونشكيبند ز منگ. نشكيبند زلوس ونشكيبند زفحش 

پشنگ)))- آلة الطيانني)4( أو البريم وهو ميل من احلديد يثقب به اجلدار 
واألرض.

- قال احلنيفك اإلسكايف:
بادوات وقلم وشعرچه كارست ترا 

خيز وبردار تش ودسرته وبيل وپشنگ  

أبله. جاهل. بدون عقل.  الفارسية عىل وزن خدنگ وتأيت بمعنى  بالكاف  )1( بفتح األول والثاين 
أمحق. وبال ثبات. )برهان ص789- عميد ص840(.

- هكذا جاءت يف املتن بالدال ويف الشعر بالذال.
)2( بفتح األول وسكون الثاين- هلذه اللفظة معان عديدة أورد منها برهان قاطع أكثر من عرشة معان 
يف ص1098 وزاد عليه فرهنگ نظام يف ج5 ص246. واكتفى آموزگار بأقل من ذلك ومن املعاين 
ما يأيت: طرز. قاعدة. قانون. لعبة القامر. والعب القامر. وحمل لعب القامر. اللغو والكالم اجلزاف. 

خداع ومكر. لص. وقاطع طريق. مزور. تثاؤب. تكرس البدن. شجرة بزر النبج..الخ
)برهان ص1098- عميد ص1145(.      

)3( بفتح األول والثاين عىل وزن پلنك. )برهان ص262- عميد ص336(.
)4( الطيانون: العاملون بالطني يف البناء كصانعي اآلجر ونحوه.
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ليونگ)1) وهلباك وپنريتن وهبولنگ- هذه كلها بمعنى الشك.

- صدق الغمناك:
وآن زر از تو باز خواهد آنك تا اكنون ازو 

چو غرى خوردى مهى وطايفى وليولنگ.  

غاوشنگ)2)- عصا راعي البقر هيش هبا عىل بقره.

- قال الطّيان:
غاوشنگى بكف آوردش گزين. مرد را هنامر خشـم آمـد ازيــن 

شفرتنگ)))- رضب من اخلوخ.

- قال العسجدي:
با سامع چنگ باش از چا شتگه تا آن زما نك 

بر فلك پيدا شود پروين چو سيمني شفرتنگ.  

ترنگ)))- صوت القوس.

- قال العنرصي:

از دل وپشت مبارز مى بر آيد صد تراك 
ترنگ. يك  آيد  خرسو  كامِن  عاىل  كززه   

)1( بكرس الالم األول وفتح الالم الثاين عىل وزن ديورنك- الكشك األسود )نوع طعام( ويقال له 
ترف وقرة قروت. )عميد ص1024(.

)2( بسكون الواو وفتح الشني ويقال أيضًا غوشنك. )برهان ص787- عميد ص839(.
)3( بفتح األول والثالث والرابع وسكون النون وبالكاف الفارسية اسم لنوع من الفاكهة لوهنا أبيض 

وأمحر بصفرة تشبه اخلوخ ويقال هلا شفرنك وشفتلنك. )برهان ص 721- عميد ص773(.
)4( بفتح التاء والراء عىل وزن خدنك. )برهان ص306- عميد ص384(.



��ل��م���د���ة ��ود ا �ل�ود
� 399�ع�ف�د ا

بادرنگ)1)- األترج.

- قال املنجيك:

يا سمن آمد بمجلس بابنفشه دست سود 

بادرنگ. محله كردند وشكسته شد سياه   

آذرنگ)2)- احلزن واملحنة الصعبة.

- قال ابو الشكور:

تو از مهر او روز وشب چون هننگ. زفـر زنـد جـان وتنـت آذرن�گ 

- وكذلك قال أبو الشكور:

نرست آهن از سنگ بى آذرنگ. بآهن نگه كن كه بر يدسنـگ 

كرأس  مصنوعة  ألهنا  الثور  برأس  املسامة  فريدون،  هراوة  گاورنگ)))- 
الثور.

- قال الفردويس:

گاورنگ. گرزه  اندرون  بجنگ  بيامد خروشان بدان دشت جنگ 

)1( بفتح الراء وسكون النون وبالكاف الفارسية وهلا معان أخرى يف املعاجم الفارسية منها: احلصان 
اجللد الرسيع ونوع من اخليار ومهد...الخ. )برهان ص144- عميد ص220(.

)2( بفتح الذال والراء عىل وزن الله رنك ومن معانيها )املشقة واملحنة وأمل وجهد وسعي واضطراب 
وهالك ودمار...الخ(. )برهان ص35- عميد ص48(.

)3( بفتح الراء عىل وزن آبرنگ هراوة فريدون التي عىل هيئة رأس الثور.
)برهان ص970- عميد ص976(.       
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نيملنگ)1)- الكنانة.

- قال الفرخي:

بروز كار زار خصم وروز نام وننگ تو 

فلك در گردن آويزد شغا ونيم لنگ تو.  

كنگ)2)- األمرد)3( الضخم اجلثة.

- قال العسجدي:

حمكم سطرب ساقى زين گرد ساعدى. كنگى بلند بينى كنگى بزرگ پاى 

مچاچنگ)))- )5(

- قال أبو العاصم:

وآن تو بر كفشگر زهبر مچاچنگ. مال رئيسان مهه يسايـل وزايـر  

)1( بفتح الالم وكرسها وبالكاف الفارسية وتعني موضع السهام اجلعبة. الكنانة. عدل واحد وهو املكان 
الذي يوضع فيه القوس واألسهم ويربط باحلزام ويأيت محل محار واحد عدل واحد. )برهان ص1165(.

- نيم لنك. حاوية القوس. )نظام ج5 ص312(.
وبكرس  قاطع  برهان  قول  عىل  الفارسية  وبالكاف  الثاين  احلرف  وسكون  األول  احلرف  بكرس   )2(
الكاف والنون عىل قول حسن عميد بمعنى فتى أمرد خشن وقوي البدن. وتأيت يف اللغة أيضًا بمعنى 

عديم احلياء وصلف العني وخسيس. )برهان ص942- عميد ص962(.
)3( األمرد هو الشاب الذي طر شاربه ومل تنبت حليته بعد وفرس أمرد أي ال شعر عىل ثنيته ويقال 

فرس جيد أيضًا، ولذلك يقال )مرد عىل جرد( أي شاب مرد عىل خيول جرد. )املنجد ص755(.
- تأيت بلفظة كنده أيضًا إذ تعني الفتى األمرد الضخم اجلثة. ينظر فرهنگ طالئي لفظة كنده. )املرتجم(.

)4( بضم امليم وفتحها. )عميد ص1056(.
)5( مل أجد ما يربر من ترمجتها كام أوردها أسدي طويس وأكتفي بالقول أهنا )آلة صناعية تستخدمها 

املومس(. )املرتجم(.
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باجنگ)1)- باب مكسور يمكن النظر من خالله بعني واحدة.

- قال أبو العاصم:

تا بربند ازدر دريچه وباجنگ. مال فراز آورى بكار ندارى 

لفظة  أن  منفذ وباب صغري ويظهر  آهنگ.  منفذ وباب صغري. )د. معني ص433(، عىل وزن   )1(
باجنك مصغر باجه وباجه خمفف بادجه وبادجه بمعنى بادكري )عبار هوائي( ومنفذ... واهلل أعلم.

                   )برهان ص140(.

القريب الفرج  من  تيأس  وال  إذا ضاق الزمان عليك فاصرب 
النجيب بالولد  يأتيك  عسى  وطب نفسًا فإن الليـل حبـىل 

عليه ـــزده  ت وال  ــوم  ي ــري  غ ال تزر من حتب يف كـل شهـر 
عليه العيون  تنظر  ال  ثــم  فاجتالء اهلالل يف الشهر يوم 

يدع وما  يبقي  ما  وللحوادث  يفنى احلريص بجمع املال مدته 
ينتفع تبنيه  بالذي  وغريها  كـدودة القـز ما تبنيـه هيلكها 

غد بــلــوغ  ــن  م يقني  ــىل  أع يــا مــن يعــد غـدًا لتوبتــه 
العدد ــر  آخ يومك  ولعل  أيــام عمــرك كلــها عــدد 

ذوو العيوب حيبون إشاعت معايب الناس ليتسع هلم العذر يف معايبهم

ومن وصايا لقامن البنه: )يا بني من حني سقطت من بطن أمك استدبرت الدنيا واستقبلت اآلخرة 
وعليك  مستقبلها  أنت  لدار  فتزود  استدبرت،  ما  إىل  منك  أقرب  استقبلت  ما  إىل  يوم  وأنت يف كل 

بالتقوى فإهنا أربح التجارات.
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ل

ورد هذا احلرف يف القرآن الكريم )32522( مرة وجاء يف الدعاء:
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واحلرف  الفارسية  األحرف  من  والعرشون  الثامن  احلرف  هو  والالم- 
اجلمل  حساب  يف  وعدده  العربية  األحرف  تسلسل  يف  والعرشون  الثالث 

.)30(

والالم- يف العربية تعني الشجر املثمر. قال الشاعر الثقفي:

يرتعد الري  رياح  من  والمها  أصبحت يف روضة زهراء مونقة 
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بال)1)- يقال )ببال(، أي جعله عاليًا كثريًا.

- قال العنرصي:

وانگه هزار سال بملك اندرون ببال. شاها هزار سال بعـّز اندرون بـزى 

بال)2) )أخرى(- عضد.

- قال الكسائي:

دل نرم كن بآتش واز با بزن مرتس 

كز ختم مرد مانت برونست پر وبال.  

يال)))- العنق.

- قال العنرصي:

ز بنده بودن او چون كشيد بايد يال. از و رسيده بتو نقد صد هزار درم 

فتال)))- بمعنى قلع اليشء من حتت موضعه.

)1( بسكون الالم. )برهان ص154(.
)2( بسكون الالم. تطلق عىل اجلزء املوصل بالكتف حتى مفصل الذراع عند اإلنسان ومن الكتف 

حتى الركبة عند احليوانات املجرتة. وتقال للمرفق. )برهان ص154- عميد ص232(.
- هلذه اللفظة معان أخرى ذكرت يف مكان آخر قبل هذا لتكرار اللفظة. )املرتجم(.

)3( عىل وزن بال. تعني الرقبة. تقال لكل رقبة رقبة إنسان أو رقبة احليوان وتعني أيضًا شعر رقبة 
احلصان وتأيت يال وكوپال كناية عن اجلسم والبدن القوي وبمعنى قامة وارتفاع وقوة العضد.
)برهان ص1228- عميد ص1272(.      

)4( بفتح الفاء عىل وزن كامل وبمعنى التواء وانحناء وفصل وفسخ وأثر الشجرة اجلديدة وفسخ أي 
يشء. )برهان ص810- عميد ص858(.
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- قال العامرة:

بر رس ميخواره برگ گل بفتاليد. باد بر آمد بشاخ سيب شكفته 

- وقال الشاهسار:

گهر فتال شد اين ديده از جفاى كسى 

فتال. ريز  متام  اورا  من  نزد  بود  كه   

نال)1)- القلم ويقال أنه اخلشب الرفيع الذي يكون يف وسط القلم.

- قال الفرخي:

از لب جوى عدوى تو بر آمد ز نخست 

زين سبب كاسته وزرد ونوان باشد نال.  

هنال)2)- شجرة حديثة الغرس.

- قال العنرصي:

فزون زانك ديگر درختان بسال. بيك مـاه بـاال گرفـت آن هنال 

)1( عىل وزن سال- قصبة خالية من الوسط- والعرب تسميه املزمار وبمعنى قلم الكتابة وكذلك إذا 
كانت القصبة مملوءة الوسط، وقصب السكر، وهنر صغري وساقية كبرية، واسم لطائر صغري له صوت 

لطيف. )برهان ص1122(.
)2( بكرس احلرف األول عىل وزن وصال. ومن معانيها: فراش وأريكه. وساده. سجاده. متكأ وتقال 

للصيد مثل مكان اختباء الصياد. )برهان ص1157- عميد ص1209(.
- شجرة حديثة الغرس وشجرة فتية. )نظام ج5 ص398(.
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الل)1)- اللعل)2(.

- قال العنرصي:

دولب چو نار كفيده دوبرگ سوسن رسخ 

دو رخ چو نار شكفته دو برگ الله الل.  

زال)))- العجوز املسن الضعيف، ومثلها كلمة )زر( وأطلق عىل أيب رستم 
املسمى )زال( كلمة )زر( ألنه مولود من أم شعر رأسها أبيض.

- قال املنجيك:

اين ساخلورده زال وبن انبانرا. يارب چـرا نرّبد مـرگ ازما 

هال)))- اهلادئ املطمئن.

- قال الدقيقي:

)1( عىل وزن مال، الياقوت، اللون األمحر، أبكم. )برهان ص1027(.
)2( من األحجار الكريمة.

- تشري املعاجم الفارسية إىل أن لفظة لعل العربية وهو نوع من األحجار الكريمة مثل الياقوت ويشري 
أدى شري يف معجمه األلفاظ الفارسية املعربة ص142: اللعل حجر كريم تعريب الل وأصل معناه 
األمحر. وكذلك يشري كاتوزيان يف معجمه إىل أن لعل عربية أما حميط املحيط واملنجد يف اللغة يشريان 

إىل فارسيتها. )املرتجم(.
أبيض. واسم أيب رستم ألنه ولد  تدل عمومًا عىل شيخ كبري هرم شعر رأسه  )3( عىل وزن سال- 

وشعره أبيض وهلذا السبب أطلق عليه هذا االسم. )برهان ص568- عميد ص653(.
)إن أسدي طويس يشري إىل أنه ولد من أم شعر رأسها أبيض وبرهان قاطع وعميد يشريان إىل أنه ولد 

وشعر رأسه أبيض وهلذا السبب اسمه )زال( ومن املحتمل أن الوالدة واملولود كانا بشعر أبيض(. 
                )املرتجم(.
)4( عىل وزن مال. استقرار وهدوء وسكينة. وبمعنى )اهليل( من التوابل احلارة. )برهان ص1192(.
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گامن مبـركه مرابى تـو جاى هال بـود 

جزاز تو دوست گرم خون من حالل بود.  

شال)1)- بساط صغري.

- قال العنرصي:

كه كسى شال جست وديبا يافت. زان مثل كار من بگشت وبتافت 

غال)2)- االنبطاح والدوران عىل اجلنب.

- قال العامرة:

بغاليد. بباغ  را  معشوق  عاشق  آهو مر جفت را بغالدبر خويد 

چال)))- طائر مثل الزاغ وحلمه كطعم حلم البط)4(.

)1( نوع من القامش غري املنقوش وغري املورد مصنوع من الصوف أو الذي يلبسه املزارعون.
)عميد ص756(.        

)2( عىل وزن فال بمعنى تدوير. دحرجة. سقوط عىل اجلانب وبيوت النحل. منفذ. معرب احليوانات 
الصحراوية مثل الثعلب والضبع وأمثاهلا... الخ. )برهان ص787(.

)3( نوعان من الطيور الكبرية منها يقال هلا )خرچال( والصغرية يقال هلا )چال(- وتأيت اللفظة بمعنى 
آخر- تطلق عىل الشخص الذي عنده حلية شعرها أسود وأبيض شعرة وشعرة والفرس التي لوهنا 

أمحر وأبيض. وابن اجلمل. وأرض منخفضة مكان عميق ال يقل عن 16 عقدة. أعشاش الطيور.
                     )فرهنگ فاريس د. معني ص1268(.
)4( لعل األسدي الطويس رمحه اهلل كان مولعًا بأكل حلم البط وشاءت الصدفة أن يأكل حلم هذا الطري 
الغرايب فتذوق فيه حلم البط وهذه خاصية اختص هبا األسدي الطويس إذ من املعروف أن األذواق 
خمتلفة بني البرش وإن حلم الطري خيتلف باختالف أنواع علفه والبيئة التي يعيش فيها فلحم البط الربي 
حتاًم ليس كلحم البط األهيل وأن من معاين لفظة )چال( كام اوردها حسن عميد يف معجمه الفاريس 
ص470 أهنا طائر احلباري الصحراوي ومن املعروف أن حلوم الطيور الكثرية الطريان ليست كلحوم 

الطيور التي ال تطري. )املرتجم(.
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- قال الشاه سار:

بروز صيد برو كبك راه گري وچال. چو باز را بكند باز دار خملب وپر 

گوال)1)- ادخار.

- قال الطّيان:

گواىل. مــردم  ــى  آزادگ از  نو  بزرگان گنج سيم وزر گوالند 

- قال الشهيد:

تو بگوال چيزى كزو نگذرد. زمانه ازين هر دوان بگذرد 

كالل)2)- وسط الرأس.

- قال احلكاك:

يا دهدم كارد يكى بر كالل. يا ز ندم يا كندم ريش پاك 

فيال)))- البداية بلهجة بلخ وأرض فيال: تلك التي تزرع ألول مرة.

- قال أبو الشكور:

)1( هي من كواليدن ويف هلجة أهايل مازندران كوال تستعمل بدل جوال. )نظام ج4 ص631(.
- بضم األول أو بفتح األول كالمها تأيت بمعنى مجع ونمو سواء كان للنبات أم للحيوان.

برهان ص1010- عميد ص998(.      
)2( بفتح الكاف عىل وزن مجال وبمعنى مفرق الشعر وقمة اليشء وأعاله ويقال أيضًا كالك وكاچك 

وهباك )مرادفات(. )برهان ص924- عميد ص949(.
)3( بفتح حرف الفاء عىل وزن عيال- تقال لألرض التي تزرع ألول مرة. األول. بداية وتأيت بلفظة 

)فينال( أيضًا. )برهان ص844- عميد ص886(.
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سال. بود  وسه  وسى  سيصد  ابر  مر اين داستان كش بگفت از فيال 

سگال)1)- تطلق عىل من يدبر أموره بالعقل واحلكمة.

- قال الفرخي:
با قصاى جهان از فزع تيغش هر روز 

مهى صلح سگالد دل هر جنگ سگاىل.  

كوتوال)2)- سور القلعة.

- قال العنرصي:
آلتست آرى وليكن روز گارش زير دست 

قلعة است آرى وليكن آفتابش كوتوال.  

پاال پال)))- أشياء حمكمة ومستحكمة وعربيتها سيان.

- قال الدقيقي:
زمانه يى كه پر آشوب بود پاال پال. بفر وهيبت شمشري تو قرار گرفت 

)1( بكرس األول عىل وزن خيال. )برهان ص658- عميد ص723(.
)2( بضم الكاف وسكون التاء وعىل وزن لوت مال لفظة مأخوذة من اهلندية تعني دزبان )حارس 

القلعة( وسور القلعة. )برهان ص947- عميد ص964(.
قلعة ويال  بمعنى  يال وكوت وكوتى  اللفظة هندية األصل وأصلها كوت  القلعة وهذه  اللغة هي  - يف 
بمعنى محاية بدلت إىل وال ويف كتب التاريخ للمسعودي والبيهقي تكررت هذه اللفظة وقد جائت هذه 
اللفظة إىل إيران أيام السلطان حممود أثناء محالته عىل اهلند. ويف العرص التيموري اهلندي كان يقال لرئيس 
دائرة األمن يف العاصمة كوتوال وال يزال تطلق هذه اللفظة عليه يف مدينة حيدر آباد. )نظام ج4 ص318(.

)3( بالباء الفارسية عىل وزن ماال مال وتقال أيضًا حمكمة ونقية. )برهان ص233(.
قال حسن عميد أن اللفظة تعني تفحص وبحث والبحث بني األشياء املبعثرة واملنثورة ويقال پال پال 

وتقال للثورة. الفتنة. العصيان. اهليجان. اهلرج واملرج. )عميد ص311- طالئي ص40 و305(.
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الطني  من  كاملصنوع  وأمثاهلا  والبندق  والفستق  اجلوز  قشور  سفال)1)- 
مثل اإلبريق والكوز.

- بقول املنجيك:

آنجا كه پتك با يد خايسـك بيهـده ست 

گوزست خواجه سنگني معز آهنني سفال.  

شگال)2)- من جنس الثعلب شبيه بالكلب ولونه أمحر وشعره أيضًا خيالط 
شعر الثعلب.

- قال الفرخي:

كجا محله او بود چه كوهى چه مصاىف 

كجا هيبت او بود چه شريى چه شگاىل.  

مهال)))- مثيل ومالعب ]أي عمر واحد أو قريب[.

- قال ابو الشكور:

نبد دست من چريه بر بد مهال. دل من پر آزار ازان بد سگال 

)1( بضم األول أو كرسه وضم الثاين. )برهان ص650- عميد ص717(.
)2( بفتح األول عىل وزن شغال ومعناه نوع من احليوانات كالثعلب ويقال أنه كان معروفًا يف زمن 
انوشريوان وبضم األول بمعنى زغال أي الفحم كذلك اإلصبع. )برهان ص729- عميد ص778(.
)3( بفتح األول عىل وزن شامل- قرين. رشيك. وشبيه ومثيل. جمانس. مساو وتأيت بضم األول أيضًا 

وبلفظة هامال كذلك. )برهان ص1212- عميد ص1256(.
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هامال)1)- قرين.

- قال اخلرسوي:

اين آتش واين باد وسيم آب وز پس خاك 

هامال. ونه  بيكجا  نه  موافق  چار  هر   

پيخال)2)- فضالت الطري وتطلق عىل الطيور مجيعها وتسمى يف العربية 
الذرق.

قال الزينبي:

چو باز دانا كو گري داز حبارى رس 

بگرد دنب نگردد برت سد از پيخال.  

كوبال)))- قطعة من احلديد عربيتها عمود.

- قال الفردويس:

نراند كسى نيزه بر يال من. بپاى آورد زخم كوبال من 

)1( بفتح اهلاء عىل وزن يامال- شبيه. نظري. ومثيل. وقرين. ورشيك. رفيق. زوج. عديل. جمانس. 
مساو. )برهان ص1192- عميد ص1256- طالئي ص600(.

)2( بكرس األول عىل وزن قيفال- فضالت الطيور وتأيت بمعنى رمص العني بالعربية. ومرض وقعر 
احلوض والطني املتجمع يف قعر األحواض واألهنر. )برهان ص277- عميد ص348(.

)3( وردت اللفظة بالباء الفارسية يف املعاجم باملعنى نفسه. )املرتجم(.
- بضم األول عىل وزن رومال تعني )كرز( وهو الدبوس احلديدي، والعمود، وآلة حربية وتطلق عىل 

العضد والرقبة أيضًا. )برهان ص946- عميد ص964(.
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آخال)1)- السقط من املتاع وما ال فائدة فيه.

- قال الفرخي:

از بس گل جمهول كه درباغ بخنديد 

نزديك مهه كس گل معروف شد آخال.  

كاخال)2)- أدوات البيت مثل الفرش واألثاث واألواين.

- قال العنرصي:

نمود ندش كاخاهلا  مهه  زود بردند وآمود ندش 

كنجال)))- يسمى ثقل كل معصور للدهن )كنجال( و)كنجاله(.

- قال أبو العباس:

از من بدل خرما بس باشد كنجال. بس پند بپذرفتم واين شعر بگفتم 

)1( عىل وزن يامال. )برهان ص31(.
)2( اللفظة مركبة ومل أجدها يف املعاجم املتيرسة لدي عىل الرغم من البحث عنها. أشار املحقق إىل 
برهان  يالحظ  الرضورية  البيت  أدوات  بمعنى  وهي  دهخدا.  أستاذ  اعتقاد  حسب  )كاجال(  لفظة 

ص869. )املرتجم(.
)3( بضم األول عىل وزن دنبال ثفل احلبوب الزيتية. )برهان ص939- عميد ص959(.

تاجر اهلل تربح. توسل بطاعة اهلل تنجح. توق معايص اهلل تفلح. تفائل باخلري تنجح.
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انگشتال)1)- املريض.

- قال ابو العباس:

بامندم انجايى ساز وبرگ وانگشتال. زخان ومان وقرابت بغربت افتادم 

نخچريوال)2)- الصياد.

- قال الفرخي:

لفظيست اين در ميانه عام. باممكنست اين سخن بر ابر 

شاگرد باشد فزون ز هبرام. نخچريواالن ايـن ملـك را 

هناله)))- يتخذ الصيادون عىل اجلبل مكانًا يسترتون به عن الصيد لكي ال 
يراهم ويستهدفون الصيد من ذلك املكان ويسمى مثل هذا املكان )هناله(.

- قال الفرخي:

از پى خدمت تو تا تو ملك صيدكنى 

پلنگ. نخچري  رانــد  تو  كه  بنهاله   

)1( بكرس حرف الكاف الفارسية. الرجل الضعيف والنحيف والعليل واملريض الذي يف دور النقاهة.
)برهان ص123- عميد ص202(.      

)2( بكرس الراء- تعني الصياد. )برهان ص1129- عميد ص1178(.
االخرضار  وحديثة  الغرس  حديثة  الفتية  الشجرة  بمعنى  وتأيت  يياله.  وزن  عىل  األول  بكرس   )3(

يستخدمها الصيادون لالختباء خلفها أثناء الصيد. )برهان ص1158- عميد ص1209(.

اإلنسان حيبها  وحقيقة  للهدايا من القلوب مكان 
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تبخاله)1)- ما يظهر كاجلدري عىل شفاه الناس من أثر حرارة احلمى)2(.

- قال اخلفاف:

تا چو تبخاله گرد آن لبسى. كاشكى سّيدي من آن تبمى 

پياله)))- قدح زجاجي يرشب فيه.

- قال الكسائي:

ما وخروش وناله، كنجى گرفته تنها. بيـزارم از پياله وز اورغـوان والله 

ماله)))- الليف الذي يفتله النساجون وجيعلونه جمامعي. ويسميه بعضهم 
)سمه(.

- قال العامرة:

كونى دارد چو كون خواجه ش لت لت 

ببت. آلـــوده  ماله  چــو  دارد  ريشى   

)1( عىل وزن ده ساله. )برهان ص293(.
)2( نتيجة السخونة الظاهرة أو غري الظاهرة تظهر عىل حافات الشفة حبوب أو بروز فيها سائل أصفر 
تكون مزعجة وهي الداللة عىل أن ذلك اإلنسان مصاب باحلمى لسبب مريض. وهذه معروفة عىل 

نحو واسع لدى العامة وتسمى بالعامية )لطمة محه(. )املرتجم(.
)3( بكرس األول بمعنى. فنجان. كأس. الظرف الذي يرشب فيه اخلمر والنبيذ. )عميد ص347(.

)4( عىل وزن خاله- ومنها اآللة التي يستخدمها البناؤون لتسوية اجلدران من االعوجاج وكذلك يقال 
للخشبة الكبرية التي يستخدمها املزارعون لتسوية األرض. )برهان ص1058- عميد ص1031(.

من تواضع هلل رفعه اهلل ومن تكرب خفضه اهلل ومن اقتصد يف معيشته رزقه اهلل ومن بذر حرمه اهلل ومن 
أكثر ذكر املوت أحبه اهلل
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ژاله)1)- الربد.

- قال املنجيك:

چون ژاله برسدى اندرون موصوف 

چو ]ن[ غوره بخامى اندرون حمكم.  

ژاله)2)- القطرات التي تقع عىل أوراق الشجر يف الصبح البارد.

- قال الكسائي:

كرده بدو حواله غّواص ُدر دريا. ياقوت وار الله بربرگ الله ژاله 

ژاله)))- القربة تنفخ باهلواء ويعرب هبا عىل املاء.

- قال الفرخي:

چو آب سيىل گر ژاله بر كرفتى مرد 

چو آب جو يى گر پيل وار بردى بار.  

ز ريد كان رسايى چو ژاله بر رساب 

بدان كنار فرستاد ر يدكى سه چهار.  

)1( بفتح الالم عىل وزن الله- بمعنى الربد وكذلك تقال ملطر نيسان وقطرات املاء التي تتكون عىل 
ورق النباتات أثناء الليل. )برهان ص600- عميد ص677(.

- ويف العامية العراقية يطلق عليه )احلالوب(. )املرتجم(.
)2( بفتح الالم عىل وزن الله. )برهان ص600- عميد ص677(.

)3( بفتح الالم عىل وزن الله. وبمعنى ما يصنع من اخلشب والعشب وجلود األغنام كالقربة وتنفخ 
باهلواء وجيلسون عليها يف النهر. )برهان ص600- عميد ص677(.
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سگاله)1)- فضالت الكلب التي تكون طويلة مثل الشافة الكبرية.

- قال العامرة:

يكـى بديـد بگـو ]ه[ ]او[ فتـاده مسـواكـش 

ــاى وبـــاز كــده. ــاز ج ــا بـــردش ب ربـــود ت  

يكى بگفت نه مسواك خواجه گنده شد ست 

شده. خشك  سگست  وگوه  سگاله  اين  كه   

ويل)2)- النفري وهذه اللفظة عربية تقال عند املصيبة.

- قال ابو الشكور:

ازو  جفت اوى. كه تاچون ربايد  بدا ند يش دشمن شده ويل جوى 

اللفظة  وهذه  اذبح،  أي  كن(  )بسمل  يقال:  مذبوح.  بمعنى  بسمل)))- 
عربية.

- قال اخلفاف:

)1( بفتح األول والالم عىل وزن حواله. فضالت الكلب التي تكون طويلة مثل الشياف الكبرية. دواء 
عىل شكل اسطواين يوضع يف املقعد. 

)برهان ص658- عميد ص723- نظام لفظة شافه ج3 ص474(.    
واستهزاء  تقبيح  بمعنى  أيضًا  وتأيت  املصيبة  عند  االستغاثة  وبمعنى  الثاين  األول وسكون  بفتح   )2(

وسخرية وأسف وحرسة ومكان يف جهنم وهالك. )برهان ص1198- عميد ص1240(.
)3( بكرس الباء وامليم وسكون الثاين. التسمية عىل املذبوح من احليوان يقال بسم اهلل من أجل أن يكون 

حلمه حالاًل. )برهان ص190- عميد ص267(.
- عند الذبح يذكى ويقال بسم اهلل واهلل أكرب وال يقال بسم اهلل الرمحن الرحيم. )املرتجم(.
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دوز لفكانت بگريم دل پر از غم خويش 

آويزم. در  ازو  كرده  بسمل  مرغ  چو   

تاول)1)- عجل.

- قال األورمزدي:

چنان تو بينى تاول نكرده كار هگرز 

را هند گردن. يوغ  رام شود  بچوب   

بشل)2) بشليدن)))- اإللصاق.

- قال ابو الشكور:

نبشلد. بد  ايچ  گناه  بى  وبر  كه بى دارو اين داروى تگسلد 

هيكل)))- معبد األوثان وهذه اللفظة عربية.

- قال العنرصي:

بشنوى. گــر  بتخانه  ــام  ن ــود  ب چنان دان كه اين هيكل از پهلوى 

)1( بفتح الثالث عىل وزن قاتل- بمعنى محار عجل وبكرس الثالث تعني حبة السخونة التي تظهر عىل 
الشفة واألعضاء كاليد والقدم. )برهان ص292(.

)2( بفتح األول والثاين. )برهان ص193(.
)3( بفتح الباء وسكون السني عىل وزن جسبيدن ومعناها. )برهان ص193- عميد ص269(.

)4( بالكاف األبجدية عىل وزن صيقل. معبد األصنام. وكل بناء عظيم وعال. وبدن وصورة تطلق عىل 
أي حيوان له جسم ضخم وتأيت بمعنى التعويذة والدعاء املحمول عىل العضد واملشهور بـ)بازوبند(.

)برهان ص1224- عميد ص1267(.      
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تنبل)1)- احليلة واملكر.

- قال الكسائي:

اى آنك جز از شعر وغزل هيچ نخوانى 

وترفند. تنبل  از  دل  سري  گرنكنى  هر   

دنگل)2)- أبله يسء املظهر.

- قال أبو العباس:

مهرت. هر  آخر  بر  بنديش  بر  گر دنگل آمدست پرس تاكى 

مندل)))- خطة العزيمة التي يرسمها املعزمون.

- قال الرودكي:

دگر ناميد وديگر بود بسان رساب. پديد منبل او، ناپديد مندل اوى 

)1( بضم األول والثالث وسكون الثاين والرابع عىل وزن بلبل. )برهان ص319- عميد ص417(.
)2( بكرس الثالث عىل وزن منزل. جاهل. ديوث وبفتح الثالث اجللوس وجهًا لوجه يف جملس.

)برهان ص509(.        
- تأيت بلفظة دند ودبنك أي غبي وجاهل وأمحق وتأيت دنك أيضًا. )عميد ص594( يف لفظة دنك.

)3( بفتح امليم والدال عىل وزن صندل. وهي اخلطة التي يعزم هبا املدعي لتقريب البعيد ويف وسط 
ذلك قطب يقرأ الدعاء واحليل.

أو  إلجيادخمتف  وأما  األرواح  لتحضري  أما  وتعزيم  كثرية  وادعية  روحية  ورياضات  طرق  واملندل- 
ذلك وعىل  من  األرض  اآلن ال ختلو  أما  كثريون  السابقة جارية وروادها  القرون  مفقود وكانت يف 
العكس بدأ بدراستها دراسة علمية وممارستها وقد جاء يف أهم كتاب معترب من الكتب التي تعنى هبذه 
األمور وهو )شمس املعارف الكربى( ولطائف العوارف من تأليف الشيخ أمحد بن عيل البوين املتوىف 

سنة 622هـ. )املرتجم(.

ومن وعضك أحسن إليك من نصحك أشفق عليك 
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يل)1)- رجل مقاتل فنان.

- قال الفرخي:
جايى كه بر كشند مصاف از پس مصاف 

يالن. پس  از  يالن  شوند  سلب  وآهى   

مكل)2)- دودة سوداء يف املاء تدعى يف العربية علق.

- قال اللبيبي:
غلبه فروش خواجه كـه مار گرفـت بـاد 

اوستاد. فرمود  زچه  داروش  كه  بنگر   
گفتاكه كه پنچ پايك وغوك ومكل بكرب 

بامداد. خشيسار  چنگ  تو  هل  يه  درخا   

غال)))- ملجأ اخلراف يف اجلبل.

- قال العامرة:
كسى كه غال شد اندر حسودى تو ملك 

خداى خانه وى جاى رحبه دادش غال.  

)1( بفتح األول وسكون الثاين. شجاع. بطل. مطلق العنان. )برهان ص1237- عميد ص1281(.
)2( بفتح األول وكرس الثاين وسكون الالم تطلق عىل الدودة وتلك الدودة سوداء اللون طويلة متص 

الدم الفاسد من جسم اإلنسان. )برهان ص1091(.
)3( عىل وزن فال: دحرجة. سقوط. تطلق عىل أعشاش الزنابري أيضًا. واملغارة التي يف الصحراء أو 
بالعريب  يعرف  األخرى  واحليوانات  واملاعز  واخلراف  األبقار  ملبيت  الرعيان  إليها  يلجأ  التي  اجلبال 

كهف. )برهان ص787(.
- غار. فتحة جبل. )عميد ص839(.

- مرت هذه اللفظة يف الصفحة 115 من األصل )املرتجم(.
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جنگال)1)- عالمة مثل الثقب.

- قال العسجدي:

چو ديلامن زره پوش شـاه تركانـش 

جنگال. ساخته  برپيل  زوپني  بتريو   

درست گو يى شريان آهنني چرمند 

مهى جهانند از پنجه اهنني چنگال.  

گال)2)- مثل اهلزيمة، يقال فال )بكاليد(.

- قال العامرة:
كانت مكاگفت ازين رساى بگاليد. خيـز مكـاسى بيـار يـار قـدح را 

زيغال)))- القدح.

- قال الرودكي:
شكفت الله تو زيغال بشكفان كه هـمى 

زيغال. به  هنــاده  بر  بكف  الله  زپيش   

)1( مل أعثر عىل هذه اللفظة بحروفها أعاله فيام تيرس يل من معاجم. )املرتجم(.
والثعلب  القطن.  نبات  وغالف  الغالت  من  ونوع  قريب.  مقابل  بعيد  بمعنى  سال  وزن  عىل   )2(
ونوع من احليوانات مثل الثعلب ولكنه أصغر منه. والصياح والصوت العايل أيضًا ونوع من أنواع 

العنكبوت. والديك وبعر اخلروف املتجمع يف الزريبة. )برهان ص969- عميد ص975(.
)3( بكرس الزاي عىل وزن قيفال- اآلنية املعدة لرشب اخلمر. كأس. كشكول. قدح ويقال )ريغال(.
)برهان ص598- عميد ص676(.       

وفاعل الرش رش منه فاعل اخلري خري منه 
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غول)1)- ابن احلرام.

- قال الرودكي:

ايســتاده ديـــد آنـجـــا دزد غ��ول 

روى ز شت وجشمها مهچو ]ن[ دغول.  

غنجال)2)- فاكهة حامضة تدعى حب امللك.

- قال ابو العباس:

ودوش نامة رسيدم يكى ز خواجه نصري 

وغنجال. وغوره  ترف  مهه  نامه  ميان   

وتطلق  اآلخر،  اليشء  من  أسفل  يكون  الذي  اليشء  عىل  تطلق  يل)))- 
أيضًا عىل اضطراب البال.

- قال الرودكي:

تا بر ند اسپش هم آ نگه گرم گرم. زا سب يىل آمد آ نگه نرم نرم 

)1( بضم األول وسكون الثاين هلذه اللفظة معان عديدة يف املعاجم منها. مكان يف اطراف الصحراء 
وسفوح اجلبال يعمل للخراف واألبقار وذوات األربعة كالدواب التي حتمل األمتعة لغرض النوم 

أثناء الليل وهذا املكان يعرف بالعربية )غار(. )برهان ص804- عميد ص852(.
)2( بفتح الغني عىل وزن جنكال تقال لكل نوع من فاكهة حامضة الطعم مثل العنب احلامض والرمان 
احلامض وأمثاهلام وبعضهم يسمي الفاكهة احلامضة بحب امللوك. )برهان ص801- عميد ص851(.

)3( بفتح األول وسكون الثاين ومن معانيها- شجاع. بطل. مقاتل. حمارب. حمرر. مطلق العنان.
                  )برهان ص1237- عميد ص1281(.
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خرچال)1)- طائر.

- قال الزينبي:

مهيشه در فزع از وى سپاهـاى ملـوك 

چنان كجا بنواحى )؟( عقاب بر خرچال.  

سوفال)2)- عقب السهم الذي يوضع يف الوتر.

- قال الزينبي:

از آنـك ورى سپه باشـد او هبر غـزوى 

يمني وشامل. از  مهى گزارد شمشريش   

چو پشت قنفذ گشته تنوره ش از پيكان 

سوفال. از بسى  هزار ميخ شده درقش   

كيغال)))- هو )اجلامش( يقال ملن يلتقي صديقه رسًا: )كيغالكى كرد(.

- قال ابو الشكور:

رسيده ازو مرغك گر مسري. بكيغالگى رفته از پنجهري 

)1( باجليم الفارسية عىل وزن أبدال وهو نوع من الطيور الكبرية من جنس احلبارى يدعى شاهني او 
باز الصيد بعضهم يسميه الطائر األزرق ويكون أزرق مشبعًا داكنًا نييل اللون.

)برهان ص425- عميد ص525(.       
)2( بضم حرف السني وبالالم عىل وزن سوفار ومعناها. )برهان ص678- عميد ص742(.

)3( مل أعثر عىل اللفظة بحرف الغني يف املعاجم املتيرسة يل وإنام وردت بنفس معناها بالفاء كيفال يف 
برهان قاطع ص964.
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بيد بن ساله)1)- عجوز معمر.

- قال الرودكي:
زمانى برق پر خنده زمانى رعد پر ناله 

ابر سوك عروس سيزده ساله. چنان مادر   

وگشته زين پرند سبز شاخ بيدبن ساله 

چنان چون اشك مهجوران نشسته ژاله برالله.  

بل)2)- تعني دع:

- قال اآلغاجي:
بر روى من آبيست كزو دجله توان كرد. بل تاجگرم خشك شود وآب نامند 

داسگاله)))- منجل صغري يستخدم حلصد اخلرضاوات واألعشاب.

- قال أبو القاسم املهراين:
اى تن ار تو كارد باش گوشت فربه برهـمه 

چون شوى چون داسگاله خود نربى جزپياز.  

)1( بضم الباء الثانية ومن معانيها شجرة الصفصاف. )عميد ص296(.
)2( خمفف هبل اذا كرس اوهلا وهي األمر من املصدر )هليدن( بمعنى دع. 

)عميد ص292- طالئي ص607(.       
)3( أوردها برهان قاطع بالكاف العربية وعىل وزن داسغاله ومعناها. )برهان ص470(.

)داسغاله(  بلفظ  وتأيت  السني  بسكون  آلة  اسم  وهي  الفارسية  بالكاف  عميد  فرهنگ  وأوردها 
و)داسخاله( أيضًا. )عميد ص561(.

اجلاهل  زلة  حمذورة.  العاقل  زلة  السنان.  جرح  من  أشد  اللسان  زلة  اإلنسان.  عىل  تأيت  اللسان  زلة 
معذورة. زلة العاقل شديدة النكاية. زلة العامل كبرية اجلناية
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پل)1)- كعب القدم.

- قال املعرويف:

مهيشه كفش وپلش را كفيده بينم من 

بجاى كفش وپلش دل كفيده بايستى.  

خوهل)2)- األعوج.

- قال أبو الشكور:

زن. پري  دهد  پاسخ  خوهل  مهت  پس ار ژاژ وخوهل آورى پيش من 

ويل)))- الظفر يقال )ويل يافتيم( بمعنى انترصنا.

- قال الرودكي:

ويل. نبينم  مهى  را  يافتن  لبت سيب هبشت ومن حمتاج 

)1( بكرس األول وسكون الالم. )برهان ص265(.
)2( بفتح اخلاء وسكون اهلاء عىل وزن سهل- أعوج ضد مستقيم. وتقال خوهله أيضًا وتأيت عىل وزن 

قوفل باملعنى نفسه وتطلق أيضًا عىل احليوانات التي أيدهيا وأقدامها معوجة.
       )برهان ص461- عميد ص553(.

)3( بكرس األول وفتحه وسكون الثاين- فتح. ظفر. نرص. وفرصة. )برهان ص1198(.
- )سبق أن ذكرت هذه اللفظة يف الصفحة 119 من املتن(. )املرتجم(.

جد بام جتد حتمد. جالس العلامء تسعد. جالس العلامء تزدد علاًم.
جالس احلكامء تزدد حلاًم. جالس الفقراء تزدد شكرًا.
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تويل)1)- املكان ما بني مقدمة اجلبني ووسط الرأس )أي أعىل الرأس( والذي 
ال يكون فيه شعر يسمى بالعربية أصلع.

- قال الغوايص:
پشت خوهل ورس تويل وروى بر كردار قري 

دسرته. مثال  بر  ودندان  سوهان  چون  ساق   
مل)2)- نبيذ.

- قال العنرصي:
فروزنده چون الله بر زرد گل. بز رينه جام اندرون لعل مل 

چنگل)))- خملب. الباز)4( والباشق)5( والشاهني)6( ومثال ذلك.

- قال الرودكي:

خاك گشته، با دخاكش بيخته. پركنده جنك وچنگل رخيته 

)1( بفتح التاء وكرس الواو عىل وزن خليل. )برهان ص329- برهان ص431(.
بالكمثرى ونوع من  العربية  فاكهة معروفة يف  الالم- رشاب مخر. وبمعنى  امليم وسكون  )2( بضم 

أنواع األجاص الكبري من غري طعم يقال له حرمل...الخ. )برهان ص1092- عميد ص1128(.
)3( بفتح األول وضم الثالث وسكون الثاين. بمعنى األصابع اخلمسة لإلنسان واحليوانات وكذلك 

الطيور وغريها. )برهان ص396- عميد ص486(.
الباز- اشد اجلوارح تكربًا وأضيقها خلقًا يوجد بأرض الرتك ومزاجه خمتلف باختالف الذكر   )4(
يقول القزويني أنه ال يكون إال أنثى وذكرها من أنواع أخرى كالشاهني واحلداة وهو ألوان األبيض 

منها أحسن البزاة وأمالها جساًم وأجرأها قلبًا وأسهلها رياضة.
حتترض وهي  شموخ  وللبزاة  ويف الزرازير جبن وهي طائرة 

)5( الباشق- طائر حسن الصورة أصغر اجلوارح جثة يصطاد العصافري وما يف حجمها.
)6( الشاهني- طري من اجلوارح عدو احلامم إذا رآه احلامم يعرتيه ما يعرتي الشاة من الذئب والفار من اهلرة. 
فيها  يعمل  ال  ومنقاره  منه  درعها  يف  ختتفي  والسلحفاة  منه  خوفًا  يضعف  ولكنه  منه  طريان  أرسع  واحلامم 
فيحملها إىل أعىل ويرمي هبا عىل صخرة صلدة  فتتكرس فيأكلها. )4، 5، 6/ حياة احليوان الكربى للدمريي(.
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داهل)1)- عالمة تثبت يف األرض وتوضع عليها املصائد ليطمئن الصيد 
هبا وتقع يف املصيدة.

- قال أبو الشكور:
گويى ز دام داهل جستستم. جسته نيافتستم كه چو بينم 

نخجل)2)- الطي واللف. وقيل قرض األظافر.

- قال اآلغاجي:
نشان نخجل دارم ز دوست بر بازو 

رواست بارى، گردل بربد مو نس داد.  

الصحراء  يف  للمبيت  ليتخذوه  واملارة  للخراف  حيفر  خندق  نغل)))- 
وسفح اجلبل.

- قال الرودكي:

گو سپند يم وجهان هست بكر دار نغل 

چون گه خواب بود سوى نغل بايد شد.  
)1( ضم اهلاء وكرسها عىل وزن كاكل- العالمة التي يضعها املزارع يف املزرعة وأمثال ذلك تنصب 
من أجل دفع احليوانات من الدخول إىل داخل املزرعة والعالمة التي يضعها الصيادون يف الصحراء 

بالقرب من مصيدة احليوانات. )برهان ص474- عميد ص565(.
)2(  بفتح النون واجليم وتأيت باجليم الفارسية أيضًا عىل وزن فركل تعني القرص والقرض.

                  )برهان ص1128- عميد ص1178(.
)3( بفتح األول وكرس الثاين. )برهان ص1139- عميد ص1191(.

شيئان ال يعرف فضلهام إال من فقدمها: الشباب والعافية
شيئان ال يعرف قدرمها إال من سلبهام: الغنى والقدرة
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نشپيل)1)- شص يربط بشعر احلصان ويصاد به السمك.

- قال املنجيك:

اى ماهى سيمني مله بر زده نشپيل 

ديريست بباغ اندر بر زرين قنديل.  

چشم آغيل)2)- نظرة الغضب من طرف العني.

- قال احلكاك:

كرد در من نگه بچشم آغيل. نرمك اورا يكى سالم زدم 

شوله)))- تطلق عىل املكان الذي جيفف فيه احلامميون الرسقني.

- قال العامرة:

بنيم گرده بروبى بريش بيست كنشت 

بسد كليچه سبال تو شوله روب نرفت.  

الثاين- تقال عىل الصنارة عامة وعىل صنارة صيد األسامك خاصة وتأيت  )1( بكرس األول وسكون 
أيضًا بفتح األول باملعنى نفسه. )برهان ص1136- عميد ص1186(.

)2( بكرس الغني عىل وزن عزرائيل- تعني النظرة بزاوية العني للداللة عىل الغضب والقهر أي نظرة 
غضب. )برهان ص381- عميد ص478(.

)3( بفتح األول والثالث وسكون الثاين- رسقني ومكان زبل لدواب واسم ملنزل من منازل القمر 
وبمعنى قطعة قامش ونجم عطارد وتعني الشهب املضيئة املتنقلة من مكان إىل آخر يف السامء.

)برهان ص742- عميد ص786(.       

النزل الضيوف  كطارقة  يشء  اهلل يـعـلـم أنــه مــا ســرنـي 
املنزل رب  والضيف  له  ضيفًا  ما زلت بالرتحيب حتى خلتني 
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تذهيب  يف  املستعملة  والذهب  الفضة  من  الصغرية  القطع  كهله)1)- 
األشياء وتفضيضها.

- قال املنجيك:

بر كهله هجر انت كنون رانى كفشري 

نرانى. كفشري  بر  داغــش  كهله  بر   

بيله)2)- نصل عريض يشبه املسحاة يوضع يف السهم، ويدعى ذلك السهم 
)بيلكى(.

- قال الفرخي:

چنان چون سوزن از وشى وأب روشن از توزى 

بيله. ــدرون  ان ماج  بآ  بگذارى  پيل  دوش  ز   

پله)))- كفة امليزان.

- قال الفرخي:

زبس بر سختن زّرش بجاى مادحان هز مان 

پّله. بگسلد  شاهني  ز  ناره  بگسلد  ّكپان  ز   

)1( بفتح األول عىل وزن هبله. )برهان ص960(.
)2( عىل وزن حيله- عمود يف مقدمة السفينة أو الزورق وتعني أيضًا اجلزيرة أو اليابسة التي تظهر يف 

وسط النهر بمعنى طبلة أيضًاز )برهان ص224- عميد ص299(.
الصفصاف.  شجرة  منها:  أخرى.  معان  هلا  احلركات  وهبذه  فله  وزن  عىل  والثاين  األول  بفتح   )3(

حليب احليوان املولود حديثًا. بضاعة زهيدة القيمة. شعر أطراف الرأس. مال.
                    )برهان ص266- د. معني ص811(.
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پله)1)- درج السلم.

- قال العسجدي:

نه دام اال مدام رسخ پـر كـرده صـراحيـها 

نه تله بل كه حجره خوش بساط او كنده تا پله.  

بخله)2)- الريش العريض ويدعى يف العربية فرفخ.

- قال العسجدي:

در آ ويزم محايل وار يكسان خويشتن ر ازو 

بگردون گردن وپشتش كنم آ غوش چون بخله.  

نخله)))- النعالن:

- قال املنجيك:

چون نخله كليم پيمرب شد. اندر فضايل تو قلم گويى 

)1( بكرس احلرف األول أو فتحه وفتح الثاين املشدد. )برهان ص266- عميد ص339(.
)2( بضم األول وسكون الثاين وفتح الالم وبمعنى خرفة. بمعنى بقلة احلمقاء.

)برهان ص165- عميد ص242(.      
)3( يقول حمقق املعجم أن الكلمة أوردها دهخدا بالتاء )ختله( عىل هذا تكون- بفتح األول والالم 
وسكون اخلاء وتعني نعلني وعصا. وقطعًا صغرية. ونشارة وذرة. )برهان ص298- عميد ص374(.

لالعتبار ترضب األمثال، للشدائد تدخر الرجال
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عليه  ويطلق  الوالدة  أثناء  احلبىل  من  يدر  الذي  غليظ  حليب  فله)1)- 
بعضهم )كورماست(.

- قال املنوجهرى:

نو آيني مطربان داريم وبر بطهاى گوينده 

مساعد ساقيان داريم ومساعدهاى چون فله.  

كابيله)2)- هاون خشبي.

- قال الطّيان املرغزى:

رنگ او چون گون پاتيله شد ست. خايگان تو چو كابيله شد ست 

واجلزر  والبيض  اللوز  ولب  اخلرضاوات  من  ورضب  حلم  تفشيله)))- 
والعسل خيلط مجيعها ويطبخ، ويطلق عىل هذا الطعام )تفشيله(.

- قال املنجيك:

تفشيله. روى چو نانك پخته  غمرى اى نا بكار چون غلبه 

الفاء وفتح الالم املشددة مرادفاهتا آغوز، شمه وتعني احللبة األوىل  الفاء والالم أو بضم  بفتح   )1(
التجمد ويقال  للحليب يف حالة  لبًا وتقال  العربية  له يف  التي ولدت حديثًا ويقال  النعجة  أو  للبقرة 

حلليب محار الوحش )فله( أيضًا. )برهان ص840- عميد 881(.
)2( بكرس الباء وفتح الالم- كل يشء يوضع فيه احلبوب عامة وتقال لكوب العطار الذي يطحن فيه 

الدواء خاصة وهو اهلاون احلجري. )برهان ص869- عميد ص914(.
)3( عىل وزن غربيله و)تفشله( أيضًا بكرس الشني نوع من الطعام يصنع من اللحم وبيض الدجاج 
واجلزر والعسل وبعض احلنطة والزبيب واجلوز والنبيذ يدخل أيضًا يف إعدادها وتقال لطبخة العدس 

األخرض أيضًا. )برهان قاطع ص313- عميد ص402(.
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األظافر  من  عدد  له  أو  حادًا  صعبًا  يكون  احلر  يف  صوته  طائر  زله)1)- 
ويسمى )جزد( أيضًا.

- قال الرودكي:

بانگ زل�ه كـّر خواهــد كـــرد گــوش 

ــروش. خ از  بگرما  سايد  نــا  ــچ  واي  

بــر زنــد آواز دو نــانــك بـــد سـت 

]ا[ ى هست]؟[. آو  نا نكش سه چند  بانگ دو   

كله)2)- شخص يستفز شخصًا آخر وجيد أحدمها مع ا آلخر.

- قال العسجدي:

مهى چينم مهى كوشم بدندان باز نخدانش 

مهى پيچد غالم از رنج وبا او مى زنم كّله.  

وحفلة  والضيافة  والوليمة  واخلطيئة  واخلطأ  االنزالق  أيضًا  وتعني  املشددة  والالم  الزاي  بفتح   )1(
وقال  طويس  أسدى  قصده  ما  هبا  يقصد  املربوطة  باهلاء  زله  أما  أيضًا  )زلت(  بلفظ  وتأيت  العرس. 

بعضهم أنه طائر املحاصيل يطلق صوتًا عاليًا دون انقطاع أي طوياًل يف احلر. 
)برهان ص583- عميد ص665(.       

)2( بفتح األول وتشديد الثاين وهاء خمففة بمعنى رأس ورأس اإلنسان واحليوان. 
)برهان ص930- عميد ص953(.       

وصية الزخمرشي أن ينقش عىل قربه
كريم كــل  عند  حــق  وللضيف  إهلي لقد اصبحت ضيفك يف الثرى 
عظيم لغري  تــقــرى  وال  عظيم  فهب لـي ذنوبـي فـي قـراي فإنـها 
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خله)1)- ماء غليظ ينزل من األنف.

- قال العسجدي:

چو آيد زو برون محدان بدان ماند رس رسخش 

خّله. مهى  آيد  فرود  سقالبى  بينى  از  كه   

طاهرة  تكون  حتى  الوالدة  بعد  املرأة  فيها  جتلس  يومًا  أربعون  چله)2)- 
وخالل هذه األربعني يومًا ال تستحم وال تصيل.

- قال العسجدي:

بر أفشاندم خدو آلود چّله)؟( در شكاف او 

چو پستان مادر اندر كام بچه ُخرد در چّله.  

جله)))- نبات ينبت عىل حافة الساقية، و)سامروغ( هو هذا النبات نفسه 
ورشحت هاتان الكلمتان يف باب الغني.

- قال العسجدي:

چو كودك رس فرود آرد بحجره بر رس محدان 

جّله. يا  سامروغست  پندام  كه  گردد  چنان   

)1( بفتح األول وفتح الثاين- الرشح الذي ينزل من األنف ونوع من األعشاب طعمه حلو.
)برهان ص446- عميد ص542(.       

)2( بكرس احلرف األول وتشديد الثاين. )عميد ص483(.
باإلضافة إىل ما جاء من معنى هلذه اللفظة فإن هناك معاين أخرى وقد أوردهتا املعاجم.

)3( بضم األول وفتح الثاين املشدد. )برهان ص353- عميد ص456(.
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غله)1)- إجيار املنزل والكوخ والفندق.

- قال العسجدي:

فراز گنبد سيمينش بنشينم بكام دل 

ز زّر وسيم گنبد را بكام او دهم غّله.  

سيله)2) وفسيله)))- الكلمتان بمعنى قطيع اخلراف واخليل.

- قال الفرخي:

بباغ اندر كنون ]مردم[ نرّبد جملس از جملس 

سيله. از  سيله  نرّبد  آهو  كنون  اندر  براغ   

تنتجه  الذي  الزرع  حاصل  بمعنى  وتأيت  الدكان  أو  البيت  أجرة  الالم-  وتشديد  األول  بفتح   )1(
األرض من احلنطة والشعري وأمثاهلا. )عميد ص848(.

- ذكرها سيد حممد عيل داعي اإلسالم يف فرهنگ نظام مؤكدًا فتح األول وهي موجودة يف ألفاظ أهل 
شرياز بمعنى اإلجيار وأورد ما ذكره أسدى طوسى أما إذا جائت بضم األول فإهنا عربية تعني احلبوب 

والنقود مجعها غالت. )نظام ج3 ص740(.
)2( بكرس السني وعىل وزن حيلة. قطيع. جيش من اخليل والغزالن واخلراف والثريان وأمثاهلا.

)برهان ص687- عميد ص751(.       
الغزالن  والبغال واحلمري وقطيع  املاشية واخليل  بمعنى: قطيع. جيش وقطيع  )3( عىل وزن وسيلة 

وكذلك تأيت بمعنى فرع الشجرة. )برهان ص834(.

عىل الغنى إن صح منك النظر من رشف الفقر ومن فضله 
تفتقر كي  اهلل  تعيص  ولست  أنك تعيص اهلل تبغي الغنى 
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خله)1)- آلة عند املالحني مثل املجداف يفرغ هبا املاء الفائض عىل السفينة.

- قال العسجدي:

تو گفتى هر يكى زيشان يكى كشتى شدى زان پس 

خله اش دوپاى وبيلش دست ومرغابيش كشتى بان.  

خله)2) ويافه))) وهرزه)))- كلامت مرتادفة بمعنى اليشء الضائع.

- قال العنرصي: 

كردست. خله  دل  از  ر  او  مهر  آ وامر آنرا در آن يلـه كردسـت 

نخكله)))- اجلوز الصلب.

- قال اللبيبي:

بمرى. مگر  تو  ز  نگردم  بر  اى بـز فتـى علـم بگـرد جـهـان 

گرى. بچاره  كنم  بــريون  مجله  گرچه سختى چو نخكله مغزت 

التي  التي يستخدمها املالحون، واألشياء  الطويلة  أو بضم األول- اخلشبة  بفتح األول والثاين   )1(
تغرز يف املكان مثل اإلبرة واليشء الذي يغرز يف البطن وتأيت بمعنى هذيان. 

)برهان ص446- عميد ص542(.       
)2( بفتح األول والثاين. )برهان ص446- عميد ص542(.

)3( بفتح الثالث عىل وزن نافه. )برهان ص1228- عميد ص1272(.
)4( بفتح األول وسكون الثاين. )برهان ص1196- عميد ص1247(.

)5( بفتح النون والالم والكاف وسكون الثاين- جوز دائري الشكل قرشته صلبة وخشبية.
)برهان ص1129- عميد ص1178(.      
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پيغله)1) وپيغوله)2) وكنج)))- مرتادفات.

- قال الفردويس:

ز گيتى گر فتم يكى پيغله. كنم هرچ دارم بايشان يله 

يله)))- الطليق.

- قال الفردويس:

ترا چون نباشد ز گيتى گله. گله كرد بايد ز گيتـى يله 

خلم)))- الرشح الغليظ من األنف.

- قال العسجدي:

مهى بينم از خيل وخلم وخدو. مهان كز سگى زاهدى ديدمى 

سلم)))- لوحة يتعلم عليها الصبية اخلط.

- قال الفراالوي:
سلم كن كه شايد. از پوسِت رهى  اى من رهى دست وخط وكلكت 

)1( عىل وزن زنكله وتعني زاوية وركن الدار وطرف العني وتعني الطريق املنحرف غري املفتوح.
)برهان ص282(.        

)2( عىل وزن زنكوله وتعني ييغله. )برهان ص282(.
)3( بفتح األول وسكون الثاين واجليم. زاوية ركن. )عميد ص959(.

- أورد برهان قاطع يف الصفحة 938 معاين عديدة وكثرية وخمتلفة للفظة كنج.
)4( بفتح األول والثاين- تعني رها أي حمرر. طليق. ناج. حر. )برهان ص1238- عميد ص1282(.
)5( بكرس األول وسكون الثاين، وهو يشمل اإلنسان واحليوان. )برهان ص446- عميد ص541(.

)6( بكرس حرف السني وفتح الالم. )برهان ص661( وباملعنى الذي أورده أسدي طويس.
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پجول)1) وپژول)2)- عظم الكعب.

- قال أبو عيل الياس:

نه اقعس رسون ونه نقرس دو پاى 

آسرت. ز  شم  ونه  پجول  اكفس  نه   

تانول)))- الفك.

- قال العسجدي:

دندانز شده  وكفته  بينى  كژ  تانومل  من پريم وفالج شده ام اينك بنگر 

اسپغول)))- بذور القطونا.

- قال البهرامي:

بروز كرد نيارم بخانـه هيـچ مقـام 

از آنك خانه م پر اسپغول جانورست.  

)1( بضم احلرف األول عىل وزن نزول وتلفظ أيضًا )بجول( وهو عظم الكعب ويقال له بالعربية 
كعب. )برهان ص240(.

)2( عىل وزن قبول تطلق أيضًا عىل ثدي املرأة واالسطوانة التي يلعب عليها األطفال. )برهان ص257(.
- مل يقدم أسدي طويس شاهدًا شعريًا هلذه اللفظة واكتفى باملرادف هلا كام يف پجول وهذا منهجه يف 

تقديم شاهد واحد لواحدة من املرادفات من دون اإلشارة إىل الباقي إال ما ندر. )املرتجم(.
)3( عىل وزن شاقول- حوايل وأطراف الفم- انحناء الفم- زاوية الفتحة واهلل أعلم. )برهان ص291(.
)4( بفتح اهلمزة وضم حرف الغني عىل رأي عميد وبكرس األول وفتح الثالث عىل رأي برهان قاطع. 
وتأيت أيضًا بلفظة أسفرزه وأسبغون واسپخول واسپيوش واسفيوش واسپرزه بكرس أو فتح حرف 

الباء الفارسية بمعنى نوع من الدواء خالصته نافعة. 
)برهان ص84- عميد ص119- آموزگار ص71 مادة اسيزره(.    
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بمعنى ال  يقال )ممول(  التهيؤ،  أي  الباب،  عند  متهيئًا  الوقوف  مول)1)- 
تتهيأ ومعنى )مولش( التهيؤ.

- قال الفردويس:

شويم. نو  لشكر  او  بدرگاه  بموليم تا نزو خرسو شويم 

فرغول)2)- التأخر بسبب املرافعة واملامطلة والكسل.

- قال الرودكي:

كه بر ختته ترا تريه شود نام. كه فرغول پديد آيد آن روز 

مرغول)))- الزلف املجهد بمعنى شعر الرأس.

- قال الرودكي:

موى. مرغول  زنجري  دو  بسان  جوان چون بديد آن بگاريده روى 

ماكول)))- النهم األكول.

- قول عيل القرط:

تا بخو ردند آن دو ماكول هننگ. قليه كردم زود وآوردمش پيش 

)1( بضم األول عىل وزن غول. التأخر يف العمل. التوقيت والعودة. 
                 )برهان ص1103- عميد ص1153(.
)2( بفتح وضم الغني وعىل وزن معقول. وتعني غفلة. غافل. تأخر. توقف. وثقيل يف العمل. إمهال 

وتقال أيضًا فرغل وفرغول. )برهان ص823- عميد ص867(.
)3( عىل وزن مقبول. )برهان ص1075- عميد ص1078(.

)4( بضم الكاف عىل وزن شاكول. )برهان ص1057- عميد ص1031(.
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بشكول)1)- رجل قوي وحريص عىل العمل.

- قال العنرصي:

نشمر ند از تو آن ]بـ[ بشكوىل. هر چه تانى وزان فرو موىل 

گول)2)- مكان ضيق يقف فيه املاء.

- قال اللبيبي:

گوىل تو از قياس كه گرد بر كشد كسى 

يك كوزه آب ازو بزمان تريه گون شود.  

آغال)))- لفظ يطلق عىل من يفتن عىل غريه.

- قال الفراالوي:

آغاىل. بر  را  شري  بمن  ور  من ز آغالشت نرتسم هيچ 

وبضم  اجللد  الرجل  بمعنى  قاطع  برهان  قول  عىل  والثالث  الثاين  وسكون  األول  وفتح  بكرس   )1(
الكاف عىل قول عميد بمعنى املاهر والنبيه والذكي والرسيع والكادح وتقال بژكول أيضًا.

)برهان ص193- عميد ص269(.       
)2( بضم األول عىل وزن غول وتأيت بمعنى أبله وبال عقل وأمحق. ومكر وحيلة.

)برهان ص1017- عميد ص1001(.      
)3( فعل األمر من املصدر آغاليدن والالم يف آغال هنا ساكنه وأورد برهان قاطع يف معجمه معاين 
أخرى هلذه اللفظة منها: )مشوش. غاضب. إثارة. فتنة. إغراء. هياج. بلع. ومكان يف الصحراء أو 

اجلبال خمصص لنوم األغنام وخلية النحل. رطوبة. ختمري...(. )برهان ص46- عميد ص59(.

كن قنعًا تكن غنيًا. كن متوكاًل تكن مكفيًا. كن راضيًا تكن مرضيًا. 
كن صادقًا تكن وفيًا. كن ورعًا تكن زكيًا. كن متنزهًا تكن تقيًا.
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فتال)1)- نثر الذهب والفضة والورد وما شاهبها.

- قال العامرة:
بر رسمى خواره برگ گل بفتاليد. باد بر يمد بشاخ سيب شكفتـه 

ماالمال)2)- اململؤ والطافح.

- قال الزينبي:
هتى نكرده بدم جام مى هنوز از مى 

كه كرده بودم از خون ديده ماالمال.  

گوال)))- اجلمع.

- قال الطيان:
گواىل. مــردم  گى  آزاد  از  تو  بزرگان گنج وسيم وزر گوالند 

تگل)))- املحتلم جديدًا واملتعلم للخط جديدًا.

- قال الطيان:
هر كجا كاملى بود خصيم. هر كجا ريد كى بود تگلم 

)1( بفتح احلرف األول عىل وزن كامل وتأيت بمعنى نثر وكذلك يقال هلا يتال.)برهان ص810- عميد 
ص858(.

- وردت اللفظة بمعان أخرى يف الصفحة 113 من أصل لغت فرس. )املرتجم(.
)2( املمتلئ الكثري والوفري والطافح. )عميد ص1030(.

)3( بضم األول عىل وزن جوال ومعناها. وتعني أيضًا النشؤ. والنمو. والرشد. والبلوغ.
)برهان ص1010- عميد ص998(.      

أسدي  ذكره  الذي  باملعنى  العربية  بالكاف  وردت  املعنى.  هبذا  الفارسية  بالكاف  عليها  أعثر  مل   )4(
ذكر  منه  وقريب  الالم  وسكون  الثاين  وكرس  األول  بفتح  بقوله:  ص314  قاطع  برهان  عند  طويس 

حسن عميد يف معجمه ص407. )املرتجم(.
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متصل  ضمري  وهو  الفارسية  يف  والعرشون  التاسع  احلرف  هو  وامليم- 
للرفع أو النصب أو اجلر.

وامليم- هو احلرف الرابع والعرشين يف العربية وعدده يف حساب اجلمل 
.)40(

وامليم- يف العربية تعني اخلمر- قال العبد الرماين:

املطر بامء  امليم  فامزج  هذا البديع قد بدأ للنظر 
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كام)1)- الفم.

- قال املنجيك:

هناده كشته آسيب او هبر مشهد. رسيده آفت نشپيل او هبر كامن 

- قال املعزي:

لفظ گوهر بار تو پر گوهرم كردست طبع 

لفظ شّكر بار تو ُپر شّكرم كردست كام.  

فام)2)- اللون.

- قال الكسائي:

ناديده هيچ مشك مهه ساله مشكبوى 

فام. لعل  ساله  مهه  لعل  هيچ  ناكرده   

اندام)))- العمل اجليد املنتج بال انقطاع.

- قال الرودكي:

عدنست وكارهاست باندام. گيهان بعدل خواجه عدنانى 

)1( بسكون امليم يقال لسقف الفم ويعني الفك األعىل ويسمى يف العربية احلنك.
)برهان ص880- عميد ص923(.       

)2( عىل وزن وام ومعناها. )برهان ص809(.
- وهي الحقة أيضًا تلحق آخر بعض الكلامت تعطي معنى طراز ولون وشكل مثل رسخ فام، زردفام 

وتقال يام أيضًا. )عميد ص856(.
)3( بفتح اهلمزة عىل وزن انجام من معانيها: البدن والقد والقامة واجليد واجلميل واألدب والقاعدة 

وفسحة البيت. )برهان ص118- عميد ص193(.
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- قال املعّزي:
بى وصل تو دل در برم آرام نگريد 

بى صحبت تو كار من اندام نگريد.  

شيم)1)- سمك أبيض.

- قال املعرويف:
مى بر آن ساعد ش از ساتگنى سايه فگند 

گفتى از ال ]له[ پشيز ستى بر ماهى شيم.  

نزم)2)- بخار قريب من األرض ويف العربية يسمى الضباب.

- قال العنرصي:
ز ميغ ونزم كه بد روز روشن ازمه تري 

آبان. ازمه  تارى شب  كه  نمود  چنان   

باذرم)))- ما ال فائدة فيه.

- قال العنرصي:
چون بايشان باز خورد آسيب شاه شهريار 

جنگ ايشان عجز گشت وسحر ايشان باذرم.  

)1( عىل وزن سيم- نوع من األسامك هلا أصداف وعىل ظهرها نقط سوداء.
- نوع من السمك الكبري الكثري الصدف يسمى سمك )وال( وهو اسم لنهر يكثر فيه هذا النوع من 

السمك وينبع هذا النهر من جبال ديلامن بجانب كيالن. )برهان ص751- عميد ص793(.
)2( بكرس النون وسكون الزاي. )برهان ص1132- عميد ص1181(.

)3( ورد يف معجم برهان قاطع وحسن عميد بالدال بدل الذال وبضم الراء وسكون امليم عىل قول 
برهان وبضم وبفتح الراء وسكون الدال عىل قول عميد. )برهان ص144- عميد ص220(.
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دالم)1)- احليلة واملكر.

- قال الرودكي:

شادمانه زن نشست وشاد كام. تـابخـانـه بـرد زنـرا با دالم 

اشتلم)2)- الصحيح والقوي.

- قال الرودكي:
مهچو آهن گشت وندار ايچ خم. چو نك زن را ديد لغ كرد اشتلم 

پدرام)))- املزين املجمل، وتطلق عىل املجلس املزين وكذلك البيت.

- قال العنرصي:
چرا بگزيد، ايرانه غمگنست، غـامم 

گر يستنش چه بايد كه شد جهان پدرام.  

هبرام)))- املريخ.

- قال العنرصي:
هبرام. آسامن  بر  ندارد  تو  سياست  سخاوت تو ندارد درين جهان دريا 

)1( بكرس األول عىل وزن نظام- حربة ذات رأسني- رمح قصري وتأيت بمعنى مكر وحيلة.
)برهان ص501- عميد ص586(.       

)2( بضم اهلمزة والتاء والالم وسكون الشني وتأيت بمعنى نداء. ورصاخ ونزاع وهياج.
)برهان ص96- عميد ص143(.       

سعيد.  حسن.  مزين.  مرتب.  مهيأ.  أخرى(  معان  )وهلا  اسالم  وزن  عىل  األول  احلرف  بكرس   )3(
مبارك. سهل. مجيل. )برهان ص242- عميد ص316- طالئي ص144(.

)4( بفتح الباء عىل وزن فرجام. )برهان ص216- عميد ص291(.
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فرجام)1)- العاقبة.

- قال الفردويس:
كه فرمان وراى جهانبان ُبود. بكو شيم وفرجام كار آن بود 

سوتام)2)- قليل وصغري.

- قال الفرخي:
وسوتام. ناميد  ــدك  ان سختم  آنچ كردست ز آنچ خواهد كرد 

فرزام)))- الئق.

- قال الدقيقي:
مكن اى روى نكو ز شتى با عاشق خويش 

فرزاما. نبود  زشتى  ــان  روي نكو  كز   

رام)))- مطيع يعني مؤدب.

- قال الفردويس:
بمهر. من  با  رام  شدن  نخواهد  برين گونه خواهد گذشتن سپهر 

)1( بفتح الباء عىل وزن انجام ومعناها وتعني النهاية واخلامتة واآلخرة والعاقبة وآخر العمل.
)برهان ص817- عميد ص863(.      

)2( بضم السني بلهجة أهل طوس بمعنى الناقص والقليل والصغري ويف السنسكريتية سوتو بمعنى 
دقيق وصغري وضيق ورفيع. )برهان ص675- عميد ص737- نظام ج3 ص424(.

)3( بفتح الفاء عىل وزن رسسام. بمعنى جديد ومناسب. )برهان ص819- عميد ص865(.
)4( عىل وزن كام- أليف عكس وحش. اسم اليوم الواحد والعرشون من األشهر الشمسية واسم 

املالك املوكل بمصالح الناس وأعامهلم يف ذلك اليوم- واسم لدرة يف تاج ملك اهلند. 
)برهان ص531- عميد ص618(.       
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أوستام)1)- معتمد وكامل.

- قال ابو الشكور:

هم ازنان وكردار وهم اوستام. به افـزاى خواننـد او را بنـام 

ستام)2)- رسج يصنع للحصان والبغل من ذهب او من فضة ومثلهام يقال 
يف العربية مركب.

- قال الفرخي:

رخش با زين خرسوى وستام. در زمان سوى تو فرسـتادى 

سيام)))- جبل، وقيل إن املقنع)4( أخرج قمرًا منه.

- قال الرودكي:

كه اينت غالمست وآن پيشگار. نـه مـاه سيامى نـه مـاه فلـك 

)1( بضم اهلمزة وسكون امليم وتأيت بلفظة )استام- وستام( بمعنى شخص معترب ومعتمد والسالح 
األبيض وجلام الفرس. وفوهة الربكان. وكوة الغار. )برهان ص130- عميد ص208(.

)2( بكرس حرف السني عىل وزن جلام. )برهان ص624- عميد ص695( ويقال استام وأوستام 
أيضًا.

)3( بكرس األول عىل وزن نظام- اسم جبل يقع ما بني سمرقند وطاشقند وأقرب إىل سمرقند.
)برهان ص682(.        

واخلداع  والتزوير  والشعوذة  بالسحر  الدوانيقي  املنصور  أيام  اشتهر  شخص  اخلرساين  املقنع   )4(
واستطاع هبذا السحر أن جيعل الناس يرون أن القمر ال يظهر إال من خلف جبل سيام ويشع بنوره 
عىل مساحة مخسة فراسخ يف مخسة فراسخ. ويقال عندما أصبح له أتباع ادعى الربوبية بفتنة يف ما وراء 

النهر. قتله املنصور. )برهان ص682- املنجد األعالم ص680(.
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شجام)1)- برد قارس.

- قال الدقيقي:

مهه نيست كردش ز ناگه شجام. سپاهى كه نوروز گرد آوريـد 

كنام)2)- تطلق عىل عرين األسد ومربض الغنم والدواب.

- قال الفردويس:

كه بد پرورا نيده اندر كنام. ببيد يكى روى دستان سام 

كنام)))- رعي اجلمل يقال )اشرت را بكنام( اي أذهب به إىل املرعى.

- قال الرودكي:

چنانك اشرت بى بد سوى كنام شده 

ز مكر روبه وزاغ وزگرگ بى خربا.  

چام چام)))- مضيق أو طريق ملتو يقال له جام جام بمعنى جم جم.

- قال املنجيك:

گفتم كه زود خيز ومهى گرد چام چام. گفتار مرا چه جاره  كه آرام نيستم 

)1( بفتح األول عىل وزن سالم وتأيت بكرس األول بمعنى برد شديد يؤدي إىل تيبس األشجار.
)برهان ص712- عميد ص765(.       
)2( بضم األول عىل وزن مدام مكان احليوانات املجرتة واحليوانات املفرتسة وتقال ألعشاش الطيور.
)برهان ص938- عميد ص958(.       

)3( بضم األول عىل وزن مدام. )برهان ص938- عميد ص958(.
)4( باجليم الفارسية عىل وزن شاد كام. طرق جبلية وممرات ملتوية متعرجة.

)برهان ص370- عميد ص470- نظام ج2 ص435(.     
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أي  آمدست(  )خرام  قيل  وقتها  حل  فإذا  بالضيافة  اإلخبار  خرام)1)- 
الذهاب إىل الضيافة.

- قال الفرخي:

وآمده تازه روى خوش بخرام. دولت او را بملك داده نويد 

)لنجه(  ولكن  )لنجه(  كلمة  مثل  وهي  ودالل  بغنبح  مرور  خرام)2)- 
تستعمل يف مورد اهلجاء.

- قال الفرخي:

باغ او پر فغان كبك خرام. كاخ او پر بتان جادوفش 

نغام)))- أغرب ومظلم وذو مظهر قبيح.

- قال الدقيقي:

كه روى اندر آن گرد گردد نغام. بخيزد يكى گرد تند از ميـان 

)1( بكرس او بفتح اخلاء عىل وزن نظام- تعني أيضًا الذهاب هبدوء بفخر ووقار وبمعنى خرب سار 
وبرشى ومرس ومبتهج وهبيج والضيف والضيافة. )برهان ص423- عميد ص524(.

)2( بكرس اخلاء أو فتحها عىل وزن نظام )مر رشحها(.
- وهنا تعني السري بدالل. الوفاء بالوعد. مرافقة الضيف إىل املائدة.

)برهان ص423- عميد ص524- طالئي ص235(.     
)3( بفتح النون عىل وزن سالم بمعنى قبيح وغري جيد. ولونه أسود والسواد والطني املخلوط والظالم 

وتأيت بكرس األول أيضًا وتعني أغرب اللون واملغرب. )برهان ص1139- طالئي ص569(.

ُيَصدُق فيام قال وهو كذوب يغطي عيوب املرء كثرة ماله 
لبيب وهو  ــوام  األق حيّمقه  ويزري بعقل املرء قلة مالـه 
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پنام)1)- تعويذة تدفع العني احلاسدة، و)يناميدن( بمعنى االسرتداد مثل 
)بازداشتن(.

- قال الشهيد:

چرا ندارد باخود مهيشه چشم پنام. بتا نگار از چشم بد برتس هـمى 

خامه)2)- القلم.

- قال اخلرسواين:

چنانكه خامه ز شنگرف بر كشد نّقاش 

كنون شود مژه من بخون ديده خضاب.  

خامه)))- تل الرمل يف الصحراء.

- قال العسجدي:

تا هست خامه خامه هبر باديه ز ريگ 

وز باد غيبه غيبه بر ونقش بى شامر.  

)1( بفتح األول عىل وزن كالم- حجاب. حرز. خمفي. مغطى. وبلغة األوستا قطعة من القامش مربعة 
الشكل تربط من زاويتها عىل صدر رجل الدين الزردشتي عند قراءته كتاب الزند. ودعاء وتعويذة 

لدفع عني احلاسد. )برهان ص267- عميد ص340(.
)2( عىل وزن نامه وتطلق عىل البيدر وجممع الرمل. )برهان ص415(.

)3( عىل وزن نامه. )برهان ص415(.

قال ابن عباس: 
)ال جتيب من ال يسألك وال تسأل من ال جييبك وأال حتدث من ال يصنت لك(.
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چگامه)1)- قصيدة الشعر.

- قال ابو املثل:

چو گرد داگه خواجه ز كار نامه من  

من. چگامه  سبك  رساند  يار  بشهر   

گذرنامه)2)- اجلواز.

- قال الشهيد:

مهه ديانت ودين ورز ونيك رايى كن 

كه سوى خلد برين باشدت گذرنامه.  

)=ال(  الم  ألف  هيئة  عىل  )الشال(  أو  العاممة  عىل  يشد  ما  كل  المه)))- 
يسمى المه.

قال املرواريدي:

وان كفش دريده وبرس بر المه. پرياهـن لولـوى برنگ المه 

هتم)))- ال مثيل له. لقب كان يطلق عىل رستم الذي ال مثيل له من حيث 

)1( بفتح األول عىل وزن شاممه وتأيت بلفظة )جغامه( أيضًا. )برهان ص390- عميد ص481(.
)2( بضم األول. جواز سفر. تذكرة اجازة عبور من احلدود مكتوب فيها يسمح للمسافر بالعبور إىل 

البلد اآلخر. )برهان ص976- عميد ص978(.
)3( عىل وزن نامه. )برهان ص1028- عميد ص1006(.

)4( بفتح األول والثاين وسكون امليم. تقال للشخص الضخم اجلثة والشجاع والبطل الذي ال يعدله 
أحد وبسكون احلرف الثاين أيضًا باملعنى نفسه. )برهان ص330- عميد ص432(.



��ل��م���د���ة ��ود ا �ل�ود
� 455�ع�ف�د ا

القامة واجلسم والقد.

- قال الدقيقي:

كيانى. ونسبت  هتم  وتن  وباال  كرا ختت وشمشري ودينار باشد 

خم)1)، بچكم)2)- ومثلها كلمتا )غرد( و)باد غرد(.

- قال العنرصي:

ارم. باغ  نقش  درش  ببچكم  هزاران بدو اندرون طاق وخم 

جم)))- مثل خم وتطلق أيضًا عىل أطواق اإليوان.

- قال الفردويس:

بجم اندرون شاد وخّرم هبم. سپه پهلوان بود باشاه جم 

خم)))- معوج.

- قال العنرصي:

آن زلِف رسا فگنده بدان عارض خّرم 

از هبر چه چيز ست بدان توى وبدان خم.  

)1( بفتح األول وسكون الثاين. )برهان ص447(.
)2( بفتح األول والثالث- ايوان. بيت صيفي وتأيت بلفظ بجكم وپجكم وبشكم وبيكم. )عميد ص239(.

)3( بفتح األول وسكون الثاين. )برهان ص354(.
)4( بفتح األول وسكون الثاين- بمعنى املنحني عكس املستقيم مثل الطاق واإليوان وبيت شتوي 
وتأيت بمعنى الدن وهو الظرف الذي يوضع فيه املاء أو الرشاب. )برهان ص447- عميد ص542(.
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بفخم)1)- الكثري.

- قال املنجيك:

كه در آتش هنى گو گرد بفخم. بدان ماند بنفشه بر لب جوى 

لنثر  الصيادون  يستعمله  اخلشب  من  أوتاد  عىل  يرفع  قامش  بفخم)2)- 
احلبوب.

- قال العنرصي:

نه شكر چيد هيچكس نه درم. از گهر ]گرد[ كردن بفخم 

آذرم)))- ما يوضع حتت الرسج وهو قامش من الصوف اخلشن.

- قال العنرصي:

كه تنگ وآذرم دارد ومردبد سلب ]است[ 

وسواسا. ومرد  فضولست  باز  برسش   

)1( بفتح حرف الباء وحرف اخلاء عىل وزن مرهم وتأيت بلفظة بفجم وفخم وخيم أيضًا.
)برهان ص196- عميد ص273(.      

ينثر  وهبا  طويلة  خشبة  رأس  عىل  تربط  القامش  من  قطعة  مرهم-  وزن  عىل  واخلاء  الباء  بفتح   )2(
الصيادون احلبوب يف كل مكان. )برهان ص196- عميد ص273(.

)3( بسكون الذال وفتح الراء وسكون امليم عىل قول برهان ص35 وهي نفس معنى آدرم بالدال عىل 
وزن ادهم عىل قول د. معني يف معجمه ص36 وتأيت بلفظة آدرمه وآترمه وآدرم وادرمه وآرشمه أيضًا 

عىل قول حسن عميد يف معجمه لفظة ادرم ص46(.



��ل��م���د���ة ��ود ا �ل�ود
� 457�ع�ف�د ا

كركم)1)- قوس قزح.

- قال البهرامي:

مر ]اور[ چون طرازى خوب كركم. فلـك مرجامـه يـى را مانـد ازرق 

دژم)2)- مغموم وحمزون وذابل من الغم.

- قال ابو الشكور:

چو خرسو مكن روى بر ما دژم. زبان آورش گفت وتو نيزهم 

كامل)))- املرأة التي كانت متزوجة ]األيم[.

- قال املنجيك:

اى خنـگى كامل شـده بر دسـِت براهيـم 

مر خواجه ت را خيز بريش اندركم جوي.  

العربية  يف  تعني  الكافني  بضم  كركم  وأيضًا  قزح  قوس  بمعنى  مرهم  وزن  عىل  الكافني  بفتح   )1(
الزغفران. )عميد ص937(.

الزعفران كناية عن  العربية تعني  إليه حسن عميد يف معجمه من أن كركم يف  - أعتقد أن ما ذهب 
األصفر فاألصفران مها الذهب والزعفران أما كركم فهي زردچوبه با زرچوب وهو نوع من أنواع 

التوابل يستعمل من قبل ربات البيوت وطباخي الطعام. )املرتجم(.
)2( بكرس االول وفتح الثاين وسكون امليم وتأيت بمعنى اسود ومعتم. مظلم. ذابل. غضبان. ملول. 

متعب. ضعيف. مريض. ومرجتف. وهذه املعاين تطلق عىل غري اإلنسان أيضًا.
)برهان ص489- عميد ص578(.       

)3( بضم الثالث وسكون امليم. تقال للمرأة التي مات زوجها أو طلقها. )برهان ص879( بمعنى 
العزباء عند حسن عميد ص923.

- أكد امليداين أن )كام( تعني الثيب والعون- تقال للزوجة فارقت زوجها )السامي يف األسامي باب 
صفات النساء الفصل اخلامس ص129(.
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شم)1)- اخلوف والفرار.

- قال اخلفاف:
آرام گري بامن واز من چنني مشم. گر آهويى بتا ]و[ كنار َمَنت حرم 

خم)2)- بوق ذهبي صغري حاد الصوت.

- قال الفردويس:
دم. گاو  ناله  آمد  خروش  سپهيد بزد ناى ورويينه ُخم 

بچم)))- نظام قيل )كارمم بجم است( أي عميل منظم.

- قال الشاكر:
چرانه شكر كنم نعمت ترا شب وروز 

كه از تواخرت من سعد گشت وكار بچم.  

چم)))- املعنى والرونق.

- قال الشهيد:
دعوى كنى كه شاعر دهرم وليك نيست 

در شعر تونه حكمت ونه لّذت ونه چم.  

)1( بفتح األول وسكون الثاين وهي خمفف شوم. رعب. خوف. احرتاز. بسبب النفرة والكره.
)برهان ص732- خيام ص272- عميد ص780(.     

)2( بضم األول وسكون الثاين. )برهان ص447(.
)3( بكرس األول عىل وزن شكم. وهي أمر من املصدر فراميدن- التبخرت. )برهان ص163(.

)4( بفتح احلرف األول بمعنى الدالل والتفاخر وحركة التبخرت وبمعنى نظم وقاعدة ونظام أيضًا.
)برهان ص392- عميد ص484(.       
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ضيق  صار  بمعنى  است(  شده  فرم  )فالن  يقال  الصدر،  ضيق  فرم)1)- 
الصدر.

- قال املنجيك:

پخچ شده بوق ودر يده علم. رفت برون مري رسيده فرم 

كرشمه)2)- الدل والدالل.

- قال الرودكي:
ونــاز. كرشمه  تــرا  جز  نسزد  ناز اگر خوب را سزاست برشط 

اندمه)))- تذكر املايض، مثل الشوق.

- قال الرودكي:
نزد شان دارم رشيك اندمه. هبرتين ياران ونزديكان مهه 

خالشمه)))- مرض بسبب التخمة يكون بني احللق واألنف مثل الزكام.

- قال الشهيد:

نكند. خالشمه  عالج  او  آن كسى راكه دل بود ناالن 

الثاين دواء  امليم- غم وضجر وحزن وذلة وبفتح األول وسكون  بفتح األول والثاين وسكون   )1(
تستعمله النساء من أجل تضييق موضع خاص. )برهان ص824- عميد ص868(.

)2( بكرس الكاف والراء وفتح امليم عىل وزن فرشته وتعني الغمزة والغمز واإلشارة بالعني واحلاجب  
وتلفظ أيضًا )كرشم(. )برهان ص900- خيام ص351- عميد ص936(.

)3( بفتح اهلمزة والدال وامليم عىل وزن رسدمه وتذكر األحزان املاضية ورشح وقائع املايض تلفظ 
أيضًا اندوهه. )برهان ص120- عميد ص195(.

)4( بكرس األول وفتح امليم وعىل وزن نكاشته. )برهان ص444- عميد ص539(.
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فلخم)1)- حملج الندافني.

- قال احلكاك:

من بيايم كه يكى فلخم دارم كارى. گر بخواهى بفلخمند ترا پنبه مهى 

دمخه)2)- قرب املجوس عبدة النار.

- قال العنرصي:

بى گامن دل بدمخه داغ كند. هر كه را رهربى كالغ كند 

يشمه)))- اجللد اخلام يدلك جيدًا ويسميه الرتك )يرنداق(.

- قال املنجيك:

چو خان هنـاد هنـارى فـرو نـهد پيـشت 

چو طبع خويش بخامى چو يشمه بى چربو.  

)1( بفتح األول والثاين وسكون الثالث- بمعنى مقالع هو آلة لقلع احلجر. وبفتح األول والثالث 
عىل  احلالج  هبا  يرضب  املقوس  اخلشب  من  تصنع  التي  اآللة  وهي  احلالجني  مدقة  الثاين  وسكون 

القطن. وتقال لقفل الصندوق وغريه. )برهان ص838- عميد ص880(.
املجوس  وقرب  عام  بشكل  )تابوت(  املوتى  صندوق  زمخه  وزن  عىل  اخلاء  وسكون  الدال  بفتح   )2(

بشكل خاص. )برهان ص477- عميد ص568(.
)3( بفتح الياء عىل وزن جشمه اجللد الذي يسوى بقوة اليد ليس بالنار وال بالدباغة.

)برهان ص1233- عميد ص1278(.      

عليك باآلخرة تأتيك الدنيا صاغرة. عليك باحلكمة فإهنا اللية الفاخرة.
 عليك باحلياء فإنه عنوان النبل. عليك بالسخاء فإنه ثمرة العقل. 

عليك بالسكينة فإهنا أفضل زينة.
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غرم)1)- وعل جبيل.

- قال العنرصي:

ــرم. ُزگ را  دمل  رهانى  تا  بــرو  تو شريى وشريان بكر داِر غرم 

غژم)2)- عنقود العنب الذي شهده فيه.

- قال البهرامي:

هم بر مثال مردمه چشم از وتگس. بر گونه سياهى جشمست غژم او 

غژم)))- اهليبة.

- قال الرودكي:

شري غژم آورد وجست از جاى خويـش 

پيش. آلغده  را  خرگوش  ايــن  وآمــد   

)1( بضم األول وسكون الثاين- نعجة اخلروف اجلبيل وكبش املدينة الذي يدعى بالكبش املقاتل.
)برهان ص791- عميد ص843(.      

)2( بضم األول وسكون الثاين- حبة العنب املنفصلة عن العنقود وتأيت أيضًا بلفظة غزب، غزمه، 
وغزم. )برهان ص795- عميد ص845(.

)3( بضم األول وسكون الثاين- وتأيت بالزاي األبجدية بمعنى هيبة وغيض وغضب.
)برهان ص794- خيام ص310- كاتوزيان ص624(.     

لأللفاظ  اعد  أنه معجم  والسبب  الفارسية  أو  األبجدية  بالزاي  استبعدها سواء  آموزگار  فرهنگ   -
والكلامت املعمول هبا واملتداولة يف اللغة الفارسية احلديثة. )املرتجم(.

طوبى ملن خال من الغل صدره وسلم من الغش قلبه
طوبى ملن حتىل بالعفاف وريض بالكفاف
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شم)1)- احلذاء.

- قال املنجيك:

چندى مديح گفتم وچندى عذاب ديـد 

گر سيم نيست بارى جفتى شمم فرست.  

گرم)2)- احلزن.

- قال الرودكي:

بفگن اور اگرم ودرويشى گزين. گر در مدارى گزنـد آرد بديـن 

املاء  مثل  أبيض  ويكون  صباحًا،  الزرع  عىل  يكون  الذي  الربد  بشم)))- 
القليل، ويسمى يف العربية )الصقيع(.

- قال الفراالوي:

چون مورد بود سبز گهى موى من هـمه 

بشم. دردا كه بر نشست بر آن موم سبز   

الثاين خمفف شوم. وتأيت بمعنى مدهوش. مكر. حيلة. نفرة. اضطراب.  )1( بضم األول وسكون 
حذاء جلدي له ساق طويلة ويسمى باللغة الرتكية جاروق. )برهان ص732- عميد ص780(.

)2( بضم األول وسكون الثاين. غم وحزن، وتأيت بمعنى قوس قزح. 
)برهان ص986- عميد ص983(.       

)3( بفتح الباء وسكون الشني وامليم بمعنى أكداس من الثلج تتجمع يف ليايل الشتاء الباردة وتكسو 
األرض بالبياض. )برهان ص193- عميد ص269(.
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وسمى  يتخذونه،  القدماء  امللوك  كان  باجلواهر  مرصع  تاج  دهييم)1)- 
بعضهم التاج بـ)دهييم(.

- قال الرودكي:
را. وگوشوا  وتاج  دهييم  دهد  بيك گردش بشا هنشاهى آرد 

استيم)2)- كم الثوب.

- قال اخلرسوي:
استيم. را  خيگ  بگشاى  زود  خيز پيش آر ازان مى خوشبوى 

دژخيم)))- يسء النفس وأطلق عىل القاتل )دزخيم( من باب االستعارة.

- قال الفردويس:
زدار اندر آويز وبر تاب روى. بدژخيم فرمود كاين را بكوى 

خيم)))- األحشاء واملصارين.

- قال الكسائي:
وگر يتيم بدزدد بزنش وتاوان كن. بگر به ده وبعكه سپز وخيم مهه 

الدال وكرس اهلاء عىل وزن تقظيم. ومن معانيها تاج وهذه األخرية خيتص هبا السالطني  )1( بفتح 
وامللوك فقط ويقال هي رتبة عسكرية يف القديم تقابل الضابط من باب التيمن والتربك ملا يعلو رأس 

امللك. )برهان ص527- عميد ص609(.
)2( بفتح اهلمزة عىل وزن تسليم ويقال آستيم وستيم بمعنى فم كل ظرف جلدي أو فتحة أي كيس 

تغلق باخليط. )برهان ص88- عميد ص132(.
- اجلزء من املالبس التي تغطي اليد. )فرهنگ آموزگار ص41(.

)3( بكرس األول عىل وزن إقليم- يسء اخلصال ويسء الطبيعة. جالد. أمري الغضب. سجان. حارس. 
دموي. بخيل. خسيس. لئيم. تصح إذا جائت بفتح األول. )برهان ص489- عميد ص578(.

)4( بكرس األول عىل وزن ميم. )برهان ص464- عميد ص556(.
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خيم)1) وپيخ)2) وكيخ)))- الرمص.

- قال الشهيد:

دو خرمن زده بر دو چشمش زخيم. دو جوى روان دردهانش زخلم 

خيم)))- اجلراحة.

- قال العنرصي:

وزان خيمهاى مرا چاره جست. بسى خيمها كرده بود او درست 

خيم)))- جوالق كبري منسوج من القطن.

- قال الطّيان:

حصري وجاى روب وخيم پاالن. سبود وساغر وآنيـن وغـوليـن 

)1( بكرس اخلاء عىل وزن ميم. )برهان ص464- عميد ص556(.
)2( بكرس األول وسكون الثاين وتأيت بلفظ كيغ ومرادفاهتا: آزيخ وزفك وخييال.

)برهان ص277- عميد ص348(.      
)3( بكرس األول وسكون الثاين. )برهان ص963(.

املجرت  احليوان  ومعدة  واملجنون.  وسجية.  وخصلة  طبيعة  بمعنى  ميم.  وزن  عىل  األول  بكرس   )4(
والقيء والرمص الذي يكون يف زاوية العني واللعاب الذي ينزل من الفم ورشح األنف.

)برهان ص464- عميد ص556(.       
)5( بكرس األول عىل وزن ميم. )برهان ص464- عميد ص556(.

رضورات األحوال تذل رقاب الرجال.
رضورات األحوال حتمل عىل ركوب األهوال.
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بافدم)1)- العاقبة.

- قال ابو الشكور:
مگر خانه روبى چو روبه بدم. چه با يدت كردن كنون بافدم 

التي تكون يف اجلرح والقيح. يف أول أمرها دم ثم تصري  املدة  ستيم)2)- 
صديدًا.

- قال الرودكي:
خو بياهنجم ستيم از ريش تو. گفت فردا نشرت آرم پيش تو 

تيم)))- حمطة القوافل.

- قال اللبيبي:
از شامر تو كس طرفه بُمهرست هنوز 

وز شامر دگران چون در تيم دو درست.  

آسيمه)))- املتحري واملدهوش.

- قال الفردويس:
كارزار. ازان  گشتند  آسيمه  رس  چنان لشكر گشن وچندان سوار 

العاقبة والبداية وهناية األعامل وكذلك إذا كانت  امليم بمعنى  الدال وسكون  الفاء وفتح  )1( بكرس 
الدال مضمومة وتأيت افدم واندم. )برهان ص153- عميد ص232(.

)2( بكرس األول والثاين- يقال هلا آستيم. استيم. او ستيم أيضًا. )برهان ص627- عميد ص698(.
)3( عىل وزن ميم- هلا معان عدة منها خيمة كبرية. جمموعة دكاكني بمثابة حمطة صغرية.

)برهان ص334- عميد ص435(.      
)4( بفتح امليم وهلا معان أخرى. )برهان ص44- عميد ص58(.
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كدونيمه)1)- القنينه.

- قال الرودكي:

در كدونيمه كن بپيِش من آر. لعل مى راز رسخ ُخم بركش 

كوم)2)- نبات ينبت عىل حافة احلوض.

- قال البهرامي:

آن حوض وآب روشن وآن كوم گرد او 

آنيه. هر  ببينى  چو  دلت  كند  روشــن   

)1( بفتح الكاف وضم الدال وفتح امليم- كوز وظرف رشاب وزق اخلمرة وقدح الرشاب.
)برهان ص893- عميد ص932- طالئي ص461- عبد النعيم ص534(.   

)2( بضم الكاف عىل وزن موم عشب ذو رائحة طيبة يدعى اذخر ويقال أنه يشبه العشب الذي جذوره 
وأصوله تشقق الرتبة وبالكاف الفارسية باملعنى األول أيضًا. )برهان ص955- عميد ص969(.
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ن

ورد هذا احلرف يف القرآن الكريم )20360( مرة وجاء يف الدعاء:\
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والنون- هو احلرف الثالثون يف الفارسية ويدخل هذا احلرف عىل األسامء 
فيدل عىل النفي.

العربية  احلروف  تسلسل  يف  والعرشون  اخلامس  احلرف  هو  والنون- 
وعدده يف حساب اجلمل )50(.

والنون- يف العربية - احلوت- قال اهلل سبحانه وتعاىل: 

ل� سورة األنبياء: اآلية 87.
ٍ
سف َ

�ط�ف َل� َ �ُم��ف
�ف

َ��
دف دفَّ َ اَأ

�و�ف
��ك�فُّ ا ا ��َودَف

. و)ذا النون( أي صاحب احلوت- يعني نبي اهلل سبحانه يونس

والنون- الدواة- كقوله سبحانه وتعاىل: 

 سورة القلم: اآلية 1. ���ُطرُ��و�َف
ْ

��س
َ
��َو�َمل� �ة �َم 

َ
��ةَل�ل

ْ
��ل ��َوا  ۚ 

�ف

وذلك يف رواية عن ابن عباس )رض(.

ويقول أيب اهلذيل:
يف كل نون من النونني عينان. نونان نونان مل خيططهام قلم 



��ة �وْ��سَ
ُّ

��ل���ط ��َس�َد���ة ا
�ل��أ

� �� ا
َ
��ل  اأ

ُ
�و�ف

��ْف��سُ
َ
��لم رْ��س ا

��ل��ُف َ��ة ا ��ف
ُ
�ْم ��ل

َ
�ُم�ْع��ف 470

نوان)1)- مرجتف ضعيف مثل اليهود.

- قال املعّزي:

نوان وسست تنم تا مديح گوى توام 

مديح گوى تو هر گز مباد سست ونوان.  

سان)2)- املثل والشبيه.

- قال ابو عيل السيمجور:

ينسان. ز  مگر  نبد  بد  جهان  تا  اين جهان بركسى نخواهد ماند 

- وقال املعّزي:

زفّر ماه فروردين جهان چون خلد رضوان شد 

مهه حالش دگر گون شد مهه رسمش دگر سان شد.  

يازان)))- امللّحنون.

)1( بفتح النون عىل وزن روان صفة فاعلية من نويدن بمعنى متأمل ومرجتف واملتبخرت كربًا أو وقارًا أو 
دالل. )عميد ص1204- نظام ج5 ص386(.

وعاقل  وذكي  وعامل  ومطلع  خبري  أيضًا  وضعيف  ونحيف  جديد  مقابل  وقديم  عتيق  زير.  كوز.   -
وشاطر وتقال للحصان الذي لونه بني األصفر واألمحر. )برهان ص1149(.

)2( عىل وزن كان- عادة. رسم. قانون. قاعدة. نوع من احلجر الناعم الذي يسن به السكني والسيف.
)برهان ص612- عميد ص687(.      

)3( عىل وزن غازان وهي من يازيدن- عزم. إرادة. حلن. مريد. منبت. ساحب.
)برهان ص1227- عميد ص1271- طالئي ص617(.     

- صفة مشبهة. شهرة آفاق، حركة. )نظام ج5 ص540(.
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- قال الشهره اآلفاق:

كه مهه خوبى سوى تو شده يازان. ز مهه خوبان سوى تو بدان يازم 

باالن)1)- الدهليز.

- قال العنرصي:
بنيان. افگندست  بپريوزى در  فلك مـر قلعـه ومر بـاغ او را 
يكى را روضه خلدست باالن. يكى راسد يأجوجست ديوار 

ژكان)2)- الشخص الذي يدمدم مع نفسه لضيق يف صدره.

- قال الفردويس:

كه بردرد وسختى نگردد ژكان. هشيـوار واز تـخمـه گيـوگـان 

سامان)))- املقدار.

- قال الكسائي:

چنني نبود جهان باهناد وسامان بود. بوقت دولت سامانيان وبلعميان 
بالغ. راشد.  ناشئ.  نام.  الفارسية معان أخرى مثل: متحرك.  املعاجم  )1( عىل وزن داالن وهلا يف 

ومرادفات - دهليز. ممشى...الخ. )برهان ص154(.
)2( بفتح احلرف األول عىل وزن مكان وتقال للشخص الذي حيرتز وخياف بسبب النفرة والكره. 

مههمة أي كالم باهلمس أثناء الغضب وتأيت بضم األول أيضًا. )برهان ص603- عميد ص678(.
سكينة.  هدوء.  ومقياس.  ودرجة  وعالمة  وتزيينه  البيت  وأسباب  ترتيب  بمعنى  دامان-  وزن  عىل   )3(
استقرار. مدينة وقصبة وبالد والعصمة والعفة والقدرة والقوة...الخ. )برهان ص611- عميد ص686(.

كن يف الشدائد صبورًا ويف الزالزل وقورًا
كن يف الرساء عبدًا شكورًا ويف الرضاء عبدًا صبورًا
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- قال املعّزي:

گمر هانى كه كشيدند رس از طاعت او 

رستيغش مهه رابى رسو ]بى[ سامان كرد.  

چيالن)1)- )السنجد()2( اجلرجاين.

- قال الرودكي:

رده. يك  او  بر  رسمه  نقطه  سنجد چيالن بدونيمه شده 

برزين)))- معبد نار يف نيشابور.

- قال ابو الشكور:

بگه رفتنى كان ترك من اندر زين شد 

برزين شد. آتشكده  دل من زان زين   

)1( عىل وزن كيالن- وهو العناب. نوع من الفاكهة يكثر يف مدينة جرجان وهي شجرة هلا أشواك 
وهلا أوراق تشبه أوراق الصفصاف بيضوية الشكل حافاهتا مسننة وأثامرها هلا غالف رقيق ولبها أبيض 

تسمى احلبة اخلشبية.
)2( )سنجد( ثمرة لشجرة ويسمى يف العامية العراقية )نبق العجم(. )املرتجم(.

)3( بفتح الباء عىل وزن پروين. تقال للنار ومعبد وبيت النار السادس وتأيت بمعنى )برزن( أي حملة. 
زقاق. حارة. صحراء واسم ملقاتل ايراين. )برهان ص174- عميد ص253(.
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كوبني)1)- مدقة الغسالني.

- قال احلكيم الغمناك:

وانگهى فرزند گازر گازرى سازد ز تو 

شويد وكوبد ترا در زير كوبني زرنگ.  

كانون)2)- موقد النار.

- ويصح قوله:

بسان بتكده شد باغ وراغ كانون گشت 

نار. از  اين  واندر  تصاوير  زنور  آن  در   

خدايگان)))- امللك الكبري وكلمة )خديو( تعني اهلل تعاىل وتعني امللك.

- قال الرودكي:

خوبان مهه سپاهند او شان خدايگانست 

نشانست. او  روى  بر  را  بختيم  مرنيك   

)1( بضم الكاف وكرس الباء عىل وزن چوبني وعاء يشبه كفة امليزان ينسج من ورق النخيل يستخدمه 
العاملون يف صناعة الزيوت من احلبوب وقبة يضعون فيها احلبوب ويرتكوهنا حتت ضغط قوي حتى 

خيرج منها الزيت. )برهان ص947- عميد ص964(.
)2( عىل وزن قانون بمعنى موقد النار. املنقلة. كورة. بيت النار. مركز. قاعدة وقانون.

)برهان ص881- عميد ص924(.      
)3( بسكون الياء- لفظة گان يف خدايگان هي عالمة النسبة مثل قولك رايگان.

)برهان ص421- عميد ص522- نظام ج2 ص550(.     
- تعني اهلل تعاىل. )كاتوزيان ص349(.

- تعني الصاحب الكبري. امللك الكبري. )معني ص1402(.
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روان)1)- الروح وقال قوم أهنا موضع الروح يف البدن.

- قال ابو الشكور:

جان را دو گفت هركس وزى من يكيست جان 

روان. هند  بربر  چه  ــاز  ب گسست  ورجــان   

جـان وروان يـكيـسـت بـنـزديـك فيـلسـوف 

ــان. وج روان  ــد  آي دو  ــام  ن راه  ز  ورچـــه   

ستان)2)- النائم منبسطًا عىل ظهره.

- قال الرودكي:

ستان. بنيده  خوا  خوار  برو  تو  ياد كن زيرت اندرون تن شوى 

ارغوان)))- شجرة ورد وردها أمحر ويسمى وردها يف العربية األرجوان.

- قال املظّفري:

چون غرابست اين جهان بر من از آن زلف غراب 

ارغوان. چون  زخ  زان  چشم  بارست  ارغوان   

)1( بفتح األول والثاين. )برهان ص551- عميد ص640(.
)2( بكرس األول عىل وزن نشان وتعني أيضًا الشخص الذي ال صرب عنده وليس له قدرة.
)برهان ص624- عميد ص695(.      

)3( بفتح اهلمزة والغني عىل وزن پهلوان وهي شجرة أزهارها محراء غامقة.
)برهان ص76- عميد ص111(.      
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برببيان)1)- لباس من غنائم احلرب كان عند الكيانيني، وزعم هؤالء أن 
جربائيل  جاء به من اجلنة.

- قال الفردويس:

نشست از بر اژدهاى ژيان. تـهمتن بپـوشيد برببيان 

دوستگان)2)- املعشوقة.

- قال الفرخي:

كسى را چو من دوستگانى چه بايد 

دوستگانى. هبر  دارد  شاد  دل  كه   

كاه كشان)))- جمرة الفلك.

- قال العنرصي:

مهچو گيسوى زنگبان بنشان. تريه بر چـرخ راه كاه كشان 

)1( بفتح الباء األوىل وكرس الراء وفتح الباء الثالثة. لقد ورد يف أسطورة الشاهنامة أنه لباس يلبسه عىل 
جسمه رستم يف احلرب مصنوع من جلد النمر أو الفهد.

- واسم أحد احليوانات األسطورية من فصيلة الفهد والنمر إال أنه أقوى من مجيع احليوانات املفرتسة 
وإن رستم قتل هذا احليوان املوجود يف جبال الشام وأخذ اجللد له ورتبه عىل لباس خاص باحلرب ومن 
مزايا هذا اجللد أنه ال حيرتق بالنار وال خيرتقه السهم وال احلربة وأن فراءه ال يتأثر باملاء. )نظام ص600(.
)2( عىل وزن دوستكام ومعناها وبمعنى حمبوبة الروح والقلب. )برهان ص514- عميد ص598(.
العربية  يف  ويسمى  السامء  يف  لياًل  يرى  الذي  )الطريق(  الدرب  يشبه  وهو  وشان  ماه  وزن  عىل   )3(

املجرة. )برهان ص882(.
هناك. وخمففها  العديدة  النجوم  املنبثقة من  األنوار  أثر  لياًل من  يرى  السامء  الضياء يف  مثل  - طريق 

كهكشان ومن حيث التشبيه تكون مثل التبن املنثور. )نظام ج4 ص194(.
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كيان)1)- خيمة األعراب ومنزل األكراد.

- قال ابو الشكور:

كه بر برده بينى بسان كيان. مهه باز بسته بدين آسامن 

سان)2)- احلجر الناعم الذي حيد به السكني والسيوف.

- قال الدقيقي:

مّريخ ]نوك[ نيزه ت بر سان زندمهى. خورشيد تيغ تيز ترا آب ميـدهـد 

روز بانان)))- اجلالسون عند األبواب حيرسوهنا مناوبة.

- قال الفردويس:
كشان. مردم  بانان  روز  بر  شبانگه بدرگاه بردش كشان 

ورفان)))- الشفيع.

- قال املسعودي الغزنوي:

فان. بّور  آرم  ونزدتو  أمري  مدح  دادم بده وگرنه كنم جان خويشتن 

الدائرة والنجم  الصحراء وتعني مركز  الذين يسكنون  الناس  أو بكرسها- خيمة  الكاف  )1( بضم 
وتأيت بلفظ كويان. )برهان ص962- عميد ص972(.

- اخليمة للعرب وللكرد. )نظام ج4 ص339(.
)2( عىل وزن كان. )برهان ص612- عميد ص687(.

- مرت هذه اللفظة يف الصفحة )140( من األصل. )املرتجم(.
)وهلا  املقدمة  يف  يسري  الذي  القافلة  نقيب  حاجب.  شفيع.  جالد.  بمعنى  وتأيت  الزاي  بكرس   )3(

مرادفات(: رسهنگ وچاوش نگاهبان. )برهان ص553- عميد ص642(.
)4( بفتح األول وتشديد الثاين. شفاعة وتأيت بلفظ رفان وورفشان أيضًا,.)برهان ص1178- عميد ص1228(.
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ليان)1)- بريق املرآة والسيف واألشياء الالمعة.

- قال الفرخي:

گردون ز برق تيغ چو آتش ليان ليان 

كوه از غريو كوس چو كشتى نوان نوان.  

هبرمان)2)- ياقوت أمحر نفيس.

- قال البهرامي:

چو پريوزه گشتست غمكش دل من  

هبرمانى. لــب  دو  آن  هــجــران  ز   

هبرمان))) )أخرى(- حرير ملون.

- قال الفرخي:

گلستان هبرمان دارد مهانا شري خوار ستى 

لباس كودكان شري خواره هبرمان باشد.  

)1( بفتح األول عىل وزن كيان. ميضء. براق. ملاع. واضح. منري وتأيت بمعنى غرامة أيضًا وبكرس 
األول أيضًا. )برهان ص1048- عميد ص1023(.

)2( بفتح الباء والراء وعىل وزن قهرمان. )برهان ص216- عميد ص291(.
)3(  بفتح الباء والراء وعىل وزن قهرمان. )برهان ص216- عميد ص291(.

حييص الذنوب عليك أيام الصداقة للعداوة احذر صديقًا ماذقًا مزج املرارة باحلالوة 
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ماكيان)1)- طائر أهيل وهو الدجاجة.

- قال العامرة:

اكنون تن خود را خروه كردى. تو نزد مهه كس چو ماكيانى 

ژيان)2)- السباع املفرتسة املتقاتلة يقال هلا زيان.

- قال الفرخي:

بصيد گريد، گريد چه چيز؟ شري ژيان. برزم ريزد ريزچه چيز؟ خون عدو 

پرنيان)))- حرير صيني فيه نقوش ودوائر.

- قال الفرخي:

)1( بكرس حرف الكاف عىل وزن ماديان- وهي الدجاج الذي يربى يف البيوت لالستفادة من بيضه 
وحلمه والدجاجة أنثى الديك. )برهان ص1057- عميد ص1030(.

- الدجاج مطلقة الذكر واألنثى فيه سواء واألنثى دجاجة وسميت دجاجة إلقباهلا وإدبارها عىل قول 
الغزل وكنية  والكبة من  بالكرس  الدجاج  والواحدة من  بالفتح  الدجاجة  ابن سيده وقال األصمعي 
الدجاجة كام ذكرها الدمريي يف كتاب حياة احليوان الكربى أم الوليد وأم حفصة وأم جعفر وأم عقبة 

وأم إحدى وعرشون وأم قوب أم نافع. )مطالعات املرتجم(.
)2( بكرس األول وعىل وزن ميان- تقال لإلنسان واحليوان املفرتس والطيور اجلارحة. )برهان ص604(.
)3( بفتح األول وكرس الثالث عىل وزن سختيان حرير وديباج صيني منقوش يف غاية اللطافة والرقة 
وتأيت اللفظة بالباء العربية أيضًا وكذلك هو اللباس الذي كان امللوك القدماء يتفاءلون به ويواضبون 
عىل لبسه يف أيام االحتفاالت ويقال أن جربائيل جلبه من اجلنة. )برهان ص252- عميد ص326(.

توقوا الربد يف أوله وتلقوه يف آخره
 فإنه يفعل يف األبدان كام يفعل يف األغصان

 أوله حيرق وآخره يورق
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چون پر ند بيد گون بر روى پوشد مر غزار 

پرنيان هفت رنگ  اندر رسآرد كوهسار.  

پهلوان)))- قائد اجليش كله.

- قال الفردويس:

هنان. نامند  در  سپه  ميان  كسى كو بود پهلوان جهان 

مرزبان)))- صاحب الثغر واحلدود.

- صدق الفردويس:

بر آن مردم مرزبر مرزبان. يكى مرد فرزانه كار دان 

ميزبان)))- املضيف وجملس الرشاب ومكان الضيافة.

- قال الفرخي:

از پى آن تادهى بر نانت دندان مزدمـان 

ميز بانى دوست دارى شادباش اى ميزبان.  

)4( بفتح  األول والثالث عىل وزن هنروان وبمعنى شخص قوي اجلسم ومتمكن وبطل كبري. وضابط 
وشجاع وقادر ومستطيع. )برهان ص275- عميد ص346(.

)5( بفتح حرف امليم وسكون الراء والزاي عىل وزن دشتبان احلاكم وأمري احلدود وصاحب األطراف 
)نگهدارنده( )حافظ احلدود( وبكاهبان )حارس  أيضًا  هلا  ومسؤول احلدود ومالك احلدود ويقال 

احلدود(. )برهان ص1073- عميد ص1075(.
)6( بسكون حرف الزاي عىل وزن ميهامن- تعني املضياف والشخص الذي يقبل العمل للضيوف.

)برهان ص1112- عميد ص1161(.      
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نرگان)1)- الفقراء )املگدون(.

- قال القريع الدهر:

زير سيصد هزار تن خفتست. آنك اين شعر نّرگان گفتست 

شايگان)2)- عمل من غري أجرة.

- قال الشهيد:

مفر ماى درويش را شايگان. اگر بگروى تو بروز حساب 

شامن)))- صوت البكاء املتعاقب يف احللق.

- قال العنرصي:

زان دوستان بفخر وازين دشمنان شامن. زان ملك را نظام وازين عهد رابقا 

ايوان)))- الصفة بطاق.

)1( مل أعثر عىل هذه اللفظة سواء بالكاف الفارسية أو العربية وكذلك للتفسري الذي ذكره األسدي 
وظهر أن اللفظة من أصل عريب )كداي(. )املرتجم(.

)2( بسكون الياء عىل وزن رايكان. )برهان ص702- عميد ص760(.
)3( بفتح الشني عىل وزن امان- بكاء ونوح واضطراب. نفرة. ومدهوش. 

)برهان ص732- عميد ص780(.       
)4( بفتح اهلمزة عىل وزن كيوان- بناء له سقف مفتوح الواجهة من غري باب أو شباك ويقال له بالعربية 

ايوان أيضًا مجعه إيوانات وأواوين. )برهان ص138- عميد ص215- فرهنك طالئي ص86(.

بالذل املراتب  عز  أشرتي  وال  واهلل ال أقبل الدنيا مجيعًا بمنة 
ألىل ُيرى يف عينها منة الكحل وأعشق كحالء املدامع خلقة 
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- قال الفرخي:

مه نو وغرض آن تاكنى ازو ايوان. مهى بصورت ايوان نو پديد آيد 

فرزان)1)- احلكمة والعاقل واحلكيم والعامل.

- قال البهرامي:

ونافرزان. خند  نافّر  تو  معاديان  خمالفان توبى فّره اند وبى فرهنگ 

بوكان)2)- رحم املرأة يقال له يف العربية الرحم.

- قال الكسائي:

وزين مهه كه بگفتم نصيب روز بزرگ 

غدود وزهره ورسگني وخون بوكان كن.  

كيوان)))- زحل.

- قال ابو الشكور:

زماه برتر وخورشيد وتري باناهيد. بلند كيوان با اورمزد وبا هبـرام 

)1( بفتح األول عىل وزن لرزان بمعنى. علم. حكمة. معرفة. ثقة. وبكرس األول بمعنى قطعة من 
قطع الشطرنج بمنزلة الوزير. )برهان ص819- خيام ص319(.

)2( عىل وزن خوبان- وتأيت بالكاف الفارسية أيضًا وتعني موضع اجلنني ورحم املرأة.
)برهان ص213- طالئي ص508(.      

)3( بفتح الكاف عىل وزن ايوان. اسم كوكب زحل يف الفلك السابع وتطلق عىل الفلك السابع أيضًا 
وتعني القوس أيضًا. )برهان ص967(.

- اسم لكوكب من الكواكب السبعة السيارة ويف اللغة العربية يسمى زحل ويف الپهلوى كيوان ولكن 
االسم من أصل سامي ويطلق عليه يف العربانية أيضًا )كيوان(. )فرهنگ نظام ج4 ص346(.
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الدواب وتطلق عىل كل  ألوان  يكران)1)- لون بني األصفر واألغرب من 
دابة هبذا اللون.

- قال العنرصي:

يكران. خنگ  عنان  بگرايد  چو  مبارز را رسوتـن پيـش خسـرو 

يكى خف گردد اندر زير خفتان. يكى خوى گردد اندر زير خوده 

پريشان)2)- املضطرب الذي جيعل األمور تذهب أدراج الريح.

- قال الفرخي:
مگر كه نار كفيده ست چشم دشمن تو 

نار. دانه  شدست  پريشان  مدام  كزو   

ستودان)))- مقربة املجوس وبيت املوتى.

- قال الرودكي:
مرده نشود زنده مـرده بستودان شـد 

آيني جهان چونني تا گردون گردان شد.  

)1( بفتح الباء عىل وزن مكران. احلصان األصيل اجليد. احلائز عىل الدرجة املمتازة.
)برهان ص1236- عميد ص1280(.      

حالة  يف  يكون  من  حريان.  مشوش.  مضطرب.  وبمعنى  ص102  خيام  قول  عىل  األول  بفتح   )2(
االضطراب والغم. تائه. )برهان ص255 ضمن لفظة يريش وعميد ص330(.

)3( بضم السني والتاء عىل وزن جهودان وتأيت بفتح األول أيضًا. )برهان ص626- عميد ص697(.

أمــري يف  اهلل  يقيض  حتى  ــرب  وأص سأصرب حتى يعجز الصرب عن صربي 
الصرِب مــن  ــر  أم يشء  عــىل  ــربت  ص وأصـبـر حتـى يعـلـم الصبـر أننــي 
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پژمان)1)- احلزين.

- قال العنرصي:
كرده ام شاد ازو دل پژمان. اندرين خانه بوده ام مهامن 

األذى  بمعنى  )ارمان(  االتباع.  من  اللفظتني  كال  واروند)))-  ارمان)2) 
واحلزن و)اروند( بمعنى التجربة.

- قال الفردويس:
فراز آورد گنج وزّر وگهر. بارمان واروند مرد هنـر 

موجان)))- النرجس)5( املتفتح والعني اجلميلة.

- قال الفرخي:
خوى گرفته الله سيـرا بـش از تـف نبيـد 

خريه گشته نرگس موجانش از خواب ومخار.  
)1( بكرس األول أو ضمه أو فتحه عىل وزن كرمان بمعنى ذابل. من غري رونق. غضبان. وبضم األول 

وتعني الرجاء واألمل. )برهان ص257- عميد ص331(.
)2( بفتح األول عىل وزن فرمان بمعنى األمل واحلرسة. )برهان ص76- عميد ص112(.

)3( بفتح اهلمزة والواو عىل وزن الوند ومعناها. )برهان ص78- عميد ص113(.
)4( بضم حرف امليم واجليم األبجدية عىل وزن خوبان- تقال حلسن العني بدالل ونعاس.

)برهان ص1100(.        
وتأيت بلفظة موزان وتعني العني اجلميلة وتدل عىل الدالل. تقال عني ناعسة وجنبدة نرجس.

)عميد ص1151(.        
)5( النرجس نبت من الرياحني تشهب به األعني معرب نركس مذكور يف اللغة اليونانية والالتينية 

والفرنسية واإليطالية واالنكليزية واجلرمانية والرتكية والكردية واآلرامية واألرمنية وغريها.
)ادى شري ص151 معجم األلفاظ الفارسية املعربة(.     

وقال رسول اهلل حممد : )شّموا النرجس فام منكم إال من له بني الصدر والفؤاد شعبة من برص او 
جنون أو جذم ال يذهبها إال شم النرجس(.
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نوژان)1)- هنر له هدير خميف.

- قال املنجيك:

ما بر فتيم وشده نوژان كچالن پس ما 

بشبى گفتى توكش سلب از انقاس است.  

رمگان)2)- شعر عورة اإلنسان ويسمى )ربنه( أيضًا.

- قال املنجيك:

چون كري مرِد غرچه بر مگان در. رويت بز ير ريشك اندر ناپيدا 

تريان)))- سلة عىل شكل طبق مصنوع من أغصان الصفصاف.

- قال الرشيدي:

تريان. بر  چيده  يژند  وآورد  بريون شد پريزن سوى سبزه 

)1( بضم النون وعىل وزن سوزان اسم هنر له صوت وهدير مرعب وضجيج كثري وتأيت بلفظ فوزان.
)برهان ص1153- عميد ص1206(.      

)2( بفتح األول وضم الراء عىل وزن ابنان وتأيت بالزاي أيضًا. )برهان ص548- عميد ص638(.
)3( بكرس األول عىل وزن كريان. طبق خشبي وبفتح األول عىل وزن مرجان تأيت باملعنى نفسه.

)برهان ص307(.        
- وبفتح التاء والراء وتلفظ أيضًا ترنيان وترينان وتريبان. )عميد ص385(.

مال ولألعداء  علم  لنا  رضينا قسمة اجلبـار فينـا 
يزال ال  باق  العلم  وإن  فإن املال يفنى عن قريب 
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خفتان)1)- القباء وثوب من احلرير املحشو كان يلبس يف احلرب.

- قال اخلرسواين:

گه گژين خفتان وگاه زّرين جوش. گه حله رومى بسته وگهى چينى 

أنه  يقولون  والشعراء  العرش،  أنه  يقولون  الزرادشتيون  گرزمان)2)- 
السامء.

- قال الدقيقي:

ُگرزمان. بر  وزهره  باتري  زحل  مه وخورشيد با برجيس وهبرام 

فرمان. دادست  ترا  مر  ايزد  كه  مهه حكمـى بفرمـان تـو راننـد 

رخشان)))- المع.

- قال اخلرسوي:

بدنشان. دست  نرسد  جز  آينه گو نست مهه رخشان 

)1( بكرس اخلاء أو بفتحها- يطلق عىل لباس احلرب وهو لباس من قامش احلرير واإلبريسم الذي كان 
يلبس يف القديم أثناء احلرب ويقال له بالرتكي قلامقي حيشى حتى ال يعمل فيه السيف.

)برهان ص442- عميد ص538- نظام ج2 ص587(.     
)2( بفتح األول والثاين والثالث وعىل وزن فلك سان تقال للسامء، وبفتح األول وسكون الثاين أيضًا 

يأيت بمعنى العرش العظيم الذي هو فلك األفالك. )برهان ص983- عميد ص935(.
)3( بفتح األول عىل وزن هبتان- ميضء. المع. منري. متأللئ وتصح بضم األول أيضًا.

)برهان ص538- عميد ص626(.      
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توبان)1)- رسوال قصري وضيق يلبسه املصارعون.

- قال املنجيك:

يارم خرب آمد كه يكى توبان كردست 

مر خفتن شب را ز دبيقى نكو ]و[ پاك.  

درفشان)2)، رخشان)))، درخشان)))- كلها معنى واحد.

- قال الفردويس:

درخشان كنم راى تاريك تو سوارى فر ستم بنزديك تو 

بخسان)))- ذابل وذائب من احلزن أو من املرض.

- قال الرودكي:

ازو بى اندهى بگزين وشادى باتن آسانى 

بخسانى. بتيامر جهان دل را چرا بايدكه   

)1( بضم التاء عىل وزن خوبان- تطلق عىل اللباس اجللدي الذي يلبسه املصارع.
)برهان ص325- عميد ص424(.      

)2( بضم الدال وفتح الراء عىل وزن درفتان بمعنى ميضء. براق. ملاع. واضح.
)برهان ص482- عميد ص572(.      

)3( بضم األول أو فتحه عىل وزن هبتان. )برهان ص538- عميد ص626(.
)4( بضم األول وفتح الراء عىل وزن سخن دان. )برهان ص480- عميد ص570(.

)5( عىل وزن لرزان. تعني أيضًا اإلنسان املندرس كذلك الذي ابتيل باملشقة واألمل والذائب يف الفم. 
وتعني أيضًا املتبخرت كربًا أو وقارًا أو دالاًل. )برهان ص165(.

وتأيت بلفظ خيسان أيضًا. )فرهنگ فارس د. حممد معني ص476(.
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- قال املعرويف:

كم بيش بوعدها نبخسانى. اى ُترك بحرمت مسلامنى 

فوگان)1)- الفقاع.

- قال اللبيبي:

گويى كه رسگشاد ند فوگان را. مى بارد از دهانت خدو ايدون 

پايان)2)- احلافة والنهاية.

- قال الفردويس:

نشاند. بپايان  ختتش  پيش  مرا  سخن نيز نشيند ونامه نخواند 

انيسان)))- املخالف.

- قال ابو الشكور:

كزين شهر من رخت بر تر برم. من آنگاه سوكند انيسان خورم 

للفقاع وهو يشء مسكر يصنع من دقيق  تقال  الفارسية وعىل وزن خوبان  الفاء والكاف  )1( بضم 
الشعري وغري ذلك ومثله بوزه. )برهان ص843- عميد ص885- وص 878 ضمن لفظة فقاع(.

)2( عىل وزن مايان حافة كل يشء. )برهان ص236- عميد ص313(.
)3( بفتح اهلمزة وكرس النون عىل وزن خسيسان بمعنى. خرافة. كالم كذب. قول باطل. ال فائدة منه 

وخمالف وتأيت بلفظة أنيسون. )برهان ص125- عميد ص205(.
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مرجان)1)- مرجان تقول العرب إنه لؤلؤ.

- قال الفرخي:

تاالله رسخ باشد چون مرجان. تا مورد سبز باشد چون زمرد 

برروشنان)2)- األمة.

- قال الدقيقي:

چو مصطفى بر دادار برروشنان را. شفيع باش بر شه مرا برين زّلت 

رسپايان)))- العاممة.

باألرض  امللتصق  العشب  ويشبه  بالعشب  شبيهة  البحرية  األحياء  من  نوع  امليم-  حرف  بفتح   )1(
بسد  الفارسية  ومرادفاهتا يف  بسد  بالفارسية  ويدعى  الورد  يشبه  الذي  األمحر  املرجان  أقسامه  وأحد 

وسدوكامه. وخروهك وأيضًا يقال له مرجان. )عميد ص1073(.
وأصل اللفظة فيها أقوال منها:

عربية- عىل قول حممد عيل )طهراين( كاتوزيان يف معجمه ص1872.
فارسية- األزهري يقول ال أدري ثالثي هو أم رباعي، وعىل تقدير زيادة النون يكون مأخوذًا من املرج 

بمعنى اخللط ألنه بني احلجر والشجر وعىل تقدير أصالة النون ال يبعد أن يكون فارسيًا.
آرامية- هذا ما يميل إليه أدشري يف األلفاظ الفارسية املعربة ويضيف أن الكلمة )مرجان( موجودة كام 
هي أو بألفاظ متقاربة يف اللغة الكردية والرتكية واآلرامية واليونانية والرومية واإليطالية وبالفرنسية 

تعني النبات ويف اللغة الربانية والبابلية واألرمنية. هناك من يعتقدها يونانية. 
)األلفاظ الفارسية املعربة ادشري ص144(.      
ْؤُلُؤ َوامْلَْرَجاُن الرمحن:22 ُرُج ِمْنُهاَم اللُّ - ذكرت هذه اللفظة يف القرآن الكريم يف قوله تعاىل: خَيْ

نَّ اْلَياُقوُت َوامْلَْرَجاُن الرمحن:58. ُ  َكَأهنَّ      
)2( بفتح الباء والراء الثانية وكرس الواو )وهلا معان أخرى( املؤمنون املبرشون وتقال أيضًا بريروشان 

وبروشيان وبدروشنان وبرشان وبرسان وبروشان. )عميد ص252(.
)3( بالباء الفارسية عىل وزن ترسايان وتطلق يف الفارسية عىل اخلوذة والقبعة الرقيقة التي توضع حتت 
اخلوذة أو العاممة وكذلك عىل املنديل والشال وتطلق أيضًا عىل كل يشء رقيق ناعم. )برهان ص635(.
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- قال الدقيقي:
بر زم شاه گردان عمر وعنرت. گر او رفتى بجاى حيدر گرد 

نه رس پايانش بايستى نه مغفر. نه ز آهن درع بايستى نه دلدل 

دستاران)1)- اإلنعام وقرأها بعضهم )نوداران(.

- قال العسجدي:
بستى قصب اندر رس، اى دوست بمشتى زر 

سه بوسه بده مارا، اى دوست بدستاران.  

پروانه)2)- حرشات طيارة تدور حول املصباح وحترق نفسها.

- قال ابو الشكور:
چو پروانه مرخويشتن را مسوز. بياموز تـا بـد نبـاشـدت روز 

فرزانه)))- احلكيم والفيلسوف.

- قال ابو الشكور:
چـرا ايـن مـردم دانـا وزيـرك سـار وفرزانه 

زنان تامول باشدشان دو درشان هست يكخانه.  

)1( بفتح الدال وعىل وزن زرداران- عطاء مقابل أجرة. األجرة التي تعطى مقابل عمل العامل وتأيت بمعنى 
إنعام وتأيت بلفظة درستان ودرستاران وبفتح الدال والراء أيضًا. )برهان ص490- عميد ص579(.

والربيد  وحوالة  مرور  وإجازة  وإجازة  الفراشة  أيضًا  وتعني  فرزانه  وزن  وعىل  األول  بفتح   )2(
والدستور ...الخ. )برهان ص253- طالئي ص152(.

)3( بفتح الفاء والنون عىل وزن يروانه. بمعنى حكيم. عامل. عاقل. ذكي. رشيف. طاهر األصل.
)برهان ص819- عميد ص865(.       
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پيامنه)1)- عربيتها ميكال.

- قال الكسائي:

وقفيز. بامند  بپيامنه  باتو  آنچ بخروار ترا داده اند 

فانه)2)- خشبة صغرية توضع يف شق اخلشب لينشق أرسع أو توضع حتت 
عمود الباب لرتتفع.

- قال الكسائي:

طبايع گربتن استن، ستون را هم بپوسد بن 

نگردد هرگز آن فانى كش از طاعت زنى فانه.  

كاشانه)))- خمدع يعني الغرفة الشتوية.

- قال الكسائي:

عامل هبشت گشتـه عنبـر رسشـت گشتـه 

كاشانه زشت گشته صحرا چو روى حورا.  

)1( عىل وزن ميخانه. الظرف الذي توزن فيه األشياء ويسميه العرب القفيز واملكيال. ويقال لقدح 
الرشاب أيضًا. )برهان ص284- عميد ص354(.

)2( بفتح النون عىل وزن شانه. قطعة خشب قصرية توضع يف موضع شق خشبة أخرى وأيضًا هي 
اخلشبة التي توضع قالبًا داخل احلذاء وتقال أيضًا گازو وبغازو. پانه وپهانه.

      )برهان ص809- عميد ص857(.
)3( بفتح النون عىل وزن جانانه بمعنى البيت، بيت صغري بيت شتوي، كوخ. عش.

)برهان ص874- عميد ص920(.       
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النه)1)- العطل او الكسول.

- قال الكسائي:

كنون جويى مهى توبت كه گشتى سست وبى طاقت 

والن��ه. هخته  آ  فسار  بربنايى  ديــدم  ــرا  ت  

لوسانه)2)- التملق.

- قال الكسائي:

اجل چون دام كرده گري پوشيده بخاك اندر 

صياد از دور، نك دانه برهنه كرده لوسانه.  

برانه)))- اسم مدينة.

- قال العنرصي:

سپه كشيده چه از تازى وچه از بلغار 

چه از برانه چه از اوزگند واز فاراب.  

النحل وتأيت بمعنى الصدى والنداء ونغمة  الكلمة أيضًا عش وخلية  النون- ومن معاين  )1( بفتح 
اإلنشاد وطليق. )برهان ص1028- عميد ص1006(.

)2( عىل وزن روزانه متلق. تواضع. خشوع. )برهان ص1044- عميد ص1020(.
)3( بفتح األول والثاين. )برهان ص170(.
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هروانه)1)- املستشفى وعند الزردشتيني مكان العقوبة ]السجن وما شابه 
ذلك[.

- قال الفردويس:

بريد وكنيدش هم آ نجاتبه. بفرمود كاين را هبروانه گه 

پهنانه)2) وبوزنينه))) وبوزينه)))- كلها ملعنى واحد ]القرد[.

- قال الكسائي:

اگر ابروش چني آردسز دگر روى من بيند 

كه رخسارم پر از چينست رخسار پهنانه.  

هبنانه)))- قرص)6( خبز أبيض بمعنى خبز جيد.

- قال احلكاك:

چو بنهاد آن تل سوسن ز پيش من چنان بودم 

وهبنانه. چرب  ثريد  بنهي  گرسنه  پيش  كه   

)1( بفتح اهلاء والنون عىل وزن پروانه وتأيت هروانگه. )برهان ص1198- عميد ص1248(.
احلجم  الصغري  اخلبز  من  نوع  أيضًا  وتعني  القرود  من  نوع  مستانه وهي  األول عىل وزن  بفتح   )2(

املعمول بالدهن. )برهان ص275- عميد ص346(.
)3( عىل وزن موى جينه. )برهان ص211(.

)4( عىل وزن روزينه. )برهان ص211- عميد ص287(.
)5( بكرس حرف الباء وفتح النون الثانية )من معان هذه اللفظة( خبز مسمن )نان روغني(.

)عميد ص293(.        

)6( قرص كل يشء دائري وأشهرها قرص الشمس. قرص القمر. وقرص اخلبز وصفة جلامل الوجه..
الخ. )املرتجم(.
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كامنه)1)- املقني ]حافر القنوات[ ومثلها كلمة )كومش(.

- قال الدقيقي:

چنانك چشمه پديد آورد كامنه ز سنگ 

آرد. پديد  زر  كان  تو  ازكــف  تو  دل   

آسامنه)2)- سقف البيت.

- قال الفرخي:

كآسامن آسامنه ييست خدنگ. وز دژم روى ابـر پـنـدارى 

مالكانه)))- رضب من احللوى تسمى ذات السبعة ألباب.

- قال ابو العّباس:

كند. مالكانه  طمع  او  هركه  كار من خوب كرد بى صلتى 

)1( بفتح الكاف عىل وزن زمانه. )برهان ص934- عميد ص955(.
)2( بسكون السني وفتح النون عىل وزن آستانه. )برهان ص43- عميد ص55(.

الرز وهي معروفة يف منطقة كيالن  العربية عىل وزن شاخشانه اسم حلوى تصنع من  بالكاف   )3(
واملشمش  بالشكر  املحاط  اللوز  منها  الباب  سبعة  من  وتصنع  اجلافة  احللويات  يسميها  والبعض 

والفستق والفندق وغريه ويطلق عليها التمر اليابس وبالكاف الفارسية )گ( تعني قضيب الرجل. 
)برهان ص1057(.
- يقول سيد حممد عيل داعي اإلسالم يف معجمه أن أسدي طويس يف معجمه )لغت فرس( قصد سبعة 

أنواع من األلباب التي تستخدم يف احللويات وليس حلوى فيها سبعة ألباب. 
)فرهنگ نظام ج5 ص19(.
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نكانه)1)- العصيب.

- قال الطّيان:

من شاعرى سليمم باكودكان رحيمم 

زيرا كه ُجعِل ايشان دو غست يا نكانه.  

پالكانه)2)- تطلق عىل الباب املشبك الصغري إذا كان من خشب فيسمى 
)پنجره(.

- قال الرودكي:

ساخت. متثاهلا  درو  گونه  زهر  هبشت آيني رسايى را بپرداخت 

پالكانه. وزّرين  سيمني  درش  زعــود وجـنـدن اورا آسـتانـه 

ونظام وطالئي وعبد  وآموزگار وخيام  وكاتوزيان  قاطع وعميد  برهان  اللفظة يف  أجد هذه  مل   )1(
النعيم. ولكن من خالل ما أورده األسدي الطويس يف معجمه وما أشار إليه الشاعر وما ذكره املحقق 
حممد دبري سياقي يف حاشية املعجم من أن األستاذ دهخدا ذكر )لكانه( و)اكانه( بداًل من )نكانه( وعىل 

هذا تشري املعاجم إىل أن معناها:
الذكر  آللة  تقال  وكذلك  واألرز  باللحم  حتشى  اخلروف  أمعاء  وهي  شبانه  وزن  عىل  الالم  بفتح   -

التناسلية وتأيت بلفظة نكانه. لكانه. مالكانه. لكامه ويقال هلا )قباوات( ونقانق وبالعامية كيپايات.
)برهان ص1039- طالئي ص526(.
- لفظة نكانه بمعنى أمعاء حتشى باللحم والكبدة والرز ومن ألفاظها األخرى عصيب. )نظام ج4 ص696(.

)2( بسكون الالم وفتح النون نافذة شباك ميله  من احلديد.
- أحالتنا املعاجم املتيرسة إىل مراجعة لفظة بالكانه بالباء العربية )بسكون الالم وفتح النون بمعنى 

شباك النافذة التي ميلها من احلديد وتقال پالگانه وپادگانه وبادگانه(. )عميد ص234(.
- يظهر أن املتداول يف العراق ومرص حول تسمية الطارمة املطلة عىل خارج الدار بـ)بالكون يف بغداد 

وبلكونه يف مرص( مأخوذة من هذه اللفظة وهي النافذة إىل اخلارج. )املرتجم(.
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ترانه)1)- الدوبيت ]رضب من النظم[.

- قال الفرخي:
از دالويزي وتّرى چون غـزهلاى شهيـد 

وزغم انجامى وخوشى چون ترانه بو طلب.  

كوفشانه)2)- النساج.

- قال الشاكر البخارى:
كو داد كرب ومرتبت اين كوفشانه را. نفرين كنـم ز درد فعـال زمانـه را 

بربط كجا شناسد وچنگ وچغانه را. آنرا كه با مكوك وكالبه ُبوَد شـامر 

چامنه)))- كأس رشاب.

- قال الكسائي:
)4(-

)1( بفتح التاء والنون وعىل وزن هبانه وهلا معان أخرى منها طري. طازج. فتى مجيل املحيا. نشيد. 
نغمة. شعر حمىل بيتني األول يسمى رسم والثاين صوت. وبمعنى فم مغنى. غضوب.

)برهان ص300- عميد ص378(.      
)2( بضم الكاف وسكون الفاء عىل وزن موريانه وتعني النساجون غزال. )مرادفاهتا بافنده، جوالهه(.

)برهان ص953- عميد ص967(.      
)3( بفتح احلرف األول وعىل وزن )زمانه( وهو كاس نصف منقوش أعد للرشاب أما بضم األول 

عىل وزن )فالنه( وتعني مطلق احليوانات التي هي ذوات األرواح. )برهان ص392(.
وقد أورد أسدي طويس كلمة )كدوى سيكى( وهو كأس الرشاب املسكر إذ أن )سيكى( بكرس األول 
والثالث عىل وزن نيكى يف هلجة أهل شرياز هو الرشاب املسكر الذي ذهب ثلثه بالغليان وتسميه العرب 

املثلث أو الثلث وأصل اللفظة )سه يكى( فهي مركبة. )برهان ص686- فرهنگ طالئي ص357(.
)4( مل يورد أسدي طويس شاهدًا شعريًا عىل هذه الكلمة ويشري حمقق املعجم حممد دبري سياقي يف 

احلاشية إىل أن لفظة مجانه ترادف لفظة جغانه وقد اكتفى بإيراد شاهد هلا. )املرتجم(.
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چغانه)1)- اسم آلة موسيقية.

- قال الكسائي:

زاد مهى ساز وشغل خويش مهى بر 

چغانه. چند برى شغل ناى وشغل   

خستوانه)2)- ثوب من صوف يكون عند بائعي احلرير يتعلق به الشعر.

- قال املعرويف:

نگر ز سنگ چه مايه هبست گوهر رسخ 

شوشرتى. هبست  مايه  چه  خستوانه  ز   

آشيانه)))- وكر الطري وحجر األفعى والفأر.

- قال اللبيبي:

گفتار چريش آرد بريون از آشيانه. از مار كينور تر، ناساز گار تر چه؟ 

)1( بفتح األول عىل وزن ترانه وهي من اآلالت املوسيقية القديمة.
)برهان ص384- عميد ص480- معني ص1295(.     

)2( بفتح اخلاء أو بضمها وفتح التاء وعىل وزن خرسوانه. لباس الفقراء والدراويش صوفه وشعره 
متدل )تعرف باجلبة( ويقال له خرقة وهي قطعة القامش التي ختاط من خمتلف األلوان.

)برهان ص435- عميد ص532(.       
)3( بكرس الشني هلا مرادفات عديدة مثل: )النه. كابوك. كابك. كاوك( ومن معانيها: بيت. مسكن. 
عش. طبقة. سقف. سامء. فلك. سقيفة. وكر ويشمل هذا املعنى مآوي  الطري واحلية واجلرذ والكلب 

والزنبور. )فرهنگ فاريس د. حممد معني ص65(.
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زاوالنه)1)- قيد احلديد من قطعة واحدة تقيد به أرجل املسجونني، وتطلق 
عىل الشعر املجعد وامللتف أيضًا.

- قال الرودكي:

بر گردن هاروت زاوالنه. ز لفينك او بر هناده دارد 

الوه)2) والمانى)))- التملق والعجز يف القبول وعدم اإليفاء.

- قال الفرخي:

شعر خوارزمى با شعر تو المانى. نامه مانـى با نامـه تو ژاژسـت 

بيوگاين)))- العرس و)بيوك( العروس.

- قال العنرصي:

يونانى. ورسم  بآيني  هم  ساخت آنگه يكى بيوگانى 

)1( بسكون الواو وفتح النون عىل وزن كاوخانه وتقال بالرتكي )بخاو( تعني الشعر املجعد.
)برهان ص569- عميد ص653(.       

)2( بفتح الواو عىل وزن ساوه- حلو اللسان. تالعب. خداع. عجز. حيلة. مغافلة. وتقال للقطعتني 
من اخلشب يلعب هبام األطفال بقدر ثالثة أشبار والثانية بمقدار قبضة يد واحدة.

)برهان ص1029- عميد ص1006(.      
)3( عىل وزن خاقاين. )برهان ص1028(.

)4( بفتح الباء وضم الياء بالكاف الفارسية عىل وزن جيوشانى وهي مصغر بيوك التي تعني العروس.
)برهان ص226- عميد ص301(.      

فيتمه يومًا برسور  الدهر  يأيت  ليس  أنا يف الدهر عليم وأبو الدهر وأمه 



��ة �وْ��سَ
ُّ

��ل���ط ��َس�َد���ة ا
�ل��أ

� �� ا
َ
��ل  اأ

ُ
�و�ف

��ْف��سُ
َ
��لم رْ��س ا

��ل��ُف َ��ة ا ��ف
ُ
�ْم ��ل

َ
�ُم�ْع��ف 498

شيانى)1)- عملة تساوي سبعة عرش درمهًا.

- قال الفرخي:

گر از خاك واز گل زدندى شيانى. بـانــدازه لشـگــر او نبــودى 

تاج  ويقال  باجلواهر  ومرصع  احلرير  من  منسوج  تاج  نصف  گرزن)2)- 
كبري متدل بسلسلة من اإليوان كان يتخذه امللوك األوائل.

- قال اليوسف العروض:

تاجست سال وماه مرا ورا وگرزنست. او مري نيكوان جهانست ونيكويى 

برزن)))- حملة.

- قال الرودكي:

پر نيان گشت باغ وبرزن وكوى. آمد ايـن نـو هبـار توبـه شكـن 

)1( بكرس الشني. نوع من املسكوكات الذهبية أو الفضية التي كان استعامهلا رائجًا يف خراسان ويقال 
هلا شانى أيضًا. )عميد ص789(.

- يقال ملقدار سبعة عرش من الدراهم او الدنانري من الذهب التي كانت تستعمل يف القديم يف خراسان.
)برهان ص746(.        

الكريس  أعىل  يوضع  الذي  وثقيل وهو  كبري  تاج مرصع  ارزن.  والزاي عىل وزن  الكاف  بفتح   )2(
بيضة  بقدر  منها  واحدة  كل  لؤلؤة  مائة  فيه  كان  ويقال  الذهب  من  بزنجيل  ويعلق  للرأس  حمادي 

العصفور وذلك هو الذي وصل إىل أنوشريوان والعرب تقول له قنقل عىل وزن منقل. 
)برهان ص983- عميد ص982(.       

)3( بفتح حرف الباء وسكون الراء وفتح الزاي وسكون النون عىل وزن ارزن. حارة زقاق.
)برهان ص173- عميد ص252(.       
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گلخن)1)- املشعل.

- قال العسجدي:

گفتم مهى چه گويى اى هيز گلخنى 

گفتاكه جه شنيدى اى پري مسجدى.  

كياخن)2)- امليش البطيء.

- قال الرودكي:

كارا. كرد  بايد  ترت  كياخن  درنگ آر اى سپهر چرخ وارا 

نشيمن))) وپرواز)))- املكان واملقام.

- قال الفرخي:

نشيمن. منت  كنار  سپيدى  باز  حور هبشتى رساى منت هبشتست 

)1( بضم األول وفتح اخلاء بمعنى مشعل احلامم وتأيت مركبة آتشخانه وتطلق عىل املكان املحفور حتت 
األرض أيضًا. )برهان ص996(.

- وتأيت بلفظ كوخلان وكلخان وكوخلن وكولخ أيضًا. )عميد ص991(.
)2( بفتح الكاف واخلاء وعىل وزن فالخن بمعنى ذهابه ببطئ وهدوء ومتهل ونعومة. وثبات وثقة. 

حديث معسول ولطيف وتأيت بالكاف الفارسية أيضًا. )برهان ص961- عميد ص972(.
)3( بكرس النون والشني وفتح امليم- مكان اجللوس. حمل السكن بيت عش وتقال نشيم أيضًا.
)عميد ص1187(.        

)4( عىل وزن شهباز )هلا معان عديدة منها( حمل اجللوس ووكر الطيور وغريه. )برهان ص252(.

احلذر إال  احلزم  فام  واحذر  صن الرس عن كل مستخرب 
ظهر إن  لــه  ــري  أس ــت  وأن أسيـرك ســرك إن صنتــه 
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گردبندن)1)- القالدة.

- قال الرودكي:

تو چون ياقوِت رسخ اندر ميانه. بزركان جهان چـون گرد بندن 

رخين)2)- الغائط اللني.

- قال املعرويف)3(:

يكى آلوده كسى باشد كه شهرى را بيااليد 

چواز گاوان يكى باشد كه گا وانرا كند رخين.  

فژاكن)))- الدن والقبيح.

- قال الرودكي:

كاين فژاكن موش را پروار بود. گفت دينى را كه اين دينار بود 

)1( عىل وزن رسد كردن. )برهان ص980- طالئي ص496(.
- وهي املعروفة بالعامية العراقية بـ)الكردانه(. )املرتجم(.

برهان  رأي  الثاين عىل  والثالث وسكون  األول  رأي عميد، بكرس  اخلاء عىل  وفتح  الراء  )2( بكرس 
وكالمها يقول أهنا تعني اإلنسان واحليوان الذي تكون بطنه يف حالة اإلسهال. وتعني امللوث بالغائط.
)برهان ص561- عميد ص648(.       

)3( يف جدول التصويبات يقول رودكي وليس معرويف ص72 مقدمات املعجم.
قذر.  معانيها(  )ومن  فزاكني  فزاكى-  بلفظ  وتأيت  الكاف وعىل وزن مساكن  الفاء وكرس  بفتح   )4(

متسخ. ملوث. قيح. نجس. )برهان ص832- عميد ص874(.

إال احلامقة أعيت من يداوهيا لكل داء دواء يستطب به 



��ل��م���د���ة ��ود ا �ل�ود
� 501�ع�ف�د ا

غن)1)- خشبة املعرصات.

- قال الرودكي:
غن. زير  را  مهه  بفشارد  مرگ  هر گىل پژ مرده گردد زونه دير 

فالخن)2)- مقالع)3( حجري.

- قال الرودكي:
بفالخن. من  هناد  اندر  خويشتن  كركس بوى كه زي توام بفكندى 

خرمن)))- كدس الغلة والورد والرتاب.

- قال العسجدي:
جون ماه بر آسامن زند خرمن. وز يرده رس برون زند كوين 

التي توضع عىل حجر املعرصة من  الثاين- حجر املعرصة- تقال للخشبة  )1( بفتح األول وسكون 
أجل زيادة الثقل عليها. )برهان ص801(.

- حجر املعرصة وهي احلجر الثقيل يوضع حتته احلبوب الزيتية وبضغطها  خيرج دهنها وتقال بلفظ 
)غنك( أيضًا. )عميد ص850(.

)2( بفتح حرف الفاء واخلاء املعجمة، بمعنى مقالع وهو آلة مصنوعة من احلجر. )برهان ص837(.
- بفتح الفاء واخلاء. حبل من اخليط أو احلرير يلقى به احلجر من مكان إىل مكان آلة يلقى هبا احلجر 
ويلفظ فالخان وفلخان وبلخامن وفلامخن ويلخم ومن مرادفاهتا: دستاسنك وقالب سنك وقالسنك 

وقلبا سنك وقلام سنك وفال سنك وفلام سنك وكالسنك وكلام سنك. )عميد ص879(.
)3( آلة تصنع من اخليوط املنسوجة عىل شكل كيس  صغري يتصل به من طرفيه خيطان أحدمها أطول 
من اآلخر توضع فيه احلجارة ثم يدور برسعة شديدة بحسب قوة الشخص ثم يرتك أحد اخليطني 
فتنطلق احلجارة أو احلصاة مندفعة بقوة شديدة قد تصل أحيانًا إىل القتل أو فقع العني وهي من أدوات 
القتال وكانت مشهورة إىل عهد قريب من العراق وتسمى عند عامة الناس بـ)املعجان( يستخدمها 

الشباب الفلسطينيني حاليًا يف قتاهلم مع الصهاينة.
)4( بفتح أو بكرس حرف اخلاء وفتح امليم- بمعنى كدس ومجعها أكداس. وعىل سبيل االستعارة يقال 
)توده( تعني الشعب عامة وهالة القمر أيضًا. وتقال ملحصول احلبوب كاحلنطة والشعري )كدس حنطة 

كدس شعري( وتطلق عىل الكثبان الرملية يف الصحراء. )برهان ص431- عميد ص528(.



��ة �وْ��سَ
ُّ

��ل���ط ��َس�َد���ة ا
�ل��أ

� �� ا
َ
��ل  اأ

ُ
�و�ف

��ْف��سُ
َ
��لم رْ��س ا

��ل��ُف َ��ة ا ��ف
ُ
�ْم ��ل

َ
�ُم�ْع��ف 502

زليفن)1)- التهديد وختويف الشخص بالقول واإلشارة.

- قال العنرصي:

زليفن. هزار  مرا  زلفت  رس  وز  از لب تو مر مرا هزار اميدست 

چندن)2)- الصندل)3(.

- قال العسجدي:

چندن. و]ا[  زعود  توان  چندانك  بفروز وبسوز پيش خويش امشب 

روين)))- رضب من)5( النبات.

- قال العسجدي:

از خوِن عدو شود گيا روين. آنجاكه حسام او ناميد روى 

)1( بضم الزاي وكرس الفاء وبفتح الزاي وكرس الالم وفتح الفاء عىل وزن طييدن.
)برهان ص584- عميد ص664(.       

فالتي عىل وزن  ألفاظها  باختالف  هلا معان أخرى خمتلفة  والثالث عىل وزن كندن  األول  بفتح   )2(
خنده تعني مقدارًا معينًا.

)3( صندل هلا بالفارسية ألفاظ متقاربة مثل )جندل. جندان. جندن( عىل وزن كندن. 
)برهان ص395- عميد ص486(.       

والصندل نوع من األخشاب املحكمة وهلا رائحة طيبة أشجارها تكثر يف اهلند فوائدها كثرية وتقال هلا 
سندل وصندل معربة من السنسكريتية جند. )نظام ج3- ص613(.

)4( بضم الراء وفتح الياء وعىل وزن سوزن وتأيت بلفظ ورغناس وروغناس ورووتياس وكلها تدل 
عىل معنى نبات معروف يدخل يف صناعة القامش وألوان احلرير ويسمى بالعربية فوه والعروق احلمر.

)برهان ص557(.        
)5( روغناس او روناس: نبات له أوراق مدببة الرأس وأزهارها صغرية لوهنا أصفر يبلغ طوله نحو 

مرتين. )فرهنگ عميد الكبري ص541(.
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توسن)1)- نافر غري مدرب.

- قال املنجيك:

بسـى تكلـف بينـم ترا بظــرف هـمــى 

لطيف حيزى خر باتو توسن است وحرون.  

دن)2)- من يعدو بنشاط يطلق عليه )مهى دند( و)دنانست(.

- قال الكسائي:

ومدن. مياز  شغل  بديى  نيز  بار واليت بنه از گاو خويش 

هننبن)))- رأس القدر واجلرار والتنور.

- قال الكسائي:

بگشاى راِز عشق وهنفته مدار عشق 

هننبنا. بزير  است  فايده  چه  مى  از   

)1( بفتح احلرف األول وحرف السني وعىل وزن كودن )ومن معانيها( غري مطيع. وحيش. عايص. 
عنيد. )برهان ص328- عميد ص428(.

)2( بفتح األول وسكون الثاين- بمعنى العجول والكثري اهلرج واملرج والصياح. األمحق اهلائج.
)برهان ص506(.        

بكرس  الفضالء  مؤيد  ويف  الثاين  وضم  األول  وبفتح  شنفتن  وزن  عىل  الثاين  وفتح  األول  بضم   )3(
األول وفتح الثاين وبمعنى هننبان وهو غطاء رأس القدر وغطاء التنور.

      )برهان ص1160- عميد ص1210(.

اتيت هبا يف بيت شعر بال خلل أال إنام القرآن تسعة أحرف 
مثل عظة  قصة  نذير  بشري  حالل حرام حمكم متشـابـه 
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وارن)1)- مفصل ما حتت العضد.

- قال اآلغاجي:

وارن. كرده  زانو  جفِت  زمانى  زمانى دست كرده جفت رخسار 

الدن)2)- نوع من املعجون عىل شكل عصري لونه كلون العنرب أسود.

-قال الفرخي:

الدن. بشبه  نباشد  تاالد  تا زّر بناشد بقدر رسمه 

ميهن)))- املنزل والبيت وحمل الوالدة.

- قال العنرصي:

كنم. ــى  روي رسخ  او  بپيكار  بدل گفت اگر جنگ جوبى كنم 

تنم. خسته  نبينند  ــارس  ب كــه  بـگـريـد مــرا دوده ومي��هن��م 

بلكن)))- املنجنيق أي ما يرمى كرمي الفيل.

- قال ابو املثل:

)1( بفتح الثالث عىل وزن قارن. مرفق. مرفق الساعد والعضد وباملعنى نفسه إذا كرس الثالث وهي 
خمفف واروان. )برهان ص1170- عميد ص1218(.

)2( بفتح الدال عىل وزن دادن نوع من العطور ذات الرائحة الطيبة كالعنرب العسيل ونوع من الورود 
ذي رائحة طيبة. )برهان ص1025- عميد ص1004(.

)3( بكرس امليم وفتح اهلاء عىل وزن ديدن- وطن. األرسة. قوم. قبيلة. وحسن اخللق.
)برهان ص1114- عميد ص1163(.      

بلكى  وتقال  احلصون  جدران  رشف  اجلدار.  رأس  الكاف-  وفتح  الالم  وسكون  الباء  بفتح   )4(
ويلكس ونلكس. )برهان ص202- عميد ص278(.
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رسوست وكوه سيمني جزيك ميانش سوزن 

بلكن. كانش  غمز  وآن  عاشق  جان  حصنست   

زراغن)1)- أرض صلبة.

- قال البهرامي:

وگيا. آب  ــه  ون گــاه  آرام  نه  زمينى زراغن بسختى چوسنگ 

ريمن)2)- ماكر وذو عداوة.

- قال العنرصي:

كيست كونيست دشمن دشمن. كه حسد هست دشمـن ريمن 

فرغن))) وفركن)))- ساقية.

- قال اخلرسواين:

دو فر كنست روان از دو ديده بر دو رخم 

فرغن. بجملگى  فركن  رفتن  ز  زخم   

)1( بفتح الزاي والغني عىل وزن فالخن- أرض رملية وفيها حىص. وبمعنى حترير الرقبة.
)برهان ص574- عميد ضمن لفظة زراغنك ص658(.     

)2( بفتح األول والثالث وسكون الثاين والنون. )برهان ص563(.
)3( بفتح الفاء والغني عىل وزن كردن- الساقية اجلديدة التي استحدثت وجرى فيها املاء.

)برهان ص822(.        
)4( بفتح األول والكاف وعىل وزن خمزن. )برهان ص824(.

ه( الساقية الصغرية بالزراعة بمعنى الكود. )املرتجم(. بالعراق يقال )ُجوَّ
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پرن)1)- الثريا.

- قال الفرخي:

پرن. چو دو پيكر نبود نجم  تاچو خورشيد نباشد ناهيد 

زغن)2)- الطائر خاطف اللحم.

- قال الرودكي:

ماچو صعوه مرگ برسان زغن. مجله صيد اين جهانيم اى پرس 

شمن)))- عابد الصنم.

- قال الرودكي:

اين جهان چون بتست وما شمنيم. بت پـر ستـى گـرفتـه ايـم هـمه 

)1( بفتح األول والثاين عىل وزن چمن ويقال هلا پروين وهي عدة نجوم يف مكان واحد يف برج الثور 
وتدعى بالعربية الثريا واسم منزل من منازل القمر وتعني أيضًا يوم أمس.

       )برهان ص251- عميد ص325(.
)2( بفتح الزاي والغني عىل وزن مجن. )برهان ص580- عميد ص663(.

- مرت هذه اللفظة يف الصفحة 40 من األصل مرادفة للفظة يند. )املرتجم(.
)3( بفتح الشني وامليم عىل وزن مجن. )برهان ص734- عميد ص782(.

رسله عىل  النجاح  آتاك  إذا أذن اهلل فـي حاجــة 
أهله إىل  الغريب  ورد  وقرب ما كان مستبعداً 
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گشن)1)- وافر.

- قال ابو الشكور:

زهابى بدو اندرون سمهگن. سوى رود با كاروانى گشن 

لژن)2) وجلن)))- املخلوط بالطني.

- قال العسجدي:

كردم هتى دو ديده برو من چنا نك رسم )؟( 

تاشد ز اشكم آن زمى خشك چون لژن.  

لگن)))- مثل الطست الفيض أو النحايس وامثاهلا.

- قال الفرخي:

ماهى بكش دركش چو سيمني ستون 

لگن. زّريــن  چو  برنه  بكف  جامى   

والثاين وسكون  األول  وبفتح  الشني عىل قول عميد ص988  الفارسية وسكون  الكاف  )1( بضم 
وسكون  األول  وبضم  صحيح  أيضًا  الثاين  وبسكون  األول  بفتح  املعنى  وهبذا  )وافر(  كثيف  النون 
الثاين أيضًا يكون صحيحًا. وبضم األول وسكون الثاين يعني الفحل مقابل أنثى وفحل شجرة التمر 
)النخلة( يقال له بالعربية فحل. وما يطلب الفحل مرة من أناث ساير احليوانات. )برهان ص995(.

)2( بفتح األول والثاين عىل وزن ومعنى جلن. )عميد ص1012(.
)3( بفتح الالم واجليم وسكون النون وبمعنى جلم مرتادفات ومن مرادفاهتام جلم لزم ولوش ولوشا.
)برهان ص1035 وص1032وص 1044(.      

- تعني الطني األسود املرتسب داخل قواعد األحواض. )برهان ص1035(.
)4( بفتح األول والثاين وسكون النون- معربة لقن وهو الطشت دون اإلبريق ويصنع من النحاس 

أو الربونز. )برهان ص1040(.
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باب زن)1)- سيخ من احلديد طويل يشوى به الطري واللحم وغري ذلك.

- قال الفرخي:

تو شادمانه وآنك بتو شادمانه نيست 

بابزن. بتفسيده  كشيده  بر  مرغ  چون   

نارون)2)- شجرة تنمو باستقامة أكثر نحو األعىل وخشبها صلب يصنع 
منه آالت النجارة.

- قال الفرخي:

ن��ارون. بر  نار  نبود  تا  تا نبود بار سپيدار سيب 

چمن)))- طريق مهيأة يف وسط صفني من األشجار.

- قال الكسائي:

الله ستان خشك وشكسته چمن. رسو بنان كنده وگلشن خـراب 

)1( بفتح الزاي عىل وزن بادزن. )برهان ص139- عميد ص217(.
بيضوي مسنن  الواو. شجرة كبرية هلا أغصان كثرية وأوراق مظللة ورقها  الراء وفتح  )2( بسكون 

األطراف تسمى بالفارسية كلنار. )برهان ص1119- عميد ص1167(.
)3( بفتح األول والثاين عىل وزن سمن. وبمعنى حديقة وبستان الورد وأرض خرضاء وكذلك يقال 

هلا الرسور وساحة البستان والشوارع املمتدة عىل أطراف األرض التي يف وسطها األعشاب.
)برهان ص393- عميد ص484(.       

القدم يف  اجلبار  كيفية  فكيف  كيفية املرء ليس املرء يدركـها 
فكيف يدركه مستحدث النعم هو الذي أنشأ األشياء مبتدعاً 
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بادخن)1)- موضع يكون جمرى للهواء)2(.

- قال الكسائي:

بادخن. از  جهد  چگونه  بــاد  عمر چگونه چهد از دست خلق 

كرگدن)))- حيوان عىل صورة تيس ولكن له قرن يف جبهته مثل عمود 
غليظ الظل رأسه مدبب يناطح الفيل جاهدًا.

- قال الفرخي:

بزو بني بشكند سيمرغ را پر. بنيزه كرگدن را بر كند شاخ 

)1( بفتح اخلاء عىل وزن بادزن- منفذ. جمرى هوائي. دار كثري التهوية. وأيضًا يقال بادخان وبادخانه 
وبادخون وبادغر وباد يروا. )برهان ص144- عميد ص220(.

)2( هو البادكري املعروف واملعمول به يف دور املدن احلديثة يف العراق حتى الثلث األخري من القرن 
العرشين امليالدي ناهيك عن املدن األخرى ويعمل يف جدران الغرف عىل وجه اخلصوص للرساديب 
وذلك لغرض تربيد الرسداب وهو الوسيلة الرئيسية آنذاك لتكييف جو البيوت وتربيدها التقاء شدة 

حر الصيف. )املرتجم(.
)3( بفتح الكاف والكاف الفارسية والدال عىل وزن نسرتن- حيوان ضخم اجلثة ومملوء قوة وجلد 
جسمه فيه طيات ورأسه يشبه رأس اخلنزير يشاهد عىل رأسه قرن يعيش يف اهلند وأفريقيا وهو احليوان 

املعروف بالعربية بالكركدن بفتح احلرف األول والثاين وتشديد الدال. 
)برهان ص901- عميد ص937(.       

بديع الــفــعــال  يف  قبيح  هــذا  ال تعيص اإلله وأنـت تظهـر حـبه 
مطيع ــب  حي ــن  مل ــب  ــح امل إن  لـو كـان حبـك صـادقـًا ألطعتـه 
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اژكهن)1)- الكسول والعاطل عن العمل.

- قال الشاكر:

اژكهنى بس  پدر  دادن جان  ببوسه  بدل بودن جلدى وشاطرى اي مه 

مرزغن)2)- املقربة:

قال العنرصي:

باشد. بمرزغن  او  منزل  هر كه را راهرب زغن باشد 

أهرمن)))- الشيطان.

- قال العنرصي:

بس نپايد تا بروشن روى وموى تريه گون 

كند. ويزدان  آهرمن  حّجت  را  مانوى   

)1( عىل وزن كركدن )هلا مرادفات(: كاهل وباطل ومهمل وبيكار. )برهان ص82(.
أورد حسن عميد يف معجمه ضمن مرادفات لفظة )ازكهان( بفتح اهلمزة والكاف وتأيت أيضًا بلفظة 
مرادفة مثل ازكهن وازكان وازهان وازهن ووزكهان ووزكهن أيضًا. )أورد هلا معنى آخر يضاف إىل 

ما يف )1( أعاله( حجر كبري، صخرة. )عميد ص116(.
)2( بفتح حرف امليم والزاي وحرف الغني عىل وزن كركدن- هلا معان أخرى مثل جهنم. موقد النار. 

وتقال مرغزن أيضًا. )برهان ص1073- عميد ص1076(.
امليم  الراء وفتح  اهلمزة وكرس  بفتح  برهان،  أو بكرسه عىل وزن كركدن عىل قول  الثالث  بفتح   )3(
عىل قول عميد )وتأيت بمعنى( مظهر الرش والفساد. اجلبن. عفريت. وتلفظ أيضًا اهريمه واهرامن 

واهريمن واهرن. )برهان ص132- عميد ص210(.
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غرن)1)- الصوت والدمدمة يف احللق عند البكاء.

- قال ابو العباس العبايس:

غرن. ديده  دو  معّطل  پايم  دو  دو دستم بستسى چو پرده پياز 

ابناخون)2)- احلصار.

- قال البهرامي:

ز سوى هند گشادى هزار شهرستان  

ابناخون. هزار  گرفتى  سند  سوى  ز   

انبودن)))- مجع اليشء فوق اليشء.

- قال الرودكي:

مهچنان كز خاك بود انبودنت. بوذنت درخاك باشد بافـدم 

)1( بفتح األول والثاين عىل وزن كفن. صوت ودمدمة. ونوح وقت البكاء الذي يف داخل احللق.
)برهان ص792- عميد ص843(.      

)2( بفتح اهلمزة عىل وزن أفالطون بمعنى قلعة وحصار ويقال انباخون أيضًا. 
)برهان ص61- عميد ص84(.       

)3( بفتح اهلمزة وضم الباء عىل وزن افزودن- مجع اليشء فوق اليشء وبمعنى القطف.
)برهان ص115- عميد ص188(.      

كلنا يف غفلة واملوت يغدو ويروح
نح عىل نفسك يا مسكني إن كنت تنوح
لست بالباقي ولو عمرت ما عمر نوح
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نسرتون)1)- النرسين.

- قال الرودكي:

نسرتون. نسيمك  او  زلفك  وز  از گيسوى او نسيمك مشك آيد 

گوزن)2)- ثور جبيل.

- قال الدقيقي:

چو نانك تو اعدات را بشكرى. شري گوزن وغرم را نشكـرد 

هبمنجنه)))- آداب للعجم وعيد بعد يومني من شهر )هبمن( يطبخ فيه 
الطعام وينثر فوق الصحون نوع من النبات األمحر واألصفر يدعى هبمن.

)1( بفتح النون والتاء والراء وبمعنى ورد النرسين وتقال نسرتوبن ونسرتن.
)برهان ص1134- عميد ص1183(.      

اليابسة  الثريان اجلبلية قرونه تشبه فروع األشجار  الثالث نوع من  )2( بفتح األول والثاين وسكون 
ويقولون أن ماء آذهنا مضاد للسموم. )برهان ص1013(.

- حيوان يشبه البقر وله قرون طويلة وكل فرع له فروع عدة تعيش يف الغابات ومنه نوع يسمى )كوزن 
شامىل( يعيش يف املنطقة القطبية يأكل من األعالف التي حتت الثلج. )عميد ص999(.

)3( لفظة مركبة من هبمن+جنه وهذه األخرية خمترص )جينه( من جيدن وتعني القطف. 
)نظام ص783(.        

بفتح الباء وامليم واجليم والنون. العيد الذي كان اإليرانيون حيتفلون به يف اليوم الثاين من شهر هبمن 
وهبذا يكون اسم اليوم واسم الشهر مطابقًا. )عميد ص293(.

واسم  اليوم  اسم  يتطابق  حيث  ذلك  نحو  ثابتة  قاعدة  عندهم  كان  أنه  قاطع  برهان  صاحب  يقول 
الشهر. قيل أنه يضع يف هذا العيد طعامًا من مجيع احلبوب وقيل أنه اليوم الثاين من كل شهر شميس. 

)برهان ص218(.        
وجاء يف معجم املعربان للسيد حممد عيل امام شوشرتى ان برهان قاطع ذكر أن هبمن هو اسم لعشب 

له زهور تتفتح يف هذا الشهر ويقال أهنا تشد اجلسم وتقوي الباه.
)فرهنگ وازهاى فاريس در زبان عريب ص112(.     
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- قال الفرخي:

فّرخش باد وخداوندش فرخنده كناد 

ماه. وهبمن  هبمنجنه  فرخنده  عيد   

امنه)1)- كدس احلطب املكرس.

- قال ابو العباس:

هيـزم خـواهـم هـمى دوامنه ز جـودت 

جو دو جريب ودو خّم سيكى چون خون.  

كلمة  ومثلها  خصية  هيأة  عىل  املغزل  عىل  ملفوف  خيط  كيسنه)2)- 
)دوخيجه(.

- قال العنرصي:

را. گرسنه  بتاوه  باشد  دور  رسكه يابد كسسته كيسته را 

)1( بفتح األول والثاين والنون وتأيت بلفظ آمنه أيضًا. )برهان ص53- عميد ص185(.
)2( بكرس الكاف وفتح السني والنون عىل وزن اشكنه يعني احلبل أو اخليط امللفوف عىل الدوالب 

)ومرادفاهتا( جغرسته وجفرسته. )برهان ص963- عميد ص972(.

حبيبًا ــام  األن كل  إىل  تضحى  كن زاهدًا فيام حوته يدي الورى 
ربيبًا الــيــوت  يف  مقياًم  فغدا  أو ما ترى اخلطاف حرم زادهـم 
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شنه)1)- صهيل الفرس وزئري األسد وحيصل بسبب نشاطهام.

- قال الدقيقي:

ميدانت خوا بگاهست خون عدوت آب 

اسباب سامع خوش. اسپرغم وشنه  تيغ   

پهنه)2)- صوجلان كالكفكري  يلعب به املحاربون ويطلق عليه يف العربية 
)طبطاب()3(.

- قال الفرخي:

تيغ زند نيك وپهنه بازد وچوگان. نامه نويسد بديع ونظم كند خوب 

تفنه)))- نسيج العنكبوت الذي ينسجه حول نفسه.

-قال الشهيد:

دمل. گرد  تفنه  بتنيدست  عشق او عنكبوت را ماند 

النفري.  القلم. وصوت  العالية عامة. وبمعنى رصير  بفتح الشني والنون. تطلق عىل األصوات   )1(
اجلواد  صهيل  وتطلق  ذلك  شابه  وما  والطيور  والوحوش  والبهائم  السباع  صوت  الناي.  وصوت 

خاصة إذا شدد احلرف الثاين أيضًا. )برهان ص738- عميد ص784(.
)2( بفتح األول والثاين والثالث بمعنى هين. )برهان ص276- عميد ص346(.

)3( خشبة عريضة يلعب هبا بالكرة أو قطعة حديد توضع أمام أنف املحارب نازلة من خوذة الرأس 
حلاميته من السيف. )املرتجم(.

)4( بفتح التاء والنون عىل وزن طعنة. )برهان ص313- عميد ص403(.
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رخنه)1)- طريق له جدار يف البيت.

- قال ابو الشكور:

نه رخنه يابم ونه كليدستم. دانش بخانه اندر در بسته 

چنبه)2)- خشبة التي تستعملها النساء يف غسل املالبس.

- قال اللبيبي:

وغرنبه. غلغل  ز  منديش  دو چيزش بر كن ودو بشكـن 

بچنبه. ورس  بوس  بد  پهلو  دندانش بگاز وديده بانگشت 

لنبه)))- الناس الذين أجسامهم سمينة ضخمة.

- قال العامرة:

چراكه خواجه بخيل وز نش جوا نمردست 

ولنبه. ساعد  سيم  زنى  چگونه  زنى   

)1( بفتح الراء والنون وسكون الثاين ممر. طريق. منفذ معرب يقع يف اجلدار. شق. تصدع. وسط اجلدار 
إذا ضم األول يعني ورق الكتابة أي القرطاس. )برهان ص538- خيام ص208- عميد ص626(.
)2( بضم األول وفتح الباء خشبة سميكة وغليظة وتقال ألي يشء غليظ وخشن. )عميد ص485(.
- بضم األول عىل وزن دنبه تقال لكل خشبة مثل اخلشبة التي يرضب هبا غسال املالبس واخلشبة التي 
بيد رعاة اجلامل )اجلامل( واخلشبة التي تربط هبا عناقيد شجرة العنب وتطلق كناية عن الرجل اخلشن 

وتأيت أيضًا بفتح أوهلا. )برهان ص394(.
الباء. سمني. ثقيل. قوي. شديد. معمور. غليظ. كثري. وهي عكس )الغر(  )3( بضم الالم وفتح 
بمعنى ضعيف. ونحيف. وتأيت بفتح األول والثالث وعىل وزن انبه بمعنى أي يشء مدور مثل التفاح 

والرمان وأمثال ذلك. )برهان ص1041- طالئي ص428(.
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غرنبه)1)- زجمرة ورصاخ بغضب.

- قال اللبيبي:
وغرنبه. غلغ  ز  منديش  دو چيزش بشكن ودو بر كنى 

رنبه)2)- شعر العانة.

- قال اللبيبي:
رنبه. رزنــت  كنى  ريش  تو  دانم كه چه اين هجا نجوانى 

خنبه)))- أربعة جدران تكون عىل هيئة حوض حتفظ فيه الغلة.

- قال الرودكي:
زعفران ونرگس وبيد وهبى. خم وخنبه پر، زانده دل هتى 

مهايون)))- مبارك.

- قال العنرصي:
بر شاه جها ندار فرى باد ومهايون. جشن سده آيني جهاندار فريدون 

)1( بضم األول والثاين وسكون الثالث وفتح الباء. صوت وصياح ورصاخ وضجة وزئري.
)برهان ص792- عميد ص843(.       

)2( بضم األول وفتحه وسكون النون عىل وزن دنبه. )برهان ص548- عميد ص639(.
)3( بضم اخلاء وفتح الباء عىل قول حسن عميد ص544.

- وبفتح األول عىل وزن ينبه عىل قول برهان قاطع وإذا جاءت بضم األول فتعني اخلم الكبري أي دن 
كبري لوضع احلبوب. )برهان ص450(.

)4( بضم اهلاء والياء- تعني امليمون واملبارك والسعيد واجلميل. وتطلق عىل نوع من الزهور وعىل 
قصة معروفة منظومة شعرًا اسمها مهاى ومهايون واسم للحن موسيقي إيراين.

)برهان ص1213- عميد ص1256- طالئي ص617(.     
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آهون)1)- النقب.

- قال الدقيقي:
آهون. بيارد  تازمني  كند  حفره  حور هبشتى گرش ببيند بى شك 

برهون)2)- دائرة الفرجار.

- قال الدقيقي:
گرد ضمري اندر آوريش چو برهون. آنچ بعلم تو انـدرسـت گـر آنـرا 

رون)))- النصيب.

- قال العنرصي:
بجسم اندرم جنبش از سون تست. بچشم اندرم ديد از رون تسـت 

ترگون)))- أهداب جلد احليوان)5(.

- قال املنجيك:
بسته برتگون درون فضول وخطارا. تـا بـدر پـادشــاه عــادل رفتـنـد 

)1( بضم اهلاء عىل وزن قارون- غار. نقب. ثقب. نافذة. )برهان ص57- عميد ص77(.
)2( بفتح األول وضم الثالث عىل قول حسن عميد يف معجمه ضمن لفظة يرهون بالياء عىل وزن 
جمنون بمعنى كل يشء خايل تأيت بلفظة يرهون أيضًا وهي كل يشء عىل شكل دائرة مثل هالة. هالة 

القمر. طوق. حزام. والدائرة التي تعمل بالفرجار. )برهان ص- عميد ص329(.
)3( بفتح األول والثاين عىل وزن مجن- تعني االمتحان. )برهان ص556- عميد ص645(.

)4( بالكاف الفارسية عىل وزن جمنون وتقال بالرتكي قنجغه. )برهان ص305(.
بفتح التاء وسكون الراء وضم الكاف العربية إذ تأيت تركون أيضًا. )عميد ص383(.

)5( هي عبارة عن قطع رفيعة من جلد احليوان توضع حول رسج احلصان للتزيني يقال هلا بالعامية 
كراكيش ودناديش ورشاشيب. )املرتجم(.
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وسميت  )فريرون(  الصحراء  أهل  عليها  يطلق  كواكب  فرارون)1)- 
)فرارون( ألهنا متعاقبة وما دل عىل السعد سمي هبذا االسم، وما دل عىل 

النحس سمي )فريرون(.

- قال الدقيقي:

فرارون. نظر زى تو ز برجيس  حسودت در بد از هبرام فريون 

فريون)2)- املفسد.

- قال اخلرسواين:

مّهت تيز وبلند تو بدان جاى رسيد 

كه بژى گشت مراو را فلك فريونا.  

كرستون)))- ميزان كبري.

- قال الزرين الكتاب:

)1( بفتح الفاء وضم الراء عىل وزن فالطون ويف اسطالح القدماء فرارون. وفريون. بمعنى كواكب 
السعد والنحس أو بمعنى األوج واحلضيض. )برهان ص814- عميد ص816(.

)2( مل أعثر عىل هذه اللفظة يف فرهنگ كاتوزيان وآموزگار وطالئي وقاموس الفارسية لعبد النعيم 
وفرهنگ خيام وغريها من املعاجم، فرهنگ عميد طلب أن تنظر لفظة فرارون. )عميد ص886(.

رفيع  طويل.  عال.  معانيها:  ومن  ص814  قاطع  وبرهان  ص886  عميد  يف  وردت  فرارورن   -
بمعنى  وتستعمل  ويف  تقي.  الذيل.  طاهر  زاهد. ورع.  عفيف.  مالك. معصوم.  مستقيم.  املستوى. 

أوج وحضيض وتقال فريرون أيضًا.
)3( بفتح الكاف والراء وضم التاء وتلفظ: قرستون. وفرستون. وفرسطون. وكلها تعني قبان. امليزان 

الكبري. )عميد ص936(.
- عىل وزن شفق كون- القبان هو الذي يشبه امليزان الذي به توزن األشياء وباملعنى نفسه تأيت لفظة 

كرستوان. )برهان ص899(.
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خواهى بشمـارش ده خـواهـى بگزافـه 

خواهيش بشاهني زن، خواهى بكرستون.  

برمايون)1)- اسم بقرة فريدون.

- قال الدقيقي:

برمايونا. بودش  نكو  آن كجا گاو  مهر گان آمد جشن ملك افريدونا 

وارون)2)- النحس.

- قال اللبيبي:

وارون. بخت  زين  بكه  نامل  بكه  ندانم بخت را بامن چه كينست 

هيون)))- مجل كبري.

- قال الدقيقي:

جگونه يابند اعدا ]ى تو[ قـرار كنـون 

زمانه چون شرتى شد هيون وايشان خار.  

)1( بكرس األول وبضمه. اسم بقرة فريدون وكان يرشب من حليبها. 
)برهان ص178- عميد ص258(.       

)2( عىل وزن قارون- شوم. نحس. غري مبارك. معكوس. مقلوب.
                  )برهان ص1170- عميد ص1218(.
)3( بفتح األول وضم الياء عىل وزن زبون مجل أو بعري كبري، وتطلق عىل كل حيوان كبري كاحلصان 

أيضًا. )برهان ص1224- عميد ص1268(.
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ربون)1) ]و[ ارمون)2)- مقدم األجرة.

- قال الرودكي:

بتن وجان، ومهرداده ربون)3(. اى خريدار من ترا بد وچيز 

بون)))- األساس.

- قال الدقيقي:

ريگ مهه الله گشت از رس تابون. موج كريمي بر آمد از لب دريا 

يكسون)))- مساو.

- قال ابو الشعيب:

چه بكر باس وچه بخز يكسون. تويى آرا ستـه بـى آسـايــش 

)1( بفتح الراء وضم الباء- عربون بضم العني والباء وأربون كذلك ويف الفاريس آرمون. 
                   )عميد ص623(.

)2( املال الذي يدفع مقدمًا يعرف بالعراق بـ)عربون( ويقال )دفع البيع( أي مقدمه. )املرتجم(.
)3( مل يأيت اسدى طوسى بشاهد شعري للفظة ارمون واكتفى بكلمة )ربون( ولعله مل جيد بيتًا شعريًا 

استعمل هذه اللفظة يف شعره كام بينا يف املقدمة. )املرتجم(.
)4( بفتح األول وسكون الثاين )هلا معان أخرى متشاهبة وخمتلفة باختالف احلركات( منها رحم املرأة. 

السامء. جذر وهناية وآخرة وانتهاء كل يشء. وأمعاء اخلروف والبقر وأمثاهلا.
)برهان ص214- عميد ص580(.      
)5( عىل وزن افسون. مساو. معادل. مشابه دائاًم. )برهان ص1237- عميد ص1280(.

ما املبتدأ ما اخلرب وشادن يقول يل 
فقلت أنت القمر مثلهام يل مرسعاً 
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سخون)1)- القول.

- قال الدقيقي:

وهم مهه هندوانه بسوزد بسخون. نرسم كان وهم تيز خيزت روزى 

يگونه)2)- مساو.

- قال الكسائي:

راست با مردگان يگونه شديم. نوز نامـرده اى شكفتـى كـار 

درونه)))- قوس الندافني.

- قال الكسائي:

درونه گشت چنار وزرير شد شنگرف. بنفشه زار بپوشيد روزگـار ببـرف 

)1( بفتح السني وضم حرف اخلاء وسكون الواو والنون بمعنى الكالم. )برهان ص630(.
)2( بفتح الياء وضم الكاف الفارسية عىل وزن نمونه وهي خمفف يك گونه بمعنى نفس اللون. لون 

واحد مساو. )برهان ص1237- عميد ص1280(.
)3( بفتح الدال والنون عىل وزن نمونه. منحن. قوس. قوس قزح. قوس احلالج. نوع من األعشاب 
يشبه العقرب وتأيت بمعنى درون بمعنى داخل وكناية عن املعدة أو البطن وبضم األول تعني كذلك 

منحن. قوس. قوس قزح. وقوس احلالج. )برهان ص485- عميد ص575(.

بأكربيه إال  ـــرء  امل ــا  م وقد قال قوم بغيـر فهـم 
بدرمهيه إال  املـــرء  مــا  فقلت قول امرئ حكيم 
إليه عرسة  تلتفت  مل  من مل يكـن درهـم لديـه 
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نمونه)1)- القبيحز

- قال الكسائي:

گو مكن شو كه مانمونه شديم. خوب گر سوى ما نگه نكند 

باشگونه)2)- املقلوب.

- قال الشهيد:

او باشگونه وتواز وباشگونه تر. اى كار تو ز كار زمانه نمونه تر 

شادگونه)))- مرضبة)4(.

- قال العسجدي:

مهان كه بودى از ]ين[ پيش شادگونه من 

كنون شد ست دواج تو اى بدوىل فاش.  

)1( بفتح النون بمعنى غري كامل، ناقص، شبيه، ومثل قبيح وبشع وتأيت بكرس األول أيضًا.
                 )برهان ص1147- عميد ص1202(.

-املنتدى األديب اإليراين )فرهنگستان( جعل نمونه بدل نموده. )نظام ج5 ص379(.
.)Specimen( لفظة نمونه اختريت بدل اللفظة الفرنسية -

)فرهنگستان إيران وازه هاى نوكه تايايان 1317 ص94(.    
)2( بسكون الشني وضم الكاف بمعنى - عكس. قلب. ضد. وتأيت بازكونه.

       )برهان ص230- عميد ص230(.
)3( بضم الكاف الفارسية عىل وزن باز كونه. )برهان ص694- عميد ص754(.

ترضيب  عند  تقال  وكذلك  القطن  مع  بخلطها  املنجد  يقوم  التي  والبسط  املالحف  عىل  تطلق   )4(
اليشء من اليشء )مثاًل حلاف مرضب باحلرير- بساط صويف مرضب بالقطن.. وهكذا(. )املرتجم(.
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كابني)1)- مهر الزوجة.

- قال اخلرسوي:

رطل كابينش گريو باده جهاز. اين جهان نو عروس راماند 

ميتني)2)- معول حفاري اآلبار.

- قال العسجدي:

كسى كه اوكند از كان كه بميتني سيم 

مكن برو بر بخشايش ومباش رحيم.  

بلندين)))- حاشية الباب.

- قال الشاكر البخاري:

جواهرها نشانده بر بلندين. بود افراشته درهاى سيمني 

)1( بكرس الباء عىل وزن الجني وهو مهر الزوجة. )برهان ص869- عميد ص914(.
)2( بكرس حرف امليم وحرف التاء عىل وزن پيشني- مرادفاهتا: تيشه. ميله. بمعنى املعول.

)برهان ص1110- عميد ص1159(.      
)3( بفتح األول وفتح الثاين عىل قول حسن عميد، بفتح األول عىل وزن نمدزين عىل قول برهان بمعنى 

إطار باب الدار وباملعنى نفسه تأيت بالباء الفارسية مكسورة. )برهان ص203- عميد ص278(.
ومن معانيها )چهار چوب درخانه( وتستعمل استعاماًل كثريًا جدًا يف العراق بلفظة جرجوبة الباب 

لدى العامة واخلاصة واملثقف واألمي عىل حد سواء. )املرتجم(.
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كوبني)1)- يشء مثل كفة امليزان ينسج من القش وحجر الطاحونة الكبري 
الستخراج احلاصل والضغط عليه بقوة الستخراج الزيوت.

- قال اخلجسته:

كوبني. بگونه  فلك  نكوبد  تات  باز گشاى اى نگار چشم بعربت 

هني)2)- تقال للرسعة وتقال للسيل.

- قال الدقيقي:

هني آمداى نگار مى آور هني. از كوهسار دوش برنگ مى 

چپني)))- سلة من ورق الصفصاف مثل الطبق.

- قال الفردويس:

مهان نان كشكني بپيش اندرش. بچّپني در افگند ناگـه سـرش 

)1( لقد مر ذكر هذه اللفظة يف الصفحة 142 من األصل. )املرتجم(.
النخيل.  ورق  من  ينسج  الذي  امليزان  كفة  يشبه  وعاء  چوبني  وزن  عىل  الباء  وكرس  الكاف  بضم   -
)السعف أي اخلوص( يستخدمه الذين يقومون بصناعة استخراج الزيوت من احلبوب إذ يوضع فيه 

احلبوب وترتك حتت ضغط قوى حتى خيرج منه الزيت. )برهان ص947- عميد ص964(.
والتعجل ورسعة  أيضًا  الرسعة  تعني  كلمة  القول وهي  وتعني  هنا  تعني هذا  )2( عىل وزن شني- 

انحدار املاء. )برهان ص1224(.
- كلمة تنبيه تفيد التوكيد والتعجيل وتعني السيل أيضًا. )عميد ص1268(.

)3( بضم األول والثاين مشدد مكسور. يقال للطبق من خشب )أغصان( الصفصاف وأمثال ذلك.
)برهان ص373- عميد ص472(.      
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رخبني)1)- يشء حامض مثل الكشك)2( يعمل من اللبن احلامض ويسمى 
)قروت( و)مصل(.

- قال العامرة.

وبرخبني. بشرياز  مهواره  سته  آرا  بينيت مهى بينم چون خانه كردان 

غولني)))- يقال له أيضًا )دودستى(: كوز رأسه واسع.

- قال العامرة:

غوىل وفروهشته دو غولني بدو ابرو 

پنهان شده اندر پس اطراف دو غولني.  

خشني)))- باز لونه بني األزرق واألسود واألخرض واألبيض.

- قال الفرخي:

تا نياميزد با باز خشني كبك درى. تا نيا ميزد با زاغ سيه باز سپيد 

الباء عىل قول عميد وبضم األول وبكرس األول عىل وزن خرجني عىل قول  الراء وكرس  )1( بفتح 
حامض  احلليب  من  املصنوع  كاملسحوق  أو  الكشك  مثل  يشء  ويقال  احلامض  اللبن  وتعني  برهان 

الطعم ويقال جبنه أيضًا وتلفظ رخبينه. )برهان ص536- عميد ص626(.
)2( كشك- بكرس الكاف األوىل طعام يعمل من نقيع الربغل واللبن بعد اختامره وجفافه ثم يفت 
ويطبخ ويكون ذو طعم حامض وهو املقصود هنا أما بفتح الكاف فيعني ماء الشعري املطبوخ وهي 

فارسية حمض كام ذكرها ادى شري. )املنجد ص687- ادى شري ص135(.
)3( بضم الغني وكرس الالم عىل وزن زوبني جرة أو كوز أو خم أو دن واسع الرأس له يدان. وتقال 

للعني اجلاحظة أيضًا.)برهان ص805- عميد ص853- طالئي ص421(.
)4( بفتح اخلاء وكرس الشني عىل وزن دفني- باز ظهره بنفسجي فيه سواد وقيل: باز ال باألسود وال 

باألبيض. )برهان ص441- عميد ص535(.
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نوآيني)1)- البديع:

- قال العامرة:

شاخست مهه آنش زّرين ومهه شاخ 

پرّزر كشيدست وفراخست ونوآيني.  

آيني)2)- املرسم.

- قال العنرصي:

برشاه جهان دار فرى باد ومهايون. آيني عجم رسم جهاندار فريدون 

واسع  رأسه  أكرب،  يكون  قد  الصغرية  اخلابية  نصف  مثل  يشء  آنني)))- 
من  مصنوع  واحدة  قبضة  أو  قبضتان  له  )هنره(،  الوالية  هذه  يف  ويسمى 

الفخار يستعمل الستخالص الزبد من اللبن بوضع اللبن فيه وحتريكه.

- قال الطّيان:

حصري وجاى روب وخيم وپاالن. سبـود وساغـر وآني�ن وغـوليـن 

البيت  ومجال  والواضح.  واجلديد  واملهيأ  واملرتب.  واملزين  اللطيف  تعني  سالطني-  وزن  عىل   )1(
والبديع. )برهان ص1149- عميد ص1204(.

يايني وهلا معان أخرى )مجال وزينة  آئني عىل قول حسن عميد ص78 وعىل وزن  آيني بمعنى   )2(
وعادة(. )برهان ص59- معني ص112(.

)3( بكرس النون عىل وزن يايني. دن صغري خزيف يوضع فيه اللبن ويرج حتى ينفصل عنه الزبد.
)برهان ص53- عميد ص73(.       
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خرامني)1)- العلف.

- قال البهرامي:

نه آب بامن يك رشبه نه خرامينا. بامندم إينجا بيچاره راء گم كرده 

باشتني)2)- ثمر األشجار املجني.

- قال املنجيك:

هريك مهچون درتيم حكيم. پيـش گرفتـه سبـد باشتني 

شوخگني))) وشوخگن)))- كالمها بمعنى امللوث واملتسخ.

- قال املنجيك:

جاف جافست وشوخگني وسرتگ 

ــار. زهن را  دول  ــذار  ــگ م ـــده  زن  

)1( بفتح اخلاء وكرس امليم عىل قول حسن عميد وبكرس احلرف األول عىل وزن رياحني عىل قول 
برهان بمعنى نوع من أنواع العلف وليس مطلق العلف. )برهان ص423- عميد ص524(.
)2( عىل وزن آستني وهو ثمر ومحل حيصل من غري تفتح أغصان الشجرة عىل خالف التفاح.

)برهان ص153- نظام ص577(.      
)3( بكرس الكاف الفارسية عىل وزن بوستني- موسخ. اجلرح ذو صديد. )برهان ص740- عميد ص785(.

)4( بضم األول وكرس الكاف. )نفس املصدر(.

البدن راحة  إال  منك  يكن  مل  لو  هي القناعة فالزمها تعش ملكاً 
هل راح منها بغري القطن والكفن وانظر ملن ملك الدنيا بأمجعهـا 
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يف  ما  خالله  من  يظهر  شباك  فيه  املنسوج  اخلشب  من  باب  غلبكني)1)- 
البيت، وأكثر ما يكون ذلك عند بيوت القرويني وأبواب بساتني العنب.

- قال ابو الشكور:

غلبكني درجه باز ياچه فراز. ز ستن ومردنت يكيست مرا 

دستينه)2)- التوقيع.

- قال املنجيك:

كه كند كار برآن خط، تو بر او پاك برى 

دستينه. وآن  آن خط  زنت سزد  دركس   

خشينه)))- لون بني األزرق واألسود واألصفر.

- قال الكسائي:

كه فرستد لباس حور العني. كوهسـار خشينه را ببـهار 

)1( بفتح الغني والباء والكاف عىل وزن عنربين: نافذة ذات مشبك يف باب البستان تصنع من اخلشب 
والقصب. )برهان ص798- عميد ص848(.

باليد. وقبضة  النساء  تلبسها  وامثال ذلك  والفضة  الذهب  )2( عىل وزن جرمينه. وتعني حلقة من 
السكني والسيف والطنبور والعود والرباب وأمثال ذلك. وتقال للخط املكتوب بيد الكاتب وتوقيع 
أمر السلطان. وهي التي تلحق بآخر الكتاب أو الرسالة مع اسم الكاتب والتاريخ. )برهان ص496(.
)3( بفتح اخلاء وكرس الشني عىل وزن دفينه بمعنى أي يشء لونه أزرق أو أسود مائل إىل األزرق. 

ويقال أنه البط املائي الذي لونه أسود مائل إىل األزرق الداكن. )برهان ص441- عميد ص535(.
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شنگينه)1)- خشبة توضع عقب الباب ليكون حمكاًم.

- قال اللبيبي:

تا را ست ماند او چو ترازو. شنگينه بر مدار تو از چاكر 

غوشنه)2)- نبات يؤكل وتسغل به األيدي لونه أبيض وأسود.

- قال اليوسف العروض:

آن روى او بسان يك آغوش غوش خشك 

غوشنه. آغوش  يك  بسان  او  موى  وان   

كاينه)))- هي العني، يقال: ال تغفل عن النظر إليه.

- قال الشهيد:

كاينه. بر زينت طرف شده وگشته  موى سپيد وروى سياه ورخ بچني 

)1( بفتح األول عىل وزن جرمينه ومنها اخلشبة التي تربط هبا ذوات األربع وخشبة الغسالني.
)برهان ص738 - عميد ص784(.      

بلفظ  وتأيت  الغاسول  ونبات  باألشنان  يعرف  جاف  عشب  والنون-  الشني  وفتح  الغني  بضم   )2(
غوشه وغوبشه أيضًا. )برهان ص804- عميد ص852(.

- وردت اللفظة بمعان أخرى يف الصفحة 13 والصفحة 75 من األصل. )املرتجم(.
)3( عىل وزن آينه وتأيت بنفس املعنى بلفظة كايبنه. )برهان ص883(.

بسدسها إال  ستني  من  حيظ  فلم  إذا أكملت للمـرء ستـون حجـة 
بخمسها املقيل  أوقات  وتذهب  امل تر أن النصـف لليـل حاصـل 
يميتها مليت  ــاع  أوج وأوقــات  وتأخـذ أوقـات اهلمـوم بحصـة 
إذا صدقته النفس عن علم حدسها فحاصل ما يبقى له سدس عمره 
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هر آينه)1)- عربينها عىل حال.

- قال العسجدي:
گر شوم بودتى بغالمى بنزد خويش 

آينه. هر  ما  برب  تر  شوم  ريش  با   

آنني)2)- نصف دن صغري.

- قال الطّيان:
دوغم اى دوست در آنني تو ]ميـ[ خواهم رخيت 

جنبانم. مهى  دوغ  آن  از  ــن  روغ كشم  تا   

سنى))) ]وسينى[)))- وعاء الطعام.

- قال اخلرسوي:

كه برتسم زبانگ س�]�ي�[ نى وطاس. تـو چـه پنـدا ريـا كـه مـن ملخـم 

)1( بفتح اهلاء وكرس الباء- بأي شكل وبأي أسلوب وكيفام يكون وعىل أي حال وعىل أي وجه والبد 
وكل زمان ولو. وظاهر وواضح. )برهان ص1196- طالئي ص601(.

)2( بكرس النون. نوع دن خزيف صغري لوضع اللبن الرائب فيه وتأيت باهلمزة أيضًا )انني( )عميد ص73(.

- عىل وزن يائني: دن خشبي يصب فيه اللبن الرائب وإناء خزيف مثل املغرفة )چمجة(. )برهان ص53(.
)3( بكرس احلرف األول وختفيف النون وهي خمفف )سيني( وهي اخلوان: طبق يوضع فيه الطعام 
أوله  وبفتح  احلديد  لوسخ  يقال  وكذلك  والربنز*  والنحاس  والفضة  كالذهب  املعدن  من  مصنوع 

وحرفه الثاين تعني احلديد والفوالذ. )برهان ص674(.
من  جزءًا   60 منها  100جزء  من  واملتكون  والرصاص  النحاس  من  املخلوطة  املعادن  من  الربنز   *

نحاس ولونه أصفر )ذهبي( يستخدم يف صناعات كثرية. )املرتجم(.
)4( ظرف مسطح دائري يصنع من النحاس أو الفضة أو املعادن األخرى. )عميد ص752(.

يضيف برهان قاطع يف معجمه أنه عىل وزن چيني ومنه القاشاين الذي يلصق عىل جدران العامرات 
واحلاممات. )برهان ص689(.
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)راوسنى(  األخرى:  منهام  الواحدة  تدعو  زوجتان  له  من  وسنى)1)- 
و)بنانج(.

- قال العسجدي:

دوستانم مهه ماننده وسنى شده اند 

مهه ز آنست كه بامن نه درم ماند ونه زر.  

هرآينه)2)- بمعنى عىل حال كام تقدم ذكره.

- قال الدقيقي:

هر آينه كه مهه خون خورد رس آدر بار. مهه سـر آرد بار، آن سنـان نيـزه او 

)1( بفتح األول وضمه وسكون الثاين. وتأيت بلفظ آسنى وآموسنى ووشنى ونبانج ونباغ أيضًا.
)برهان ص1181- عميد ص1231(.      

أسلوب.  بأس  شكل.  بأي  إذا.  مكان  أي  عاجز.  مضطر.  البد.  بمعنى  الياء  وكرس  اهلاء  بفتح   )2(
وبمعنى واضح وبني ويقال: هاينه وهايينه أيضًا. )برهان ص1196- عميد ص1246(.

مرت اللفظة يف الصفحة 165 من األصل. )املرتجم(.
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و

ورد هذا احلرف يف القرآن الكريم )25536( مرة وجاء يف الدعاء:
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َّ
�مُ�َح�م

والواو- هو احلرف الواحد والثالثون يف الفارسية وإذا وقعت الواو بني 
قصد  إذا  املعدولة  بالواو  وتسمى  تلفظ  فال  فارسية  كلمة  يف  واأللف  اخلاء 
النسبة مثل )هندو( تعني  اللفظة مثل )هوش=هش( وتؤدي معنى  ختفيف 

)هندي(.

والواو- يف العربية هو احلرف السادس والعرشون أو السابع والعرشون 
ألن بعض املعاجم جيعلها بعد اهلاء وبعضها اآلخر يقدمها عىل اهلاء وعدده 

يف حساب اجلمل )6(.

والواو- يف العربية تعني البعري ذي السنام الواحد.

قال أبو ذؤيب اهلذيل:

ــوام وس حمتد  ــواو  ب ــآب  ف وكم جمهد أغنيت بعد فقره 
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مينو)1)- اجلنة.

- قال الرودكي:

گر خورى از خوردن افزايدت رنج 

وگنج. آردت  فراز  مينو  دهى  ور   

باهو)2)- عصا من اخلضب متني تتخذ باليد يف الطرقات ويتخذها الرعاة 
أيضًا.

- قال الرودكي:

از رخت وكياِن خود من رفتم وپر دختم 

چون كرد بام ندستم تنها من واين باهو.  

خستو)))- مقر.

- قال الفرخي:

گرچه گوا نخواهند از خستو. بر فضل اوگوا گذرانـد دل 

املاس  تعني  التي  مينا  بمعنى  أيضًا  وتأيت  اجلنة.  تعني  نيكو-  وزن  عىل  النون  وضم  امليم  بكرس   )1(
واأللوان. وكذلك تقال للزمرد والزبرجد. )برهان ص1114- عميد ص1163(.

)2( بضم اهلاء عىل وزن كاهو. تقال للعصا اخلشبية الكبرية حيتفظ هبا رعاة األغنام واإلبل يف أيدهيم.

)برهان ص158- عميد ص237(.       
)3( بضم األول أو فتحه عىل وزن بدخو بمعنى اعرتاف إقرار. )برهان ص435- عميد ص531(.
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پرستو)1)- اخلطاف يف العربية.

- قال الرودكي:

چرا عمر كركس دو صد سال وحيك 

پرستو. ســاىل  نــرتز  فــزو  نــامنــد   

پينو)2)- لبن جاف حامض يسميه بعضهم )الكشك(.

- قال الطيان:

پينو. تو  دهان  از  نيك  شعر  شعر ژاژ دهان من شكرست 

پالو)))- بالعربية الثؤلول.

- قال الشاكر البخاري:

اى عشق زمن دوركه بر من مهه رنجى 

پالو. حمكم  يكى  چشم  بر  ز  مهجون   

بكرس  معجمه،  من   322 الصفحة  يف  عميد  حسن  قول  عىل  الرابع  وضم  والثاين  األول  بفتح   )1(
األول والثاين وسكون الثالث وسكون الواو بمعنى )پرستك( أي اخلطاف ويقال هو)الوطواط الذي 
هو خطاف جبيل و)پرستك( بكرس األول والثاين وسكون الثالث وضم الرابع وسكون الكاف اسم 
لطائر ظهره أسود وكذلك ذنبه وصدره أبيض ومنقاره أمحر يصنع أعشاشه يف سقوف البيوت يدعى 

بالعربية خطاف. )برهان ص248(.
اقط*  بالعربية  اللبن اجلاف احلامض يسمى  نوع من  ليمو  الثالث عىل وزن  )2( بكرس األول وضم 

وبالرتكية قروت. )برهان ص284(.
* أقط هو اجلبن وهو األقط واإلقط واأُلقط واألْقط. األِقط. اإلقط واألقط والقطعة قطعة منه اإلقطة.

)حميط املحيط ص12- املنجد ص15(.      
)3( بضم الالم عىل وزن خالو. )برهان ص234- عميد ص311(.
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بالعربية  له  ويقال  النوم  أثناء  الناس  يصيب  وثقل  أضغاث  كرنجو)1)- 
)كابوس(.

- قال الفراالوي:

چو بر خفته فتد ناگه كرنجو. زنا گه بار پريى بر من افتاد 

بختو)2) وتندور))) ورعد- مرتادفات ملعنى واحد )صوت مهيب(.

- قال الرودكي:

بختو. ــا  ب گــاهــى  ــار  هب ــر  اب عاجز شود از اشك وغريو من 

تنندو))) ]و[ تن�]�ند[- العنكبوت.

- قال اآلغاجي:

توگويى پاى من پاى تنندو ]سـ[ت. ز با ريكـى وسستى هـر دو پـايم 

)1( بفتح الكاف والراء عىل وزن سمن جو ثقل جيثم عىل صدر اإلنسان خالل النوم ويسمى الكابوس.
)برهان ص903- عميد ص938(.      

اللغة  تندر تعني الربق امليضء يف السحاب. ويف أوساط أهل  )2( هلا مرتادفات أخرى مثل غرش. 
خيتلف معنى اللفظة باختالف احلركة فعند جهان كرى بضم الباء وضم التاء وأما رسوري فيقول بفتح 

الباء وضم التاء عىل وزن بدخو. )نظام ص611، 612(.
)3( بضم األول والثالث عىل وزن يرزور بمعنى رعد وبفتح احلرف الثالث أيضًا باملعنى نفسه وتقال 

أيضًا للبلبل الذي يسميه العرب العندليب. )برهان ص321- عميد ص418(.
)4( بفتح التاء والنون وضم الدال عىل وزن سمن بو. )برهان ص323- عميد ص422(.
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خبزدو)1)- عربيتها خنفساء.

- قال اللبيبي:

از روى وريش پرگه وپر بلغم وخدو 

مهچون خبز دويى كه شود زير پاى پخچ.  

كنشتو)2)- نبات يقال له )حملب(، ينبت يف اليمن وفرغانه)3(.

- قال الشهيد:
چربو. نميبينم  تو  ــدر  ان تـاكـى دوم از گـرد در تــو 

دست از تو باشنان وكنشنو. ايمن بزى اكنون كه بشستم 

خريو)))- اخلريي.

- قال الفرخي:

خريو. ببوى  نباشد  تا خار  تا خويد بناشد بر نگ الله 

املعاجم  تشري  خبزدوك  بلفظ  تأيت  وكذلك  كو  غرض  وزن  عىل  الدال  وضم  واخلاء  الباء  بفتح   )1(
الفارسية إىل أهنا دويبة يسميها العرب خنفساء ويقال أهنا اجلعل أو أبو اجلعل أو أهنا الرتيالء وهي 
حرشة تشبه العنكبوت لوهنا أصفر هلا بطن كبرية وقوائمها قصرية متى ما رأها اإلنسان قتلها. إال أن 
أسدى طوسى يف هذا املوقع قصد باخلنفساء الدويبة السوداء املعروفة وتكثر يف فضالت احليوانات 

واألزبال. )برهان ص418- عميد ص520(.
)2( بفتح الكاف والنون عىل وزن أرسطو. نبات الغاسول يستعمل عند غسل املالبس ويقال بلفظ 

كنستو أيضًا وجيلب من بالد اليمن وفرغانه. )برهان ص942- عميد ص 961(.
)3( فرغانه واد عىل هنر رسديا يف مجهوريات ازبكستان وتاجيكستان وقرغيز  يشتهر بزراعة القطن 

والكروم.
)4( بكرس اخلاء وضم الراء وبمعنى اخلريي واخلطمي وهو نوع من النبات له ساق غليظ طويل وردها 

ذو عطر لييل لطيف ولونه أبيض وأمحر يستخدم يف الطب. )برهان ص463- عميد ص554(.
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خاكشو)1)- حبة سوداء مع الكافور يسميها بعضهم )جشم زده( و)سيه 
دانه(.

- قال املنجيك:

چشم بيرشم توگر روزى بياشوبد زدرد 

نوك خارش خاكشو باداى دريده چشم وكون.  

تفو)2)- قذف البصاق.

- قال ابوالشكور:

تفو بر چنان نا شكيبا تفو. بنشگرده بربيد زن را گلو 

چغو)))- نوع من البوم.

- قال ابو الشكور:

وگر باشه يى سوى بّطانه مپر. اگر بازى اندر چغو كم نگر 

غاوشو)))- بذور اخليار ويقال حيفظ اخليار قدياًم لالستفادة من بذوره.

)1( عىل وزن نازبو. )برهان ص413(.
)2( بضم التاء والفاء وسكون الواو. ماء الفم الذي يقذف. )برهان ص313- عميد ص403(.

)3( بضم األول والثاين نوع من أنواع البوم وأنه طائر نحس غري مبارك. وخمفف چغوك. 
)برهان ص386(.        

وردت هذه اللفظة ثالث مرات يف ص27 و33 و 168 من األصل مع كوج وچغد وچغو بمعنى 
بوم. )املرتجم(.

)4( بضم الواو أو فتحه- تعني العشق الذي يصل إىل أعىل درجات الكامل وخيار كبري يرتك من أجل 
احلصول عىل بذوره. )برهان ص788- عميد ص839(.
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- قال اللبيبي:

زرد ودراز تر شده از غاوشوى خـام 

نه سبز چون خيار ونه شريين چو خربزه.  

بياستو)1)- التثاؤب ويسميه املجوس )هاك(.

- قال املعرويف:

بياست�و َنُبـود خلـق را مگـر بـرهـان 

ترا بكون بود، اى كون بسان در ]واز[ه.  

خشو)2)- أم الزوجة.

- قال الفرخي:

خشوى جنگ جوى با داماد. بد سگـال تو ومـخالف تو 

بادرو)))- نبات مثل )الشاهسفر( يذبل رسيعًا إذا عرض له هواء قليل.

- قال احلكاك:

گر بدر كونت موى هريك چون با دروست 

خدوست. درمانش  خدوكه  تو  از  بخواهم   

)1( بكرس الباء وضم التاء وسكون السني بمعنى رائحة الفم وتأيت بلفظ پياستو أيضًا.
)برهان ص219- عميد ص294(.      

)2( بضم األول والثاين وسكون الواو . )برهان ص440- عميد ص535(.
)3( بسكون الدال وفتح حرف الراء عىل وزن نازبو. )برهان ص145(.
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چكاو)1)- طائر بحجم عدد من العصافري عىل رأسه عرف وله أصوات 
لطيفة يدعدى بالعربية )قنربة(.

- قال الفردويس:

كه تو چون عقابى ومن چون چكاو. چنني گفـت باگيـو جنگـى تـژاو 

برو)2)- احلاجب.

- قال الفردويس:

نديدى بروهاى پر تاب اوى. كه دارد گه كينه پايان اوى 

پساو)))- اللمس.

- قال الفردويس:

زهر سو بياراى وبپساو دست. بجانم كه آزش مهان نيز هست 

چاو)))- العجز واخلضوع.

- قال ابو الشعيب اهلروي:

)1( بفتح األول والثاين طائر أكرب قلياًل من العصفور له صوت لطيف بالعربية )أبو املليح( وتلفظ 
الكلمة أيضًا: )جكاوك( و)جكاوه(. )برهان ص388- عميد ص481(.

)2( بفتح األول وضم الثاين تقال هلا )ابرو( وهو بالعربية احلاجب. )برهان ص181(.
وختتلف معان اللفظة باختالف احلركات. )املرتجم(.

)3( مل أعثر عىل اللفظة فيام تيرس يل من معاجم بلفظتها. )املرتجم(.
)4( مل أعثر عىل هذه اللفظة باملعنى الذي أورده األسدي الطويس يف املعاجم املتيرسة إال يف فرهنگ 

نظام الذي طابق األسدي الطويس إذ ذكر من مجلة املعاين العديدة معنى اخلضوع بدالل الترضع.
)انظر فرهنگ نظام ج2 ص436(.       
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اى عاشق مهجور زكام دل خود دور 

من نال ومهى چاو كه معذورى معذور.  

چاو)1)- العصفور الفار من الطائر الصائد ]الصقر والشاهني وأمثاهلام[ 
أو شخص يؤخذ طلفه فيصيح متأملًا خائفًا.

- قال الرودكي:

چاو چاوان درست چو نانست. مـرغ ديـدى كـه بّچه زوببـرنـد 

كاو)2)- بمعنى ختريش.

- قال العنرصي:

كه دا ندكه چه يافت زّر وگهر. بكاويد كـاالشـرا سـر بـسـر 

كاو)))- مقاتل شجاع طويل القامة تام اجلسم يسمى )كاو( و)كو(.

- قال الفردويس:

بود. كانا  پري  كند  جوانى  اگر چه گوى رسو باال بود 

)1( بسكون الواو وتطلق أيضًا عىل عملة اشتهرت يف حكم السلطان كيخاتوخان املغويل الذي أمر 
بنقش اسمه عليها. )برهان ص370(.

- جاو مأخوذة من الصني نقود ورقية يف زمن أحد أمراء املغول يف إيران يف سنة 693هـ كانت رائجة 
يف إيران. )عميد ص471(.

)2( بسكون الواو من كاويدن بمعنى حفر وبحث وتفتيش وشجاع ومقاتل وكاو اسم احلداد الذي 
خرج عىل الضحاك وقد تكتب بالكاف الفارسية گ. )برهان ص881- عميد ص192(.

)3( بسكون الواو. شجاع ذو قد حسن بطل. )برهان ص881(.
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خو)1)- طاق خشبي يستعني به النقاشون واملطينون للوصول إىل املكان 
الذي يريدونه.

- قال اخلرسواين:

بر گردون قمر. خو مهچو  ازبر  بينى آن نقاش وآن رخساراوى 

خو)2)- نبات ال فائدة فيه ينبت يف املزارع يقلع من األرض املزروعة لكي  
ال يقلل من قوة الغلة واألرزاق.

- قال الفردويس:

نام ند بر ين بوم وبر خار وخو. گرايدونك رستم بود پيش رو 

خو)))- نبات يلتف عىل األشجار يسمى يف العربية )اللبالب(.

- قال أبو املثل:

چنان ]چون[ خو كه در پجپد بگلبن 

صنوبر. سيمني  آن  بر  من  بپيچم   

ليستطيعوا  والرسامون  والنحاتون  البناؤون  يربطه  الذي  اخلشب  الثاين-  وسكون  األول  بفتح   )1(
الوصول إىل البنايات العالية. )برهان ص452(.

)2( بفتح األول وسكون الثاين. )برهان ص452(.
ونبتة  عامة  األشجار  عىل  وتلتف  تتلوى  التي  النباتات  عىل  يطلق  الثاين  وسكون  األول  بفتح   )3(
اليد ولكل يشء مملوء ويطلق عىل القالب الذي يستخدمه  العشقة أو اللبالب خاصة. ويقال لكف 

البناؤون يف بناء األطواق وبضم األول بمعنى العادة والطبيعة. )برهان ص452- عميد ص546(.
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فرخو)1)- تقليم أشجار العنب.

- قال اللبيبي:

رو. ومهى  گري  بمزد  خّرى  گر نيستت ستـور چه باشـد 

رزرا بدست خود كن فرخو. مر كشت را خود افكن نريو 

منو)2)- اضطراب كاضطراب اليهود يف مكان.

- قال ابو الشكور:

بدين داستان بيشرت زين منو. تو از من كنون داستانى شنو 

گو)))- حفرة مثل البئر الصغري.

- قال الكسائي:

چگونه سازم با او چگونه حرب كنم 

ضعيف كالبدم من نه كوهم ونه گوم.  

الفروع  العنب وغريها وتقال لقطع  تقليم أشجار  بفتح احلرف األول والثالث عىل وزن پرتو.   )1(
الزائدة منها وبمعنى تنظيف الزرع واملزارع والبساتني من التبن واألعالف اجلافة.

)برهان ص818- عميد ص864(.       
وبكرس  واألنني،  النحيب  من  ويمنع  احلركة  جتنب  بمعنى  الواو.  وسكون  والثاين  األول  بفتح   )2(
األول وضم الثاين خمفف مينوست تعني اجلنة وبمعنى العلوي الذي يقابل السفيل ويقال إذا جاءت 

بفتح احلرف األول فهي هبذا املعنى أيضًا. )برهان ص1099(.
)3( بفتح األول وسكون الثاين. وتأيت بمعنى أرض عميقة ومنخفضة وتعني البطل والشجاع واملبارز 

واملحرتم والكبري. )برهان ص1009- عميد ص998(.
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فنو)1)- خمدوع ومغرور.

- قال الكسائي:

سزد كه بگسلم از يار سيم دندان طمع 

فنو. دند  پري  طمع  نكند  او  كه  سزد   

غرو)2)- الرياع ويف العربية: )القصب(.

- قال الكسائي:

غريب نايدش از من غريو گر شب وروز 

غرو. وبصورت  غريوانم  رعد  بناله   

پرو)))- الثريا.

- قال الكسائي:

سزد كه پروين بارد دو چشم من شب وروز 

پرو. برزد  شجاع  من  شب  دو  كزين  كنون   

)1( بفتح األول والثاين وسكون الواو بمعنى حيلة وغرور وأيضًا تقال للمخدوع واملغرور.
)برهان ص841(.        

)2( بفتح األول وسكون الثاين وهو القصبة اخلالية الوسط أي الناي ويسمى بالعربية املزمار. وبمعنى 
نقش وتفتح وتبسم. )برهان ص792- عميد ص843(.

)3( بفتح األول وسكون الثاين بمعنى پروين وهي عدد من النجوم يف برج الثور تدعى الثريا.

)برهان ص252(.        
بفتح األول وسكون الثاين والثالث وهي خمفف پروين نجوم پروين. )عميد ص326(.
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والرتك  واهلند  العجم  ملوك  عىل  الكلمة  وتطلق  تعاىل  اهلل  خديو)1)- 
وأمثاهلم.

- قال الفردويس:

تبه گشت وماند انجمن بى خديو. سيامك بدست خود وراى ديو 

تيو)2)- التحمل ويف العربية )طاقة(.

- قال العنرصي:

تيو. هيچ  او  برتفند  نـــدارد  يكى مهره بازست گيتى كه ديو 

غريو)))- الرصاخ.

- قال العنرصي:

نپسيچيد. وغرنگ  غريو  جز  تيز شد عشق ودر دلش پيچيد 

)1( بضم او بفتح اخلاء. )عميد ص523(.
- بكرس األول والثاين. )برهان ص421(.

اللفظة  وهذه  عميد  حسن  وفرهنگ  قاطع  برهان  فرهنگ  بني  احلركات  يف  اختالفًا  نجد  ما  كثري   -
البسيطة شاهد عىل ذلك. )املرتجم(.

)2( بكرس التاء وسكون الياء عىل وزن ديو )من معانيها( القدرة. )برهان ص335- عميد ص436(.
قدرة.  طاقة.  مشقة.  حمنة.  سخونة.  حرارة.  شعاع.  ضياء.  بمعنى:  ص1013  معني  فرهنگ  ويف 

استطاعة.
برهان  الراء عىل قول حسن عميد ص844 وبكرس األول والثاين عىل قول  الغني وكرس  بفتح   )3(

بمعنى. رصاخ. صياح. وصوت. وضجة. )برهان ص793(.

العلم رزق األرواح واملال رزق األبدان
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نيو)1)- رجل بطل وشجاع.

- قال الفردويس:

چو طوس وچو گودرز گشواد وگيو 

نيو. وبرهام  وفرهاد  گني  گر  چو   

نوباوه)2)- أول نضوج الفاكهة ويطلق عليها يف العربية )باكورة(.

- قال الفرخي:

بغداد. خليفه  او  نامه  مهچو نوباوه برهند برچشم 

زرساوه)))- ذهب أمحر مذرور مثل )كاورسه()4(.

- قال الفرخي:

كه ازو زّر ساوه گشت گيا. باد را كيمياى زّر كه داد 

)1( بكرس األول والثاين عىل وزن ديو. بمعنى پهلوان وشجاع وبطل. )برهان ص1165(.
)2( بفتح األول عىل وزن مهسايه ومن معانيها فتى يف ريعان الشباب. شجرة نامية حديثًا وتأيت مجعًا 

)نوباوكان(. )برهان ص1149- عميد ص1204(.
)3( عىل وزن خلقاوه وبمعنى براده مثل براده الذهب والفضة. )برهان ص576(.

)4( كاورسه- نوع من احلبوب الدقيقة التي تكون مع نبات احلنطة وتكون مرة الطعم ومن نوع الذرة 
البيضاء. )عميد صغري ص976 يف لفظة كاورس(.

واصفري فبييض  اجلو  لك  خال  يـا لـك مـن قبـرة بـمـعـمـرة 
تنقري أن  شئت  ما  ونقري  قد رفـع الفخ فمـاذا تـحـذري 
فاحذري يوما  أخذك  من  بد  ال  قد ذهب الصياد عنك فابرشي 
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ناوه)1)- طست خشبيز

- قال اخلجسته:

تا ناوه كشى خار زنى گرد بيا بان. برگري كلند وترب وتيشـه وناوه 

كروه)2)- سن منخورة ضعيفة.

- قال الرودكي:

كروه دندان وپشت چو گانست. باز چون برگرفت پرده ز روى 

كاليو))) ]ه[- مضطرب وحريان.

- قال ابو السعيد اخلطريي:

باطل آن وقت نزد من حق بود. چون شدم نيم مست وكاليوه 

)1( بفتح األول عىل وزن ساوه. خشبة صغرية خالية الوسط. وعاء خشبي صغري توضع فيه اخلمرة. 
والوعاء اخلشبي الذي يوضع فيه دقيق احلنطة والشعري. )برهان ص1125- عميد ص1173(.

)2( بفتح األول والثالث وسكون الثاين سن وسطه خال لبه فارغ وبضم األول والثاين. وبمعنى ثلث 
فرسخ وهو ما يعادل ثالثة آالف ذراع أو أربعة آالف ذراع وبمعنى رضيخ ووكر الطيور أيضًا.

)برهان ص904- عميد ص939(.      
عاقل وأمحق، وحريان ومزاجه جنوين  بمعنى غري  كاليو وهي  وتعني  الالم  األول وكرس  بفتح   )3(

وأصم. )برهان ص880(.
ويقال أيضًا كالوبو وكاليو وكالوس. )عميد ص923(.

فوائده تتىل  قد  الدفاتر  ويف  ما مات من كان حيًا ذكره أبداً 
عوائده الدنيا  يف  اخللق  وينفع  ومل يزل علمه يف الناس منترشاً 
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تريوه)1)- طريق متموج.

- قال الشهيد:

بركه واال چوچه؟ مهچو ]ن[ عقاب اندر هوا 

بر گريوه راه چون چه؟ مهچو بر صحرا شامل.  

خروه)2)- الديك.

- قال العنرصي:

خروه. پر  چو  زاغش  پر  شو  شب از محلة روز گردد ستوه 

العلم  عن  باحث  ورجل  معلومًا  اليشء  يكون  حتى  التحقيق  پژوه)))- 
بمعنى رجل عامل.

- قال الدقيقي:

اى امري شاهزاده خرسو دانش پژوه 

ناپژو هيده سخن را طبع تدبري آن بود.  
)1( بفتح التاء وكرس الراء وفتح الواو عىل وزن بدخو وبمعنى مقام وعال أيضًا.

)برهان ص308- عميد ص386(.       
)2( بضم احلرف األول والثاين عىل وزن كروه باملعنى أعاله وتأيت أيضًا بمعنى عرف الديك.

)برهان ص432- عميد ص529(.      
)3( بكرس األول وضم الثاين وسكون اهلاء وتعني التفحص والتجسس والتدقيق وإعادة البحث.

)برهان ص257(.        
وغفران صفح  زلته  عــروض  إن أسـاء مسـيء فليكـن لـك فـي 
معوان ــر  احل ــإن  ف ــداك  ن يرجو  وكن عىل الدهر معوانًا لذي صلتـه 
أركــان خانتك  إن  الركن  فإنه  واشدد يديك بحبـل اهلل معتصمـاً 
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نستوه)1)- من ال يعجز يف اجلدل ويكون ذا مهة.

- قال الرودكي:

سوار رزم ساز وگرد نستوه. أيا خورشيد ساالران گيتي 

)1( بفتح النون وضم التاء عىل وزن )اندوه( تقال للرجل الذي ال يعجزه جدال أو يتعبه قتال وكذلك 
العمل. )برهان ص1134- عميد ص1183(.

اسم لبطل قديم إيراين شجاع. جسور كام ورد يف شاهنامه الفردويس. )نظام ج5 ص338(.

البطيخ
وذلة منقصة  اإلنسان  ويف  ثالث هن يف البطيخ فخر 
علة غري  من  لونه  وصفرة  خشونة جلده والثقل فيـه 
األهلة منه  قطعت  كبدر  إذا قـطـعـتـه إربــًا تـراه 
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هـ

ورد هذا احلرف يف القرآن الكريم )1909( مرة وجاء يف الدعاء.

�ف  ��رفَا
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� �مَ ا َ
ف
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املعاجم  وختتلف  الفارسية  يف  والثالثون  الثاين  احلرف  هو  اهلاء  وحرف 
يقدم  من  ومنهم  الواو  قبل  يضعه  من  فمنهم  تسلسله  يف  العربية  يف  هي  كام 
الواو عليه لذلك فهو السادس والعرشون أو السابع والعرشون يف تسلسل 
احلروف العربية واهلاء يف الفارسية هاءان: هاء ملفوظة وهاء غري ملفوظة وقد 

أوردت املعاجم الفارسية رشحًا لقواعدمها. وعدده يف حساب اجلمل )5(.

واهلاء  يف العربية تعني اللطمة يف خد الصبي. قال ابو ميرسة:

هاء غزال يافع لطمته كأن خديه وقد لثمته 
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گاه)1)- وتأيت بمعنى زمان او مكان أو املسند.

- قال الفردويس:

كاله. بزّرين  چندين  ستنده  پر  بدو گفت بنگر بدين ختت گاه 

گاه)2)- بو دقة تنقيةالفضة.

- قال الفرخي:

شهان بخدمت او ازعوار پاك شوند 

اندرگاه. نبهره  سيم  كه  مثال  بدان   

پادفراه)))- العقوبة.

- قال الدقيقي:

پادافراهى. بدى  هر  بجاى  بجاى هر هبى پاداش نيكى 

)1( عىل وزن ماه- وتأيت الحقة تفيد الظرفية وتعني املكان مثل )پرستشگاه( و)كشتارگاه( وتعني 
الزمان مثل سحر گاه وتعني مسند امللك وكريس امللك وبودقة لصهر الذهب والفضة.

)برهان ص972- عميد ص976(.       
مكان  ظرف  بمعنى  وتأيت  لتنقيته  والفضة  الذهب  فيها  يذاب  التي  البودقة  وهي  ماه  وزن  عىل   )2(

وزمان وتكون الحقة وكذلك تعني مسند امللك وكرسيه. )برهان ص972- عميد ص976(.
)3( مل أعثر عليها بالباء الفارسية إنام جاءت بالباء العربية عىل وزن آصفجاه أو عىل وزن ماه درماه 
ووزن آرامگاه وغريها وقد وردت باملعنى نفسه بألفاظ متقاربة منها: )بادفر. بادفراه. بادفره. ياد آفراه. 

يادافراه. يادافره. بادافرا. بادفره( يالحظ برهان لفظة بادآفراه ص141-146- عميد ص319(.
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دژ)1) ]آ[ گاه ودژند)2)- غاضب.

- قال ابو الشكور:

دژ آگاه رابر خوش آگه كنى. زچيز كسان دست كوته كنى 

ستايش))) ]گاه[- خملص الشعر بمعنى آخر.

- قال العنرصي:

ستايش گاه شعر وخطبه تا حرش. بنـام ركنيـتـت آر اسـتـه بــاد 

راه شاه)))- طريق واسع معّبد تتفرع منه طرق كثرية.

- قال الرودكي:

شاهى. پاد  بنزد  تا  او  رسيد  براه اندر مهى ]شد[ راه شاهى 

- قال الكسائي:
كه مرد كوفته گردد بدان راه اندر سخت. براه شاه نياز اندرون سفر مسگال 

)1( بضم األول وتعني يسء القلب. يسء الفكر. ظامل. غاضب. غضبان وبكرس الدال تعني )نكهبان( 
أي احلارس. )برهان ص488- عميد ص577- طالئي ص266(.

)2( بكرس األول وفتح الثاين وسكون النون وتعني )دزن( أي حاد الطعم. رديء املذاق.
)برهان ص489- عميد ص578(.       

)3( هلا معان أخرى مثل: مكان العبادة )فرهنگ خيام ص237(.
وأبيات القصيدة أو املثنوي ويسمى رشيط. )برهان ص624(.

)4( عىل وزن چار گاه وتعني )شاه راه( أي الطريق الرئيس وبمعنى. شارع عريض. وجادة وشارع 
رئيس وشارع عام. )برهان ص534(.

القول احلسن
ولكن انظر إىل ما قال ال تنظر إىل من قال 
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تلك لفظة راه شاه التي قاهلا رودكي غريبة يف اللغة وجيدة. يعني شخص 
ذهب يف طريق شغله وبسبب طريق عمله كام كتبتا يف قول الرودكي والسالم.

زواه)1)- طعام يصنع للسجناء. يقال هذا طعام فالن من السجناء.

- قال العنرصي:

برد با خويشتن بجمله براه. بنديان داشت بى پناه وزواه 

آبشتن گاه)2)- بيت اخلالء.

- قال القريع الدهر:

نه مهى باز شناسند عبري از رسگني 

آبشتنگاه. ز  بشناسند  گلستان  نه   

پيشگاه)))- طنفسه من السجاد تبسط يف رواق الدار.

- قال املعرويف:

نبان كسان زنده اى سال وماه. مهه كرب وال يف بدست هتـى 

)1( بكرس األول عىل وزن سياه. نوع من الطعام يعد للمساجني بمعنى كرة صغرية بقدر البندقة تعمل 
من الطني. )برهان ص591- عميد ص670(.

)2( وترد يف املعاجم بلفظة آبشتگاه وآبشتگه وآبشتگاه وآبشتنگه وهلا معان متعددة أخرى ال خترج عن 
دائرهتا مثل. إخفاء وتغطية ومتوظاء ومسرتاح وأدب خانه...الخ. )برهان ص25- عميد ص37(.

)3( بالكاف الفارسية عىل وزن تريماه وبمعنى صدر وصدر املجلس والفرش التي تفرش يف صدر 
املجلس وتقال للملك. )برهان ص281- عميد ص351(.

ويف حاشية األسدي الطويس يقول املحقق أهنا تقال: )للرجل املحرتم الذي جيلس يف صدر املجلس(.
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نه نخ ديدم آنجا ونه پيشگاه. بديدم من آن خانه مـحتشم 

سياه. تركامنى  ــاره  پ نمد  يكى زيغ ديـدم فگنـده درو 

داه)1)- خادمة.

- قال الفرخي:

خنك آن مري كه درخانه تو بار خداى 

وداه. بنده  بود  مري  آن  ودفرت  پرسو   

داه)2) )أخرى(- عرشة من العدد.

- قال الوردكي:

مهه گرد آ مدند در دو وداه. هفت ساالر كاندرين فكند 

گراه)))- رغبة.

- قال الدقيقي:

آنك گردون را بديوان بر هناد وكاربست 

و ان كجا بودش خجسته مهر آهر من گراه.  

وإذا شخص توقف لشخص يقال فالن كذلك رغب بمعنى ذلك.

)1( عىل وزن ماه- خادمة. ممرضة. جارية. قابلة. حبىل. )برهان ص474- عميد ص565(.
)2( عىل وزن ماه. )برهان ص474- عميد ص565(.

)3( بكرس الكاف الفارسية وبفتحها تعني امليل والعزم والقصد. سوء قصد. والشبه. واملثل.
)برهان ص978- عميد ص980(.       
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- قال الرودكي:
اى دريع آن ُحر هنگام سخا حاتم فش 

گراه. اى دريغ آن گو هنگام وغا سام   

روان خواه)1)- الشحاذون واملكدون )الذي يطلب الشحاذة(.

- قال ابو الشكور:
شنود. كم  چنان  فروشد  بگويى  پدر گفـت يكـى روان خواه بـود 

مر اورا مهان پيشه بود از نخست. مهى در بدر خشك نان باز جست 

فره)2)- الزيادة.

- قال الرودكي:
فره. نفزايد  چند  بر  يكى  بر  كاشك آن گويد كه گويم هيچ نه 

فژه)))- القذر.

- قال الرودكي:
وين فژه ]پري[ ز هبر تو مرا خوار گرفت 

ــرا. م ــار  ــّب ج ـــزد  اي ازو  ــاد  ــان ــره ب  

)1( عىل وزن شبانكاه. )برهان ص551- عميد ص640(.
)2( بفتح األول وتشديد الثاين عىل قول برهان قاطع يف الصفحة 829 يف معجمه، بكرس حرف الفاء 

والراء أو بفتح الفاء والراء. جيد. كثري. وافر. زيادة. )عميد ص871(.
والثاين  األول  وبفتح  مستقيم.  غري  نجس.  قبيح.  بمعنى  اهلاء.  ووضح  والثاين  األول  بسكون   )3(

وإخفاء اهلاء بمعنى دائم النجاسة وفيه أوساخ ونجاسات خملوطة وتقال ألسنان املفتاح أيضًا.
)برهان ص832- عميد ص874(.       
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شكه)1)- احلشمة.

- قال العنرصي:

حزم او چون بلند كه باشد. پاد شاهى كه با شكه باشد 

فريه)2)- اللعنة.

- قال اللبيبي:

اى فرومايه ودركون هل وبى رشم وخبيث 

وسنه. ورسدى  فريه  از  شده  آفريده   

مسكه)))- دهن غري ذائب وعربيته زبد)4(.

- قال املنجيك:

بر وميان  ساق  ميان  ارزان  كوهى  بال چون رس ]و[ نو رسيده هبـارى 

خه كه جزاز مسكه خور ندادت مادر. صرب نام نـدم چـو آن بديـدم گفتـم 

)1( بضم األول والثاين وهي خمفف شكوه. عظمة. جاللة. مهابة. قوة. قدرة. وشوكة. وبكرس األول 
تعني اهليبة واخلوف والرعب. )برهان ص728- عميد ص778(.

)2( بكرس األول وفتح الثالث بمعنى بغضاء ويف العربية بمعنى الكذب والبهتان وبفتح األول تعني 
اللعنة مثلها يقال لعنة اهلل عىل الشيطان. )برهان ص831- عميد ص873(.

)3( بفتح امليم والكاف- الزبد الذي يستخلص من احلليب أو اللبن. )عميد ص1091(.
)4( الزبد: املادة الدهنية املستخرجة من احلليب أو اللبن وتقرأ زبدة أما الزبد فالرديء من اليشء وقد 

ذكرها احلريري يف بعض مقاماته قائاًل:
وأقبلنا عىل احلديث نمخض زبده ونلغي زبده. نمخض زبده يعني نستخرج خياره ونلغي زبده أي 

نرتك رديئه. )احلريري ص188 املقامة النصيبية 19(.
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كرته)1)- شوك يقال له مأكول اجلمل.

- قال عبد اهلل العاريض:

ورچه اندر ميان كرته وخار. راه بردنش را قياسى نيست 

)1( ورد يف برهان قاطع أن معرهبا قرطه. وهي القباء الذي يسميها العرب رسباال وبكرس األول نوع 
من النبات يصنع منه املكنسة ونوع من األشجار الصغرية هلا أشواك يقال هلا شوك البعري وبفتح األول 

قطعة األرض الزراعية املزروعة باخلرض. )برهان ص897(.
- يقول سيد حممد عيل داعي اإلسالم أن معرهبا قرطق وتعني جبة من الصوف.

                 )فرهنگ نظام ج4 ص225(.

والقيت بعد اليوم من قد تزودا إذا أنت مل ترحل بزاد من التقى 
أرصدا كان  بام  ترصد  مل  وإنك  ندمت عىل أن ال تكون كمثلـه 
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ي

ورد هذا احلرف يف القرآن الكريم )25919( مرة وجاء يف طلب الدعاء:
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الثامن  واحلرف  الفارسية  يف  والثالثون  الثالث  احلرف  هو  والياء- 
والعرشون منن احلروف العربية وعدده يف حساب اجلمل )10(.

والياء يف العربية بمعنى الناجية. قال عمرو:

كبدر منري طالع ليلة القدر تيممتها بالياء صيفًا رايتها 
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گراى)1)- االنجذاب مثل امليل والرغبة.

- قال الدقيقي:
نگرايد. يگاه  جا  بچنني  تيز ُهش نا نياز مايد بخت 

گزاى)2)- اإليذاء، يقال: قلب مصاب باألذى.

- قال الدقيقي:
نگزايد. تو  فرقِت  كش  كيست  كسيت كش وصل تو ندارد سود 

ديوپاى)))- العنكبوت.

- قال املعرويف:
ديوپاى. تنيده درو خانه صد  زباال فزونست ريشش رشى 

]فضالت[  رسقني  عىل  ويطلق  واحلنطة  الشعري  سنابل  غوشاى)))- 
الدواب التي جتمع من الصحراء.

- قال الطّيان:
يكى زدشت هبيمه مهى چند غوشاى. يكى زراه هـمى زّر نـدارد وسيـم 
)1( بكرس احلرف األول بمعنى ميل. رغبة. قصد. عزم. سوء قصد. بفتح األول وسكون الثاين لقب 

ملوك التاتار. )برهان ص978(.
)2( بفتح األول بمعنى أمل. خسارة. رضر. )برهان ص991(.

)3( بكرس الدال والباء الفارسية. )برهان ص525- عميد ص608(.
- اللفظة مركبة من )ديو( وهو الشيطان أو العفريت أو اجلني  و)ياي( وتعني القدم وبذلك يكون 

املعنى أقدام الشيطان كناية عن أرجله العجيبة. )املرتجم(.
)4( بضم الغني بمعنى غوشاك- وهو مكان نوم الدواب وفضالهتا اجلافة. اليابسة وسنابل احلنطة 

والشعري. )برهان ص804 وعميد لفظه غوشا ص852(.
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بالوايه)1)- طائر كالعصفور أسود وأبيض جيلس عىل األرض وال يستطيع 
النهوض ذو أرجل قصرية يقع عىل الشجرة أو عىل احلائط وأرجله عريضة.

- قال العنرصي:

بالوايه زخاك بگر يزد. آب وآتش هبم نياميزد 

باليه)2)- الفاسد وغري ذي نفع.

- قال الكسائي:

ُكس بسگ اندر فكن كه كري كسايى 

باليه. ُكــِس زنــان  ــدارد  ن دوســت   

)1( بفتح حرف الباء بمعنى طائر السنونو وهو الطائر الذي يعشعش يف سقوف البيوت ويقال وهو 
العرب  يسميه  الذي  وهو  الطريان  يستطيع  ال  األرض  عىل  حط  وإذا  وهنارًا  لياًل  يطري  الذي  الطائر 

)األبابيل(. )برهان ص156(.
و)پالوايه(  )بلوايه(  الكلمة.  وتأيت  معجمه  يف  عميد  حسن  قول  عىل  الياء  وفتح  الالم  بسكون   -

و)پبلوايه( و)يالوانه( أيضًا. )عميد ص235(.
فاجر.  فاسق.  منها خمرب.  املعاجم  مقاربة يف  األول عىل وزن )طاليه( وهلا معاين  فتح احلرف   )2(

وامرأة فاجرة وردت أيضًا بلفظة بالده وبالبه. )برهان ص200- عميد ص276(.

واجب احلر  عىل  دين  نعم  فإن  إذا قلت يف شـيء )نعم( فأتـمه 
كاذب إنك  الناس  يقول  لئال  وإال فقل )ال( تسرتح وترح هبا 
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مايه)1)- مثل رأس املال وأساس املال الذي يربح به واستعملت بمعنى 
الثمن أيضًا.

- قال الرودكي:

بجاى هر گرانمايه فـرو مابـه نشا نيـده 

نه مانيدست ساوى اوى وكّره اوت مانيده.  

كى)2)- يطلق عىل أكرب امللوك لقب )كى( والكلمة مأخوذة من )كيوان( 
لعلوه وارتفاعه.

- قال الدقيقي:

كى كردار بر او رنگ بزرگى بنشني 

من گردان كه جهان ياوه وگردانستا.  

ژى)))- حوض املاء.

)1( بفتح احلرف الثالث بمعنى الثمن كام يقال كم قيمته ويطلق عىل أنثى أي حيوان عامة. وعىل أنثى 
اجلمل خاصة. )برهان ص1063(.

)2( بفتح األول وسكون الثاين )إضافة إىل ما جاء أعاله( بمعنى ملك امللوك. واجلبار ذو املنزلة العالية 
للملوك األربعة وهم كيكاوس  تقال سابقًا  السيارة وكانت  الكواكب  أيضًا عىل كوكب من  وتطلق 

وكيخرس وكيقباد وكي هلراسب وتقال عىل مخسة ملوك خامسهم كيمود. 
)برهان ص961- عميد ص971(.       

)3( بكرس األول وسكون الثاين. بمعنى مستنقع. مسبح. وكل مكان جيمع فيه املاء ويقال )زير( أيضًا 
فيه مسبحًا  بذلك ألن  أيضًا عىل حصن وقرية من قرى أصفهان سمي  بمعنى حوض صغري وتدل 

كبريًا. وقد أورد فرهنگ نظام أربع شواهد شعرية للكلمة لشعراء خمتلفني.
              )برهان ص604- عميد ص679- نظام ج3 ص282- طالئي ص66 حتت لفظة ستخر(.
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- قال الرودكي:
اى آنك من از عشق تو اندر جگر خويش 

ژى. صد  هرمژه  وبر  صد  دارم  آتشكده   

ستى)1)- حديد صلب مثل الفوالذ الذي ال يتقبل املاء.

- قال ابو الشكور:
من ستد بايد بدين گه كاين زمى مهچون ستى 

آب چون مهتاب وبر ماهى چو زندان گشته ژى.  

ويوافق ذلك:
ــرود. ف ونيايد  فــراز  بگريد  زمني چون ستى بينى وآب رود 

خوى)2)- اخلوذة.

- قال الدقيقي:

سياو وشست پندارى ميان شهر وكوى اندر 

اندر. وخوى  درع  مياه  پندارى  فريدونست   
)1( بفتح السني وكرس التاء عىل قول حسن عميد وبفتح األول والثاين عىل قول برهان بمعنى الفوالذ 
النار وتأيت  ويلقى هبا يف  تتوىف زوجته  للذي  زنري  له  يقال  اهلندية  وباللغة  السنان  واحلديد ونوع من 
بمعنى حربة. والزوجة عديمة احلياء وبفتح األول وكرس الثاين. )برهان ص627- عميد ص697(.
)2( بضم األول قال حممد عيل داعي اإلسالم يف معجمه اللطيف )فرهنگ نظام( أن لفظة خوى تعني. 
عادة وخصلة وهي مبدلة من خوذ وأورد الشاهد الشعري نفسه وقال أهنا تأيت بمعنى العرق الذي 
خيرج من اجللد و بفتح األول أيضًا صحيح ويظيف أن كلمة )ترك( التي فرس هبا األسدي الطويس 
اللغة اإليرانية منها:  الرتكية إىل  كلمة )خوى( من أصل پهلوي وله رشح يف كيفية وصول األلفاظ 

بسبب احلكم العبايس يف بغداد وإيران واستخدامه الغلامن األتراك يف اخلدمة واجليش واحلراسة. 
)الحظ فرهنگ نظام ج2 ص240(.       
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شببوى)1)- رحيان مثل اخلريي له ورد أصفر. قال بعضهم أنه يسمى يف 
العربية )النثور(.

- قال الفرخي:
به چون بحرض در كف من دسته شببوى. خاريكه بمـن در انـدر سفـر ِهنـد 

تگاپوى)2)- ركض وبحث.

- قال ابو الشكور:
بتا ومگر هر سويى تا زيان. تگاپوى مردم بسود وزپان 

تبنگوى)))- وعاء اخلبز حياك من أغصان الصفصاف بحجم دنان كبرية 
رأسه مستقيم إىل هنايته.

- قال الكسائي:
بجوش گردن وباالن )؟( وزيره باكن ازوى 

كن. نان  تبنگوى  بر  وگــذر  بساى  نمك   
)1( بضم الباء وسكون الواو اسم لنوع من الورد أكثر ألوانه البنفسجي واألبيض وله ألوان أخرى 
البقرة( وبعض  الثور ويف العربية )عرار( و)عني  الليل يفوح منه عطر طيب ويقال له ورد عني  ويف 

أوراده تكون مصفوفة. )برهان ص704(.
ألوان كام  له  النباتات أحدمها ورد  تطلق عىل نوعني من  العراق كام هي  متداولة يف  لفظة  - شببوى 
أوضحها برهان واآلخر شجري تفوح رائحته وعطره لياًل فقط ويسميه العامة شبيوي لييل. )املرتجم(.
)2( يف برهان قاطع ص314 تكاپوى بالباء الفارسية عىل وزن جفاجوى بمعنى الذهاب واإلياب بعجلة 

أو التفتيش عن اليشء والتفحص الزائد قال بعضهم أهنا تعني الرتدد من غري فائدة.)برهان ص314(.
وقال عميد أهنا )تكـ( و)پو( وتعني اجلاري الراكض والبحث والتفتيش باجلري. )عميد ص406(.

التاء والباء  الفارسية عىل وزن سمن بو عىل قول برهان يف لفظة تبنكو ص294 بفتح  بالكاف   )3(
بلفظ:  ووردت  القصب.  من  سلة  طبق.  صندوق.  ظرف.  زنبيل.  بمعنى  الفارسية  الكاف  وضم 

)تبنكو( و)تپنكو( و)تونكو(. )عميد ص366(.
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تبنگوى)1)- الصندوق.

- قال الرودكي:

تو بدا نگاه از درخت اندر بگوى. وزدرخت اندر گواهى خواهد اوى 

بود. ناهشيار  كه  زايــدر  ستد  آن  كـان تبن�گ�وى انـدرو دينـار بـود 

كاسموى)2)- شارب اخلنزير الوحيش يستخدمه اخلفافون.

- قال الفرخي:

چو كاسموى گياهان او برهنه ز برگ 

بار. از  هتى  او  درختان  بيد  شاخ  چو   

شاهبوى)))- العبري.

- قال الرودكي:

بى قيمتست شّكر از آن دو لباِن اوى 

كاسد شد از دو زلفش بازار شاهبوى.  

)1( بفتح التاء والباء وضم حرف الكاف الفارسية عىل وزن سمن بو.
       )برهان ص295- عميد ص366(.

)2( عىل وزن نازبو. )برهان ص873(.
مثل  البقر  يأيت من  أنه  رائحته ويقال  أو  رائحته. واملسك  أو  العنرب  ماه روى وبمعنى  )3( عىل وزن 

املسك الذي يأيت من الغزال ويقال أنه شمع عسل البحر. )برهان ص699- عميد ص758(.

تــرتددا أن  ــرأي  ال فساد  فــإن  إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة 
تتقيدا أن  العزم  فساد  فــإن  وإن كنت ذا عزم فانفذه عاجالً 
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دار بوى)1)- العود.

- قال الرودكي:

تا بيدبوى َندَهد برسان داربوى. تا صرب را نباشد شريينى شكر 

پوى)2)- السري ليس بعجلة وال هبدوء.

- قال العنرصي:

وگر چو گرگ نپويد سمندش از گرگا نج 

زيور. مهه  وآن  دينار  مهه  آن  آرد  كى   

خى)))- القربة)4(.

- قال ابو الشكور:

من خورم تا چو خى برآماسم. من خورم تا چو نار بشكافم 

)1( بسكون حرف الراء وضم  الباء عىل وزن ماه روى عود خشب حيرق ألي نوع من البخور.
)برهان ص468- عميد ص560(.       
- شجرة ذات رائحة طيبة إذا ألقي جزء منها يف النار فاح منها عطر طيب الرائحة. )طالئي ص253(.

)2( عىل وزن جوي. السري املعتدل أي املتوسط ليس بعجالة وليس ببطئ. )برهان ص274(.
وقربة  اللبن  وقربة  املاء  وقربة  العامة.  القربة  وتعني  خيك  خمفف  الثاين.  وسكون  األول  بكرس   )3(
الرشاب واسمها اآلخر )مشك( وهي تعني القربة أو جلد الغنم. )برهان ص462- عميد ص553(.
العراقية  والقرى  املدن  بعض  يف  تستعمل  زالت  وما  املايض  القرن  يف  بكثرة  البلد  يف  معروفة   )4(
وبألفاظ عامية منها كربة إذا كانت للامء إذ كان السقاؤون جيلبون املاء هبا إىل البيوت للرشب ورش 
والتمر  الزبيب  كرشاب  الرشاب  فيها  يوضع  ما  ومنها  اجلو  لتلطيف  الصيف  أيام  واألسواق  األزقة 
بتعليقها  أما  منه ذلك  الدهن  او  الزبد  للبن واستخراج  والنوع اآلخر خاص  السوس  هندي وعرق 
ورجها رجًا  منتظاًم مستمرًا أو توضع عىل األرض وهتز كذلك حتى ينفصل الدهن وهذه تسمى عند 

األغلبية )شكوة( وكانت تصنع من جلد املاعز وقد استعيض عنها ببعض املعادن. )املرتجم(.
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بينى)1)- تعني املحسن.

- قال املنوجهري:

بينى آن تركى كه چون اوبر زند برچنگ چنگ 

سنگ. فرسنگ  بصد  يزد  بگر  ابــدال  دل  از   

- وقال ابو الرشيف:

بينى آن دست وبينى آن دستار. بينى آن رود وآن بديع رسود 

كمي)2)- الكمني.

- قال اخلرسوي:

چشم تو بر دمل هناده كمى. اى رسا پاى معدن خرمى 

)1( مل أعثرعىل معنى هلذه اللفظة كام فرسها األسدي الطويس يف املعاجم املتيرسة لدي مثل. برهان 
قاطع. عميد. د. معني. كاتوزيان. خيام. عبد النعيم. طالئي. آموزگار. وفرهنگ املعربات. فائدة: إن 
لفظة بيني يف اللغة الپهلوية تعني النفس ويف لغة الواليات الكردية تعني املعنى نفسه وتأيت اساًم للجزء 

البارز من الوجه أي آلة التنفس )األنف(. )فرهنگ نظام ص803(.
- ذكر آموزگار اللفظة بالكرس بمعنى األنف. )فرهنگ آموزگار ص161(.

وناقص  حقري  بمعنى  وتأيت  العدو  ملحاربة  مكمن  وهو  كمني  خمفف  الثاين  وكرس  األول  بفتح   )2(
ومعيب وخنرص. )برهان ص936(.

إن كنت ترغب يف السالمة فاعمل لنفسك واجتهد 
القيامة تأيت  أن  وقبل  من قبل أن يأيت الـِحامم 
الندامة تغني  وما  كفا  يـومــًا تعــض نــدامة 
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ماردى)1)- األمحر.

- قال الدقيقي:
اشقر. وخنگش  گشته  ماردى  مهه  خروشان وكفك افگنان وسليحش 

مدى)2)- بمعنى )مده()3( أي ال تعطي.

- قال الرودكي:
تو بآسانى از گزافه مدى. آنچ بارنج يافتبش وبذل 

خريى)))- الرواق.

- قال املشفقي البلخي:
روزيش خطر كردم ونانش بشكستـم 

بشكست مرا دست وبرون كرد ز خريى.  

وشى)))- األمحر.

- قال اخلرسوي:

باغ نگه كه چگونه وّشى وارست. روى وشى واركن بوّشى ساغر 

)1( بكرس الثالث والرابع عىل وزن خارجي بمعنى اللون القرمزي، األمحر. 
                 )برهان ص1053- عميد ص1027(.

)2( بفتح احلرف األول والثاين بمعنى منع. )برهان ص1069(.
)3( امليم يف )مده( للنفي.

)4( بكرس اخلاء والراء عىل وزن يريى: رواق البيت والصفة واإليوان.
)5( بفتح األول وسكون الشني والياء. نوع من القامش احلريري  امللون )ديبا( وتقال للون األمحر.

)برهان ص1183- عميد ص1232(.      



��ل��م���د���ة ��ود ا �ل�ود
� 575�ع�ف�د ا

سنجدبوى)1)- ورد.

- ققال العياض:

بوى. بسنجدبوى  گلگون  بامن  دادش اندر باغ سنجدبوى ]بوى[ 

مارى)2)- املقتول.

- قال العسجدي:

بصحراش چون مار كرد ند مارى. اگر مارى وگز دمى بعد طبعش 

پرى ساى)))- الساحر، تقال يف الوصف.

- قال اللبيبي:

گهى چو مرد پرى ساى گونه گونه صور 

لــبــالب. نگينه  ـــز  زي ــد  ــامي ن ــى  مه  

مرى)))- اخلصومة واملكر.

- قال احلكيم الغمناك:

ومريست. مكر  مهه  مريه  يكدله  يكرسه ]ه[ مريه مهه بادست ودم 

)1( بكرس احلرف الول وسكون الدال وضم حرف الباء العربية واللفظة عىل وزن فلفل بوي وهو 
اسم لنوع من أنواع الورد. )برهان ص668(.

)2( عىل وزن الرى- بمعنى هالك. )برهان ص1054- عميد ص1028(.
)3( خمفف يرى افسانه- الساحر. املشعوذ. املزور. مسخر اجلن. )برهان ص255- عميد ص330(.

)4( بكرس األول عىل وزن هرى. هلا معان أخرى مثل: االستامع. مساواة. معادلة. تقابل وبرشى.
                )برهان ص1077(.
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متوارى)1)- كلمة عربية تعني املختفي.

- قال الفرخي:

دلرب. آن  بخيمه  آمد  انــدر  دوش متواريك بوقت سحر 

زاهرى)2)- رائحة طيبة.

- قال العامرة:

غاليه خريه شد وزاهرى وعنرب خوار. تا پديد آمد امسال خط غاليه بـوى 

توتكى)))- درهم كان يف القديم مثل )كزكى()4( و)فنجى()5(.

- قال العامرة:

چگونه ابر كجا تو تكيش بارانست. به ابر رمحت ماند هيشه كف امري 

ساتگنى)))- قدح كبري.

- قال العامرة:

چون مى خورم بساتگنى ياد او خورم 

ضمري. مــرا  خــاىل  نباشد  او  ــاد  وزي  

)1( بضم امليم وفتح التاء وكرس الراء عىل وزن يروارى. )برهان ص1064- عميد ص1051(.
)2( بكرس الراء واهلاء عىل وزن خاطري. )برهان ص570- عميد ص654(.

)3( بضم األول وفتح الثالث. خزانة. درهم. رضب من النقود كانت رائجة يف القديم. )عميد ص425(.
)4( )5( أسامء لتلك النقود كأن نقول اخلمسة واملنحني. )املرتجم(.

)6( بسكون التاء وكرس بالكاف الفارسية عىل وزن صاف دىل. قدح الرشاب الكبري وتأيت أيضًا بلفظ: 
ساتكن وساتكن وساتكني وساتكيني. )برهان ص605-606- عميد ص681(.
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اندى)1)- اخلاّصة.

- قال العامرة:

كر خوار شدم سوى بت خويش روا باد 

خوار. خوارنيم  خود  مهرت  بر  كه  اندى   

سپرجى)2)- الرسور.

- قال العامرة:

رامشگر خوب آور بانغمه چون قند. باماه سمرقند كـن آييـن سپرج�ى 

يك بسى)))- الرسور.

- قال ابو الشكور:

بدين آرزو وچون منم خود رسى. بخيىل ]مكن[ جاودان يك بسى 

)1( بفتح اهلمزة وكرس الدال عىل وزن لندى- خاصة عكس عامة وبمعنى -تعجب وأمل وأمنية وإن 
الرشطية. )برهان ص121- عميد ص196(.

)2( أشار حمقق الكتاب إىل أن أصل الكلمة هو )سپرخى(. ومل أعثر عىل لفظة سپرجى وال سپرخى يف 
برهان وعميد. عند نظام بمعنى خرمي. )نظام ج3 ص311(.

)3( بفتح األول عىل وزن أطليس. )برهان ص1235- عميد ص1279(.
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املصادر واملراجع

القرآن الكريم.. 1

آموزكار قاموس )فاريس/فاريس( طهران د.ت.. 2

خلف . 3 بن  حسني  حممد  )فاريس/فاريس(،  قاموس  قاطع  برهان 
التربيزي.

جامع قاموس )فاريس/عريب( أمحد سياح- طهران.. 4

جديد قاموس )فاريس/فاريس( ترمجة للمنجد يف اللغة واالعالم، . 5
حممد بندريكي- طهران.

جواهر األدب- أمحد هاشم بيك.. 6

نكري . 7 أمحد  عريب-  فاريس/  كتاب  العلوم(  )جامع  العلامء  دستور 
اهلند- مدينة دكن.

واژه هاي فاريس در زبان عريب- امام ششرتي )حممد عيل( طهران . 8
1347هـ.ق.

زهر اآلداب- احلرصي القريواين.. 9

حييم قاموس )انكليزي/ فاريس( س. حييم.. 10

دار . 11 الدمريي،  الدين  كامل  عريب-  كتاب  الكربى-  احليوان  حياة 
القاموس احلديث للطباعة، تصحيح حممد الزقيم األسيوطي 1309هـ. ق.
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التونجي، . 12 حممد  فاريس/عريب(  قاموس  الذهبي-  )املعجم  طالئي 
1969 بريوت/لبنان.

كاتوزيان قاموس )فاريس/فاريس( حممد عيل طهراين- طهران.. 13

كليلة ودمنة- كتاب عىل لسان احليوانات للفيلسوف اهلندي بيدبا- . 14
الرتمجة العربية لعبد اهلل بن املقفع، مؤسسة النور للطباعة- النارش مؤسسة 

األعلمي للمطبوعات- 2002م بريوت/ لبنان.

الكنى واأللقاب )كتاب عريب( الشيخ عباس القمي.. 15

كنج سخن -فاريس- ذبيح اهلل صفا- طهران.. 16

بكوشش . 17 قديم(   - فاريس  )فاريس/  الطويس  لألسدي  فرس  لغة 
حممد دبري سياقي- كتابخانه طهورى 1336 هـ. ش.

لغة نامة- دهخدا )فاريس/ فاريس- موسوعة( طهران.. 18

لكل إنسان لسان- فاريس- حممد غفراين- طهران.. 19

املعجم الوسيط )عريب/ عريب( جممع اللغة العربية.. 20

املقنع يف الفالحة- للنابليس.. 21

املنتدى األديب اإليراين )فاريس( طهران.. 22

املنجد يف األعالم )عريب( لوئيس معلوف.. 23

املنجد يف اللغة )عريب( دائرة املرشق بريوت/ لبنان.. 24
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حميط املحيط قاموس )عريب/ عريب( املعلم بطرس البستاين، مكتبة . 25
لبنان- بريوت- لبنان.

لبنان- بريوت . 26 املعربة- ادي شري- مكتبة  الفارسية  معجم األلفاظ 
1982م.

املعارف اجللية يف تبويب املسائل الرشعية )كتاب عريب( عبد الرضا . 27
املرعيش الشهرستاين.

القاسم بن عيل احلريري . 28 أبو حممد  مقامات احلريري )كتاب عريب( 
البرصي- املكتبة التجارية الكربى شارع حممد عيل- مرص، د.ت.

نحو علم الرتمجة )كتاب عريب( يوجني نايدا(.. 29

النجف . 30  - احليدرية  املطبعة  األنيس-  األديب  ومنية  اجلليس  نزهة 
األرشف 1293هـ. ق.

مدينة . 31 اإلسالم،  داعي  عيل  حممد  فاريس/فاريس(  )قاموس  نظام 
دكن- اهلند.

السامي يف األسامي- امليداين.. 32

عجائب املخلوقات واحليوانات وغرائب املوجودات، كتاب عريب- . 33
زكريا حممود القزويني- دار القاموس احلديث- 1309 هـ.ق.

العذيق النضيد ملصادر ابن أيب احلديد- أمحد الربيعي - بغداد.. 34

عميد )قاموس فاريس/ فاريس- صغري( حسن عميد- طهران.. 35
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العربية- . 36 الرتمجة  املقدس(  )الكتاب  اجلديد  والعهد  القديم  العهد 
مجعية الكتاب املقدس يف الرشق األدنى 1976م.

العابدين عيل بن احلسني بن عيل . 37 الصحيفة السجادية- لإلمام زين 
. بن أيب طالب

دار . 38 حسنني-  حممد  النعيم  عبد  )فاريس/عريب(  الفارسية  قاموس 
الكتاب املرصي- القاهرة ودار الكتاب اللبناين - بريوت 1982م.

آبادي- . 39 الفريوز  الدين  جمد  عريب(  عريب/  )معجم  املحيط  قاموس 
قدم له وكتب حواشيه الشيخ أبو الوفا نرص اهلوريني الشافعي.

طهران . 40 معني-  حممد  معني-  )فاريس/فاريس(  الفارسية  قاموس 
1382 هـ.ش.

تا خاتم( و)قصهاي قرآن( . 41 آدم  أز  قصص األنبياء )كتاب فاريس- 
كتاب فرويش اسالمي شرياز- طهران 1347هـ.ش.

القصة يف األدب الفاريس )كتاب عريب( أمني عبد املجيد.. 42

القصة يف األدب الفاريس )كتاب عريب( حامد عبد القادر.. 43

رسائل ابن سينا- عيل بن سينا- الرتمجة العربية.. 44

منشورات . 45 عريب(  )كتاب  الوفاء  وخالن  الصفاء  اخوان  رسائل 
مؤسسة األعلمي للطباعة- بريوت- لبنان.

مطبعة . 46 زوين،  عيل  ودراسة  حتقيق  )عريب(  احلرب  صناعة  يف  رسالة 
اإلرشاد، بغداد - العراق 1986م.
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شاهنامه الفردويس )الرتمجة العربية( البنداري.. 47

شمس املعارف الكربى- البوين- القاهرة- مرص.. 48

تذكرة الشعراء- سلطان حممد مطريي السمرقندي.. 49

تعطري األنام يف تفسري املنام- الشيخ عبد الغني النابليس، 1143 هـ.ق.. 50

خيام )قاموس/ فاريس/ فاريس(  حممد عيل ترقي- طهران.. 51

ياقوت احلموي )كتاب عريب( املشرتك وضعًا واملفرتق صقعًا.. 52
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الفهرس

اإلهداء............................................................ 7

ترتيب املعجم...................................................... 9

ترتيب املعجم املرتجم............................................ 11

املقدمة........................................................... 13

20 .......................................................... املؤلف

25 ............................................. معجم )لغت فرس(

35 ................................................ كلمة برهان قاطع

37 ....................................................... كلمة نظام

39 .................................................... كلمة د. معني

املعجم........................................................... 41

47 ...................................................... باب األلف

67 ........................................................ باب الباء

85 ........................................................ باب التاء

105 ...................................... باب اجليم واجليم الفارسية

باب احلاء....................................................... 141

باب اخلاء....................................................... 145

157 ...................................................... باب الدال
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205 ....................................................... باب الراء

باب الزاي...................................................... 211

باب الزاي الفارسية............................................. 227

باب السني...................................................... 239

باب الشني...................................................... 265

باب )ص ض ط ظ ع(.......................................... 295
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319 ....................................................... باب الفاء

323 ..................................................... باب القاف

337 ................................... باب الكاف والكاف الفارسية
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467 ...................................................... باب النون

باب الواو....................................................... 533
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