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Фасли алифи мамдуда маъа алиф

ОИИНАИ СИКАНДАР Ч 3?
чун Сикандар шахри Искандария 
дар сархади Фаранг маъмур кард, 
дар он шахр бар канораи дарьё 
барон ого.\й аз шуриши ах,ли Ф а
ранг манорае бино карда ва ойи- 
нае аз хикмат ва тилисм сохта 
бар он нихода ва дидбоне муайян 
кард то тахияи омадани эшон дар 
он ойина дида фавчи Сикандарро 
огох гардонад. Д у  бор ба ин тад- 
бир шикает доданд. Бори саввум 
дидбон рафлат кард, ахли Фаранг 
омада шахри Искандарияро хароб 
карданд ва он ойинаро дар миёни 
дарьё андохтанд. Чун Сикандарро 
хабар шуд, боз он ойинаро аз 
дарьё бароварда бар сари манора 
насб кард. Аз он вак,т эшон бар он 
тасарруф наёфтанд (аз «Кашф-ул- 
лугот» ва «Бурхон»), Ва дар «Та- 
ворихи бахчат-ул-олам» мастур 
аст, ки дар шахри Искандария Ба- 
линос ба фармудаи Искандар ма- 
нораи азим сохта буд ба баландии 
сесад газ Ва бар сари он ойинае 
насб карда, ки кутри он хафт газ 
ва даври он бисту як  газ буд. Так,- 
рибан чун ба дурбин дар он нига- 
ристй хар чи дар Истанбул вокеъ 
будй, дар он ойина зохир мебуд.

ОЙИНАДОР jb  **-5Т ходим, ки ойи
на пеши ру гузорад ва ба маънии 
мукобил ва ру ба ру ва ба маънии 
зохиркунандаи айб ё хубй.

ОИС j-S Т ба маънии , ноумед (аз
«Латоиф») ва ин маклуби ёис
(u-j'4 ) аст, ки маъхуз аз ёс ( ) 
бошад.

ОЙИНАИ ПИЛ тобахои
охании мусайкал ва пурчило, ки 
дар чангхо болои баргустувони пил 
васл кунанд, то захм бар пил на- 
расад (аз «Шархи Сикандарнома» 
ва Хони Орзу ва Сайфуллохи Ах- 
мадободй).

ОЙИН зебу ороиш ва тарз ва
дастур (аз «Бурхон») ва дар «Ба- 
хори Ачам» навишта, ки ба лафзи 
д о д а н  ва гирифтан ва доштан  ва 
бастан  ва н и у о да н  ва кардан  ва 
барандохтан  ва с о з  кардан  ва тоза 
кардан  мустаъмал аст.

ОЙИНА ПЕШИ НАФАС ДОШТАН
с г ^  LTt; дар холати бе- 
хушии тамом ойина пеши нафас 
гузошта холи танаффус дарёфт 
кунанд. Агар ойина мукаддар ша- 
вад, зиндааст ва илло мурда.

ОЙИНА мураккаб аз ойин ба
маънии зебу ороиш ва хо-и нисбат, 
чи аз дидани ойина зинат ва оро
иш мекунанд ё он ки дар асл охи- 
на буд. Охин ба забони гелон 
оханро гуянд. Ва зохир аст, ки 
ойина дар асл аз охай сохта шуда 
буд (аз «Бахори А чам»),

ОЙИНБАНДЙ зебу ороиш,
ки дар кучаву бозори шахрхо ба 
хангоми кудуми салотин кунанд 
(аз «Раш идй»).

Фасли алифи мамдуда маъа бои 
м уваххада

ОБО ЦТ падарон; ин чамъи аб ( V 1 ) 
аст, ки дар асл абу ( у )  ) буд, во- 
ви муфрад дар чамъ хамза шуда 
обо гашт.
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ОБ s-A файз ва иззат ва равнак, ва 
хубй ва рахшандагй ва тезии TeF 
ва тарз ва равнш ва номн мохи ру- 
мй ва он бо мохи бхадун, ки мохи 
хиндист, ба андак тафовут муто- 
бик.ат дорад. Ва низ лафзи об ва 
оба калимаи нисбат аст чун сар- 
доб ва сардоба ба маънии сардхо- 
на ва гуробу гуроба ба кофи фор- 
сй ба маънии гунбаде ки бар сари 
макобир созанд (аз «Латоиф» ва 
«Шархи Нисоб» ва «Ш амсй» ва 
«Бахори Ачам>).

ОБИ ТАРАБ v f  шароб.
ОБДАСТ ба маънии вузу ва

истинчои об; ва ба маънии равнаки 
кор ва санъат (аз «Шархи Кирой- 
ус-саъдайн» ва «Бахори Ачам»).

ОБЛУЧ ‘т ’Т ба маънии
канд ва бемад низ омада ва биз- 
зам муарраби он (аз «Рашидй» ва 
«Бурхон»).

ОБИ СУРХ v f  шароби сурх.
ОБИ МУНЧАМИД i_>T пиёлаи

булур.
ОБИ МАРВОРИД оу1 jja бемо- 

рии нузули об дар пардаи чашм, 
ки нобино мегардонад (аз «Чахор 
шарбат» ва «Бурхон»).

ОБИ СИНД o l- V T дарьёи Аттук.
ОБ ДАР ЧИГАР НАДОРАД j> Л

яъне муфлис аст (аз 
«Рашидй» ва «Бурхон»).

ОБДУЗД ->З̂ Т навъе аз рахгузари 
об, ки пинхон дар зери он об чорй 
бошад ва TyFpo ба хамин маънй 
оварда. Ва ба маънии зарфе танг- 
сар, ки дар тахи он суроххо бо
шад, ки ба хиндй онро панчура 
гуянд (аз «Чароги хидоят» ва «Ба- 
хори Ачам»).

ОБХУРД ба маънии насиб ва
кисмат ва ба маънии рудхона ва 
толоб, ки мардум ва бахоим аз он 
чо об хуранд (аз «Бурх,он»).

ОБОД ■»ЦТ з и д д и  вайрон ва ба маъ
нии офарин ва ситоиш ва ободон 
(с»ЬЦТ) мазиди алайхи обод аст 
(аз «Бахори Ачам»),

ОБИ ГАВХАР j b j f  ̂  бемории ну
зули об дар пардаи чашм, ки но
бино мегардонад (аз «Чахор шар- 
бат» ва «Бурхон»),

ОБХУР ба маънии насиб ва
кисмат ва ба маънии рудхона ва 
толоб ва нахр, ки мардум ва ба
хоим аз он чо об хуранд (аз «Б ур
хон»).

ОБОР j IjT бар вазни бозор, дар 
форсй ба маънии сурби сухта ва 
дар арабй чамъи бир ( jr*.) , ки ба 
маънии чох аст ба калби маконй 
дар хамза ва бо (аз «Бурхон» ва 
райри он).

ОБЛОР ЛЛ  рудест дар Кашмир.
ОБИШХУР рузй ва кисмат ва

махалли икомат ва чои об хурда- 
ни мардум ва хайвонот (аз «Бахо
ри Ачам»),

ОБШОР jlij.T рахгузари об, ки аз 
боло ба пахной ба зер резад.

ОБКУР j jZ-1.Т касе ки мардум аз обу 
нони у нафъ набаранд (аз «Бахори 
Ачам»),

ОБИ АНГУР j j &I шароби ан- 
гурй.

ОБИ АНОР jW шароби сурх (аз 
«Шархи Снкандарнома»). X.

ОБИ ХИЗР v -! оби хаёт.
ОБГИР толоб ва хавз (аз «Р а 

шидй» ва «Кашф» ва «Бурхон»).

ОБХЕЗ ба маънии мавч ва ба
маънии замине, ки хар чо дар он 
кананд об барояд (аз «Раш идй»).

ОББОЗ ба маънии шиновар.
ОБИ ШЕРОЗ j l j - 4  шароб.

ОБГАРДИШ беморие, ки
аз хурдани обхои мухталиф хусу- 
сан дар сафар ба хам расад ва ба 
маънии рузй ва кисмат (аз «Бахо
ри А чам»),

ОБУ РАН Г j y t  сафеда ва шан- 
гарф ва равран, ки барои сафои 
ранг бар чехра моланд ва онро' 
гулгуна ва F 0 3 a  гуянд («Шархи де- 
вони Хофиз» аз Бахлул).

ОБИ ХУШК ‘г ’’1’ пиёлаи булур.
ОБСОЛ —;Т ба маънии 6 of (аз 

«Чахонгирй»),

ОБУГИЛ//ОБУ ГИЛ j  киноя  
а з  колаби башарй.

ОБИ ХАРОМ (•!j -  шароб.

2  Риёс-ул-лугот.
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ОБ БАР ОЙИНА РЕХТАН ва ЗА
ДАН J  ■> У. расмест, 
ки дар кафои шахсе ки ба сафар 
меравад, чанд барги сабз бар ойи
на гузошта об бар он резанд, ки 
ба саломат боз ояд (аз «Чаро-
РИ ХИДОЯТ»).

ОБ АЗ ПАИ РЕХТАН ва ГИРИСТА- 
НИ ОЙИНА ва ЧАШМ ТАР КАР- 
ДАНИ ОЙИНА ва ОЙИНА АЗ 
ПАЙ ДОШТАН j  ^ t ;  Л v T

j  4 i * j T jS "  j  | j

cr-ib ^  j l  ин хама истилохот шугу- 
пи зуд  расидан аз сафар донанд 
(аз «М усталахот»),

ОБТИН бар вазни остин; но-
ми падари Фиридун (аз «Чахонги- 
рй» ва «Раш идй»).

ОБСОЛОН сЛ1ЦТ ба маънии 6 of (аз 
«Бурхон»),

ОБДАСТОН офтобае, ки бад-
он вузу кунанд. Обдаст ба маънии 
вузу  ва алифу нун (он) барои нис- 
бат.

ОБОН и>ЦТ номи мохи шамсй ва он 
муддати мондани офтоб аст дар 
бурчи Акраб ва он бо мохи хин- 
дй, ки агхан аст ба андак пасу 
пеш йутобнк,ат дорад ва номи ру- 
зи дахум аз хар мохи шамсй (аз 
«Раш идй»).

ОБДОН толоб ва ба маънии
зарфи об (аз «Бурхон»),

ОБИ РАФТА ДАР?/ ЧУ ОМАДАН
с)^Т j »  « 1 j  баъд аз заволи 
неъмат аз сари нав комёб шудан.

ОБИ РАВШАН цДи дар исти-
лох, ба маънии равнак.

ОБИ 0ТА1Ш1Н шароби
тунд.

ОБ БЕЛИНОМ ХУРДАН V T
мутлакулъинон ва худсар 

маош кардан (яъне худсарона зин- 
дагй кардан, мутеъи касе набу- 
дан) *.

ОБ ДАР САБАД КАРДАН v T
***-' иртикоби амри бефоида.

ОБИ НОВИДОН оби ха-
ёт.

ОБ АЗ ДАХОН РАФТАН ва БА ДА- 
ХОН ГАРДИДАН oUi j\ v T

j  кин о я  а з  оби хасрат 
ба дахон омадан.

ОБ БАР ДАСТУ ПОИ КАСЕ РЕХ
ТАН ва КАРДАН

J  LS- s' киноя  а з  хидматго- 
рии у кардан.

ОБ ЗЕРИ КОХ АНДОХТАН y_j v T 
JLHXiI >15" маккори ва хилагарй.

ОБИ ЧАШМИ КАСЕ ГИРИФТАН
гЧ- тарсонидан.

ОБ БА ЗЕРИ КАСЕ ХИШТАН ва 
САР ДОДАН j -  j  ^  л'у. v T 
с)-1 !-5 фиреб додан.

ОБ БА РЕСМОН БАСТАН v ?
сr~J. талоши ба чид намудая
дар хусули он чи муяссар наёяд; 
ин хама истилохот аз «М устала
хот».

ОБ ХУРДАН v "  андак тавак-
куф кардан (аз «Шархи Сикандар- 
нома»),

ОБ НАХУРДАН даранг
накардан (аз «Рашидй» ва «Бур
хон»).

ОБУ PABFAH j  такаллуф
кардан дар суханорой (аз «Лато- 
иф»),

ОБ ГИРИФТАН j b j T  V T беморй, 
ки аз фасоди об пайдо шавад.

ОБ БАР РУИ КОР ОВАРДАН
ejijjT J S  u j j y ,  равнак, ва хубй дар 
кор пайдо кардан ва иззату имти- 
ёз хосил намудан.

ОБИ ДАХОН ХУРДАН vT
ба маънии тахаммул кардан 

(аз «Шархи К,ирон-ус-саъдайн»),

ОБИ ДАНДОН кисме аз
халвой нафис ва мачозан  ширинй 
ва ба маънии муфт ва заиф ва за- 
бун ва ба истилохи киморбозон 
харифи забун ва нодон ва навъе 
аз анор ва амруд (аз «Рашидй» ва 
«Чароги хидоят» ва «Бахори Ачам» 
ва «Бурхон»).

ОБ ШУДАН ujoi !_.Т шарманда шу
дан (аз «Раш идй»),

ОБ БА ПУСТ АФГАНДАН o - j Mv T 
расидани мева ба пухта- 

гй ва болир шудани кудак (аз «Ча- 
роги хидоят»).
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ОБ ДАР ЧИГАР ДОШТАН j> v ?
тавонгар ва сохибмак- 

дур будан (аз «Бурхон»).
ОБ ДАР ДИДА ДОШТАН ^

хаё кардан.
ОБИ МУРРОН v f  тафарруч- 

гохест дар Шероз (аз «Мадор-ул- 
афозил»).

ОБКАМОН//ОБИ КАМОН a l S  v "
ба маънии зуркамон (аз «Бахори 
Ачам»).

ОБРУ ва ОБРУХ £>>Л7h s J  дар асл 
ба изофат, ба маънии таркибии он 
хубии ру ва сафои чехра ва ба 
маънии чох ва эътибор мачоз аст. 
Ва дар урф ба факи изофат ба 
лафзи б у р д а н  ва бохтан ва шикас-  
тан ва рехтан мустаъмал аст (аз 
«Бахори Ачам»).

ОБ ДАР ЧУ j r  v ' i  киноя  а з  дав- 
лат ва фармондихй ва ба маънии 
комёб.

ОБОРА »jbT ба маънии хисоб (аз 
«Сироч-ул-лугот»).

ОБГИНА И-ЬТ чизест мушобех ба 
санги шаффоф, ки онро ба хиндй 
кач гуянд 6 а ба маънии шишае, 
ки дар он май ва гулоб ва мисли 
он ниханд. М аълум нест, ки аз ин

' хар ду  маънй кадом мачоз аст (аз 
«Бурхон» ва шурух) ва дар «Бахо
ри Ачам» навишта, ки обгина ба 
маънии шиша ва булур ва ойина 
ва мачозан  ба маънии шароб.

ОБХОНА aJUjT мустарох, яъне пой- 
хона.

ОБКОМА 4-.1С.Т обест туруш, ки аз 
хумузоти мутааддида рост кунанд.

ОБИ МУРДА V ' обн райричо- 
рй ва афсурда.

ОБИ СИЯХ V - V ' оби амик ва ту- 
фони об ва ба маънии оби назла, 
ки дар пардаи чашм чамъ шуда 
нобино гардонад ва ба маънии си- 
ёхии давот ва ба маънии шароб ва 
ба маънии накбат ва хори (аз 
«Шархи Кирон-ус-саъдайн» ва «Б а
хори Ачам» ва «Шархи Сикандар- 
нома» ва «Чахор ш арбат»).

ОБИ БА ДАХОН ОМАДА v T
»ЛТ ба маънии камоли шоик ва 
муштоки чнзи марруб.

ОБОИ УЛВИ (А ?  ба маънии
падарони баландй ва киноя аст а з  
нух фалак ё аз хафт ситораи сай- 
ёра.

ОБЙ номи мевае, ки онро бих,й 
гуянд ва хар чиз, ки ба об тар шу
да бошад ва ба маънии хароб, чу- 
нон ки Мирзо Катил дар «Чор 
шарбат» обй шудани муомила ба 
маънии бархам хурдани муомила 
навиштааст; ва номи ранге, ки бо 
сафедии кадаре нилгун бошад ва 
ба арабй инкоркунанда, чаро ки 
исми фоил аст аз ибо ( Ц1 ) , ки ба 
маънии инкор аст.

ОББОЗЙ ба маънии шино-
варй.

ОБЕРЙ Jjt-z'i об расонидан бехи 
дарахтонро.

Фасли алифи мамдуда маъа 
той фавк,онй

ОТАШПО бекарор (аз «Л ато 
иф»).

ОТ оТ ба туркй аспро гуянд.
> ОТАШИ БЕДУД i j o -  JSJT офтоб.

ОТАШИ ТАР у  JS Т шароб.
ОТАШКОР jlSiJT оташ додан ва 

гарм кардан ва матбах ва оташ- 
боз.

ОТАШХОР номи муррест, ки
оташ мехурад (аз «Рашиди») ва 
баъзе гуянд, ки он чонварест, ки 
ба хиндй онро чакур гуянд.

ОТАШ Г ИР чизе ки оташ аз
манкал ва дегдон ба он бардоранд.

ОТАШ//ОТИШ JS Т билфатх ва кас- 
ри фавконй хар ду  дуруст аст (аз 
«Чахонгири» ва «Сироч-ул-лугот») 
ва дар «Бурхон» ба касри то.

ОТАШИ МАХЛУЛ сЫ*- J-'~ оби 
гарм ва равгани гарм ва киноя  бо
шад аз шароб ба эътибори сурхи 
ва гармй.

ОТАШЗАН tfjiJT чонварест, ки онро 
какнус гуянд ва баёнаш дар лафзи 
кдкнус мастур аст ва ба маънии 
чакмок низ омада (аз «Шархи Си- 
кандарнома» ва «Бурхон»).

ОТАШЗАБОН c»bj JJT  киноя  а з  шо- 
ир ва фасехулкалом ва теззабон.
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ОТАШИ ДЕХ.К.ОН u)U*» JiST оташе 
ки дехк.онон ба тобистон дар марр- 
зори хушк зананд то чун борон 
биборад ба шитоб гиёх,и нав ба- 
рояд (аз «М уайид-ул-фузало» ва 
«Б урхон»).

ОТУН зане ки духтаронро таъ- 
лими хондан дихад (аз «Раш идй»).

ОТАШКАДАКОВ j\S сихи оха- 
нй бо чуби дароз, ки бад-он оташ- 
ро мешикананд ва муштаъил ме- 
кунанд.

ОТАШГИРА Т чизе ки оташ аз 
манкал ва дегдон ба он бардоранд.

о т а ш з а н а  чакмок, ва ба
маънии чубе ё сихе, ки бад-он 
оташро шикананд (аз «Шархи 
М аснавй»),

ОТАШИ НАМРУДЙ ота
ше азим, ки ба нхотаи як фар- 
санг Намруд барои сухтани Ибро- 
хим алайхиссалом афрухта буд ва 
он кадар  харорат дошт, ки дар ча- 
хор фарсахи он зихаёт нагзаштй. 
Ба хукми илохй он оташ бар он 
хазрат сард шуд ва аз миёни он 
анвоъи гулу райхон падид омад.

ОТАШДАСТЙ галаба ва чо-
локй ва тездастй ва чалдй.

ОТАШИ ФОРСЙ j y j l i  оташка- 
дае ки ба ахди подшохони дини 
Зартушт дар форс буд ва оташи 
онро нагузоштандй, ки хомуш ша- 
вад. Ва номи маразе, ки онро но
рн форси, низ гуянд ча он басре 
чанд аст, ки бар бадаЙ зохир ша- 
вад сузон ва бо шиддати дард ва 
дар авоил зардоб медорад ва ин 
мараз райри оташак аст ва маънии 
сонй мачоз аст аз маънии аввал 
ба муносибати шиддати сузиш ва 
дермондагй (аз «Раш идй»),

Фасли алифи мамдуда маъа 
сои мусалласа

ОСОР jl»T нишонахои кадам  ва сун- 
натхои расул саллаллоху алайхи 
ва олихи ва саллама; ин чамъи 
асар ( у I ) аст (аз «М унтахаб») ва 
б.а маънии афъол ва асархои таби- 
ат, чунонки: асари оташ — сухтан 
ва асари об'— тар кардан ва ало 
хазалкиёс. Ва дар «Бахори Ачам» 
навишта, ки осор ба маънии арзи

девор низ дар каломи устодон ома- 
да ва он чи осор ба маънии сер- 
вазн дар мардум иштихор дорад 
дар кутуби луготи арабй ва форсй 
ба со-и мусалласа ё ба син-и мух- 
мала ба ин маънй аслан ба назар- 
наёмада. Зохиран эчоди баъзе хин- 
дустониёни форситарош аст. Чун 
шухрат гирифта хукми истилох 
пайдо карда, ночор бояд навишт.

ОСИМ гунохгор (аз «Кашф» ва  
«К анз»).

ОСОМ ГЧТ чамъи  исм ( (*Я ), ки ба 
касри аввал ба маънии гунох аст.

Фасли алифи мамдуда маъа ними 
арабй ва форсй

ОЧ.УР хиштн рухта, яъне хиште 
ки ба оташ пухта бошанд (аа  
«Кашф» ва «М унтахаб»),

ОЧОР муш тарак аст дар форсй
ва хиндй (аз «Сироч-ул-лугот») ва  
ба маънии замини хамвор (аз «Б а- 
хор'и А чам»).

ОЧИЛ JrT хар чи бо мухлат ва ё 
дер бошад ва гохе кин оя  а з  олами 
охират бошад (аз «Кашф» ва 
«М унтахаб»).

ОЧОЛ J 4 T чамъи  ачал, ки ба маъ
нии вакти мавт аст ва холо истеъ- 
моли он ба маънии марг ва мавт 
бошад.

ОЧ.ОМ цамъи  ачам, ки ба фат-
хатайн чамъи  ачама аст ва ачама 
(ба фатхот) ба маънии анбухе да- 
рахтон ва найистон, пас очом 
чамъулчамъ  аст (аз «Канз-ул-лу- 
Р О Т »).

ОЧАДА ва ОЧИДА -> ба-
хия ва ба маънии дуруштии сухон 
ва нохамвории сатхи чизе (аз «Р а 
шидй» ва «Бурхон»).

Фасли алифи м ам дуда маъа хои 
мухмала

ОХ.ОД бар вазнн афъол чамъи
ахад  ( ) ,  ки ба маънии якест 
(аз «Кашф»). Бидон ки аъдодро 
чахоргона маротиб мукарраранд: 
аввал оход аз як то нух, дуввум  
ашарот аз дах  то навад, саввум 
миот аз яксад то нухсад, чахорум
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улуф ва гох,е лафзи о\од ба маъ
нии авомуннос ояд, чаро ки мар- 
думи авом аксар фард-фард кору 
бори худ мекунанд, мисли хавос ва 
умаро ходимон ва рафикон надо- 
ранд.

Фасли алифи мамдуда маъа хои 
муъчама

ОХШИЧ ба маънии зид ва му- 
холиф аст ва мацозан  ба эътибори 
зиддият ба маънии яке аз аносири 
арбаъа, ки хок ва бод ва об ва 
оташ аст (аз «Ч,ахонгирй» ва «М а- 
дор» ва «Рашидй» ва «Бурхон») 
ва дар «Сироч» навишта, ки охшиг 

асл аст ва охшич мубад- 
дали он аст на муарраби он.

ОХ £\ калимаи тахсии ва офарин 
(аз «Латоиф») ва дар «Бахори 
Ачам» ба маънии шуру фион.

ОХАВУНД ба маънии устод ва 
муаллим ва ба замми хо (охунд)* 
низ омада. Ва касоне ки ба алифи 
райри мамдуда ва сукуни хо ва 
фатхи вов (яъне ахванд)* хонанд 
ралат аст»

ОХИЗ гиранда.
ОХ ИР >Т ба маънии зидди аввал 

ва ба фатхи хо (охар)* ба маънии 
дигар, ки ба хиндй тарчумаи лаф
зи дигар авар бошад, на он ки 
лафзи дигар муродифи лафзи дув- 
вум бошад (аз «Сурох» ва «Кашф» 
ва «М уайид») ва дар _«Сироч-ул- 
лурот» навишта, ки А Т ба замми 
хои муъчама мухаффафи охур 
( j^ - f ) ,  ки ба маънии алафи аспон 
аст ва ба маънии устухоне ки зе- 
ри гардан ва болои синаи инсон 
аст, ба хиндй хансалй гуянд.

ОХУР чои чарндани аспон ва
Чои алаф хурдан ва истабл ва ам- 
соли он ва ин мухаффафи обхур 
( j y ^ )  аст, ки маънии таркибии 
он машраб (яъне чои обхурй ва 
обгирй)* аст, лекин ба мачоз ба 
маънии чои чаридан мукаррар 
гашт. Ва мацозан  ба маънии ко* 
ки аспон хуранд ва ба маънии ко- 
хи пасмонда низ омада. Ба маънии 
мутлак оромгох ва нишеман агар- 
чи барои инсон бошад (аз «Раши
дй» ва «Бахори Ачам» ва «Б ур
хон») .

ОХШИГ ба маънии зид ва
мухолиф аст ва мацозан  ба эътибо
ри зиддият ба маънии яке аз ано
сири арбаъа, ки хок ва бод ва об 
ва оташ аст (аз «Чахонгирй» ва 
«М адор» ва «Рашидй» ва «Б ур
хон») ва дар «Сироч-ул-лурот» на
вишта, ки охшиг асл аст ва охшич 
мубаддали он аст на муарраби он.

ОХИРИН ТАХВИЛ J iW  ки
н о я  а з  киёмат.

ОХТАН баркашидан; ва аксар
бо тег мустаъмал мешавад (аз 
«Рашидй» ва «Сироч-ул-лугот» ва 
«Бурхон»).

ОХУР И САНГИН ettC - макоми 
беалаф.

Фасли алифи мамдуда маъа 
доли мухмала

ОДОБ цамъи  адаб ва ба маъ
нии илми арабй ва инро аз он 
адаб гуянд, ки бад-ин нигох дош- 
та мешавад худро аз халал дар 
каломи араб ва он дувоздах кием 
аст: илми лурат, илми сарф, илми 
иштикок, илми нахв, илми маонй, 
илми баён, илми аруз, илми кофия 
ва ин хашт усуланд ва илми рас- 
мулхат ва илми фарзушшеър ва он 
илмест, ки имтиёз карда мешавад 
бад-он миёни шеъре ки солим аз 
уюб аст ё райри солим аз уюб ва 
илми иншои наср аз хутаб ва ра- 
соил ва илми махозирот, яъне ил
ми таворих ва монанди он ва ин 
чахор фуруъанд (аз «М унтахаб»).

ОДРАФШ Т олатест, ки бад-он 
дар чарм сурох кунанд; ба хиндй 
суталй гуянд.

ОДРАХШ Г ба маънии сойка ва 
барк (аз «Сироч-ул-лурот»).

ОДАМ fiT вачхи тасмия он ки аз 
адимуларз, яъне аз рун замин, эй 
аз хоки руи замин махлук шуда 
буд ва баъзе гуянд, ки у  гандум- 
гун буд ва дар ин сурат аз удм ат 
маъхуз аст ва удм ат (^-"° 1 ) биз- 
зам ба маънии гандумгунист ва 
одам ба маънии шутури сафед ва 
охуи сафед, ки бар пушташ хатх,ои 
сиёх бошад, низ омада (аз «Л ато
иф» ва «Шархи Нисоб») вачхи ав 
вал аз «Тафсири чалолин» ва баъ
зе мухаккикин навиштаанд. ки
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лафзи одамро, ки исми абулбашар 
аст аз адим ва аз удмат муш так 
гуфтан сахех набошад, чаро ки 
одам лафзи ачамист ва адиму у д 
мат арабист. Пас иштикоки лафзи 
ачамй аз арабй мутасаввир наме- 
ш авад.

ОДОБИ ФОЗИЛА хасоили
писандида ва низ киноя а з  хикмат 
ва шучоат ва иффат ва адолат.

ОДИНА бар вазни хогина; дар
форсй ва турки номи рузи чумъа 
аст ва Сурурй, ки шархи «Гулис- 
тон»_ ба арабй намудааст, озина 
(4uV7) ба золи муъчама тахкик, 
карда, чи озин ба маънии зинат ва 
ороиш ва х.о барои нисбати чумъа— 
рузи ороиши мусулмонон зохир 
аст.

ОДАМИ СОНЙ yiU r iT хазрати Нух 
алайхиссалом.

ОДАМИ ОБЙ навъе аз хай-
воноти бахрй, ки ба сурати одамй 
мебошанд (аз «Бахори Ачам»).

Фасли алифи мамдуда маъа 
золи муъчама

ОЗАРГУШАСП ба маънии
оташи чаханда, ки иборат аз барк, 
аст ва номи оташхона: чун хамеша 
оташн он шуълазан мемонад, ли- 
хозо ба исми барк мусаммо гар- 
дид. Ва баъзе гуянд, ки ин мухаф- 
фафи Озаргуштосп аст, чаро ки 
бинокардаи подшох Гуштосп буд 
(аз «Снроч-ул-лурот» ва «Шархи 
Сикандарнома» ва «раш идй»).

ОЗУР оташ ва номи мохи шам- 
сии форсй ва он муддати мондани 
офтобаст дар бурчи К,авспус, ки 
мохи хинднст ба андак каму бешй 
ба он мутобпкат дорад. Ва номи 
рузи нухум аз хар мохи шамсии 
форсй ва ба с! атхи золи муъчама 
(озар)* хухаффафи  озор, ки номи 
мохи румнст ва он муддати мон- 
даци офтоб аст дар бурчи 'Хут ва 
ин Оо мохи хиндй, ки чайт бошащ 
такрибан ?!утобик.ат дорад ва дар 
кутуби лурот мастур аст Ардашери 
Зартушти мохнрн лурати фуре ба 
маънии оташ одур ( j jT) ба замми 
'доли мухмала мехонад, лекин ак- 
сари щуаро ба фатхи золи муъча
ма (озар)* кофия сохтаанд (аз 
«Чахонгирй» ва «Рашидй» ва «С у

рурй» ва «Бурхон» ва «Кашф» ва 
«Бахори Ачам» ва «М адор» ва 
«М уайид») ва дар «Бурхон» ба 
фатхи доли мухмала (одар)* ба 
маънии оташ ва фатхи золи муъча
ма (озар)* номи мох ва номи ру
зи нухум ва дар «Сироч-ул-лурот» 
ба замми золи муъчама (озур) * ба 
маънии оташ ва дар «Бах,ори 
Ачам» ба фатхи он (озар)*. Ва 
дар «Чавохир-ул-хуруф» навишта, 
ки озур ба золи муъчама муарраби  
одур, ки ба маънии оташ аст на 
мубаддал, зеро ки золи муъчама 
назди баъзе дар форсй намеояд.

ОЗОР jliT  номи мохи румй ва муто- 
бики он ба хиндй чайт аст, ки ба 
фатхи чими форсй бошад (аз 
«М унтахаб» ва «Кашф» ва «Б ур
хон» ва «Сурурй» ва «М адор»).

0 3  И Ш J4VT ва ба доли мухмала 
(одиш)* низ омада ва шини муъ
чама ба маънии отиш (аз «М у
айид») ва дар «Бурхон» ба маъ
нии хасу хошок ва ба маънии чубе 
ки бар остонаи дари хона устувор 
кунанд.

ОЗАРОБОДГОН uflfiljTjiT номи шах- 
ре.

ОЗАРБОЙЧОН сДмЧ-А” муарраби  
Озарбойгон, ки мулкест дар хадди 
рарбии Эрон, дорулиморати он чо 
шахри Табрез ва тафеилаш дар 
Азрабичон маркум хохад шуд (аз 
«Бурхон» ва райра).

ОЗИН ба маънни ойинбандй ва
ороиш (аз «Бахори Ачам» ва «Б ур
хон» ва «Чахонгирй»).

ОЗОН с>>*Т гушхо; ин чамъи  узн аст.
03УК,А «ЬТ j  ба маънии кути

андак; зохиран ба зои хавваз са
хех, аст, лихозо дар фасли он на
вишта хохад шуд.

Фасли алифи мамдуда маъа 
рои мухмала

ОРД ъТ ба маънии он чи аз соида- 
ни ралла хосил шавад (аз «Чахон
гирй» ва «М адор» ва «Бурхон» ва 
«М уайид»).

ОРОД iljT рузи бисту панчум аз 
хар мохи шамсй ва ба ин маънй 
орд низ омада (аз «Рашидй» ва 
«Сироч-ул-лурот» ва «Бурхон»).
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О РАШ JijT номи пахлавони Эрон, ки 
дар тирандозй ба олам назири худ 
надошт. Гуянд, ки тираш ба масо- 
фати чих,ил манзил рафта буд. Ва 
ба гайри мадд ба фатхатайн 
(араш — J - J ) *  аз оринч то сари 
ангуштон (аз «Чахонгирй» ва «Р а 
шидй» ва «Кашф» ва «Бурхон»).

ОРУГ jjjT  ба маънии боде, ки аз 
андаруни шикам ба рохи дахан ба- 
рояд; зохиран туркист, ба лафзи 
з а д а н  ва гирифтан мустаъмал (аз 
«Бахори Ачам»),

ОРОМ fbT чамъи  рим, ки ба маънии 
охубара аст ва дар форсй карор 
ва сукун ва хам сираи амр бар ин 
маънй ва ба лафзи д о д а н  ва доил- 
тан ва б у р д а н  ва гирифтан мустаъ
мал (аз «Бахори А чам»),

ОРАЗМ [OjT ба маънии чанг ва кор- 
зор.

ОРОСТАН cr-ljT  хушнамо гардони- 
дан чизеро ба зиёдат кардани чизе 
бар он, лунонки ороиши доман ба 
санчоф ва ороиши даст ба зевар 
(аз «Чахонгирй»).

ОРОН c>Ij T мулкест аз вилояти Озар- 
бойчон.

ОРЗУ ШИКАСТАН jjjT  хосил
шудани орзу (аз «М усталахот»).

ОРДЙ iр Л  кисме аз шафтолу.
ОРЙЙ tijT ба маънии охури аспон 

ва расан, ки ба он пои чахорпоя 
банданд (аз «Шархи Нисоб») ва 
оре ба тахфифи ё-и мачхул дар 
форсй исми феъл аст ба маънии 
кабул дорам ва хам барои эчоб ба 
маънии бале ва бидуни мадд кали- 
маи нидост чунонки дар хиндй. 
Пас ин тавофуки лисонайн бошад 
(аз «4apoFH хидоят»).

ОРОЙ чамъи  раъй, ки ба
маънии фикр ва биноии дил аст 
(аз «Сурох» ва «Комус» ва «Мун- 
тахаб») ва ин лафз дар асл арой 
( t/ Ы ) буд бар вазни афъол. Е-ро 
бадал карданд аз хамза, ч ар о к и  
баъди алиф зоида буд ароъ ( *U ) 
шуд, баъдуху калби маконй кар
данд, яъне хамзаро ки айн-и кали
ма буд ба чои ро, ки фои калима 
буд, оварданд ва ро-ро ба чои 
хамза ниходанд аъроъ (*Ь»!) шуд; 
ду  хамза ба хам омаданд аввалй

j  мафтух дуввум  сокин, пас хамзаи

сониро ба алиф бадал, карданд 
ороъ ( *ЬТ ) шуд бар вазни аъфол. 
Дар истеъмоли форсй ба чои хам 
заи охир ё нависанд.

Фасли алифи мамдуда маъа зои 
муъчамаи арабй ва форсй

ОЗУРДАПУШТ o i ,  кузпушт.
ОЖАХ ба маънии гуштпорае, ки

бар андоми одамй падид ояд ва ба 
хиндй масса команд (аз «Сироч- 
ул-лурот» ва «Бурхон»),

ОЗОД iljT  касе ки у мамлуки касе 
набошад ва номи дарахтест, ки дар 
Чурчон руяд ва онро дарахти ток 
низ гуянд. Чун бахоим бихурад 
бимирад. Ва ба маънии рост ва ба 
хамин маънй итлоки озод бар сар- 
ви росткомат кунанд ва ба маънии 
мучаррад ва беайб ва комил (аз 
«Сироч-ул-лурот») ва низ дар «Си- 
роч-ул-лурот» аз «Рашидй» накл 
карда, ки савсани озод аз он аст, 
ки баргхояш рост бошанд ва аз 
Сомонй накл карда, ки сарвро аз 
он озод гуянд, ки дасти хазон ба 
у  нарасад. Ва савсани сафедро аз 
он озод гуянд, ки аз бори ранг 
озод аст. Ва сохиби «Бахори 
Ачам» навишта, ки агарчи зиёдати 
ХО дар лафзи озода (*-“1Л) ба чи- 
хати баёни харакат аст, чунонки 
чом ва чома хар ду ба маънии пи
ёлаи шаробхурй. М агар озод биду
ни \о ба чое мустаъмал меш авад, 
ки ихтиёри рахоии у ба дасти ди
гар бошад ва озода ба чое мустаъ
мал мешавад, ки ихтиёри рахоии 
у  ба дасти хамин кас бошад.

ОЖАРД •bit ба маъннп бисьёр хур- 
дан (аз «Бурхон»),

ОЗАР -ОТ номи падари хазрати Иб- 
рохими Халилуллох алайхиссалом 
ва ахли таърих гуянд, ки номи ам- 
ми эшон аст ва аксар ахли араб  
аммро низ падар гуянд, лихозо му- 
холифи К,уръон нест (аз «М унта- 
хаб» ва «Кашф» ва «М адор»),

ОЗУР jjjT  харнс ва сохибоз.

0 3  ;Т ба маънии хирс.

ОЖАНГ ба маънии чин ва ши-
Канчхо, ки дар холати пнрн бар 
чехра ва андом пайдо мешаванд 
ва ба маънии мева низ навишта-



—  24 —

анд (аз «Латоиф» ва «Рашиди» ва 
«Бурхон»).

ОЗАРМ |MjT шарм ва хаё ва шаф- 
кат  ва мехрубонй ва бузургй ва 
иззат ва адл ва рохат ва оштй ва 
сулх ва токат ва разаб ва номи 
духтари Хусрав ва ошкоро ва FaMy 
андух ва гунох (аз «Латоиф» ва 
«Чахонгирй» ва «Бурхон» ва «М а
дор»).

ОЗМУДАН имтихон ва озмо-
иш (аз «Бурхон»).

ОЗАРДАН ба фатхи зон муъ
чама; ва ба замми он (озурдан)* 
галат аст, чаро ки мухаффафи 
озоридан аст (аз «Кашф»),

ОЗУКД **jjT j  AJjT киноя  а з  кути 
калил; чи дар асл обзукца ( v T) 
буд ба изофати баёнй; зукца (<»3) 
ба зам ва ташдиди коф дар арабй 
ба маънии донаву об, ки тоир аз 
гулу бароварда дар даханн бачча 
андозад ва давое, ки ба шири мо- 
дар дар дахони тифл бирезанд. 
Пас ба чихати тахфиф бо-ро хазф 
карданд, чунончи дар охур, ки дар 
асл обхур буд; ва кофро мухаф- 
фаф кардаанд ва гохе ба ишбоъи 
заммаи зо вов низ пайдо кунанд. 
Ва мачозан ба лихози алокаи му- 
шобахати киллат бар f h 3 o h  калил 
итлок нумоянд; ва ба золи муъча
ма ва бидуни мадд ( ва ) 
хатост.

ОЖДА ба маънии чин ва ши-
канч (аз «Чахонгирй») ва дар «Б ур
хон» ба маънии нишони халонида- 
ни чизе ва устура задан.

Фасли алифи мамдуда маъа 
сини мухмала

ОСО 1Л ба маънии мисл ва монанд 
ва ба таркиби исм ба маънии осу- 
дакунанда ва ба маънии хамьёза 
(аз «Бахори Ачам» ва гайра).

ОСИЕ ЦЛ мухаффафи осиёб, ки дар 
асл ос-об (>-Л <гт ) буд .Чун бар 
алифи мамдуда, ки дар хакикат д у  
алиф аст харфе ё лафзе дарояд, 
алифи аввал ба ё-и тахтонй бадал 
шавад ва осиёб осе бошад, ки ба 
тахрики об мегардад; ва осиё ба

маънии мутлаки ос хам мустаъмал 
мешавад.

ОСТАР з и д д и  а б р а ;  бидуни
мадд (яъне а с т а р ) *  х а т о с т  (аз 
«Кашф»).

ОСОС o-UT ба маънии буньёдхо ва 
ин чамъи  а с а с  (.j-"1) аст, ки ба 
фатхатайн ба маънии буньёд бо
шад ва ба F aftp n  мадд (o '1- 1) муф- 
рад аст ба маънии буньёд; ва у с у с  
( ^ - 1 ) ба замматайн чамъи он аст.

ОС ,уТ ба арабй номи дарахте, ки 
ба форсй онро мурд гуянд ва ба 
форсй д у  санги мудаввар, ки аз он 
ралларо орд созанд.

ОСМОН c)U~.T мураккаб аст аз лаф
зи о с  ва калимаи м о и , ки ба маъ
нии монанд аст, яъне монанди 
осиё. Чи дар мунтахои билоди ши- 
молй гардиши фалак ба лихози 
гардиши офтоб ба таври гардиши 
осиёст на ба вазъи гардиши дулоб. 
Ва хамин хол бошад дар мунта
хои замини чанубй. ё  он ки м о 
нанди осиёст ба гирд будани ни- 
маи фалак, ки маръй меш авад; ва 
номи рузи бисту нухум аз хар мо
хи шамсй (аз «Рашидй» ва F a f lp a ) .

ОСТИН АФШОНДАН ва ОСТИН 
ЗАДАН j  u)bi5liil в«*Л
ба маънии рад кардан ва манъ на- 
мудан ва гохе о с т и н  а ф ш о н д а н  ба 
маънии офарин ва тахсин кардан 
ва ба маънии раке ва самоъ низ 
омада (аз «Бахори А чам»),

ОСТИН БАР НАБИН ва ЧАШМ ва 
ДИДА ва ДИЛ КАШИДАН
tfiX b iS J i  j j  j j j

киноя  а з  дилосо ва рамхорист (аз 
«М усталахот»).

ОСИЯ V T  номи зани Фиръавн, ки 
мусулмон буд, зеро ки пинх.он ба 
Мусо алайхиссалом имон овард (аз 
«Шархи Маснавии маънавй»),

ОСМОНА ■сил сакфи хона.

ОСЕМА 4~ Л  ба маънии парешон ва 
саросема аз ин чост (аз «Рашидй» 
ва «Бурхон»),

ОСЯ у Л  табиби рохнишин ва ба 
маънии рамнок (аз «М унтахаб» ва 
баъзе ш урух).

ОСМОНЙ уЛ-^Л кисме аз оташбозй, 
ки онро хавой низ гуянд.



Фасли алифи мамдуда маъа 
шини муъчама

ОШНО Ч4Т ба маънии шиновар ва 
ба маънии шнноварй (аз «Бур
хон»),

ОШУБ шуру фитна в а  f 3 bfo

ва ба хам баромадани чизе (аз 
«Бурхон») ва дар «Бахори Ачам» 
навишта, ки ба лафзи афгандан  
ва афтодан ва нишастан  ва бар-  
хостан мустаъмал аст.

ОШ J -Т хар таоми рак,ик, ки онро 
тавон ошомид (аз «Бахори Ачам») 
ва ба маънии мутлак таом низ ме- 
ояд.

ОШОМ ftiT сигаи амр аз ошомидан
ва ба шарти таркиби исм ба маъ
нии ошоманда ва ба маънии хурок 
ва номи мулкест, ки ба шимол ва 
машрики Бангола вокеъ аст ва 
обе, ки аз биринчи пухта гиранд, 
ба хиндй печ гуянд (аз «Латоиф» 
ва «Б урхон? цотеъ» ва «Раш идй»).

ОШОМИДАН ~ нушидан.

ОШУРДАН омехтан ва хамир
кардан (аз «Бурхон»).

ОШНОЙ ДОДАН е>*14  шино-
сондан касеро (аз «Бахори Ачам»).

ОШЬЁН ва ОШЬЕНА -Ot-iT j  ^LAT 
мутлак, хонаи хайвонот ва ба маъ
нии сакфи хонаи мардум, чунончи 
хонаи яксакфаро якошьёна ва ду- 
сакфаро дуошьёна гуянд. Ба маъ
нии аввал ба лафзи чидан  ва ни- 
%одан ва бастан  ва гу зоштан  ва 
гирифтан ва сохтан ва кардан  ва 
афрохтан ва бардоштан  мустаъмал 
(аз «Бахори А чам»).

ОШНОРУ jjll iT  ба маънии рушинос 
(аз «Бахори А чам»),

ОШНОХ, *и.ДТ мазид алайхи шинох 
ва шинох ба маънии шиноварй ва 
шино^арикунанда (аз «Бахори 
Ачам»),

ОШНОФУРУШЙ мадх кар-
дани ошно.

ОШМОЛЙ yJUiT хушомад ва беха- 
миятй (аз «Чароги хидоят»),

ОШТЙ ба маънии сулх.

Фасли алифи мамдуда маъа 
соди мухмала

ОСАФ номи вазири Сулаймон
алайхиссалом (аз «М узил-ул-аглот» 
ва «Бурхон») ва баъзе аз ахли лу- 
рат навиштаанд, ки Осаф ибни 
Бархиё яке аз уламои Банй Исро- 
ил буд.

ОСОЛ J 1*»” чамъи  асил, ки ба маъ
нии шабонгох аст ва он аз баъди 
аср аст то гуруб.

Фасли алифи мамдуда маъа 
райни муъчама

OFO I»? ба маънии худованд ва ба- 
родари калон ва ин лафзи туркист 
(аз «М уайид ва «М адор»).

OFyLLI ба маънии барал ва ка-
нор ва ба маънии банда ва г у 
лом ва каниз (аз «Сироч-ул-лугот» 
ва «Бурхон» в а  «Рашидй» ва 
«Кашф»).

ОРОЛ JUT чои хобидани гуспандон 
дар сахро ва ба маънии гирнфтор 
кардан ва касеро бар чанг тез кар
дан (аз «Бурхон»).

ОРОЛИДАН тез кардан ка 
серо барои чанг ва хусумат (аз 
«Бурхон»).

ОРОРИДАН сириштан.

OFylU ДОДАН cPb киноя  а з
бехабар шудан (аз «М усталахот»).

ОРАШТАН c r ^ f  омехтан ва тар 
кардан (аз «Сироч-ул-лугот»),

ОРАШТА *̂ zS\ ба маънии олуда (аз 
«Бурхон» ва «Кашф» ва «Чахонги
рй»).

Фасли алифи мамдуда маъа фо

ОФТОБ маъруф аст ва ба маъ
нии равшании офтоб низ омада; 
ва ба маънии шароб ва ба маънии 
халцае, ки аз тор созанд (аз 
«Кашф» ва гайра) ва дар «Сироч- 
ул-лугот» навишта, ки офтоб ба 
маънии курси хуршед аст ва ба 
маънии равшании хуршед мачоз  
аст ба хилофи махтоб, ки ба маъ
нии равшании мох аст ва ба маъ
нии курси мох мачоз  аст ва киёсн



—  26 —

мохтоб бар офтоб ва киёси офтоб 
бар мохтоб хатост.

ОФТОБСАВОР киноя  а з
мардуми субххез ва шаббедор (аз 
«Бахори Ачам»),

ОФТОБГИР ба маънии соя-
бон.

О ФОК, чамъи  уфук, ки ба маъ
нии канораи осмон аст, ки дар 
майдони сахрои васеъ бо замин 
панваста аз дур ба назар меояд. 
Ва мурод аз офок олами ачсом 
аст, ки дуньё бошад, чаро ки хама 
олам дар миёни канорхои осмон 
аст ва ин мустафод аст аз баъзе 
кутуби лурат ва шурух. Ва назди 
факир муаллиф тахкик он аст, ки 
офок чамъи  уфук бошад, ки назди 
ахли ханъат доираест, ки тансиф 
мекунад фалакро миёни маръй ва 
райримаръй, яъне доираи уфук 
фарк мекунад он кадар  фалакро, 
ки болои замин дида мешавад ва 
миёни он кадар фалак, ки аз на- 
зари нозир махчуб аст ба зери з а 
мин ва дар тамоми маъмураи олам 
ба эътибори тафовути руъят; хара- 
кати фалакии уфук се кием аст: 
дулобй ва хамоилй ва рахавй. Д у- 
лобй бар билоди хати устувост ва 
хамоилй бар аксари билоди маъму
раи олам ва рахавй, яъне уфукй, 
ки бар он харакати фалак ба тав 
ри гардиши осиё маръй ва махсус 
мешавад бар арзи тисъин, ки кутби 
шимолй дар он чо самтурраъс аст. 
Ва афроди уфуки хамоилй касир 
аст чи дар хар иклим мутафовит 
бошад дар майлони качч ва ростй. 
Пас мурод аз лафзи офск, мачмуъи 
олам бошад аз хати устуво то ар
зи тисъин, яъне аз ибтидои иклими 
аввал то интихои иклими хафтум.

ОФИЛ J»T ба маънии фурураванда 
(аз «Латоиф»).

ОФТОБ И ЛАБИ БОМ гЧ v J
наздик ба марг (аз «Чахор шар
б ат»).

ОФТОБ ДОДАН u liiT  нигох 
доштан чизеро дар офтоб (аз «Ча- 
рори хидоят»).

ОФАРИН цХ.уТ амр аз офаридан ва 
ба маънии тахеин ва хамд (аз 
«Бурхон» ва «Чахонгирй» ва «Си- 
роч-ул-лурот») ва ба маънии офа- 
рида низ омада.

ОФИЛ ИН efj'iT фуруравандагон.
ОФТОБЙ ШУДАН зохир

шудан.
ОФТОБ ХУРДАН мех-

нат ва тааб кашидан.
ОФТОБА •'jliiT ованди луладор, ки 

бад-он вузу кунанд. Д ар асл об- 
тоба буд, бо-ро ба фо бадал кар
данд (аз «Чарори хидоят»),

ОФОКИ МОИЛА oliT иборат аз 
рубън маскун, чаро ки рубъи мас- 
кун аз хати устуво ба чониби щи- 
мол вокеъ шудааст ва офоки мои- 
ла хамин уфукхои хамоил аст ва 
тафеили ин дар тахкики лафзи 
офок мастур шуд.

ОФТОБЙ y U iТ сурачмукхй, ки ба
рон соя созанд; ва дар «Бахори 
Ачам» ба маънии мутагайир ва 
шикастаранг ва чизе ки онро оф
тоб дода бошанд. Ва дар фарханге 
ба маънии зарфи оханй, ки ба хин
ди онро карахй гуянд.

Фасли алифи мамдуда маъа коф

ОКО UT ба маънии худованд (аз 
«М адор») ва сохиби «Бахори Ачам» 
навишта, ки ин лафзро чун бар ис- 
ми шахе мукаддам  кунанд барои 
таъзим бошад ва агар аз исм му- 
аххар оранд барои тахкнр бошад; 
ва ин лафзи туркист.

о к с у н к у р  ба маънии сунку- 
ри сафед, чи дар туркй ок сафедро 
гуянд ва сункур тоири шикорист 
ва дар мукобалаи ин каросункур 
аст ба маънии сункури сиёх, чн 
каро (ба фатх) дар туркй сиёхро 
гуянд. Ва ин хар д у  исм номи ру- 
ломони туркон низ мебошад.

ОКЧА рупия ва ба маънии аш- 
рафй низ омада (аз луроти туркй).

ОКОСЙ y-UT доругай девонхона ва 
ин туркист.

Фасли алифи м ам дуда маъа 
кофи арабй

ОКО дар туркй бародари калон.
ОК ба маънии айб ва офат ва 

барои нисбат ва ташбех ояд, чун 
марок мансуб ба мар, ки ба маъ
нии умк аст ва фарок ба маънии
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аблах мушобех, ба фар, ки ба маъ
нии бут аст. Ва чун лафзи ок дар 
охири сираи амр ояд маънй коси
ли билмасдар дихад, чун хурок ва 
сузок ба маънии хуриш ва сузиш.

Фасли алифи мамдуда маъа 
кофи форсй

ОГАНДАГУШ j . jS ’tL&SI касе ки на- 
сихат нашнавад.

ОГИН он чи аз кисми пунба ва 
пари мурр ва мисли он дар такья 
пур кунанд.

О ГАН с/Т сираи амр аз огандан.
ОГАНИДАН пур кардан.
ОГОХ.Й ба лафзи омадан  ва

овардан ва доштан ва додан  ва 
ёфтан ва будан  мустаъмал аст (аз 
«Бахори А чам»),

Фасли алифи мамдуда маъаллом

ОЛОЪ Л1Т неъматхо; чамъи ило, ки 
(ба касри >аввал) ба маънии неъ- 
мат аст.

OJITAMFO JT ба маънии бахши- 
дани замин ва чогир касеро нас
лан баъди наслин; чи ол дар ара
бй ба маънии фарзандон ва ахли 
хона ва пайравон омадааст (аз 
«М унтахаб»),

ОЛИ АБО 4*JT  иборат аз хазрати 
Фотима ва Алй ва Х,усайн ризво- 
наллоху алайхим; чи або ба маъ
нии гилем ва чодар бошад. Ман- 
кул  аст, ки рузе он хазрат саллал- 
лоху алайхи ва олихи ва саллама 
хар чахор тани мазкурро талабида 
абое, ки мухаттат буд бар худ ва 
бар эшон кашида ояи татхирро 
хонданд. Ва изофати ол ба суи або 
назар ба истеъмоли араб хеле нуд- 
рат дорад, чи лафзи ол музоф со- 
занд ба завилукул факат ва лафзи 
ахл-ро (ин лафз дар асл ахли 
або-ст, хо-ро ба хамза бадал кар- 
даанд)* ба завилукул ва райри за 
вилукул хар ду.

ОЛАТ ба маънии дастафзор;
лафзи арабист, чунонки дар Хин
дустан ин лафз ба маънии казиб 
шухрат дорад, зохиран дар вилоят 
мустаъмал набошад. М агар дар

каломи TyFpo олати марди вокеъ 
шуда (аз «Бахори А чам»),

О Л ОТ оУТ чамъи олат ва он чизест, 
ки бад-он коре ва чизе бисозанд.

ОЛОФ хазорон; ча-^ъи алф.
ОЛАНГ «ОЛ лафзи туркист ба маъ

нии сабзазор ва чарогох ва сахро 
(аз «Сироч-ул-лурот»).

ОЛ JT дар форсй ба маънин ранги 
сурх ва аспи бур ва навъе аз ша- 
роб ва чуби хайма ва номи мара- 
зе, ки занони навзоидаро бошад ва 
беххои борик, ки бад-он чомаро 
сурх кунанд (аз «Бурхон» ва «Си- 
роч-ул-лугот») ва муаллиф лафзи 
ол ба маънии сурх ва мухри под- 
шох дар луроти турки дидааст. Ва 
дар «Бахори Ачам» навишта, ки 
ба туркй мухри подшохонро гуянд. 
Шояд дар кадим мухри подшох ба 
шанчарф мекарда бошанд. Ва ол- 
тамро ба маънии бахшидани замин 
ва чогир аст касеро наслан баъди 
наслин; дар ин сурат лафзи ол ара
бй бошад ва ба арабй ба маънии 
фарзандон ва ахли хона ва пайра
вон (казо фил — «М унтахаб»).

ОЛАМ fJT ранч ва дард расонида- 
тар.

ОЛОМ (VT чамъи  алам, ки ба маъ
нии дард ва ранч аст.

ОЛУФТАН cr iJ-f ба маънин ошуфтан 
(аз «Бурхон»).

ОЛУФТА риндмашраб.
ОЛУЧА <r номн меваи вилоятй, 

ки ширин ва лазиз бошад.
ОЛЧЙ гнранда ва ситонанда

(аз «луроти туркй).

Фасли алифи мамдуда маъалмим

ОМО 1»Т cuFau амр аст аз омудан; 
ба маънии пур кун, магар ба тар- 
киби исми маънй исми фоил меди- 
хад  ба маънии омоянда ва пурку- 
нанда.

ОМОН нишонаи тиру туфанг (аз 
«Бурхон» ва «Рашидй») ва баъзе 
мухаккикин навиштаанд, ки омоч 
ба чими арабй ва ба чими форсй 
хоктудае, ки бар он нишонаи тиру 
туфанг насб кунанд ва ин лафз 
туркист.
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ОМЕЗГОР jlfb 'T  ха лик, ва созгор 
(аз «Бахори Ачам»),

ОМ ИР j-T ба маънии амркунанда, 
яъне хоким.

ОМУЗГОР jU’jj'T  ба маънии устод 
ва ба маънии шогирд низ омада 
(аз «Ш амсй» ва «Бурхон»).

OMEF с—Т ба маънии омез; ба таб- 
дили зои муъчама ба райни муъ
чама. Дар ин сурат аксар ба маъ
нии омезиш бошад (аз шурухи 
«М аснавй» ва «Бурхон»).

OMOJI Jl*T бар вазни афъол, чамъи  
амал, ки (ба фатхатайн) ба маъ
нии умед аст (аз «Бахори Ачам» 
ва «М унтахаб»).

ОМУЛ J-T номи шахре аз Можан- 
дарон (аз «Бурхон» ва «М адор» 
ва «Сироч-ул-лурот»).

ОМУХТАН лозим ва мутаад-
дй хар ду  омада (аз «Бахори 
Ачам»).

ОМИН ск-Т исми феъл аст ба маъ
нии кабул кун дуоро ё ба маънии 
чунин бод (аз «С урох»).

ОМАДАН ва ОМАДА J
хар ду  ба фатхи мим аст ва касо- 
не ки омадан-ро бар вазни сохтан 
хонанд хатост (аз «Ч,ахонгирй» ва 
«Бурхон»).

ОМИНА «ЬТ исми волидаи он хаз- 
рат саллаллоху алайхи ва олихи 
ва саллама.

ОМУХТА аьыТ мухаффафи  омухта 
( ка-уЧ ; аз «Раш идй»),

ОМУЛА самари дарахтест маш- 
хур (аз «Бурхон»).

ОМУН ва ОМУЙ ISyS  j  номи
рудест миёни Эрон ва Турон (аз 
«Шархи Маснавй»-и Мавлавии 
Р ум » ) .

Фасли алифи мамдуда маъа нун

ОНОТ £»UT ба маънии авкот.
ОНИС унс ва мухаббатгиранда; 

ва ба фатхи нун (он ас— ir 'T )*  
хугирандатар (аз «М унтахаб»).

ОНИФ ба маънии мутеъ ва фар- 
монбардор (аз «Шархи Нисоб»).

ОНАК-ОНАК iUT ишорат аст ба 
баъид, чунонки инак ба кариб; ва 
ба маънии обилае, ки бар андом 
зохир меояд (аз «Бурхон») ва баъ- 
зе ба маънии акнун-акнун низ на- 
виштаанд.

ОНУК *ŝ T (сурб, куррошим)* ба 
хинди сиса гуянд, ки аз он гулула- 
хои бундук созанд (аз «Шархи Ни
соб» ва «Бурхон»),

ОН с|Т дар арабй ба маънии вакт ва 
хангом ва ба маънии андак вакт 
ва дар форсй ба маънии молу мул- 
кият, чунончи гуянд фалон чиз аз 
они мая аст, яъне аз молу мулки- 
яти ман аст. Ва харфи ишора ба 
чизе дур ва ба млънии тавр ва 
андоз ва адову кайфияте, ки дар 
хусни маъш ук мебошад.

ОНА калимаи нисбат аст чун мо- 
хона ва солона ва рузона.

Фасли алифи мамдуда маъа вов

ОВО IjT мухаффафи  овоз ба хазфи 
зои муъчама (аз «С урурй»); ва 
дар «Ч,авохир-ул-хуруф» навишта, 
ки ово мухаффафи  овой аст, ки 
мубаддали овоз бошад, чаро ки 
зои муъчама ба ёи тахтонй бадал 
мешавад.

О ВАХ i f\  ба маънии ох ва афсус 
ва калимаи тааччуб (аз «Кашф» 
ва «Латоиф »); ва дар «Латоиф» 
ва «Бурхон» ба маънии насиб ва 
кисмат низ навиштааст.

ОВАНД ajjT дар асл обванд буд ба
маънии зарфи об. Бо-ро ба вов ба- 
д ал  карданд; баъд аз он ба чиха- 
ти ичтимоъи вовайн як  вовро хазф 
карданд (аз «Рисола»-и Абдулво- 
сеъ).

ОВАРД з и д д и  бурд; ва ба маъ
нии чанг ва корзор (аз «Ч,ахонги- 
рй»).

ОВЕШ J - t t f  номи даво, ки онро 
саътар гуянд (аз «Шархи Нисоб» 
ва «Б урхон»); ва дар «Навохир- 
ул-хуруф» навишта. ки овеш (ба 
ёи мачхул ва шини муъчама) гиё- 
хест, ки дарвешон аз он тара па- 
занд ва ба арабй саътар гуянд ва 
атиббо саътарро ба сод нависанд, 
то илтибос ба шаъир наёяд, ки ба 
маънии чав бошад.
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0ВАН Г ресмоне бошад, ки бар
он нома ва хушахои ангур ва ам- 
соли он овезанд; ба хинди алганй 
гуянд (аз «Бурхон» ва «Чахонгн- 
рй»).

ОВАРДАН з и д д и  бурдан (аз
«Чахонгирй» ва «Бахори А чам»); 
Тугро гуяд :

Чу килкаш cap ба з^алкорй баровард,
Талокубн зари худ шуд гули зард.

Ва ба замми вов низ омада, чунон- 
чи Чаъфархони мусаннифи «Ши
рин ва Хусрав» гуяд , байт:

Лаболаб кузаи софй зи хар дурд,
Ба наздики лаби хар як  чу овурд.

ОВОН ОЬТ чамъи  он аст, ки ба xajn- 
заи мафтух'а бошад; ва ба маънии 
авкот (аз" «Кашф» ва шарх аз Мир 
Нуруллох, бар «Гулистон»).

ОВОЗ ГИРИФТАН jljT  афто-
дани овоз ва инро харошндани 
овоз ва нишастани овоз низ гуянд 
(аз «Бахори А чам»),

О В jT ба маънии об, ба табдили 
(бои)* м увахдада ба вов (аз «Л а 
тоиф»).

ОВОРА ба маънии чудо (аз
«Латоиф»).

ОВАХ, »УГ ба маънии ох (аз хаво*
шии «Маснавй»-и Мавлавии Р ум ).

ОВИНА •‘jjT вактхо ва ин чамъи  
авон аст, ки ба маънии вакт бо
шад.

Фасли алифи м ам дуда маъа \о

ОХО калимаест, ки ба вакти хуш 
омаданн чизе истеъмол кунанд (аз 
«Шархи Нисоб»).

ОХАНРУБО сангест, ки охан-
ро ба худ мекашад, онро микнотис 
низ гуянд ва ба хиндй чуммак но- 
манд (ба замми чими форсй ва 
ташдидн мим).

ОХАНЧ ба маънии касд  ва
оханг.

ОХОР > т  он чи аз нишоста ва гай- 
ра ба таври ош пухта бар когаз 
ва чома моланд (аз «Чахонгирй» 
ва «Бахори А чам»),

ОХИ САРД \ r .*Т охе, ки ба хавфи 
ифшои роз хасби дилхох ба овози 
баланд ба гармии чуши дил каши- 
да наш авад ва ба танаффуси тунд 
барояд.

ОХИ НИМКАШ »Т охе ки ба
хавфи ифшои роз хасби дилхох ба 
овози баланд кашида нашавад.

ОХАК чунаи сафед, ки онро
баъзе мардум калъй гуянд. Вачхи 
тасмия он ки чун об бар-у пошанд 
бухоре монанди ох аз он бармехе- 
зад  (аз «Раш идй»),

ОХАНГ лашкар ва таъчил ва
тарз ва равиш ва кушиш ва касд 
ва ирода ва ба маънии кук ва му- 
вофик ва номи суруд ва ба маънии 
овозе, ки кабл аз суруд кашанд 
ва ин аз маънии касд ва ирода 
маъхуз аст, чаро ки дар нагамот 
гуянд, ки чн оханг аст, яъне касди 
кадом маком аст ва ба хиндй алап 
гуянд (аз «Рашидй» ва «Бурхон» 
ва дигар ш урух).

ОХУ И ХА РАМ (J*- iJj*"' он оху, ки 
дар сахрои гирди навохии М аккаи 
муаззама бошад ва сайди он ха- 
ром аст. Ва худуди замини харам 
ин аст: чониби машрики Каъба 
шаш курух ва ба тарафи чануби 
Каъба дувоздах курух ва ба суи 
магриб хаж дах  курух ва ба савби 
шимол бисту чахор курух (аз шу- 
рух ва «Канз-ул-фикх»)-

ОХАРМАН цг* ба маънии дев ва 
шайтон; ва ба эътикоди мачус охар- 
ман фоили шарр аст ва яздон фои- 
ли хайр (аз «Бурхон»),

ОХАНИ САРД КУФТАН ^  ^
кушиши бефоида кардан.

ОХЕХТАН баркашидан; ва
аксар бо TeF ва ханчар мустаъмал 
меш авад (аз «Рашидй» ва «Б ур
хон»).

ОХУ ДУ маънй дорад; аввал чон- 
вари маъруф, дуввум  ба маънии 
айб (аз «Рашидй» ва «Бурхон»).

ОХУПАРАСТЙ Т киноя  а з  ка-
моли мухаббати шикор.

Фасли алифи мамдуда маъа 
ёи тахтонй

Оё Ь7 калимаи таманно ва ба маъ
нии афсус ва ба маънии шояд; ва 

калимаи истифхом ва барои истеъ-
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чоб ва ба маънии валлоху аълам 
низ дихад. Шоир гуяд , байт:

Онон ки ба сад забои сухан мегуфтанд,
Оё чй шуниданд, ки хомуш шуданд.

(аз «Рашидй» ва «Бурхон» ва Faft- 
ра).

ОЯТ нишон ва аломат (аз
«Шархи Нисоб»).

ОЕТИ МУХДАМОТ оЬТ оё-
те ки мухточ ба таъвил нест ва 
хукми он зохир (аз «Бахори 
А чам»),

ОЕН ба маънии оянда, чунон
ки болон ба маънии боланда.

ОЕТИ МУТАШОБЕХА ^ЬТ
оёте ки маънии он сареху муайян 
набошад, балки таъвилталаб бо
шад ва эхтимоли маънии касир до- 
рад, чунонки хуруфи мукаттаъог 
ва райри он ва низ чунонки: ядул- 
лохи фавка айдихнм варрахмо- 
ну алаларши иставо.

ОЕНЙ уЬТ ба маънии шоистагй ва 
хуби (аз «М усталахот ва «Бахори 
Ачам»).

, ОЙ-ОЙ ба маънии омад-омад.

ОЙ i/T ба туркй мохро гуянд, ки ба 
арабй онро шахр номанд.

Фасли алифи мацсура маъа хамза

АИММА чамъи  имом аст; дар 
асл аъмиматун (**•'!) буд бар ваз
ни афъилатун ( ^ 0 . пас харакати 
мими аввал, ки касра буд накл 
карда ба хамза доданд ва мимро 
дар мим идгом карданд аимма 
(**31) Шуд ; Чун хамза максур буд 
онро ба сурати ё навиштанд ва 
баъзе хамзаи максури сониро ба 
ё бадал карданд. Ва аиммаи маъ- 
сумин иборат аз дувоздах имом 
аст разияллоху анхума.

Фасли алифи м аксура маъа 
бои м уваххада

ИБТИЛО озмудан ва дар бало 
афтодан (аз «Канз ва «С урох»).

HBTHFO 1АЬ| хостан ва хохиш (аз 
«К ан з»).

ЙБК.0 1*<1 бокй доштан.
ИБО Ц1 ба маънии инкор ва ба фат

хи аввал (яъне або)* ба маънии 
ош ва шурбо ва дар форсй маънии 
маъа дихад ба зиёдати алиф бар 
харфи бо (аз «Кашф» ва «М унта
хаб» ва райра).

ИБТО 1Ы даранг кардан.
АБНО tU писарон (аз «М унтахаб»), 

Чамъи бану, ки асл ибн аст; ва 
билкаср (яъне ибно)* бино кар 
дан.

ИБРО lj>l адо кардан ва безор шу
дан ва пок шудан ва бех кардан.

ИБДО Ioj.I ошкоро кардан ва офа- 
рин (аз «К ан з»).

ИБНУЛЪИНАБ v ^ 1 o il кунияти 
шароб.

АБ v !  ба маънии падар ва ин дар 
асл абавун ( j JJ )  буд; ва баъзе 
форсиён ба ташдид низ овардаанд 
(аз «Бахори А чам»),

УБУВВАТ 0 * 1  падар шудан (аз 
«К ан з»),

ИБНУЛВАК.Т o i jJ I  ^ 1  шахсе ки ба 
муктазон вакт амал кунад (аз 
«Чарори хидоят»).

УББАХАТ ба маънии бузургй
(аз «М унтахаб» ва «М адор»),

ИБОХАТ о -Ц 1 халол ва мубох гар- 
донидан. '

АБЛУЧ Ej -Ц! канд ва шакари сафед 
(аз «Латоиф» ва «Бурхон»).

ИБН И СУБХ ^  киноя  а з  оф
тоб.

АБОД *Ц1 нафрин ва дуои бад ва 
ба мадд (яъне обод)* дар форсй 
ба маънии офарин ва дуои хайр 
(аз «Латоиф»),

АБЪОД »Ц1 чамъи  буъд ба маънии 
дурй ва билкаср (яъне ибъод)* 
дур андохтан.

АБАНАНЧАД яъне падарро
аз чад; абананчад дар асл ан абин 
ан чаддин (о ?  vltf®) буд. К а
лимаи ан-ро аз аввал хазф кар
данд ва лафзи абан-ро мансуб сох- 
танд ба коидаи нахв, ки гохе хар
фи чарро хазф кунанд ва мачрури 
онро мансуб созанд ва ин кием 
мансубро дар истилохи нахвиён 
мансуб ба назъи хофиз гуянд.



АБАД хамеша ва замонае, ки 
нихоят надорад (аз «М унтахаб»).

АБУЗАЙД марде буд нихоят
зирак ва доно ва бароят фасеху 
зариф ва айёри пуркор; ва Абдул- 
восеъ дар «Шархи Бустон» навиш- 
та, ки шатранчбозе буд дар фанни 
шатранчбозй зарбулмасал.

АБЧАД киноя  а з  хуруфн муф- 
радот, кн алиф, бо, то, со ( v  I 
^  ^  ) бошад то охир; ва хашт 
калимаи маъруф, ки ба хисоби 
чумал ба чихати тартиби аъдоди 
хуруфи тахаччй муайян доштаанд, 
чунончи: абчад, хавваз, хуттй, ка- 
ламан, саъфас, караш ат, сахиз, за-
ЗИР ( ***{1 ‘ j  J *  ■ ‘  4 1

ЛУ ). Маонии ин алфози маз-
кур сохиби «Мадор-ул-афозил» чу- 
нии навишта: абчад ай абй вачиду 
филмаъсият ( V eA*-,,i y  J и^1 ) . 
яъне надари Ман, ки Одам буд, ёф- 
т а  ш уд дар гунох, яъне гунохе аз 
у  ба вучуд омад; хавваз ай ату- 
баъа хавоху ( 4,>* С^1). яъне пай- 
равй_ кард хавои нафсонии худро; 
хуттй ай хутта занубатун биттав- 
батилистирфор( ^ ' - * * - - ^ 1  ^ ) ,
яъне кам карда шуд гунохи у ба 
тавба кардйи ва истирфор; каламан 
ай такаллама би калиматин фатабя 
алайхи билкабули варрахмати ( rJC 
Яж>ji\ j  J  ( яъне
калом кард ба калима, пас кабул 
шуд тавбаи у ; саъфас ай зака 
алайхиддуня фауфиза алайхи ( о !-  
ч*1в иа»Ш uiiAll аЛс. )  яъне танг шуд 
бар у дуньё, пас рехта шуд ба у; 
караш ат ай акарра бизанбихи фа- 
шаруфа билкаромати ( •b'A'jSl 

Ц), яъне икрор кард ба гуно
хи хеш, пас шараф ба каромат ёфт; 
сахиз ай ахаза миналлохи кувватан 
(5^з *UI ул Ai|)> яъне гирифт аз 
хак  таоло кувватро; зазир ай садда 
анху назрушшайтони билъазимати 
( е)Ч,**Л ь̂ **), яъне
банд шуд аз у  назги шайтон ба 
азимат, эй ба каломи хак ва тав- 
хид. Ва баъзе навишта, ки Абочод 
ном подшохе буд, ки абчад му
хаффафи он аст ва хафт калимоти 
бокй асмои хафт фарзандони уст, 
чунончи дар «Сурох» ва райра тас- 
рихи он кардаанд. Ва баъзе на
вишта, ки Маромар ном марде буд, 
ки хат навиштан эчоди уст. Ин 
хашт калнмот асомии хашт фар

зандони уст. Ва дар рисолаи «За- 
вобити азим» маънии хар хашт ал
фози мазкура чунин навишта: аб
чад о р о з  кард, хавваз дарпайваст, 
Хуттй вокиф шуд, каламан сухангу 
шуд, саъфас аз у  омухт, караш ат 
тартиб кард, сахиз нигох дошт, з а 
зир тамом кард, тамма калома 
валлоху аълам биссавоб.

АБУЛБАШАР хазрати Одам
алайхиссалом.

АБКОР чамъи  бикр (билкаср)
аст ва низ чамъи букра (биззам), 
ки ба маънии бомдод аст (аз «Л а 
тоиф»).

АБАР у I мазид алайхи бар, ки ба 
маънии болост; ва дар «Бахори 
Ачам» навишта, ки абр (билфатх 
ва сукуни бо) тарчумаи сахоб. Зо- 
хиран мураккаб аз аб, ки луратест 
дар об (билмадд) ва харфи ро к а 
лимаи нисбат аст бар киёси ангуш- 
тар ба маънии хотам.

АБТАР ji->l ба маънии думбурида ва 
дунболбурида ва нотамом ва бе- 
фарзанд (аз «Кашф» ва «Канз» ва 
«Фирдавс-ул-лурот») ва дар «Б а
хори Ачам» навишта, ки форсиён 
ин лафзро ба маънии пароганда ва 
зоеъ низ овардаанд.

АБИЧАЪФАР имом М ухам-
мадбокир разияллоху анхума.

АБХ.ОР jUj| дарьёхо ва ин цамъи  
бахр аст.

АБРОР некукорон; цамъи  борр 
ва бирр ба ташдиди ро (аз «М ун
тахаб »).

АБКАР ба маънии шура (аз 
«Б урхон»).

АБХОЗ j l » l  номи вилоятест самти 
Гурчистон (аз «Рашидй») ва дар 
«Бурхон» мулке аз Туркистон. Ва 
сохиби «К,омус» гуяд , ки номи то- 
ифаест аз мардум.

ИБРОЗ jlj-;! берун овардан ва зохир 
кардан (аз «М унтахаб» ва «К анз» 
ва «К омус»), Он чи, ки баъзе 
мардум гуянд, ки иброз ба маънии 
дафъулбуроз аст дар кутуби муъ- 
табараи лугот ёфта нашуд.

ИБРИЗ ' у . у I холис аз зару нукра 
(аз «М унтахаб»).
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ИБЛОС о*5Ц1 ноумед шудан ва рам- 
гин шудан (аз «М унтахаб» ва 
«К ан з»),

ИБЛИС ноумед аз рахмат ва
номи шайтон (аз «М унтахаб»),

ИБНУЛЪИРС i s )  росу, ки ба
хиндй ниюла гуянд.

АБРАШ iу  у )  бар вазни махваш ; ас- 
пе ки нуктахо бар он мухолифи 
ранги у  бошанд ва ба маънии ран
ги сурху сафеди ба хам омехта 
(аз «Бурхон» ва «Кашф» ва 
«К ан з»).

АБРАС <уу) касе ки бар андомаш 
дорхои сафед бошад (аз «Л ато 
иф»).

АБЯЗ J ' y )  сафедранг.
ИБТ Ы ба маънии барал (аз 

«К анз»).
ИБДОЪ пайдо кардани чизе,

ки нав ва тоза бошад (аз «Кашф» 
ва «Зубдат-ул-ф авоид») ва навъе 
аз саноеъи шеър.

ИБТИЛОЪ ба халк фуру бур- 
дан (аз «М унтахаб»).

АБРАК д у )  навъе аз санг, ки сафед 
ва баррок, ва табак бар табак бо
шад. Зохиран абрак муарраби  аб- 
рак аст, чун дар табак бар табак 
будан ба абр мушобех аст; лихо- 
зо абрак ба кофи тасрир исми он 
санг шуда, ё он ки исми тафзил 
аст аз бурук, ки ба маънии дурах- 
шидан -бошад. Ба лихози дурах- 
шандагй исми санги мазкур м у
каррар шуд.

ИБРИК, o ‘. j  *) ованди чармини лула- 
дор, ки бад-он вузу кунанд ва ин 
м уарраби  обрез аст (аз «Кашф» ва 
«Сурох»)- 

ИБТИХ.ОЛ JLf^l тазарруъ ва зорй 
кардан (аз «Кашф» ва «К ан з»).

ИБИЛ//ИБЛ J-;! шутурон ва ин 
чамъест, ки вохид надорад (аз 
«М унтахаб» ва «Сурох» ва  «Кашф» 
ва «Бахр-ул-чавохир»).

УБХ.УЛ •>1 тухми сарви кухй, ки 
ба хиндй хаубир гуянд (аз «Бур- 

'хо н » ва «К анз»),
ИБТОЛ JUul ботил кардан ва бил- 

фатх (яъне абтол)* далерон (аз 
«М унтахаб»).

ИБДОЛ I бадал кардан ва бил- 
фатх (яъне абдол)* гурухе аз ав- 
лиёуллох, ки х ак  таоло оламро ба 
вучуди эшон коим дорад. Ва он 
хама дар олам хафтод шахсанд. 
Чихил дар Шом мебошанд ва ей 
кас дар чохои дигар. Агар яке аз 
инон бимирад, дигар аз мардум ба 
чои у  мукаррар ш авад (аз «М ун
тахаб »). Бидон ки абдол чамъи  
бидл аст (ки ба касри аввал ва 
сукуни дол бошад) ба маънии т а 
риф ва карим. Чун авлиёуллох ша- 
риф ва карими халоиканд, эшонро 
абдол гуфтанд. ё  он ки абдол 
Чамъи бадил аст, ки ба маънии ба- 
дали чизест. Чун ин кием авлиёро 
бадали якдигар шудан мукаррар 
аст, лихозо эшонро ибдол гуянд.
Ва дар «Бахори Ачам» ва «М уста- 
лахот» навишта, ки абдол агарчи 
чамъ аст магар форсиён ба маъ
нии каландар вохид истеъмол к у 
нанд ва хам бар мурид итлок на- 
моянд; кучаки абдол ё кучакабдол 
(ба изофат ё бе изофат) муриди 
каландарро гуянд, на ин ки мури
ди хурдсол мурод бошад.

ИБТИЗОЛ JIoIjI дарбохтан ва нигох 
доштан чизеро (аз «Сурох») ва 
мачозан  ба маънии беэътиборй ва 
бекадрй.

АБОБИЛ ба маънии гуруххои
муррон; чамъи  иббола (ба каерн 
аввал ва ташдиди м уваххада), ки 
ба маънии гурухи MypFOH аст; ва 
ба маънии тоири маъруф, ки дар 
сакфи иморот пухта аз пари мур- 
гон ошьёна созад хатост, онро ба 
арабй хуттоф (ба зам  ва ташдид) 
гуянд, чамъи он хатотиф, ба фор
сй парасту гуянд ва ба хинди но
ми он ба самъ нарасида (ач 
«Кашф» ва «Одоб-ул-фузало» на 
«Раш идй»). Ва факир муаллиф гу- 
яд , ки чун тоири мазкур гурух-гу- 
рух шуда аксар парвоз менамояпд, 
агар ба ин муносибат тоиронн маз- 
курро абобил мегуфта бошанд, шо- 
яд  ки дуруст бошад.

ИБНУССАБИЛ ^ )  мусофнр;
чун мусофирро касе намешиносад, 
лихозо нисбат карданд уро ба суп 
рох (аз «Шархи Макомот»-н Ха- 
рирй).

ИБХОМ ftf>l пушида гуфтан пп пу 
шида гузоштан ва дар бастап па

ба маънии нарангушт (аз «Л ато 
иф» ва «К анз»).

ИБРОМ f l y )  устувор кардан ва ба 
сутух овардан ва малул кардан 
(аз «М унтахаб» ва «Кашф») ва 
дар «Канз» устувор кардан ва сахт 
тофтани ресмон; ва Юсуфи шоре- 
хи «Нисоб» ба маънии дуту кар
дани ресмон навишта ва дар 
«М унтахаб» низ хамин маънист.

ИБТИСОМ (1- .̂1 андак ханда кар 
дан ва ба маънии шугуфтан мачоз  
аст.

АБРЕШУМ г * у )  аз «Бурхон» ва 
«Бахори Ачам» ва м уарраби  он 
ибрисам (ки ба касри аввал ва ёи 
маъруф ва фатхи сини мухмала) 
бошад (казо фис — «С урох»); ва 
ин лафз сивои маънии машхур ба 
маънии торхои соз низ ояд, чаро 
ки аз абрешум хам торхои соз ме- 
созанд (казо фир — «Рашидй» ва 
«Бахор-ул-ачам»).

АБКАМ (&) ба маънии гунг (аз 
«К ан з»).

ИБРОХИМИ АДХАМ а ^ у )  яке 
аз авлиёи кибор, ки кабл аз их
тиёри факр подшохи Балх' буданд; 
ва номи эшон Иброхим аст ва но
ми падарн эшон Адхам (аз «Л а 
тоиф» ва райри он).

АБУЛКОСИМ Г Ш1*1 кунияти хаз- 
рати Мустафо саллаллоху алайхи 
ва олихи ва саллама, чаро ки номи 
фарзанди он хазрат Косим буд, ки 
ба тифлй вафот ёфтанд.

ИББОН сЛ-1 / хангом ва вакт (аз 
«М унтахаб» ва «С урох»).

АБУРАЙХОН j y )  яке аз аиммаи 
илми хайъат аст, ки онро Абурай- 
хони Берунй гуянд.

ИБНИ СИРИН o i с^Чаз акобири 
тобеин аст мохир дар илми таъ- 
бири хоб.

ИБНУЛЛАБУН шутурба-
чаи ширхора (аз «Латоиф»),

ИБК.ОИ МОКОН ^Uil бокй
доштан он чи ки буд.

АБРУ ЗАДАН j  у )  ризо додан 
(аз «М усталахот»).

АБЧАД РАВОН СОХТАН d b j а~1
с г '1-  алиф, бо, то хондан (аз 
«М усталахот»),

\ Риёс-ул-лугот.

АБРУ НОЗУК ва ТАНГ КАРДАН
j  ноз ва рурур

намудан (аз «М усталахот»).
ИБРА >у) сузан ва неш (аз шурухи 

«Нисоб») ва билфатх (яъне абра)* 
дар форсй ба маънии абри мурда 
низ омада ва он чизест мушобех 
ба намад ва багоят чозиби об бо
шад; ва ба маънии чониби болои 
чомаи дуту  мнели кабо ва райра 
ва ин маъхуз аз абар аст, ки (ба 
фатхатайн) ба маънии бар бошад, 
ки тарчумаи ало аст. Алифи зоида 
ва хои нисбат чун таволии хара- 
кот дар форсй сакил бувад, лихо
зо аз лафзи абра харфи сониро ба 
чнхати тахфиф сокин карданд.

АБХИРА I ба маънии бухорот.
АБНИЯ чамъи  бино, ки иморат

бошад.
АБЪОДИ САЛОСА ***} тул ва 

арз ва умкро гуянд; ва ум к м у
р о д  а з  ситабрист (аз «Каш ф»),

АБУШАХ.МА I кунияти писари 
хазрати Умар разияллоху анху; 
баъзе гуянд, ки у зино карда буд 
хазрати Умар бар у хад  чорй кар 
данд, у  ба зарбати хад бимурд; ва 
баъзе навиштаанд, ки хамр хурда 
буд.

АБЛАХ “Ц! ахмак (аз «К ан з»).
ИБНИ ХАБАННАКА crt' куния- 

ти масхара.

ИБНИ МУКЛА о 1.* номи марде 
хаттот, ки ба таърихи сесаду да- 
хи хичрй аз хати маъкилй ва ку- 
фй ва райри он шаш хат ихтироъ 
намуда барои хар харф тарзи хос 
карор дода ва асомии он шаш хат 
ин аст: сулс ва тавкеъ ва" м ухак- 
к ак  ва насх ва райхон ва рикоъ. 
Баъд аз он ба мурури айём усто- 
дон ду  хати дигар: яке таълик аз 
рикоъ ва тавкеъ, дуввум  настаъ- 
лик аз насх ва таълик истинбот 
намудаанд (аз «М унтахаб») ва 
дар «Мадоргул-афозил» навишта- 
аст, ки ба сабаби чурме ки аз Иб- 
ни М укла ба вукуъ  омада, хокими 
вакт дасташ бурид.

АБРАХА **у) исми ноиби подшохи 
Хабаша, ки бар парастиши Каъба 
хасад бурда, дар Яман бутхонае 
бино карда онро Ифлнс ном кард. 
Харчанд ки таъкид месохт, магар

а.ани, 

г ва 

[удан
1Т0ЪИ
унта-

Мун-

кланд 
лакро 
р низ 
р ба- 
.ашф»

маъ-

насби 
|ЭфЪИ 
i  аст.

i маъ-

(аз

эя аз 
I» ва 
;аб » ) .
|ояхо, 
|урак- 

аст.



— 34 —

касе ба парастиши он намегароид. 
Хаёл намуд, ки агар Каъбаро мун- 
хадим кунам, парастиши ин макон 
ба вачхи ахсан хохад шуд. Ба ин 
ирода лашкар бо филон барои тах- 
риби Каъба фиристод. Чун кариби 
Каъба омаданд ба хукми илохй 
тоирон гуруххо гурух ба иарвоз 
омада, сангрезахо бар сари эшон 
бориданд. Хар саигреза, ки бар са 
ри хар кас мерасид аз одами ва 
фил, хар ду  мегузашт. Чумла ха- 
лок шуданд.

АБОДАЛЛОХ <иЬЦ1 ба маънии ха- 
лок гардонад худой таоло (аз «С у
рох»).

АБЙ у-;! дар арабй ба маънии сар- 
каш ва ба фатхи аввал ва ёи мач- 
хул (яъне абе)* дар форсй ба маъ
нии бе, ки харфи нафй аст. Алиф 
дар ин сурат дар лафзи абе зоида 
аст. Ва ба замми аввал ва фатхи 
м уваххада ва ташдиди ёи тахтонй 
(яъне Убай)* номи яке аз асхоб 
ва форсиён ба ин маънй ба тах- 
фиф низ оранд.

АБДОЛЙ ба маънии фак,р ва
тарки дуньё кардан; ва дар «Б а
хори Ачам» ба маънии зарофат ва 
тамасхур оварда.

АБЛАХТИРОЗЙ i J j IA *Ь1 зинате ки 
барои аблахфиребй бошад.

АБХАРЙ J j f J  бар вазни ахмадй, 
мансуб ба суи Абхар, ки шахресг 
к,ариби Занчон ва номи карияе ба 
Исфахон (аз «Лубоб-ул-албоб»),

АБХО ба маънии зеботар (аз 
«К ан з»).

АБАВЙ i j y j  мансуб ба аб, ки ба 
маънии падар бошад.

ИБНИ ОБО i J j t  си' ба маънии ша- 
гол (аз «К анз»).

Фасли алифи мак.сура маъа 
той фавк,онй

ИТТИКО 1£»1 такья кардан (аз 
«М ун тахаб»).

ИТЪОБ v 1" !  дар ранч андохтан ва 
билфатх (яъне атъоб)* ранчхо.

АТРОБ ^ у <  ба маънии занони нав- 
умри хамзод ва духтарони души- 
за ва хамсолои ва хамумрон ва ин

чамъи  тирб аст (ки билкаср бо
ш ад).

УТРУЧ, £ y l турунч (аз «Бурхон»).
ИТТИХОЗ i ! » l  ба маънии баргириф- 

тан (аз «М унтахаб»).
ИТТИЧОР бар вазни иттифок,,

ба маънии тичорат кардан (аз 
«Латоиф»),

ИТМИШ J -*  I лафзи туркист, ба 
маънии карда, ки сираи мозист ба 
зиёдати хо.

ИТТИБОЪ £>'1 бар вазни иттифок,, 
ба маънии пайравй ва бар вазни 
анвоъ (яъне атбоъ)* ба маънии 
пайравон.

ИТТИСОЪ £.1-11 фарох шудан ва 
номи маразе дар чашм, ки заъфи 
басар орад (аз «М уайид» ва «Л а 
тоиф» ва «CypQX»).

ИТХОФ oU :i бар вазни ифъол, ба 
маънии тухфа додан (аз «М унта
хаб»).

ИТТИСОФ tiLaJI сифат кардан ва ба 
сифате мавсуф шудан (аз «М ун
тахаб») .

ИТЛОФ нест кардан ва халок
кардан (аз «М ун тахаб»).

ИТТИФОК, мувофикат кардан
ва ба маънии вовдъ шудани коре 
бе сабаб.

УТОК, лафзи туркист, ба маънии 
хона ва хайма; ва ба чои к,оф гай- 
ни муъчама (яъне ytof)*  низ ома
да (аз «М усталахот» ва луроти 
туркй ).

АТРОК ‘sHj'l туркон, ки кавме аз 
мурулон бошад ва мачозан  ба маъ
нии сипохиён ва ба маънии худхои 
оханй (аз «Сурох» ва райра).

АТОБАК лафзи туркист, ба
маънии устод ва амир ва дар «Р а 
шидй» маркум аст, ки атобиг (ба 
касри бои муваххада ва кофи фор
сй) мураккаб аз лафзи ато, ки ба 
маънии падар аст ва лафзи биг 
( ) ,  ки мухаффафи  бег ( )  
аст ба маънии амир, яъне амире 
ки ба чои падар бошад. Ва сохиби 
«Мадор-ул-афозил» аз «Шарафно- 
ма» нак,л карда, ки атобак ба маъ
нии адабомузи кудакон ва атолик,
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аст. Ва низ лакаби Саъди Зангии 
подшохи Шероз, чаро ки Султон 
Саннар шабе дар холати^ мастй 
Саъди Зангиро, ки устоди у буд, 
подшохии худ бахшид. Баъди ва- 
фоти Султон Санчар, Атобак Саъ
ди Зангй подшох шуд ва Атобак, 
ки лакаби кадимии у буд, бар худ 
раво медошт ва лафзи подшох бар 
бародарзодагони султони мархум 
мукаррар гардоиид. Ва лафзи ато
бак ба маънии чубе, ки вакти хам 
додани камон дар зех дароварда 
ба камон банданд, то рост нагар- 
дад  (аз «Шархи Кирон-ус-саъ- 
дайн») ва дар «Бурхон» навишта, 
ки ба маънии падари бузург ва 
адабомуз.

АТМЛК дар туркй нонро гуянд 
(аз «М уайид») ва суву атмак ба 
маънии обу нон.

ИТТИСОЛ J t " l  пайвастан ва ба ис- 
тнлохи муначчимин иборат аз на- 
зар кардани кавокиб аст бо якди- 
гар ба эътибори мафосилаи буруч 
ва дарачот.

ИТЕН даромадан (аз «М унта
хаб» ва «Сурох» ва «К ан з»); чун 
баъди ин ^арфи бо вокеъ ш авад, 
ба маънии овардан ва ба чо овар- 
дан мегардад.

АТОН cJb‘ 1 модахар (аз «Шархи Ни
соб» ва «Канз» ва «М унтахаб» ва 
«Сурох») •

ИТК.ОН устуворй ва мухкамй
кардан (аз «К ан з»).

УТТУ /I дар асл номи дастафзо- 
рест, ки онро гарм карда нукуш 
бар чома мекунанд.

АТАГА *С| дар туркй шавхари доя- 
ро гуянд (камо фй «Дарьёи лато- 
фат») ва ин мухаффафи атогох к а 
се ки коиммакоми падар бошад.

УТОК,А//УТОРА 4ib-|//*SU-| ба маъ
нии кохе, ки аз пархои баъзе мур- 
гон созанд ва ин лафзи туркист, 
ба лафзи задан ва доштан мустаъ
мал.

Фасли алифи м аксура маъа 
сои мусалласа

АСНО НИ мйёнхо, цамги  сино (бил- 
-каср ; аз «М унтахаб» ва «М уай

ид»).

АСВОБ чомахои пушидани,
чамъи  савб.

АСОСУЛБАЙТ c - J I  ^ l i l  рахт ва 
матоъи хона.

АСОС 0^1 ба маънии бисьёр шудан 
ва анбух шудан ва рахту матоъи 
хона; вохидаш асоса (аз «М унта
хаб» ва «С урох»).

ИСМ ИД санги сурма (аз «М ун
тахаб» ва «Бурхон»).

АСИР j - J I ба маънии олй ва баланд 
ва ба муносибати баландй фалакро 
гуянд; ва ба маънии кураи нор низ 
мегнранд, чаро ки кураи нор ба- 
ландтарин аносир аст (аз «Кашф» 
ва «Латоиф»),

АСАР J I нишони по ва нишони 
захм ва ба маънии мутлак нишон 
низ; ва ба маънии суннати расу- 
луллох саллаллоху алайхи ва оли- 
хи ва саллама; ва ба фатхи аввал 
ва сукуни сонй (яъне аср)* чавха- 
ри шамшер ва накл кардани су- 
хан ва хадиси набавй; ва билкаср 
(яъне иср)* нишон ва паси чизе (аз 
«Сурох» ва «Ш амсй» ва «М унта
хаб» ва «К анз»),

АСК.ОЛ J l i ‘ 1 гаронихо ва борхо; ва 
билкаср (яъне искол)* гарон кар 
дан (аз «К анз»),

АСЛ J^l навъе аз дарахти газ (аз 
«Бурхон») ва дар «М унтахаб» шу- 
рагаз навишта.

ИСМ |*1 гунох.
АСИМ бар вазни карим, ба маъ

нии гунохгор (аз «К ан з»).

ИСНАЙН ва ИСНОН u>UN j  
ба маънии д у ; дар холати насби 
ва чарй ба ё ва дар холати рафъи 
ба алиф ва ин мулхаки тасния аст.

АСМОН о 1" !  киматхо.

АСИ ИЯ 4 й 1  Чамъи  сано, ки ба маъ
нии мадх аст.

АСОСА рахт ва матоъ (аз
«М унтахаб» ва «С урох»).

у с ф и и я  ба маънии як  поя аз 
се пояи дегдон (аз «Латоиф» ва 
шурухи «Нисоб» ва «М унтахаб»),

АСОФЙ ба маънии дегпояхо,
яъне дегдон, ки аз се поя мурак- 
каб ш авад, ин чамъи  усфийя аст.
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ИСНОАШАРЙ тонфаи шеъин
мансуб ба аиммаи нсноашар, яъне 
дувоздах имом салавотуллохи 
алайхим ачмаъии; ва номи рудаест 
тахти меъда ва онро исноашарй 
аз он гуянд, ки тули у дувоздах 
ангушти мазмум мебошад ба ан- 
гуштони сохибаш (аз баъзе кутуб  
ва  «М уфаррех-ул-кулуб»-и тиб).

Фасли алифи максура маъа чим

ИНТИБО баргузидан (аз «М у
айид»).

ИЧ.ТИРО далерй (аз «Латоиф»
ва «Канз» ва «Шархи Мак,омот»),

АЧИЛЛО бар вазни атиббо,
чамъи  чалил аст.

УЧРО//ИЧРО iJy?l ба маънии вази- 
фа, яъне таоми харруза, ки ба 
мухточон диханд ва улуфа (аз 
«Латоиф» ва «Шархи Тухфат-ул- 
ирокайн»).

И ЧЗО !>1 чизья додан ва бениёз 
кардан ва чазо додан ва бнлфатх 
(яъне ачзо)* порахои чиз (аз 
«М унтахаб»),

АЧОНИБ ба маънии бегона-
гон; ин ч^мъи ачнабй аст (аз 
«М унтахаб»),

ИЧТИНОБ дур шудан ва як-
су шудан аз чизе (аз «М унтахаб»).

АЧРАБ сохиби марази хориш.
УЧУП v j V ' лафзи туркист, ба маъ

нии кушода.
УЧРАТ музд (аз «К анз»),
ИЧОБАТ ^{4-1 чавоб додан (аз 

«М унтахаб» ва «Сурох») ва мачо- 
зан  ба маънии кабул намудан; ва 
б а  истилохи атиббо дафъи буроз 
кардан , ки ба Хиндустон даст но- 
манд.

ИЧОЛАТ viJUl гардонидан ва чав- 
лон додан (аз «М унтахаб»),

УЧОЧ намакн талх ва оби шур 
(аз «Сурурй» ва се шархи «Ни- 
соб» ва «К анз»),

ИДТИХОД кушиш кардан дар
рохи савоб ва чустан; ва ба ис
тилохи фукахо нборат аст аз ис- 
тинботи масоили шаръия ба к,иёс 
аз Каломуллох ва хадис ва ичмоъ 
ба шароите, ки дар кутуби усул

мастур аст, чунончи воадфнят ка- 
мо хак,к,а аз муховароти лисоии 
араб ва илми сарфу нахв ва шони 
нузули оёт ва илми хадис дошта 
бошад.

АЧНОД афвоч ва лашкархо; ва 
ин ч°мъи  чунд аст.

АЧСОД баданхо ва чисмхо.
ИЧЛИВВОЗ шитофтан (аз

«Фирдавс-ул-лурот» ва «Сурох»).
АЧИР бар вазни фак,ир, ба маъ

нии муздур (аз «М унтахаб»).
ИЧБОР I касеро ба зур бар коре 

доштан (аз «М унтахаб» ва райра).
ИЧХОР jtf r l ба маънии изхор.
УЧУР ->j*I чамъи  ачр.
АЧХАР j f r 1 рузкур (аз «К анз»).
ИЧЛОС нишондан (эз «М унта

хаб »).
ИЧЧОС и» 1? 1 кисме аз олу, ки ме- 

вааст туруш маза; ва дар «М унта
хаб» навишта, ки ин муарраб аст, 
чаро ки дар каломи араб чим ва 
сод чамъ намешавад.

ИЧМОЪ иттифок, кардани ча-
моат бар коре.

ИЧТИМОЪ £1~-1 ба истилохи ахли 
танчим онро гуянд, ки офтобу мох 
дар як бурч ба як дарачаву як 
дакика чамъ шаванд, дар ин вак,т 
мох аз назар гум в а  fo h <5 мешавад 
ва чунин вакт манхус бошад.

АЧДАЪ буридабинй ва бури-
дагуш  (аз «М унтахаб»).

АЧЛОФ мардумони сифла ва
фурумоя ва ба маънии ситамгорон; 
чамъи  чилф (ки билкаср бошад) 
ба маънии чафокунанда ва хуми 
тихй ва хар чи миёнтихй бошад 
(аз «М унтахаб» ва «К анз»),

АЧВАФ чизе ки андарунаш хо-
лй бошад; ва назди сарфиён лаф- 
зе ки миёни он мукобили айни 
феъл харфн иллат бошад.

ИЧХОФ нуксон кардан ва
бурдани чизе ва наздик шудан ва 
кор бар касе ширкат гирифтан.

УЧОК, оЦ-1 лафзи туркист, ба маъ
нии дегдон ва хонадон (аз «Ча-

—роги хидоят»).
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A4AJIJI J r 1 ба маънии бузургтар; 
ва ба фатхатайн ва тахфифи лом 
(яъне ачал)* ба маънии мухлат ва 
муддати марг ва вактн чизе ва ни- 
хояти замони умр; ва ба фатхи 
аввал ва сукуни чим (яъне ачл)* 
ба маънии барангехтан ва ба маъ
нии барои (аз «Кашф» ва «М унта
хаб» ва «К ан з»).

АЧДАЛ Joirl тоири шикорист, ки ба 
форсй онро 4 apF гуянд.

ИЧМОМ fl"-* осоиш додан сутурро 
барои саворй (аз «М унтахаб»),

ИЧХ.ОМ ft*rl боздоштан ва наздик 
ба халок расидан (аз «М унтахаб»),

АЧАМ ,-!-1 наййстонхо ва анбухихои 
дарахтон; ачама вохид (аз «М ун
тахаб» ва «Кашф»),

АЧРОМ ба маънии ачсом; м а
гар аксар итлоки ин лафз бар ка- 
вокиб ва чавохирот ва ахчор к у 
нанд ва бар ачсоми хайвонй ва на- 
ботй раво надоранд, магар ба нуд- 
рат дар ачсоми адвия ва аъзо.

АЧРИ FAJJPH МАМНУН ут'
савоби ( )  бенуксон.

АЧФОН olb-l пилкхои чашм ва му
хой мижгон.

АЧИЛЛА 4JUI ба маънии бузургон; 
ва ин чамъи  чалил аст.

АЧНИХ.А ***?I бозухои мургон ва 
бозухои одамиён; ва ин чамъи  ча- 
нох аст (аз «М унтахаб»),

АЧВИБА чамъи  чавоб (аз
«Шархи Усули акбарй»),

УЧУРА лафзи арабист, ба маъ
нии музд (аз «Бахори Ачам»),

АЧИННА * * * 1 Чамъи чинн галат аст, 
чаро ки ин чамъи  чанин аст; ва 
чамъи чинн чинна аст (билкаср ва 
нуни муш аддад; аз «М узил-ул-aF- 
лот» ва «М унтахаб»),

АЧНАБЙ бегона (аз «К анз»),

АЧЙ и » I бародари калон; ин лафзи 
туркист (аз «Латоиф») ва он чи 
дар баъзе нусах ба нн маънй ахя 
(ба хои муъчама) навиштаанд аз 
ралати котибон аст.

Фасли алифи мацсура маъа 
хои мухмала

Э*СО 1— 1 шумурдан ва забт кардан 
(аз «М унтахаб» ва «К анз»).

А\ИББО ба маънии дустон; ва 
ин чамъи  хабнб аст, ки ба маънии 
дуст бошад.

АХ.ЛО ширинтар.
Э*ЬЁ Ц-1 зинда кардан; ва номи 

китобест «Эхьё-ул-улум» аз имом 
М ухаммади Разолй рахматуллохи 
алайхи ва он китобро чахор арбоъ 
аст: як  рубъи он дар одот ва дув- 
вум дар ибодот, саввум дар мун- 
чиёт, ки дар он асбоби начот аст; 
чахорум дар мухликот, ки дар он 
баёни асбоби халок ва укуб ат  аст. 
Ва хар як аз арбоъи он мушта- 
мил аст бар дах  боб. Ва билфатх 
(яъне ахьё)* зиндагон ва ба маъ
нии кабилахо, махаллахо, ба ин 
маънй чамъи  хай аст (аз «М унта
хаб» ва «Ш амсй» ва «Фирдавс-ул- 
лугот» ва «Сурох»).

АХ.ШО 1АИ 0 1 1  чи дар сина ва ши- 
кам бошад аз дилу чигар ва меъ- 
да ва руда (аз «Кашф» ва «М ун
тахаб »).

ЭХ.ТИВО IjS-l гирд фуру гирифтан 
(аз «К ан з»).

ЭХ.ТИМО пархез кардани бе-
мор ва хнмоят кардан (аз «Кашф» 
ва «Латоиф»),

АХ,ЬЁНАН чамъи  хин; лекин
ба маънии гох-гох мустаъмал ме
ш авад ва насби он ба эътибори 
зарфият аст.

ЭХ.ТИЧОБ д ар парда шудан
(аз «М унтахаб» ва «Ш амсй»).

ЭХ.ТИСОБ нахй кардан аз
чизхое ки дар шаръ мамнуъ бо
шад; ва ба шумор овардан (аз 
«М унтахаб»).

АХ.ЗОБ v p,> l гуруххо (аз «М унта
хаб »),

ИХ.ОЛАТ c J l» l  хавола кардан ва 
хила кардан ва мухол гуфтан ва 
яксола шудан (аз «М унтахаб»),

АХ.САНТА сираи вохндн му-
заккари хознр аз боби афъол, ба 
маънии неку гуфтй; магар дар 
форсй той фавкониро мавкуф хо-



нанД ва ба маънии тахсин ва офа- 
рин мустаъмал куНанд.

ЭХ.ДОС нав пайдо кардан ва
билфатх, (яъне ахдос)* мардуми 
навнавон ва навхоста (аз «М унта
хаб »).

ЭХ.ТИЁН ниёзмандй; ба лаф
зи о ва р дан  ва доштан  ва афтодан 
мустаъмал (аз «Бахори А чам»).

АХ.ФОД iU»-l фарзандзодагон ва ба 
маънии ходимон низ (аз «М унта
хаб »).

ЭХ,К,ОД ба кина овардан касе
ро; ва билфатх (яъне ахкод)* ки- 
нахо (аз «М унтахаб» ва «Л ато
иф»).

УХ.УД кухест наздики М адина; 
ва ба фатхатайн (яъне ах ад )*  яке 
ьа касе ва якум ва рузи якшанбе; 
ва ба маънии ягона сигаи сифати 
мушаббах дар асл вахад  буда бар 
вазни х,асан ва вовро бар хилофи 
киёс ба хамза бадал сохта ахад 
хонданд ва итлоки ин лафз дар 
васфи хак  таоло кунанд на бар 
дигаре; ва ба ташдиди дол (яъне 
ахадд )*  тезтар (аз «М унтахаб» ва 
«Сурох» ва райра).

АХ.ВАР j y I марди сафедпуст, ки 
сиёхии чашми у багоят сиёх бошад 
ва номи Муштарй (аз «М унта
хаб »).

ЭХ.ЗОР j l" - l  хозир кардан (аз 
«М унтахаб»).

АХ.ЧОР цамъи  хдчар, ки ба
маънии санг аст.

АХ.БОР доноён (аз «Фирдавс-
ул-лурот»).

АХ.МАР j —l ба маънии сурх ва гохе 
ба маънии сахт ва зишт ояд, чу
нончи мавти ахмар мавти сахтро 
гуянд, яъне мавте ки дар он та- 
ассуф ва мотам бисьёр бошад ва 
мактулро низ гуянд (аз «М унта
хаб» хамин ба субут мерасад).

АХРОР j ' j ' 1 ба маънии озодагон; 
ин чамъи  х,У Р  аст (ки биззам) ба 
маънии озод бошад (аз «М унта
хаб» ва «Каш ф»); ва лакаби Убай- 
дуллохи Накшбандй, ки пири Мав- 
лавй Чомй буданд. Ва дар хаки- 
кат  лакаби эшон Хочаи Ахрор аст, 
чаро ки чун исмй~эшон Убайдул-

лох вокеъ гашт, Ки маънии он бан- 
даи кучаки худост; барои тадору- 
ки он Хочаи Ахрор лакаб карданд. 
Гохе лафзи Хоча дар истеъмол 
хазф кунанд.

ЭХТИКОР jl£b*l галла ба нияти га- 
ронй чамъ кардан, то ба нафъ фу- 
рухта ш авад (аз «М унтахаб» ва 
«Кашф»).

ЭХРОЗ устувор кардан ва ни-
гох доштан ва чамъ кардан (аз 
«М унтахаб» ва «К ан з»).

ЭХТИРОЗ пархез кардан ва
худро нигох, доштан (аз «М унта
хаб »).

ЭХТИБОС дар банд доштан
ва боздоштан ва бухл кардан ва 
бозистодани бавл ё  р о я т  (аз «М ун
тахаб» ва ««К ан з»),

ЭХСОС дидан ва дарёфт на-
мудан (аз «М унтахаб») ва дар 
баъзе. кутуби лурат навишта, ки 
эхсос дидан ва ба ламси бадан чи
зе маълум кардан ва он чи ба яке 
аз хавоси хамса дарёфта шавад.

АХМАЗ ба маънии туруш (аз
«М унтахаб») ва гохе мачозан  ба 
маънии нохуш ва душвор ояд.

ЭХТИЕТ -Ьи̂ -1 гирд фуру гирифтан 
(аз «К ан з»).

ЭХТИРОФ дар «Латоиф» ба
маънии дониш ва дар «М унтахаб» 
ба маънии пешаварй.

АХРУФ ^ j *■! чамъи  харф.

АХНАФ оь*\ качпо; ба тавре ки са
ри хар ду  по ба тарафи якдигар 
хамида бошад; ва номи бузурге 
дар нихояти фазлу камол аз зум- 
раи тобеъин (аз «М унтахаб»),

ЭХРОК, сухтан ва сузонидан
(аз «М унтахаб» ва «К ан з»).

ЭХТИРОК, 6 1 ^ 1  сухта шудан; ва 
ба истилохи ахли танчим нихон 
шудани яке аз панч ситоран сайё- 
ра сивои камар дар зери шуоъи 
хуршед ба сабаби бо хам шудан 
дар бурчи вох,ид (аз «М унтахаб»).

АХДОК мардумакхои чашм;
чамъи  хадак,а.

АХАК, <j»-l сазовортар ва лонктар
-  (аз «М ун тахаб»). -
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ЭХ.ТИКОК бо хам харошидан
ва бо хам дармолидан ва ковидан 
бо касе (аз «М унтахаб» ва Faftpa).

ЭХ.МОЛ JLwl бор бардоштан ва 
билфатх (яъне а\мол)* борхо ва
гароних.о (аз «М унтахаб» ва 
«К ан з»).

ЭХ.ТИЁЛ хила ангехтан (аз
«Латоиф» ва «М унтахаб» ва 
«Кашф»).

AX.BAJ1 J j » l  кажчашм, яъне касе ки 
як чизро ду бинад (аз «М унтахаб» 
ва F a i i p a ) .

АХ.ВОЛ Jljo-1 чамъи  кол ва холат, ки
ба маънии гашти хар чиз аст; ва 
ба чои муфрад низ оранд (аз 
«М унтахаб» ва «Сурох» ва «Бахо
ри А чам»),

ИХ.ЛИЛ сурохи закар (аз
«М унтахаб» ва «К ан з»).

ЭХ.ТИМОЛ бардоштан ва гу-
мон кардан (аз «М унтахаб» ва 
«Ш амсй»).

АХ.ЗАМ г>1 хушёртар ва донотар 
(аз «М унтахаб»).

ЭХ.ТИШОМ худованди ходи-
мон ва фавч будан; ва мачозан  
ба маънии шаъну ш укух ва ба 
маънии шарм доштан (аз «М унта
хаб »),

ЭХ.РОМ бар худ харом гардо-
нидани баъзе чизхои халол ва му- 
бохро чанд руз пештар аз зиёратн 
хонаи Каъба аз макомоти муайян; 
ва хамчунин дар айёми хач ва му- 
чозо эхром ба маънии ду чодари 
нодухта, ки дар айёми эхром яке- 
ро лунг ва тахбанд кунанд ва ди- 
гареро бар душ пушанд; ва дар «Б а
хори Ачам» навишта, ки эхром 
(билкаср) дар харам шудан ва дар 
урфи шаръ он аст, ки хочиён либо- 
си духта ва истеъмоли хушбу ва 
ислохи ришу бурут ва мучомаат 
ва гайра бар худ харом гардонанд; 
холо эхром бастан ба маънии кас- 
д у  ният кардан мустаъ.мал аст.

ЭХДОМ (1&-I устувор кардан; ва 
билфатх (яъне ахком) хукмхо ва 
фармонхои подшохй; ва номи ки- 
тоб дар усули фикх.

АХ.САНИ ТАК.ВИМ r'.j*' сг-*"1 неку- 
тар рост кардан ва кин оя е  ба маъ
нии сурати инсон.

ЭХ.ТИЧОМ устурахо задан бар 
узве барои хун кашидан (аз «Л а 
тоиф») .

АХ.МАРИ АКТАМ i* - 51 ба маъ
нии нихоят сурхи моил ба сиёхй 
ва F y 6 o p .

АХ.ШОМ навкарон ва хидмат-
горон (аз «К анз»).

АХ.ЛОМ хобхо; аз «К анз» ва
«М унтахаб» ба маънии хобхо ва 
аклхо ва бурдборихо.

АХ.ОСИН цг-10-! чамъи  ахсан; ба 
маънии хубихо.

ЭХ.ЗОН андухгин кардан; ва
билфатх (яъне а\зон)* андуххо 
(аз «М унтахаб»).

ЭХ.СОН зан хостани мард ва
шавхар кардани зан; ва устувор 
кардан ва хисор кардан ва пархез- 
гор шудан (аз «М унтахаб» ва 
«Канз») ва дар «Хиёбон» ва «Ш ар
хи Гулистон» навишта, ки эхсон 
дар асл ба маънии нигох доштан 
аз бадихо ва ин маъхуз аст аз 
\исн ва мачозан  ба маънии зан 
хостан мустаъмал аст.

ЭХ.ТИЗОН дар канор гириф
тан (аз «М унтахаб»).

АХ,ЬЁН вактхо (аз «М унта
хаб »),

ЭХДАЛХ.УСНАИН i**-l ба
маънии яке аз ду  некихо.

ИХ.НА ба маънии кина ва хашм 
(аз «М унтахаб» ва «Шархи Нисоб» 
ва «К ан з»),

УХДИЯ ба маънии чистон, ки
ба хиндй онро 'пахелй гуянд.

АХ.МАРИ КОНЙ y iU j—I сурхи мо
ил ба сиёхии мушобех ба лавни 
хун.

ЭХ.ТИЕЛЙ хилаангезй; зохи-
ран ёи тахтонй дар охир зоид аст 
аз олами саломатй ва фузулй, ча
ро ки эхтиёл худ масдар аст, хо- 
чат ба ёи масдарй надорад ва ин 
навъе аз тафрис аст.

АХ.АДЙ мансабдорй бошад аз
анвоъи мансабдорон ва ин аз ах- 
ди Акбар подшох аст (аз «Чарори 
хидоят») ва дар «Бахори Ачам» 
навишта, ки чамоъаи аКадиён тан- 
хо мансаби зот доранд ва савору 
пиёдаи мутаайинаи саркор бо худ 
надоранд, тамма каломуху ва гу-



янд, ки ахадй аз тарафи подшох 
барои ичрои хукме бар умаро му- 
тасаллит меш авад; ва баъзе мар
дум , ки ахдй (ба сукуни хо) г у 
янд сахех нест.

Фасли алифи максура маъа 
хои муъчама

ИХСО 1"1 хасй кардан (аз «Л ато
иф») .

АХИЛЛО ба маънии дустони
содик; ин чамъи  халил аст, ки ба 
маънии дуст бошад (аз «М унта
хаб »).

АХИССО l- i l  чамъи  хасис.
ЛХТАРИ НАВЗО киноя  аз

Уторнд, чаро ки Чавзо хонан Уто- 
рид аст.

ИХО »1»1 бародарй ва дустй кардан; 
масдар аст аз ахй, ё-ро хамза кар- 
данд (аз «М унтахаб»).

АХРАБ v j ' 1 вайрон; ва ба истило
хи арузиён вазни бахре, ки дар он 
харб вокеъ ш авад ва харб (бил
фатх) агарчи дар лугат ба маънии 
вайрон кардан аст, лекин ба исти
лохи аруз андохтани мим ва нуни 
«мафойлун» аст, «фойл» бимонад 
«маф ъулу» (ба замми лом), ки 
лафзи мустаъмал аст ба чои он ни- 
ханд. Чун аввал ва охири рукнеро 
андохтанд харобии тамом дар он 
рох ёфт, лихозо ахраб ном кар- 
данд.

УХУВВАТ ^> 1  ба маънии барода
рй, яъне бародар шудан ва ба 
касри аввал ва сукуни сони ва 
фатхи вов (яъне ихват)* ба маъ
нии бародарон (аз «М унтахаб» ва 
«Каш ф »).

«ИХТИЁРОТ» o b U i l  номи китобест 
дар илми тиб дар баёни хавоси 
адвия, онро «Ихтиёроти бадей» низ 
гуянд.

УХТ ^ 1  хохар.
АХАВОТ хохарон.
ИХТИЛОЧ паридани узв, яъне 

Частани андом.
АХ £1 бародар, ки~дар асл ахв буд 

ва ба форсй ба маънии офарин; ва 
биззам (яъне ух )*  ба маънии буи-

дан; ва ух (биззам) дар туркй ба 
маънии тир, ки аз камон меандо- 
занд (аз «Латоиф» ва гайра).

АХ-АХ £1 £1 ба маънии хуш, чуиои- 
ки дар арабй тубо ва бах-бах гу 
янд; ва низ калимае, ки ба макоми 
таассуф гуянд (аз «Латоиф» ва 
«Бурхон»).

УХДУД i j a i l  шигофхои замин ва 
кух, ки ба дарозй бошад (аз 
«М унтахаб» ва «Латоиф»),

АХЗ *У-1 гирифтан (аз «М унтахаб»).
ИХОЗ ба маънии гирифтан ва 

ба маънии толоб, ки дар биёбон 
бошад ва ба маънии замин, ки ба 
чихати худ  аз подшох гирифта бо- 
шанд (аз «М унтахаб»); ва ба фат
хи аввал ва хои муъчамаи мушад- 
дад (яъне аххоз)* ба маънии сахт- 
гиранда ва бисьёргиранда.

АХТАР ситора ва ба маънии
фол ва шугун ва ба маънии толеъ 
ва илми дироят; ва номи фириш- 
тае, ки дар олами омин омингуён 
мегардад. Хар дуое, ки ба омини 
у баробар вокеъ мешавад ба ичо- 
бат мерасад (аз «Латоиф» ва 
«М усталахот» ва «Бурхон»),

АХЗАР ба маънии сабз, ки ран
ги маъруф аст.

ИХБОР хабар додан; ва бил
фатх (яъне ахбор)* чамъи  хабар 
аст; ва ба маънии аходиси набавй 
ва таворих низ меояд. Ва лафзи 
ахборнависй билфатх аст, на ба 
каср (аз «М унтахаб»).

ИХТИБОР .А—*-! хабар гирифтан ва 
ба маънии имтихон ва озмудан.

ИХТИЕР баргузидан ва ба
маънии мухтор хам омада.

ИХТИСОР ->1"! ба истилохи ахли 
маонй суханро калилуллафз ва ка- 
сирулмаънй овардан ва ин бехтар 
аст. Ва иктисор зидди ин аст ва 
он бад аст.

АХТАРШИНОС муначчим
(аз «Бурхон»),

АХРАС cr-j' 1 ба маънии гунг, яъне 
инсони бенутк (аз «М унтахаб» ва 
«К ан з»),

АХАС(С) ц-il ба маънии забунтар ва 
хортар (аз «М унтахаб» ва «Ш ам
сй» ва «К ан з»),



АХФАШ J H -1 дар асл лурат ба 
маънни заифчашм, ки аз равшании 
офтоб хичобталаб бошад; ва номи 
марде аз аиммаи лурат ва сарфу 
нахв ва кироат.

АХАС(С) хостар.
АХМАС миёни кафи по, ки бо

замин мулхак наш авад (аз «М ун
тахаб» ва «Кашф» ва «К анз»).

ИХТИЛОТ омехтан ва табох
шудан (аз «М унтахаб»).

АХЛОТ AiUI чамъи  хилт; ва номи 
шахр дар Рум ва дорухои хушбу 
(аз «М унтахаб» ва райра).

ИХТИРОЪ f .l .r 'l  пайдо кардан чи- 
зеро, ки пештар аз у мисли он 
пайдо нашуда бошад ва ин муш- 
так  аст аз харъ (билфатх), ки ба 
маънии шигофтан аст.

АХЛОФ пасмондагони мурда
ва фарзандони саодатманд ва ин 
чамъи  халаф (ки ба фатхатайн) 
бошад ба маъшги фарзанди солех, 
ки баъди мавтн падари худ ба са- 
лохият монда бошад; ва чамъи 
халф (ки ба фатхи хо ва сукуни 
лом аст) ба маънии фарзанди ран- 
ри солех хулуф меояд (ба зам- 
матайн); ва гохе ихлоф низ меояд, 
чунончи ифлос ч^мъи фале омада 
(аз «М унтахаб» ва «Шамсй» ва 
шурухи «Нисоб»).

ИХТИТОФ рабудан хамчу
барк,.

АХАФ(Ф) сабуктар.
ИХТИНОК гулу гирифтан ва

гулугирифта шудан (аз «Латоиф» 
ва «М унтахаб»).

АХОК ба маънии бародари ту; 
ва ин лафз мураккаб аст аз ах 
ва кофи хитоб. Ва инро ба коидаи 
нахв дар холати насб ба алиф ва 
дар холати рафъ ба вов ва дар 
холати чар ба ёи тахтонй нави- 
санд.

АХТАЛ J i i l  номи шоире машхур аз 
араб (аз «М унтахаб»).

ИХТИЕЛ гарданкашй кардан
ва хиёл кардан (аз «М унтахаб»).

АХВОЛ чамъи  хол аст, ки ба
маънии бародари модар ва алами 
лашкар ва нуктаи сиёх бошад, ки 
бар андом бувад.

АХЗАМ г>-1 мори нар; ва номн чад- 
дн Хотами Тойи, ки уро падараш 
ок карда буд (аз «М унтахаб» ва 
шурухи «Нисоб»)..

7 АХРАМ f j~l  касе ки девораки би- 
J нии у бурида бошанд ва бинибури- 
'  д а ; ва ба истилохи аруз вазни 
* бахре ки харм дар он вокеъ ша

вад. Ва харм (билфатх) агарчи 
дар лурат ба маънии девораки би- 
нй буридан аст, лекнн ба истилохи 
аруз андохтани мими «мафойлун» 
аст «фойлун» бимонад. «Мафъу- 
лун», ки лафзи мустаъмал аст ба 
чои он ниханд. Андохтани мими 
«мафойлун»-ро ба буридани бинй 
ташбех карданд.

АХМ f it  чинн пешонй ва абру (аз 
«Чарори хидоят»).

АХШАМ касе ки идроки буи
хуш ва буи бад накунад (аз «Л а 
тоиф»).

ИХВОН с>1>1 ба маънии бародарон; 
ин чамъи  ах аст, ки дар асл ахв 
буд. Вове ки дар вохид ба чихати 
тахфиф хазф шуда буд дар хола
ти чамъ авд кард. Ва ин бар ваз
ни феълон (билкаср) аст, чунончи 
гизлон ва сирдон ва тичон чамъи  
газол ва сурад ва точ. Пас касоне 
ки ихвон-ро билфатх (яъне ах- 
вон)* хонанд хатост.

АХТОН чамъи  хатан, ки (ба
фатхатайн) ба маънии домод аст.

АХДОН дустон; чамъи  хидн
(билкаср), ки ба маънии дуст аст.

АХТАР ШУМУРДАН ^  ки
н о я  а з  бедор мондан.

АХТАР ДАР ПИРАХАН КАРДАН
с ->4 беором ва бе- 

карор кардан.
ИХТИСОН cjL-ii-l номи подшох, ки 

мамдухи Хоконй ва Низомист.
ИХОЗА »il»l обгир ва толоб (аз 

шурухи «Нисоб» ва «Канз» ва 
«М ун тахаб»).

АХТАХОНА тавилаи аспон
(аз «М усталахот»).

АХЧА ба маънии резаи зар ва
рупия; ва акча (ба коф) низ гу 
янд ва ин лафзи туркист.

АХБИЯ номи манзили бисту
чахорум аз манозили Камар ва он
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чахор ситора аст нахс (аз «М ун
тахаб» ва Fafipa).

АХМА «*il чин ва шиканч (аз «Б а
хори Ачам»),

УХКАСМААНДОЗЙ i*jW I 
лафзи туркист; тирн бозгаштй за 
дан (аз «Чарори хидоят»),

АХЕФЙ ба маънии бародаро-
не, ки падари хар яке алохида ва 
модар вохид бошад (аз «Канз») ва 
аллотй, бародароне ки модари хар 
яке алохида ва падар вохид бо
шад; ва аъёнй он ки дар модару 
падар шарик бошанд.

АХЙ у » ! ба маънии бародари ман.
АХТИ I мансуб ба ахт, ки к,ав-

мест хуснхез.

Фасли алифи мак,сура маъа 
доли мухмала

УДАБО Ц>1 ба маънии адабдиханда- 
гон; ва ин чамъи  адиб аст.

и д д и о  1*->1 даъво кардан ва орзу 
кардан (аз «М унтахаб»).

АДО Ы расонидан ва гузордан ва 
баён кардан; ва ин масдар нест, 
магар ба маънии масдар меояд. Ва 
ба форсй хубии харакоти маъшук, 
в а  рамзу ишора ва ба маънии овоз 
низ меояд.

АДНО U il. наздиктар ва забунтар; 
бар такдири аввал аз дунув, бар 
такдири сонй аз диноат аст (аз 
«М ун тахаб»).

АДАБ v *1 андоза ва хадди хар чиз 
нигох доштан; ва ба маънии до- 
ниш ва таври писандида ва улуми 
арабия мисли сарфу нахв ва маонй 
ва баён ва бадеъ (аз «М унтахаб» 
ва «Бахори Ачам» ва «М уайид»).

АДОТ ба маънии олати хусули 
чизе ва дастафзор ва силох; в^ ба 
истилохи илмй ба маънии харф, ки 
дар мукобалаи исму феъл бошад. 
Ва он лафзест, ки бад-он исмро ба 
феъл рабт диханд; ва адоти таш- 
бех ба маънии лафзе, ки бар таш- 
бех далолат кунад, чунончи дар 
форсй лафзи чун ва чу ва монан- 
ди он хар яке аз ин алфоз олат 
аст барои хусули ташбех (аз «М ун
тахаб» то лафзи чизе).

АДАВОТ o l j i l  ба маънии олоти ху
сули чизе; ва ин чамъи  адот аст 
(аз «М унтахаб»).

и д м о н  ^Lol печидани чизе; ва но
ми санъати шеърй, ки дар каломи 
савк, муддао мутазаммини муддаои 
дигар бошад, чунонки дар ин байт:

Он чи тират мекунад бар чони хаем
Мекунад теги ту бо фарци сарон.

ИДБОР jt . i l  пушт додани давлат 
(аз «М унтахаб» ва райра).

АДВОР J j i l  гардишхои фалак, яъне 
замонахо (аз «М унтахаб»).

ИДРОР j M  равон шудан ва рех- 
тани борони тунд ва бавл кардани 
паёпай; ва бор-бор инъому бах- 
шиш намудан (аз «М унтахаб» ва 
«Кашф» ва «Сурох» ва «Канз») ва 
дар «Хиёбон» навишта, ки идрор 
дар асл чорй сохтан аст. Ва дар 
урф ба маънии вазифа ва ротиб ва 
рузина' мустаъмал.

ИДДИХОР захира кардан (аз
«М унтахаб»); дар асл изтихор 
( j t » i l ) буд; золи муъчама ва тон 
фавконй хар ду  ба ду  доли мухма- 
латайн бадал шуда мудрам шуда- 
анд.

ИДБЕР имолаи  идбор; ва гохе
барои риояти кофия ба ёи маъруф 
низ хонанд (аз «Латоиф»).

АДНОС чиркхо; ва ин чамъи
данис аст, ки ба форсй онро чирк 
ва ба хиндй майл гуянд (аз 
«М унтахаб» ва райри он).

ИДРИС i_ri.pl номи пайрамбаре, ки 
ба хаёт дар чаннат рафтанд (аз 
«Латоиф» ва «Бурхон»),

АДАК, i>l дакиктар, яъне мушкил- 
тар.

ИДРОК дарёфтани ашьёи рай
ри махсус.

А Д А Л (Л ) J i l  далелтар ва рахна- 
мотар.

ИДЛОЛ ноз кардан (аз «М ун
тахаб »).

АДХАМ ба маънии сиёх; ва ба 
маънии аспи сиёх ва мори сиёх; ва 
ба маънии банди оханй, ки дар 
пои мучримон андозанд; ва номи 
падари Иброхими Балхй, ки валии
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комил буданд (аз «М унтахаб» ва 
«Латоиф »).

АДИМ мутлак. пусти дабборат- 
дода ва ба маънии пусте ки онро 
будор гуянд; ва ба маънии руй ва 
аввали хар чиз, чунончи: адиму- 
ларз ба маънии рун замин ва ади- 
муззухо ба маънии аввали чошт; 
ва ба маънии таом бо нонхуриш 
(аз «М унтахаб» ва «К анз»),

ИДОМ f'W нонхуриш, ки ба хиндй 
салун гуянд (аз «М унтахаб» ва 
шурухи «Нисоб»).

ЯДРОМ fl*il хурдани чизе бе чови- 
дан; ва лигом дар дахани асп кар
дан; ва харферо дар харфе овар- 
дан (аз «М унтахаб»).

АДЬЕН оЧа| цамъи  дин (аз «М унта
хаб »).

АДВАН каминатар ва хакиртар 
ва наздиктар (аз «М унтахаб»).

АДКАН хокистарранг (аз «Л а 
тоиф») ва дар «М унтахаб» ранге, 
ки ба сиёхй моил бошад.

ИДМОН c)Lol доим кардан кореро 
(аз «Канз») ва дар «М унтахаб» 
пайваста'ш ароб хурдан.

АДХИНА дудхо; ва ин чамъи  
духон аст, ки (ба зам) ба маънии 
дуд  бошад.

УДРА »j Î бузург шудани хоя аз 
хадди худ ба сабаби марази бод 
ва рутубат (аз шархи «Нисоб»).

АДАК.ЧА лафзи туркй; навъе
аз ороиши паланги хоби умаро: ва 
он чодире бошад сафед баробари 
паланг, ки хар чахор тарафи он 
порчаи рангин ба арзи ним заръа 
(дар лурат даръа — ч о п  шу- 
дааст, ки ралати махз аст)*  ба 
тавре дузанд, ки вакти густурда- 
ни он пояи паланг бад-он пушида 
нашавад ва бар он порчаи рангин 
ба калобатун анвоъи накшу нигор 
дузанд. Чун онро бар паланг гус- 
турда болои он тушак ва чодир 
кашанд, он порчаи мунаккаши маз
кур аз хар чахор тараф дар миё- 
наи хар чахор пояи паланг мутта- 
сили фарши замин овезон бошад.

АДЪИЯ чамъи  дуъо аст; ва
ёи тахтониро муш аддад хондан ха- 
тост.

АДЪИЯ И МОСУРА >;у I- V 4' ба
маънии дуохое, ки аз расул сал- 
лаллоху алайхи ва олихи ва сал- 
лама манкул аст.

АДИЛЛА *Ы чамъи  далел аст.
АДОНЙ y W  ба маънии наздикта- 

рон ва каминатарон (аз «М унта
хаб »).

t
Фасли алифи максура маъа 

золи муъчама

ИЗО IM ба маънии чун ва ба маъ
нии вакте ва ба маънии пас ва ба 
маънии ногох (аз «К анз»).

АЗО i#il бар вазни бако; ба маъ
нии изо додан ва ранчонидан (аз 
«М унтахаб»).

АЗКЙ зирактар (аз «К ан з»),
ИЗХОБ v 1*4! бурдан ва равон кар 

дан ва зарандуда кардан аз бе- 
рун (аз «М унтахаб» ва «Ш амсй»),

ИЗНОБ tjU il гунох кардан; ва бил
фатх (яъне азноб)* думхо, чаро 
ки дар ин сурат чамъи  занаб аст; 
ва гохе мачозан  ба маънии банда- 
гон ва канизон ва лавохик бошад 
(аз «Латоиф»),

ИЗОАТ оеЫ  ошкоро кардан (аз 
«Зубдат-ул-ф авоид»).

АЗИЯТ оЛ| озор ва ранч.
ИЗХИР у-'ьI гиёхест хушбудор, ки 

ба хиндй онро мирчия гуянд (аз 
«М унтахаб» ва райри он).

ИЗХОР jU il захира ниходан ва за- 
хира кардан.

ИЗКОР j l f i l  ёд додан; ва билфатх 
(яъне азкор)* ёд карданхо (аз 
«М ун тахаб»).

АЗФАР ба маънии тезбу (аз
«М уайид» ва «М унтахаб» ва 
«Кашф») ва дар «Сурох» ба маъ
нии холис.

АЗЬЕЛ J l j i l  доманхо.
А ЗА Л (Л ) J i l  залилтар.
ИЗЛОЛ J'ilil хор кардан (аз «М ун

тахаб »),
АЗХОН чамъи  зехн.
ИЗЪОН фармонбардорй ва

итоат (аз «М унтахаб» ва «К ан з»),



АЗРАБИЦОН м уарраби  Оза-
рободгон, ки номи шахрест; ва 
маънии таркибни он оташобод, чун 
дар он шахр оташхонахо бисьёр 
буданд, лихозо бад-ин нем мавсум 
шуд. Ва баъзе чунин навишта, ки 
Огур ном подшохе дар он чо ма
ком карда фармуд, ки хама лаш- 
кар дар доман хок оварда пушта 
созанд. Ва худ низ шарик шуд. 
Чун пушта бузург шуд, номи он 
Озарбойгон кард, чи дар туркй 
озар баландро гуянд ва бойгон чои 
тавонгаронро гуянд. Муарраби 
мачмуъа Озарбойчон шуд (аз «Р а-

■ шидй»),
УЗН//УЗУН ср! гуш (аз «Бахр-ул- 

чавохир» ва «М унтахаб» ва «Канз») 
ва билкаср <яъне изн)* ба маънин 
амр ва фармон.

Фасли алифи мак,сура маъа 
рои мухмала

ИРТИК.О иЫ боло рафтан (аз 
«М унтахаб» ва «К анз»).

и р ч о  Ц-jl умедвор кардан ва пас 
афгандан ва наздик омадани рох; 
ва билфатх (яъне арчо)* карона- 
хо, ба ин маънй чамъи  рачо//ричо 
аст, ки ба маънии канора ва та- 
раф бошад (аз «Латоиф» ва 
«Ш амсй»).

ИРТИЧО 4 “"jI умед доштан (аз 
«М унтахаб»).

ИРДО b jl халок кардан (аз «М ун
тахаб» ва «Латоиф»).

УРМИЁ L..J номи Хизр алайхисса- 
лом; ва баъзе гуянд, ки номи Иль- 
ёс алайхиссалом (аз «М унтахаб» 
ва «Бурхон»).

ИРХО bJ-jl сует кардан ва фуру гу- 
зоштан (аз «Кашф» ва «Сурох» ва 
«К анз» ва «М унтахаб»); ва архо 
(ба фатхи аввал) дар туркй пушт- 
ро гуянд.

ИРВО Ij j I сероб кардан ва равон 
кардан (аз «Канз» ва «М унтахаб»).

ЙРТИЗО писандидан (аз
«Кашф» ва «К анз») ва дар «М ун
тахаб» ба маънии хушнуд шудан.

АРНАБ харгуш (аз «М унтахаб» 
ва шурухи «Нисоб»),

ИРТИЕБ дар шак афтодан
(аз «М унтахаб» ва «Латоиф»).

ИРБ v j 1 ба маънии хочат (аз 
«М унтахаб» ва шурухи «Нисоб» ва 
«К анз»).

УРЕБ ч и ' качй ва кач рафтан (аз 
«Латоиф »); ва ин имолаи  вуроб 
( v ' j j  ) аст баъди ибдоли вов ба 
Хамза.

АРБОБ v k -»1 лафзи арабист; цамъи 
раб (б ), ки ба маънии парвариш- 
кунанда аст, магар лафзи арбоб 
ба маънии сохибон ва шурафо ва 
худовандон мустаъмал мешавад. 
Ва ба истилохи ахли вилоят раиси 
дехро гуянд ба игмози назар аз 
маънии чамъ (аз «М усталахот» ва 
гайри он).

ИРТИКОБ гунох кардан ва
шуруъ ба кори номашруъ кардан 
ва савор шудан бар чизе (аз 
«М унтахаб» ,в а  «Канз» ва «Су- 
рох»).

АРОИБ vr-'U ба маънии хочатхо, 
ин ч^мъи ирб аст (ки билкаср бо
ш ад).

УРДИБИХИШТ o i *  номи мо- 
хи шамсй, ки ба хиндй мутобики 
он четх аст; ва ин мураккаб аст 
аз урд, ки ба маънии монанд ва 
назир аст ва бихишт ва ё ( i J ) 
аз ишбоъи касраи изофат пайдо 
карданд, пас маънии мураккаб 
монанди бихишт шуд. Чун ба Эрон 
ва Турон дар ин мох иштидоди 
бахор мешавад, лихозо ба ин исм 
мавсум шуд. Ва номи рузи саввум 
аз хар мохи шамсй (аз «Чахонги-

/рй» ва «Рашидй» ва «Кашф» ва 
«Бурхон» ва «М уайид»).

ИРОАТ o iU  бар вазни ичобат, ба
маънии намудан (аз «К анз»).

ИРОХАТ осу дан ва осоиш до
дан ва ба шаб чаронидан ва ган
да шудан ва мурдан ва буи чизе 
дарёфтан (аз «М унтахаб»).

ИРОК.АТ рехтани об ва гайра.
АРБОБИ ХУЧЧАТ ^ н о я

а з  ахли мантик.
И PC ‘i ' j l  мероси восил ва кори к а 

дим, ки ба варосат ба дигаре ра- 
сад; ва бакияи чизе ва хокистар; 
ва билфатх (яъне арс)* оташ аф- 
рухтан (аз «М унтахаб»).



АРЧ £->1 дар форсй ба маънии ки- 
мат, зеро ки дар асл арз ( j J  ) 
буд, зои муъчамаро ба чим бадал 
кардаанд. Ва мачозан  ба маънии 
мартаба ва кадр ; ва ба арабй ба 
фатхи аввал ва касри рои мухма- 
ла (яъне арич)*, хар чиз, кн хуш- 
будор бошад (маънии форсй дар 
«Чахонгирй» ва «Сурурй» ва «Фир- 
давс-ул-лугот» ва маънии арабй 
аз «М унтахаб» ва шурухи «Нисоб» 
ва «К анз») ва дар «Бурхон» ба 
маънии каргадан низ навишта.

ИРТИЧОЧ ба маънии чунби-
дан ва ларзидан (аз «М унтахаб» 
ва «Латоиф»).

УРГАНЧ номи шахр аз Ху-
росон, ки ба худуди Мовароун- 
нахр пайваста аст (аз «Бурхон») 
ва дар «Рашидй» навишта, ки тур- 
кон Чурчонияро гуянд, ки пойтах- 
ти Хоразм аст.

ИРТИБОХ сЧЫ суд гирифтан дар 
тичорат.

АРВОХ ба маънии малоик ва
ба маънии руххо.

ИРТИЁХ t 1? Л ба маънии шод шу
дан (аз «Кашф» ва «Канз» ва 
«М унтахаб»).

АРЧМА НД  бар вазни накш-
банд, ба маънии сохибкимат ва 
мачозан  ба маънии сохибмартаба 
ва гнромикадр ва азиз; ва ба зам 
ми чим (яъне арчуманд ) *  хондан 
хатост (аз «Бурхон» ва «М адор» 
ва «М уайид» ва «Кашф» ва «Ч а
хонгирй» ва «Сурурй»).

УРМУЗД *>.>1 ситораи Муштарй ва 
номи рузй аввал аз хар мохи шам
сй (аз «Бурхон» ва «Раш идй»).

АРД >jl ба маънии кахр ва хашм; 
ва биззам (яъне урд)*  ба маънии 
монанд ва назир; ва билкаср 
(яъне ирд)* номи рузй бисту пан- 
чум аз хар мохи шамсй (аз «Ч а
хонгирй» ва «Рашидй» ва «Б ур
хон»); ва Ардашер лакаби подшо- 
хе аз маънии аввал ё аз сонй му- 
раккаб аст.

АРВАНД ^3J  номи кух, кн онро 
Алванд низ гуянд.

ИРТИДОД рад шудан ва аз
ислом баргаштан (аз «М унтахаб»).

АРМАД сохибрамад, яъне касе  
ки чашми у дард кунад бо сурхй 
ва сайлонн об.

АРШАД рохи рост ёбаидатар.
ИРТИЁД чустан ва талаб кар

дан (аз «М унтахаб»).
ИРШОД рохи хак намудаи.
АРЧАНД ба маънии харчанд.
АР J  ба маънии агар.
АРДАШЕР мураккаб аз лаф

зи ард (билфатх), ки ба маънии 
хашм ва кахр, ё аз лафзи урд  
(биззам), ки ба маънии монанд ва 
назир аст. Ба хар такдир л акаб »  
Бахман ибни Исфандиёр аст. Чун 
чаддаш Гуштосп уро бисьёр далер 
дид бад-ин лакаб м улаккаб  кард;, 
ва низ лакаби Сосон ибни Сосон,. 
ки набераи Бахман ва духтарзо- 
даи Бобак буд ва уро Аэдашери 
Бобакон низ гуянд ба алиф ва ну- 
ни нисбат (яъне он;* аз «Рашидй» 
ва «Чахонгирй» ва «Бурхон* ва  
«Кашф»).

УРМУЗ номи рузй аввал аз хар  
мохи шамсй (аз «Бурхон» ва «Р а- 
шидй»).

АРЗИЗ j i i J  ба маънии калъй, к »  
онро ба хиндй ранг гуянд.

АРУЗ(3)//УРУЗ i J  ба маънии би- 
ринч, ки раллаи маъруф аст; ва ба 
фатхи аввал ва сукуни рои мух- 
мала ва зои муъчамаи мавкуф 
(яъне арз)* дар форсй ба маънии 
кнмат (аз «М унтахаб» ва шурухи 
«Нисоб» ва шурухи «Тухфат-ул- 
прокайн» ва «К анз»).

АРАШМИДУС номи хаки-
мест (аз «Бурхон»).

АРАС номи шахр ва рудест ка- 
нораи Озарбойчон (аз «М адор-ул- 
афозил»),

АРАСТОТОЛИС вазнри
султон Сикандар ва Арасту мухаф
фафи хамин аст ва ин лафзи юно- 
ннст.

АРАШ J - j I аз оринч то сарангуш- 
тон; ва номи шахр ва навъе аз чо- 
маи сабзранг. Ва ба фатхи аввал  
ва касри сонй (яъне ариш)* ба 
маънии окнл ва зирак ва ба маъ
нии анчуман (аз «Чахонгири» ва 
«Кашф» ва «Латоиф» ва «Бурхон»
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ва райра); ва дар «М унтахаб» на
вишта, ки микдори хар д у  дасти 
одами, ки баробари комати одам 
аст. Ва ба арабй ба фатхи аввал 
ва сукуни рои мухмала (яъне 
арш )* ба маънии барангехтани 
фитна ва наиг ва дияти чирохат 
(аз «М унтахаб» ва «Латоиф» ва 
«К ан з»).

ИРТИЪОШ ба маънии ларзи-
дан (аз «М унтахаб» ва «Латоиф» 
ва «К ан з»).

ИРМОЗ J-L-jt ба маънии сухтан аз 
реги гарм (аз «К анз»),

АРЗ иМ замин; бояд донист, ки бар 
садади хисоб маълум кардаанд. ки 
доираи азима, ки бар Замин фарз 
кунанд, хашт хазор фарсах аст. 
Хар фарсахе се мил ва кар мил се 
хазор газ ва хар газе сию д у  ан- 
гушти мазмум ва хар ангушт мик
дори арзи шаш чави муътадил. Ва 
кутри арз духазору понсаду чих,и- 
лу панч фарсах аст. Такрибан, ки 
хафтхазору шашсаду сию панч мил 
мешавад. Ва он чн ба иттифоки 
чанд кутуби муътабара ба тафову- 
ти калил дарёфт шуда ин аст, ки: 
масохати тамоми кураи арз шаш 
куруру бист лаку сихазору дусаду 
бист мил аст. Ва масохати маъму- 
ра аз рубъи маскун як  куруру чи
хил лаку сихазору дусаду бист мил 
аст. Ва буъди мукаари фалаки К а
мар аз маркази олам чихилу як 
хазору -нухсаду сию шаш фарсах 
аст. Ва буъди мухаддаби фалаки 
Камар, ки мукаари фалаки Уто- 
рнд аст, аз маркази олам хаштоду 
панч хазору хафтсаду се фарсах 
аст. Ва буъди мукаари фалаки 
Шаме як лаку чихил ва бнетхазору 
хаш тсаду хаштоду ду  фарсах аст. 
Ва буъди мухаддаби фалаки саво- 
бит, ки мукаари фалаки аъзам бо
шад, сию хашт лаку  бисту чахор 
хазору сесаду нух фарсах. Аммо 
буъди мухаддаби фалаки аъзам ба 
хаддест, ки онро ба чуз худой та- 
оло кас намедонад. Ва хамчунин 
маълум шуда, ки кутри офтоб 
хафдах хазору понсаду сию хашт

,  фарсах аст. Ва чирми вай сесаду 
бисту шаш баробари Замин аст. 
Ва назди баъзе яксаду шасту шаш 
бор монанди Замин аст. Ва кутри 
Камар хафтсаду сию як фарсах 
аст. Ва чирми вай судсу субъи

чирми Замин аст валлоху аълам 
биссавоб.

Ва баъзе арбоби. тадкик чунин 
навиштаанд, ки тамоми доираи к у 
раи Замни хашт хазор фарсанг 
аст. Ва ба хисоби курух бисту ча
хор хазор курух. Тули рубъи мас
кун аз машрик то ба марриб д у 
воздах хазор курух ва арзаш аз 
чануб то шимол навад дарача, ки 
шаш хазор курух бошад. Ва хар 
курух чахор хазор газ ва хар газ 
бисту чахор ангушт ва хар ан
гушт шаш чав ва хар чав шаш 
муи ёли асп.

Бидон, ки масохати маъмураи 
Замин, ки рубъи маскун бошад 
чихилу шаш лаку хафтоду шаш 
хазору хафтсаду чихил фарсанг аст. 
Бидон, ки хар дарачаи Замин шас
ту шаш куруху д у  разору шашса
д у  шасту шаш газу  шонздах ан
гушт аст. Шастум хиссаи дарачаро 
дакика гуянд ва масофати хар да- 
кикаи Замир як куруху чахорсаду 
чихилу чахор газ; ва хар дакика- 
ро шаст сония бошад. Ва масофа
ти хар сония хафтоду чахор газу 
як ангушт. Ва бидон, ки тули хар 
бурчи фалак ей дарача бошад. Ва 
арзи хар бурч яксаду хаштод д а 
рача ва паймоиши тули бурч як 
куруру хафдах лаку  хафтоду шаш 
хазору дусаду хаштоду хафт фар
санг. Ва бидон, ки хар бурчи фа- 
лакиро шаст дарача бошад ва пай- 
монши хар дарачаи фалакй се ла
ку  наваду д у  хазору панчсаду чи
хилу ду  фарсанг аст. Ва паймоиши 
дарачаи фалакй ба хисоби курух 
ёздах лаку хафтоду хафт хазору 

^  шашсаду бисту шаш курух аст. Би
дон, ки хар дарачаро шаст дакика 
бошад. Паймоиши дакикаи фалакй 
ба хисоби курух нуздах хазору 
шашсаду бисту шаш курух аст. 
Бидон, ки дарачаи Осмон хафтдах 
хазору шашсаду чихилу шаш баро
бари дарачаи Замин аст. Пас аз 
ин зохир шуд, ки фалаки савобит 
хафдах хазору шашсаду чихилу 
шаш баробари Замин аст, валло
ху аълам биссавоб. Паймоиши З а 
мин ба таври хука^ои Хинд чунин 
аст, ки: арзи хашт муи ёли аспро 
як чав ва арзи хашт чавро як ан
гушт ва бисту чахор ангуштро як 
даст ва чахор дастро як данд ва 
дах  дастро як  боне ва бист бонеро 
як  тавсан ва дах хазор дандро ку-
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рух, яъне хашт хазор дастро як 
курух номанд ва чахор курухро як 
чавчан ва сад чавчанро як дес, 
яъне чахорсад курухро дес гуянд 
ва сад десро як манзил ва сад 
манзилро як кханд ва нух кхандро 
тамоми Замин.

ИРТИБОТ бастан чизеро бо
чизе дигар.

ИРНОЪ L\+j\ чизеро ба суи чизе му- 
таваччех гардонидан.

ИРТИНОЪ бозгардонидан.
ИРТИФОЪ £.1*7J  баландй ва баланд 

шудан ва аз чой баромадан (аз 
«Канз» ва «М унтахаб») ва дар 
«Хиёбон» ба маънии баланд шудан 
ва бардоштани галла ва мачозан  
ба маънии махсул ва хосили зиро- 
ат ва хосили мулк тамма калому- 
ху; ва ба маънии дафъ ва дур 
кардан.

АРБОЪ манзилхо ва хонахо;
чамъи  рабъ (билфатх), ки ба маъ
нии хона аст ва низ чамъи  рубъ 
(биззам).

АРОЧ.ИФ бехудагон ва су-
ханхои дуруру беасл ва ин чамъи  
ирчоф аст (аз «К анз» ва «М унта
хаб »),

ИРТИШОФ o liJ j l  макидан (аз 
«М унтахаб» ва «Латоиф»).

АРАК, o jI бехобй ва бедорй; ва 
ташдиди коф (яъне аракк,)* борик- 
тар ва шаффоф (аз «М унтахаб» ва 
«С урох»).

ИРТИФОК, ( jl i l j l  ба маънии рафо- 
кат  кардан ва бар орннч такья 
кардан (аз «М унтахаб»).

АРЗОК чамъи ризк.
АРШАК, хушкоматтар ва зебо- 

андомтар.
УРМОК, о М  масдари туркй, ба 

маънии задан (аз шархи «Нисоб»).

АРОК китъаи замин ва ба маъ
нии дарахти пелу, ки аз бехи он 
мисвок созанд (аз «М унтахаб» ва 
«Точ-ул-асомй»).

АРК J j I хар калъае, ки маскани 
подшох бошад; ва ин лафзро баъ
зе ба замматайн (яъне урук)*  на- 
виштаанд ва баъзе ба зиёдати алиф 
гуфтаанд; ва дар «Рашидй» ва

«Чахонгирй» навишта, ки арк (ба 
фатхи аввал ва сукуни сонй) хар 
калъае, ки даруни шахр бошад ва 
номи вилоятест; ва дар «Бурхон» 
ба фатхи аввал ва сукуни сонй ва 
кофи форсй (яъне арг)* ба маънии 
калъаи кучак.

АРОИК ба маънии тахтхо;
чамъи  арика (аз «К анз» ва «М ун
тахаб »).

УРДАК лугати туркист, ба маъ
нии мурробй (аз «М усталахот»).

АРТАЧ.АК ба маънии барк (аз
«Чахонгирй» ва «Бурхон») ва со-
хиби «Рашидй» билкаср (яъне ир- 
тачак)*  навишта.

АРТАНГ isCu jI нигорномаи Монй ва 
номи бутхона ва сафха ва тахтаи 
наккошон (аз «Рашидй» ва «Кашф» 
ва «Бурхон»).

АРЖАНГ «CJjjl номи наккоше аз 
Чин, ки назири Монй буд; ва хар 
китобе, ки сувар ва ашкол дошта 
бошад (аз «Рашидй») ва дар «Б ур
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рух, яъне хашт хазор дастро як 
курух номанд ва чахор курухро як 
чавчан ва сад чавчанро як дес, 
яъне чахорсад курухро дес гуянд 
ва сад десро як манзнл ва сад 
манзилро як кханд ва нух кхандро 
тамомн Замин.

ИРТИБОТ -ЬЦЫ бастан чизеро бо 
чизе дигар.

ИРН,ОЪ чизеро ба суи чизе му- 
таваччех гардонидан.

и р т и н о ъ  бозгардонидан.
ИРТИФОЪ баландй ва баланд

шудан ва аз ной баромадан (аз 
«Канз» ва «М унтахаб») ва дар 
«Хиёбон» ба маънии баланд шудан 
ва бардоштани галла ва мачозан  
ба маънии махсул ва хосили зиро- 
ат ва хосили мулк тамма калому- 
ху ; ва ба маънии дафъ ва дур 
кардан.

АРБОЪ £bjl манзилхо ва хонахо; 
Чамъи рабъ (билфатх), ки ба маъ
нии хона аст ва циз чамъи  рубъ 
(биззам).

АРОЧ.ИФ бехудагон ва су-
ханхои дуруру беасл ва ин чамъи  
ирчоф аст (аз «К анз» ва «М унта
хаб»).

ИРТИШОФ L ilijjl макидан (аз 
«М унтахаб» ва «Латоиф»).

АРАК ij j l  бехобй ва бедорй; ва 
ташдиди коф (яъне аракк.)* борик- 
тар ва шаффоф (аз «М унтахаб» ва 
«Сурох»).

ИРТИФОК oUJjl, ба маънии рафо- 
Кат кардан ва бар оринч такья 
кардан (аз «М унтахаб»),

АРЗОК C>bJ чамъи  ризк.
АРШАК ( j i j l  хушкоматтар ва зебо- 

андомтар.
УРМОК масдари туркй, ба

маънии задан (аз шархи «Нисоб»),

АРОК 4»jI К И т ъ а и  замин ва ба м а ъ 
нии дарахти пелу, ки аз бехи он 
мисвок созанд (аз «М унтахаб» ва 
«Точ-ул-асомй»),

АРК J j l  хар калъае, ки маскани 
подшох бошад; ва ин лафзро баъ
зе ба замматайн (яъне урук)*  на- 
виштаанд ва баъзе ба зиёдати алиф 
гуфтаанд; ва дар «Рашидй» ва

«Чахонгирй» навишта, ки арк (ба 
фатхи аввал ва сукуни сонй) хар 
калъае, ки даруни шахр бошад ва 
номи вилоятест; ва дар «Бурхон» 
ба фатхи аввал ва сукуни сонй ва 
кофи форсй (яъне арг)*  ба маънии 
калъаи кучак.

АРОИК ба маънии тахтхо;
чамъи  арика (аз «Канз» ва «М ун
тахаб »),

УРДАК лугати туркист, ба маъ
нии мурробй (аз «М усталахот»),

АРТАЧАК ба маънии барк (аз
«Чахонгирй» ва «Бурхон») ва со- 
хиби «Рашидй» билкаср (яъне ир- 
тачак)*  навишта.

АРТАНГ isCu jI нигорномаи Монй ва 
номи бутхона ва сафха ва тахтаи 
наккошон (аз «Рашидй» ва «Кашф» 
ва «Бурхон»).

АРЖАНГ номи наккоше аз
Чин, ки назири Монй буд; ва хар 
китобе, ки сувар ва ашкол дошта 
бошад (аз «Рашидй») ва дар «Б ур
хон» навишта, ки аржанг нигорхо- 
наи Монист ва баъзе гуянд номи 
Монй Аржанг буд ва Монй дуост, 
ки лакаби у шуда.

ИРТИ4 0 Л бе андеша ва бе
тааммул чизе гуфтан ва бе андеша 
бисьёр шеър ва хутба гуфтан ва 
филфавр кардани коре (аз «М ун
тахаб» ва «К анз»).

ИРТИХОЛ JU 7J чизеро аз чое бар
доштан ва ба чое рафтан (аз 
«М унтахаб» ва «К анз»).

АРЗАЛ J i j l  забунтар ва нокастар 
(аз «К ан з»).

АРОЗИЛ J i l j l  нокасон (аз «Канз- 
-ул -лугот»).

АРЗОЛ J l i j l  фурумоягон (аз «М ун
тахаб») .

АРДУБЕЛ tk'A>l номи шахрест (аз 
«Лубб-ул-албоб») ва дар «Кашф» 
ба доли мавкуф (яъне Ардбел)*.

АР ЧАЛ J r J  асие ки як пои у сафед 
бошад ва се пои дигар райри са
фед бошад ва ин яке аз уюби наф- 
си асп аст нухусати тамом дорад.

АРОМИЛ J*U  занони бева (аз 
«Кашф») ва дар «Хиёбон» чунин 
тахкик карда, ки аромил чамъи  
армала аст ба маънии марди безан
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ва занн бемард; ва дар кифояи 
«Ш архи Хидоя» навишта, ки аро- 
мил чамъи  армал аст, ки ба вазни 
ахмах, бошад ба маънии марде ва 
зане, ки кудрат ба хеч чиз надош- 
та бошад.

ИРСОЛ J b J  лафзи арабист, ба 
маънии фуру гузоштан ва фирис- 
тодан; форсиён бар тухфа ва сав- 
fot истеъмол кунанд (аз «М уста- 
лахот»),

HPFOM fUjI хор кардан ва бинии 
касе ба хок расонидан (аз «М ун
тахаб »).

ИРТИТОМ flUJjl фуру рафтан ва ги- 
рифтор шудан ва дар гнл афган- 
дан чизеро (аз «Кашф» ва «М ун
тахаб») .

АРХ.ОМ захдонхо ва хешихо;
чамъи  рахнм (аз «М ун тахаб»).

АРК.АМ fS J  мори сиёх, ки нуктахои 
сафед бар пушт дорад; ва баъзе 
чунин навишта: аркам море ки ху- 
тут ва нукоти сиёх ё сапед бар 
пушти он бошад.

АРК.ОМ fU J хатхо (аз «Канз-ул-лу-
FOT»).

ИРТИСОМ г 1- 7 - ’1 накш бастан (аз 
«Кашф») ва сурат баста шудан (аз 
«К ан з»).

ИРАМ ( номи шахри Од ва номи 
падари Од (аз «М ун тахаб»); ва 
дар  «Кашф» навишта, ки Ирам 
бихиштн Ш аддод аст ва инро би- 
хишти хаштум донистан хатсгст. Ва 
дар таворихи «Бахчат-ул-олам» на
вишта, ки Ирами Ш аддод мобайни 
Санъо ва Хазармавт аст дар икли- 
ми аввал; ва масохати боги Ирам 
дувоздах фарсанг дар дувоздах 
фарсанг аст ва иртифоъи девораш 
сесад заръа.

APFAHYH бар вазни андарун
ва apFyH бар вазни афзун ва арган 
маънии хар се лафз вохид аст. 
Номи созе, ки Афлотун возеъи он 
аст. Ва он кадуи холй бошад ба

4 чарм андар кашида ва бар он ру- 
дахо банданд (аз «Бурхон» ва 
«М адор» ва «Ш арафнома») ва дар 
«М уайид» ба замми райни муъча
ма (яъне аррунун)* ва он чи холо 
ба хам мерасад мураббаъ бошад 
мушобех ба сандук.

АРМАН//ИРМА И номи мулкест 
мобайни Эрон ва Рум ва Фаранг 
(аз «Бурхон» ва райри он).

АРМОН ба маънии орзу; ва
лафзи туркист.

АРБАЪИН номи адад , ки ба
форсй онро чихил гуянд; ва ма- 
Чозан ба маънии чилла, ки суфиён 
то чихил руз ба гуша нишаста ри- 
ёзат ва ибодат мекунанд.

АРЗАН a i J  номи дарахте, ки аз чу- 
би он асо созанд; ва номи раллае, 
ки ба хиндй онро чина гуянд; ва 
номи мавзеъест се фарсанг аз Ше- 
роз (аз «М унтахаб» ва райри он).

АРДАВОН бар вазни пахла-
вон; номи подшохе, ки Ардашери 
Бобакон навкари у буд, уро кушта 
подшох ш уда; ва номи вилояте (аз 
«Рашидй» ва «Бурхон»).

АРРОН с>М номи вилоят, ки он чо 
маодини. зару нукра аст (аз 
«Кашф» ва «Бурхон»).

АРСЛОН ба маънии банда ва
рулом; ва ба маънии шери дарран- 
да, ки ба арабй онро асад гуянд 
ва ин лафзи туркист (аз «С уру
рй»).

АРКОН b>ISjI чамъи  рукн, ки ба 
маънии чузви аъзам аст; ва дар 
«Сурох» рукн (биззам) чизе ки ка- 
витар бошад; ва гохе аз аркони 
арбаъ аноснр мурод бошад.

APFABOH дарахтест, ки шо-
хахои борнк дорад ва дар мавси- 
ми бахор хама дарахт аз гулхо 
сурх мегардад ва аслан барг на- 
дорад ва дар мавсими дигар пур- 
барг меш авад; ва дар «Бурхон» 
ба вазни пахлавон номи гулест 
сурхранг.

APMAFOH бар вазни пахла
вон; ба маънии тухфа (аз «Б ур
хон» ва «М уайид») ва сохибони 
«Чахонгирй» ва «Кашф» ва «М а
дор» ва «Бахори Ачам» навишта- 
анд, ки ба фатхи аввал ва замми 
мим (яъне армурон)* аст ва дар 
«Рашидй» ба фатхи мим (яъне ар- 
магон)*.

АРЗИН чамъи  арз, ки ба маъ
нии замин аст.

УРДУ лашкаргох ва лашкари 
подшохй (аз «Бахори А чам»),
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АРНАБА харгуши мода ва ба 
маънии парраи бинй (аз «М унта
хаб» ва шурухи «Нисоб» ва «С у
рох»).

УРБИЯ V.j ' буни рои (аз «С урох»),
АРЗА кирмхо бошанд ба сура- 

ти мур, ки чубро мехуранд, ба 
хиндй димак гуянд (аз «К анз»).

АРГАЧА хушбуиест мураккаб,
ки аз сандал ва гулоб ва кофур ва 
мушк ва анбар ва равгани саман 
созанд.

УРМА мухаффафи Урмиё, ки
номи Хизр алайхиссалом аст.

АР И КА <bjl ба маънии тахти ороста 
(аз «М унтахаб» ва «С урох»); ва 
Ибни Хоч навишта: тахте ва сари- 
ре, ки бар он хачла ё шомиёна бо
шад.

АРОБА ■ЧЫ бар вазни кароба, ба 
маънии гардун, ки аз чуб созанд 
ва бар он бор кашанд (аз «Б ур
хон»); ва сохиби «Бахори Ачам» 
навишта, ки ароба ба алиф ва бои 
м уваххада ва ароба (^ Jj*) ба ай- 
ни мухмала ва бои м уваххада хар 
ду  галат а,ст. Он чи ба тахкик 
пайваста сахех ар (р )ода (•■>! j* ; 
ба айни мухмала ва доли м ухм а
ла) аст. Факир муаллиф гуяд , кн 
чун дар «Бурхон» ва «Чахонгирй» 
гарда (ба фатхи гайни муъчама 
ва доли мухмала) ба маънии гар- 
дунчубе навиштааст. Ба ин далел 
гарода (»•>!>) сахех бошад, ба 
фатхи гайни муъчама мазиди алай- 
хи гардаи мазкур; ва инчунин зи- 
ёдатн алиф дар форсй бисьёр ома
да. Ва ба кавли Бурхон, ки ахли 
лисон аст дарёфт мешавад, ки аро
ба ( ^ U )  ба маънии гардун лафзи 
алохида аст.

АРБАЪАИ МУТАНОСИБА
дар илми хисоб коидаест, 

ки бад-он маълум карда мешавад 
ададн мачхул. Ва барои ин амр 
чахор дарачан аъдод мукаррар аст 
ба ин тавр кн нисбати адади ав 
вал ба сонй ончунон бошад ки 
нисбати солис ба робеъ. Пас аввал 
ва робеъро тарафайн гуянд ва со- 
ниву солисро васатайн номанд. Хар 
гох ки яке аз тарафайн мачхул 
бошад, васатайнро бо хам зарб 
карда, хосили зарбро баробар так- 
сим кун бар аъдоди тарафи маъ

лум. Пас он кадар, ки ба як адад  
аз аъдоди тарафи маълум расад, 
хамон кадар  тарафи мачхул хохад 
буд. М асалан, агар касе пурсад, 
ки ду  рупияро шаш осори канд 
мебошад, чахордах рупияро чанд 
осори канд хохад буд? — Гуем, ки 
чун дар ин чо яке аз тарафайн 
мачхул аст, пас васатайнро, ки 
шаш ва чахордах бошад бо хам 
зарб кардем хосил шуд хаштоду 
чахор. Пас онро бар тарафи маъ
лум, ки д у  бошад кисмат намудем, 
ба хар як адад  чихилу ду расид. 
М аълум гардид, ки тарафи мачхул 
дар ин чо чихилу д у  осори канд 
аст. Акнун зохир аст, ки чунончи 
дуро бо шаш нисбати сулсият аст, 
хамин тавр чахордахро бо чихилу 
ду  нисбати сулсият аст ва хувал- 
матлуб .Ва киёс кун бар ин вакте 
ки яке аз васатайн мачхул бошад. 
Ва ин коидаро ба ин иборати сахл 
барои тафхими ом навиштаам.

ИРОК.А ба маънии рехтани об 
ва мисли он (аз «Канз» ва «М ун
тахаб») .

АРИНЙ ( j'j l ба маънии бинамо ма- 
ро; ва ин ишорат аст ба киссаи 
Мусо алайхиссалом кола рабби 
аринй анзур илайка ( ^ - > 1  ч-о J 15  

) гуфт Мусо алайхисса
лом: — Эй парвардигори ман, би
намо маро дидори худ  то бибинам 
ба суи ту ! К,ола лан таронй 
( о* ) фармуд ч хак таоло, 
ки харгиз дидан натавонй маро! 
Ва калимаи аринй мураккаб аст 
аз лафзи ари ( J  ) ва нуни викоя 
ва ёи мутакаллим. Ва ари ( jI ) 
дар асл аръй ( УЫ ) буд бар вазни 
акрам амр аз боби афъол. Харака- 
ти хамза накл карда ба мокабл 
доданд ва хамзаро аз чихати 
илтикои сокинайн ва ё-ро аз 
чихати вакф, ки дар охири амр 
мебошад, хазф карданд ари боки 
монд. Чун нуни викоя ва ён м у
такаллим ба у  макрун гашт аринй 
шуд. Ва лафзи аринй дар форсй 
ба сукуни рои мухмала (яъне ар- 
нй)* низ омада, чунончи дар «М ах- 
зан-ул-асрор» Мавлавй Низомй 
гуфта, байт:

Мусо аз ин чом тихи дид даст,
Шиша ба кухпояи арий шикает.

ИРЧИЪЙ ctiFau в о щ д и  муан-
на си  амри ц о зир  аст ба маънии

4 Риёс-ул-лугот.
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бозгашт кун, ту эй зан; ва ин хи- 
тоб аст ба рухи муъмин ба вакти 
марг.

УРДАКПАРРОНЙ зарофат
ва истехзо ва зурот задан (аз 
«М усталахот»),

АРОЗЙ ч^мъи  арз, чунонки
ахолй ч а -»*ъи  ахл ва лаёлй ч а м ъ и  
лайл, зеро ки ч а м ъ и  феъл бар ваз
ни фаолй низ меояд. Мустафод аз 
«Фусули Акбарй» ва «Шофия» ва 
аз «Сурох» хам хамин собит, м а
гар баъзе ахли лугат мислн Ибни 
Хоч ва райра инкор доранд. Ва 
дар «К,омус» навишта, ки арозй 
Ч а м ъ и  арз аст, лекин райри киёс.

АРЗОНЙ ly l j j l  з и д д и  гиронии нар- 
хи ашьё ва кимат доштан ва аф- 
зунй ва м а ч о з а н  ба маънии додан 
ва бахшидан; ва мансуб ба суи 
Арзан, ки шахрест ба диёри Бакр 
ва хам мансуб ба Арзан, ки мав- 
зеъест се фарсанг аз Шероз. Ва 
дар «Бахори Ачам» арзонй ба маъ
нии лоик ва сазовор ва мусаллам 
ва баркарор омада.

АРЙ (Jj I ба маънии шахд (аз 
«М унтахаб» ва шурухи «Нисоб» ва 
«К ан з»).

АРМАН Й мансуб ба а р м а н ,  ки
мулкест кариби Рум (аз «Лубб-ул- 
албоб»),

Фасли алифи максура маъа **■ 
'зои муъчама

ИЗО Ijl ба маънии мукобала ва ба
робар (аз «Кашф» ва «К анз»).

АЗЕРО (у.j l  м а з и д  а л а й х и  зеро, ба 
маънии аз ин чихат (аз «Бурхон»).

АЗКИЁ ЦСЯ покон ва сохибони зех- 
ни софй.

АЗКО поктар ва лазизтар (аз
«К ан з»).

АЖДАРХ.0 b jiJI  ба маънии мори 
бузургчусса ва ин ч а м ъ и  аж дар 
нест, балки аждархо лафзи муф- 
рад аст (аз «Бурхон» ва «Раш и
дй»).

ИЗ'ОX,AT дур кардан (аз
«М ун тахаб»).

АЗ САРИ ДАСТ j -  jt бетаам- 
мул ва чует ва чалд (аз «Раши
дй»).

ИЗДИВОЧ, бо хам чуфт кар 
дан марду занро ва карин ва чуфт 
шудан бо хам (аз «М унтахаб» ва 
«Латоиф »); ва издивоч маъхуз аз 
завч аст. Чун дар боби ифтиол 
бурданд, той ифтиолро ба дол ба- 
дал карданд. Ва ба истилох номи 
санъате, ки дар охири абьёт ду 
лафзи муташобехулохир ё ду  лаф
зи муттахидуллафз ва мухталифул- 
маъни оранд, чунончн дар ин 
щеър, байт:

Эй зи лаъли оташинат дар дили
гулнор нор,

Райри дил бурдан надорй эй бути
маккор кор.

ИЗЪОЧ, ба маънии чунбонидан 
ва баровардан ва бархезонидан (аз 
«Кашф» ва «К анз» ва «М унта
хаб») .

ИЗТИЪОД jl  сахт бонг кардани 
шутур (аз «Латоиф» ва «М унта
хаб »),

ИЗДИЁД зиёда шудан (аз
«М унтахаб»); дар ин лафз доли 
аввал бадал аз той фавконист.

ИЗДИРОД ба гулу фуру бур
дан (аз «М унтахаб»).

АЗХДР уОI бар вазни а н в а р ,  б а  
маънии равшантар (аз «М унтахаб» 
ва «К ан з»).

АЗБАР y j l  ба маънии хифз наму- 
дан ва ба хотир нигох доштани 
чизе (аз «Бурхон»),

АЖДАР j*il ба маънии мори бу
зургчусса, ки онро аждархо низ 
гуянд; ва низ номи шаклест дар 
фалак ба сурати аж дахо, ки онро 
Раъс ва Занаб низ гуянд.

ИЗОР j l j l  дастор ва <5а маънии 
шалвор ва тунбон ва ба маънии 
лунгй ва лунг (аз «Бурхон»).

А30Х.ИР шукуфахо; ва и н
ч а м ъ и  а з х о р  аст ва а з х о р  ч а м ъ и  
з у х р а ,  з а х р а ,  З а х а р а ,  з у х а р а  (б и з 
зам ва билфатх ва ба фатхатайн 
ва ба замми аввал ва фатхи сонй), 
ки ба маънии шукуфа аст.

ИЗХ.ОР jl* jl равшан кардани чарор 
ва билфатх (яъне а з х о р ) *  ба маъ
нии шукуфахо ва ин ч а м ъ и  з а х а р а ,  
з у х а р а  (ки ба фатхатайн ва ба зам 
ми аввал ва фатхи хо) бошад (аз 
«М ун тахаб»).
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•A3 Jl харфест, ки ба маънии ибти- 
до ва иллат ва тачрид ва дигар 
маонй ояд. Хар чо ки ду  харфи аз 
чамъ шаванд, хазфи яке аз он чо- 
из доштаанд. Байта шоир, байт:

Давлати хубтар аз хотири худ
рафтан нест, 

Сояи боли хумо бар сари дарвешон аст.

Чунончи бои м уваххада дар ин 
мисраъи Соиб, мисраъ:

Айбе ба айби худ нарасидан намерасад...

(аз «Чароги хидоят») ва сохиби 
«Бахори Ачам» дар «Чавохир-ул- 
хуруф» навишта, ки харфи аз ач- 
лия бошад, яъне ба маънии барои, 
чунонки Зухурй гуяд , байт:

Зи гулчинони бораш фасли хурдод 
Шукуфта рунчахо аз чунбиши бод.

Яъне барои гулчинони бог тасви- 
роти мамдух дар фасли хурдод, ки 
охири бахор аст, гунчахо шукуфта 
мешаванд аз чунбиши бод, яъне 
дар интихои баргрезн олам хам 
ибтидои бахори у мешавад; ва зои 
табъизия, чунонки мисраъ:

*
Якеро таб омад зи сохибдилон... 

ва аз баёния, байт:
Барангехт разме чу боранда мер 
Тагаргаш зи пайкону борон зи тер.

Ва гохе ба маънии харфи ро ояд, 
байт:

Ба хубй нихад расму буньёдхо,
Зи давлат ба некй кунад ёдхо.

Яъне давлатро барои умуроти не- 
ки ёд мекунад; ва ба маънии дар, 
чунонки мисраъ:

Кодиям аз чихил руз гардад тамом.

Яъне дар чихил руз; мисоли дигар, 
чунонки мисраъ:

Панохандаро ёд кард аз нухуст.

яъне дар нухуст; ва ба маънии ало 
( и 1с ) , Низомй гуяд , мисраъ:

Аруси чахонро нишонд аз бараш...

яъне бар болои у ; ва ба маънии 
маъа, мисраъ:

Дилбастагй аз сунбули гулпуши
ту дорад...

яъне бо сунбули гулпуши ту  до
рад. Ва бар чанд алфоз лафзи аз 
зоид хам ояд, чунонки: аз ногох 
ва аз бахри... ва аз барои... ва 
аз паи... ва азбаски; ва яке аз ан- 
воъи лафзи аз интизоия аст, байт:

Магар шох з-он дод чавгон ба ман,
Ки то з-у кашам мулк бар хештан.

агар замири у  рочеъ ба тарафи до- 
ро бошад; ва барои эъроз, байт:

Гар гузинад сурма аз хоки дараш
мижгон чу боз,

Чангул андозад ба з о р и  дидаи бинои ман.

АЗИЗ >„jl овози чуши дег ва овози 
раъд (аз «Латоиф» ва «М унта
хаб »).

АЗИР ба маънии нафрат ва ки
на (аз «Латоиф» ва «Раш идй»),

ИЗЛОФ vMjl наздик кардан ва 
чамъ кардан ва вочиб шудан (аз 
«Латоиф», ва «М унтахаб»).

АЗОХИФ тагйироти аркони
бухури шеър; ва ин цамъи  изхоф 
аст ва изхоф цамъи  захф аст.

АЗРАК, ба маънии нилгун ва
кабуд ; ва ба маънии оби соф ва 
касе ки сиёхии чашми у моил ба 
кабудй ё сабзй ё зардй бошад (аз 
«Сурох» ва «М унтахаб» ва шархи 
«Нисоб»).

АЖДАХОИ ФАЛАК ^  шак-
лест дар фалак ба сурати аж дахо, 
ки он укдатайн аст, ки ба арабй 
онро Раъсу Занаб гуянд ва Тин- 
нинро низ гуянд, ки сурате аз чум- 
лаи чихилу хашт суратхои фалак- 
ист (аз «Бурхон» ва «Раш идй»).

АЗ ОН ЧО КИ//АЗОНЧОКИ
ба маънии барои он ки (аз «Бахо
ри А чам»).

АЖАНГ &  jl чинхои руй ва андом 
(аз «Бурхон»).

АЗАЛ J j l  хамешагй ва замоне ки 
онро ибтидо набошад (аз «К ан з»),

ИЗМИЛ ба маънии нишгир-
даи кафшгарон, ки бад-он чармро 
метарошанд (аз «М унтахаб») ва 
ба хиндй онро ранпй гуянд.

I
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ИЗДИХ.ОМ ru » j ' ба маънии анбу- 
хй кардан ва анбух (аз «М унта
хаб» ва «М адор» ва «С урох»); ва 
ба зон форсй ва хои хавваз ралат 
аст, чунонкн шухрат гирифта; ва 
ин маъхуз аз захм ( ) аст, ки 
ба маънии анбух бошад. Чун дар 
боби ифтиол бурданд, той нфтиол 
ба дол бадал шуд, чаро ки фо к а 
лимаи зои муъчама вокеъ шуда- 
аст.

ИЗХОМ fb-jl аибухй кардан (аз 
«М унтахаб» ва F a f tp a ) .

УЗУМ ( j l  дар туркй ангурро гуянд 
(аз «Латоиф»).

ИЗМОН дерина шудан; ва
билфатх (яъне азмон)* вактхо (аз 
«К анз» ва «М унтахаб»).

АЗ ПЕШИ ПОИ КАСЕ БАРХОСТАН
с г - ^ У  (Art Л ба таъзими
у бархостан (аз «М усталахот»).

АЗ 4 0  БАРДОШТАН ^ 1 > у  >*• Л 
касеро таракки додан ба рутбаи у 
(аз «М усталахот»),

АЗТАРС ХИНДУВОНААФГАНДАН
jl муродифи бай- 

за афгандан (аз «М усталахот»).
АЗ 4 ,0  БАРОМАДАН а ^ у  Ч jl

бехавсалаги кардан (аз «М устала
хот») . \

АЗ ДУР БУСА ЗАДАН j l
cPj киноя  а з  нихояти адаб ва 
таъзнм (аз «М усталахот»).

АЗ САХРО ЁФТАН ё АЗ САХРО
НУСТАН ваА З  САХРО ОВАРДАН
I j l  j  I j l  Ь Ijx*  j l  

муфт ва ройгон ёфтан; ва 
чустан ба маънии ёфтан бисьёр 
омада.

АЗ РИЛОФ БАРОМАДАН jl
бехичоб шудан.

АЗ САРИ ТОЗИЁНА ДОДАН j -  Л
■OljjU ба ишораи тозиёна 

бахшидан.

АЗ КАСЕ КИСВАТ ВА НОМА 
ДОШТАН цг-ЬЬ <*4- j  j l
киноя а з  мурид ва халифаи у  бу- 
дан (аз «М усталахот»).

АЗ КАСЕ КАШИДАН ВА БАР
ДОШТАН ^\>у.  J ^  j| 
чавру ситами у бардоштан (аз 
«М усталахот»).

АЗ КАФИ ДАСТ МУ БАРОМАДАН
o^T jj у  о - з  с£  j l  киноя а з  вучуд 
гирифтани амри мумтанеъулвукуъ 
дар макоми таълики мухол бил- 
мухол (аз «М усталахот»).

АЗ КАСЕ ЗАХИРА ДОШТАН
^ j l  шиквау у дар дил 

гирифтан (аз «М усталахот»).
АЗ КИСА РАФТАН сгЬ  Л

зоеъ шудан ва гум кардан (аз 
«М усталахот»).

АЗ ХАМ ГУЗАШТАН r* j l
мурдан ва аз якдигар чудо шудан 
(аз «М усталахот»),

АЗ ДАСТ РАФТАН ва АЗ ДАСТ 
ШУДАН о - л j l  j  о —з j l  
бехуд ва беихтиёр шудан (аз «Ра- 
шидй»),

АЗ ХАР УФТОДАН >  Л ки
н оя  а з  мурдан (аз «Рашидй» ва 
«Бурхон» ва «Латоиф»).

АЗ ТАРФ БАРШИКАСТАН j l
сг - ^ У  РУ тофтан ва канора кар
дан ва эъроз намудан (аз «Бахори 
А чам»),

АЗ ТАХИ РИШ ГУЗАШТАН <7 j l
tri-> фиреб додан.

АЗ НО ДАРОМАДАН U j|
аз холати нек ба холати бад раф
тан.

АЗИН//АЗ ИН t^tjl ба маънии чу
нин (аз «Шархи Гулистон» ва Хо
ни Орзу).

АЗ ХАМ ГУЗАРОНИДАН г* Л
(ja-JIjj.r киноя а з  катл  кардан 
(аз «Чарори хидоят»).

АЗ ЧАШМ УФТОДАН г ?  Л
беэътибор шудан дар назари касе 
(аз «Чароги хидоят»),

АЗ НАФАС АНДОХТАН ^  Л
хомуш ва бесадо кардан 

(аз «Чароги хидоят»),
АЗ РАХ УФТОДАН o ^ l  Л рох

гум кардан (аз «Бахори Ачам»),

АЗ НО РАФТАН ВА ШУДАН Ц- Л
j  цгЪ бехавсалаги кардан ва 

музтариб шудан ва разабнок гар- 
дидан.

АЗ БУН И ДАНДОН o W i j l  ки
н о я  а з  нихояти рагбат ва илхох ва 
миннаткашй; ва зохир аст, ки дар 
чунин холат аксар беххои дандоя
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зохир мегарданд (аз «Рашидй» ва 
«Бурхон» ва баъзе шурухи «Ни
соб») .

АЗ ТОКИ ДИЛИ КАСЕ УФТОДАН
^ U il J j  o i l  j l  номакбул ва 
нописанд шудан пеши у.

АЗ НАЗАР УФТОДАН 0 ^ 1  j '
нописанд ва беэътибор шудан.

АЗ ЧИГАР ГУЗАШТАН Л
с б а д д н л й  ва номардй кар
дан.

АЗ САР БОЗ КАРДАН ва АЗ САР 
ВО КАРДАН j -  Л ;Ч j -  j|
с> ^  Ь киноя  а з  дафъ кардани он 
ва аз cap чудо кардан.

АЗ ПАРГОР УФТОДАН ; ^ у ,  Л 
ujaUi! ба маънии зоеъ ва бекор 
шудан; бале паргор ба маънии со
мон ва низом аст (аз «М устала
хот»).

АЗ ПУСТ БАРОМАДАН о - у ,  Л 
с киноя  а з  кашфи холи худ 
кардан ва аз худии худ  баромадан 
ва камоли шугуфтагй ва шодй (аз 
«М усталахот»).

АЗ ДАХДНИ МОР БЕРУНОМАДА
•л.Т jU ’ j l  киноя  а з  чиз
ест, ки камоли рост бошад, ки хеч 
качй дар у набошад (аз «Рашидй» 
ва «Бурхон») ва дар шархе ба маъ
нии чизе камоли латиф ва нафис 
бошад бо сафо ва равшанй.

АЗИММА ^Л цамъи  зимом, ки ба
маънии михор аст (аз «М унтахаб») 
ва ба фатхи аввал ва касри зои 
муъчама ва фатхи мими райри му- 
ш аддад (яъне азима)* ба маънии 
ранч ва сахтй ва к,ахт (аз «Л ато 
иф»).

АЗМИНА *2"*Л чамъи  замона.
ИЗОЛА ■'Jljl дур кардан (аз «М ун

тахаб» ва «К ан з»),
АЖДА “ Л нохамворй ва дуруштии 

сухон; ва ба алифи мамдуда (яъне 
ож да)*  низ омадааст.

АЗАЛЙ (УЛ мансуб ба азал ; ва 
хамчунин абадй низ ба фатхатайн 
аст (аз «Кашф»).

Фасли алифи максура маъа 
сини мухмала

ИСТИБКО *ULU боки доштан ва 
бокй гузоштан (аз «М унтахаб» ва 
«Латоиф»).

ИСК.0 »и-1 нушондани обу шароб- 
ва мисли он (аз «К анз»).

ИСТИВО >1 баробар шудан ва 
гохе мачозан  ба маънии вак,ти ним- 
руз (аз «К ан з»).

ИСТИРЗО рнзоманди хостан.
ва хушнудй хостан.

УСТО !—•! тафсири Жанд, ки ки- 
тобест аз Зартушт дар дини оташ- 
парастй (аз «Чахонгирй» ва «М у- 
айид» ва «Кашф») ва дар «Б ур
хон» навишта, ки Асто ва Уето- 
(билфатх ва биззам) тафсири 
Ж анд; ва билкаср (яъне исто)* 
ситоиш ва биззам (яъне усто)* 
мухаффафи  устод.

ИСТИДЪО UA«I дархостаи.
ИСТИКРО талош ва чустучу

кардан (аз «Кашф» ва «Канз») ва 
пайравй ва татаббуъ (аз «М унта
хаб»).

ИСТИКСО тадаби нихояти
чизе кардан ва ба нихояти чизе- 
расидан (аз «М унтахаб»); ва ма
чозан  ба маънии бухл ва чузврасй 
ва саъю кушиши бисьёр.

ИСТЕЪФО хато аз касе муоф
кунонидан ва мачозан  ба махалли 
адаб ухда ва хидматро гузоштан. 
Он чи гуянд, ки фалон аз кори 
худ истеъфо дод, галат аст. Сахех 
чунин бошад ки: аз кори худ ис
теъфо кард. Лекин агар он когаз- 
ро мачозан истеъфо гуянд, ки дар* 
он калимоти истеъфо маркум бо
шанд, додан хам дуруст бошад.

ИСТИФО *U~-I тамомро фуру ги
рифтан ва тамом гирифтани хак. 
(аз «М унтахаб» ва «Канз» ва «С у
рох») .

v ИСТИЛО »5L~! аз боби истифъол,.
ба маънии даст ёфтан ва ролиб 
шудан (аз «Канз» ва «Сурох»).

ИСТЕЪЛО » ^ - 1  баланд шудан ва 
бузургвор шудан (аз «К анз»).

ИСТИСНО »Uis-l берун кардан аз 
мачмуъа чизеро (аз «К ан з»); ва ба; 
маънии иншоаллоху таоло гуфтан 
(аз «Латоиф»),

ИСРО »lj~l ба шаб рох рафтан (аз- 
«М унтахаб») ва ба замми аввал ва 
фатхи сини мухмала ва рои мух
мала ва баъд алифи хамза (яъне 
усаро)* асирон ва бандиён.
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ИСТЕХ.СО шумор кардан ва
забт намудан.

ИСТИСКО Li-1- ! об хостан ва таш- 
нагй вд борон хостан; ва номи ма- 
раз, ки дар он шикам руз ба руз 
бузургтар мешавад (аз «Латоиф» 
ва «С урох»).

УСОРО ба маънии асирон; ва
ин чамъи  асир аст.

ИСТЕХ.ЗО бо касе тамасхур
■ кардан.
ИСТИРХО фурухишта шудан

(аз «К анз»).
ИСТИЛК.0 » ш и  бар пушт вохуспи- 

дан (аз «Канз» ва «С урох»).
ИСОЪ »Ы бадй кардан; маъхуз аз 

суъ, ки ба маънии бадист.
ИСТИБТО даранг кардан.
АСМО L.-I номи зане сохибнамол аз 

араб, ки Саъд ном марде бар у 
ошик буд (аз «М унтахаб» ва рай- 
р а).

ЯСТИЧЛО равш аг ва мунал-
лй сохтан.

АСАФО L»—) ба маънии во андух; 
алиф дар охири ин лафз барои 
нудба аст.

АСХИЁ чамъи  сахй.
ИСТИШФО сиххат. ва шифо

хостан.

■ИСТИЗО равшанй гирифтан.

ИСТИЧЛОБ ба суи худ ка-
шидан ва ба маънии хосил кардан 
мустаъмал (аз «М унтахаб»),

ИСТИЪОБ хамаро фаро ги
рифтан аз аввал то охир ва тамом 
гирифтан; маъхуз аз ваъб, ки ба 
маънии чумла ва хама бошад (аз 
«Сурох» ва «М унтахаб» ва «Фир- 
давс-ул-лугот»).

УСЛУБ v j 1 - 1 ба маънии вазъ ва 
тарз ва гуна ва равиш (аз «М ун
тахаб» ва «Бурхон» ва «Сурох» ва 
«Каш ф »); ва билфатх (яъне ас- 
луб)* хатост.

"АСОЛИБ чамъи  услуб.

ЯСХОБ «_>Ц—>1 бисьёр гуфтан ва дар 
бц^бон рафтан ва пеш рафтани асп 
(аз «М унтахаб»). ,

УСРУБ сисо (яъне сурб)*, ки
бад-он гулулахои бундук, созанд.

УСТУРЛОБ v V ' l  номи олатест, ки 
бад-он иртифоъи офтоб ва каво- 
киб маълум кунанд. Ва ин лафзро 
ба соди мухмала ( v ^ -1 )* хам 
менависанд ва машрухан баёни ин 
дар фасли алиф маъа соди м ухм а
ла мазкур хохад шуд.

ИСТИКСОБ хосил кардани
чизе ё хунаре ба саъйи худ ва та- 
лаби гирдоварии чизе нумудан.

ИСТИКТОБ китобат кардан
ва навиштан.

ИСТИМОЛАТ ба суи худ
майл додан касеро ва розй ва ро- 
гиб кардан ба суи худ  (аз «Канз» 
ва «С урох»).

ИСТИК.ОМАТ рост шудан.
ИСТИХОНАТ хор шумурдан.
ИСТИДОМАТ хамешагй хос

тан.
ИСТИЪОЗАТ o iU ^ . 1  панох гириф- 

T a ji.

ИСТИРОСАТ oJLu-l фарьёдрасй 
хостан.

ИСТИЪОДАТ o j Ui -I талаби бозгар- 
донидан.

ИСТИХОЛАТ мухол ва но-
мумкин будани чизе.

ИСТИНОРАТ OjU^I ба маънии нур 
гирифтан ва равшан шудан (аз 
«Канз» ва «С урох»).

ИСОАТ o iU  бадй кардан.
УСТУК.УССОТ o U ik -l ба маънии 

аносир; ва ин чамъи  устук,ус аст, 
ки ба маънии унсур бошад (аз 
«Кашф»),

ИСТИЧОБАТ кабул кардан
ва чавоб гуфтан (аз «М унтахаб»).

ИСТИТОБАТ o jIU-I покй хостан ва 
хушй кардан ва хушбудор кардан 
ва лазиз шудан.

ИСТИКОНАТ фурутанй ва
хакорат ва ачз; ва баъзе гуфта- 
анд, ки муш так аз кайн (с 'сО  аст, 
ки ба маънии лахми фарч аст. Чун 
он асфали мавзеъ ва залил аст, 
пас маънии хакикии истиконат 
мислн кайн гардидан бошад дар 

хакорат (аз «Чорбардй»-и шархи 
«Шофия» ва «К ан з»).
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ИСТИТОАТ кудрат ва мак-
дур ва дастрас ва дастгох.

ИСТ o - l  сурохи дубур; лафзи ара
бист (аз «Фирдавс-ул-лугот»).

ИСТЕЪЛОЧ талаби илоч кар
дан (аз «М унтахаб»).

ИСТИДРОЧ харки одат, ки
аз кофир зохир ш авад; ва харки 
одати валиро каромот гуянд ва на- 
биро муъчиза.

и с т и м з о ч  & > ^ - 1  мизочдонй кар 
дан (аз «М унтахаб»).

ИСФЕДБОЧ м уарраби  си-
федбо, ки ба маънии шурбои гуш- 
ти бемасолехи зард, ки маризонро 
диханд.

ИСФЕДОЧ муарраби  сифе-
доб ё сифедо, чи дар калимае, ки 
охири он алиф бошад, дар холати 
таъриб чим зоид кунанд ва дар 
урф онро сафедаи кошгарй гуянд.

ИСТИСЛОХ, салох, пурсидан.
ИСФОНОХ £Ци-1 номи тарае, ки ба 

хиндй онро палак гуянд (аз «Бахр- 
ул-чавохир») ва испоноч (ба чими 
арабй) низ* омада, чаро ки хои 
муъчама ба чим бадал мешавад.

ИСЛОХ £^-1 пуст кашидан ва пуст 
кандан.

ИСПАХБАД ба маънии сипах-
солор, чй лафзи бад (билфатх) ба 
маънии сохиб ва доранда аст (аз 
«Раш идй»).

ИСТИБДОД танхо бар сари
коре истодан ва манъи касе кабул 
накардан (аз «Кашф» ва «К ан з»); 
ва ин маъхуз аст аз бадд (бил
фатх ва ташдиди дол) ба маънии 
парешон кардан.

УСТОД *4-1 мухаффафи устовад, 
чи устод дар лугати фуре ба маъ- 
нии китоб аст ва вад  (ба фатхи 
вов ва доли мухмала) ба маънии 
доно; ва таркиби маклуб аст аз 
олами гулоб; ва ба золи муъчама 
(яъне устоз)* муарраби он ва 
чамъаш асотиза (аз «Бахори Ачам» 
ва райра).

ИСТЕЪДОД омодагй (аз
«С урох»).

ИСТИТРОД талаби барома-
дан ва талаби рондани чизе кар

дан ва равонии кор (аз «Кашф-ул- 
маонй» ва «М унтахаб»); ва дар' 
муховарот ба маънии биттабаъ.

ИСТИБЪОД дури чустан ва>
дур шумурдан (аз «М унтахаб»).

ИСТИЪБОД iUoi-l ба бандагй ги
рифтан (аз «М унтахаб»).

ИСТИШХОД il+ ii-l гувохи хостан.
ИСТИСЪОД * 1х - " 1  саодат хостан, 

яъне некбахтй чустан ва ёрй хос
тан (аз «К анз»).

ИСТИЛОД валодат хостан.
и с ъ о д  ^U-l ёри ва некбахтй (аз* 

«М унтахаб»).
У СУД чамъи  асад ; ва ба фатхи 

аввал ва сукуни син ва фатхи вов- 
(яъне асвад)*  сиёх ва ба маънии 
мори сиёх-

и с н о д  iU-l такья додан чнзеро ба 
чизе ва нисбат кардан чизеро ба< 
чизе; ва билфатх (яъне аснод)* 
чамъи  санад (аз «Латоиф» ва 
«М унтахаб» ва «Сурох»).

АСАД **-( шерн дарранда ва номи 
бурчи панчум аз буручи фалак.

ИСТИРДОД талаби бозпас»
чизе кардан ва додаро вопас хос
тан (аз «Канз» ва «М унтахаб»).

ИСТИЛЗОЗ iliils—I лаззат гирифтан.
ИСФАНДОРМУЗ номи мо

хи дувоздахум ва он муддати мон- 
дани офтоб аст дар бурчи Хут.

ИСТАХР j*s-l ба маънин толоб ва 
номи калъаи Форс, чаро ки дар 
вай толобе азнм вокеъ аст (аз 
«Раш идй»).

ИСФАНДЁР jUtAii-l номи подшох, 
ки нихоят баходур ва пахлавон' 
буд. Рустам уро ба тири душоха 
кур карда кушт ва номи падари 
у Гуштосп буд (аз «Бурхон» ва 
«Каш ф »).

ИСКДОР jloC . 1 ба маънии докчавки 
(ибораи хиидист ба матАши элчй)* 
аз «Рашидй» ва «Чахонгирй»; ва- 
дар «Сурурй» ба маънии косид.

АСИР л-1 ба маънии махбус ва  
бандй; ва ба маънии хабе ва кайд, 
ки масдар аст низ меояд, чаро ки. 
фаъил низ аз авзони масдар аст,. 
чун наъим ба маънии неъмат (аз; 
«Бахори А чам»).
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ЯСТИРФОР jU ii-t талаби марфираг 
ва омурзиш хостан (аз «М унта
хаб »).

УСТУВОР ба маънии мухкам
(аз «Бурхон» ва «Бахори Ачам»),

'ИСТИБШОР _А~-1 хабари хуш пур- 
сидан.

ЛСМОР афсонахон шаб; ва ин 
цамъи  самар аст, ки ба маънии 
афсонаи шаб ва хикоят бошад (аз 
«Кашф» ва «Сурурй»).

:ИСТИК,РОР J j f c - 1 ором гирифтан 
ва собит шудан (аз «М унтахаб»).

ЯИСТИМРОР равон шудан ва
хамеша будан (аз «М унтахаб» ва 
«Ф ирдавс-ул-лугот»).

•ИСТИЗХ.ОР ёрй хостан ва
пушту панох шудан ва кавипушт 
шудан ва аз бар хондан (аз «М ун
тахаб» ва «Хиёбон»),

:ИСТЕХК,ОР jU xi-l хор доштан (аз 
«Канз» ва «Фирдавс-ул-лурот»).

УСТУХОНДОР ба маънии
мухкам ва коим (аз «М устала
хот») .

•

■АСФОР jU-l ба маънии мусофирон 
ва сафархо ва сипедихои рузхо ва 
китобхои калон; ба маънии аввал 
Ч а м ъ и  сафир аст ва ба маънии 
дуввум у севвум ч а м ъ и  сафар аст 
ва ба маънии ахир ч а м ъ и  сифр 
(билкаср) аст (аз «К ан з»); ва ис- 
фор (билкаср) р&вшан шудан (аз 
«Кашф-ул-маонй» ва «Латоиф» ва 
«М унтахаб»).

АСВАДУ АХМАР j " - киноя  а з  
мулки Хабаш ва Рум ва баъзе 
Араб ва Ачам навишта.

.АСОТИР j^J>U афсонахои ботил, ба 
ин маънй ч а м ъ и  устура аст (ки ба 
зам бошад); ва хам ба маънии ху- 
тут ва сутур, зохираи ба ин маъ
нй ц а м ъ у л ч а м ъ и  сатр аст (аз 
«М унтахаб» ва райра).

ИСТИКСОР бисьёр хостан.

АСМАР I гандумгун; ва афсона- 
чгу  ва киссахон (аз «К анз» ва 
«М унтахаб»).

■:ИСТИКБОР jL ^ - l худро бузургмар- 
таба пиндоштан ва гарданкашй кар
дан (аз «М уайид» ва «М унтахаб»).

ИСТИБСОР ба якин донис-
тан ва дидан ва доной ва бино 
шудан.

ИСТИЧБОР j 1?»1- !  такаббур ва гар 
данкашй кардан (аз «М унтахаб»),

АСХОР jl* - l бомдодхо ва афсунхо.
ИСТЕХЗОР ёд доштан ва

хузури касе хостан.
АСТАР номи хайвоне, ки аз

чуфтии хари нар ва аспи мода 
пайдо мешавад ва ба хиндй хач- 
чар гуянд.

АСТОР jti- l пардахо; чамъи  ситр 
(билкаср) аст ба маънии парда; ва 
истор (билкаср) номи вазне ки ча
хор мисколу ним бошад (аз «Р а 
шидй» ва «К омус»).

ИСТИТОР дар парда пинхон
гардидан (аз «М унтахаб»),

АСАРР j - 1 ба маънии масруртар 
(аз «Латоиф»),

ИСТИСМОР jUtt-l мева чидан ва 
мева хостан,

ИСТИШЪОР jUU-l пинхон дар дил 
тарсндан (аз «М унтахаб»),

УСРУР 1 хорпушт (аз «Латоиф»),
АСРОР jIj - l  чамъи  сирр, ки ба 

маънии роз бошад.
ИСТИКРОР такрор кардан,

яъне бор-бор хостан.
ИСТИНСОР талаби нусрат

кардан ва ёрй хостан.
ИСТИФСОР j I-ju-,1 изхор хостан ва 

пурсидан.
АСОС t r 1- ! бар вазни сахоб; буньёд 

ва бехи иморат ва бино (аз 
«Кашф» ва «Сурох» ва «Канз» ва 
«Латоиф »); ва осос (билмад) 
Ч а м ъ и  асас аст (ки ба фатхатайн) 
ба маънии буньёни иморат бошад 
(аз «Канз») ва дар «Бахори Ачам» 
навишта, ки асос ба лафзи кардан  
ва бастан  ва н и у о да н  ва гу ст урдан

-  ва каш идан  ва андохтан ва баро -  
вардан  мустаъмал аст.

УСТУК.УС лафзи юнонист, ба
маънии унсур.

ИСТИНОС ху гирифтан ва
улфат ва мухаббат (аз «М унта
х аб »); ва дар «Хиёбон» унс ва у л 
фат гирифтан.
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ИСТИНФОС зиндагонй хос
тан ва хун баровардан.

ИСТИЪМОШ J-  заифулбасар
кардан.

УСПУШ кирме ки дар пустин
ва намад ва гандум афтад (аз 
«Латоиф»).

ИСТИРХОС yU -ji- l рухсат хостан.
ИСТИХЛОС рахоцидан.
ИСТИНБОТ АЦП-1 ба маънии ис- 

тихрон, яъне берун овардан чизе- 
ро аз чизе (аз «К ан з»); ва ин 
маъхуз аст аз набт ба маънии обе 
ки аз каъри чох барояд.

АСБОТ ба маънии писарони
писар ва писарони духтар ; ва ин 
чамъи  сибт (билкаср) аст, ки ба 
маънии писарзода ва духтарзода 
бошад; ва ба маънии уммати Му- 
со алайхиссалом, чаро ки уммати 
эшон авлоди дувоздах писарони 
Яъкуб алайхиссалом буд :  Ва лаф
зи асбот ба маънии гуруххо мус
таъмал бад-он ки истеъмоли лафзи 
асбот дар авлоди Яъкуб мисли ис
теъмоли лафзи кабоил аст дар Ба- 
нй Исмоил. Ва тасмияи инхо ба 
асбот ва тасмияи онхо бо кабоил 
барои он аст, то фарк бошад миё- 
ни фарзандони Исмоил ва фарзан- 
дони Исхок.

И СКОТ i l i - l  андохтан ва ба маъ
нии бача андохтан аз шикам ва 
хато кардан дар сухан (аз «М ун
тахаб »).

ИСТИМТОЪ манфиат чустан
ва нафъ хостан (аз «М унтахаб»).

ИСМОЪ C.U-I шунавонндан ва даш- 
ном додан ва суруд гуфтан; ва 
билфатх (яъне асмоъ)* гушхо (аз 
«М унтахаб» ва «Кашф»),

ИСТИРЧОЪ чизи додаро во-
пас гирифтан; ва «инно лиллохи 
ва инно нлайхи рочиун» хондан 
(аз «Кашф» ва «К ан з»),

ИСТИШФОЪ шафоат хостан
(аз «К анз»),

ИСЧОЪ кофия дар сухан
овардан; ва билфатх (яъне асчоъ)* 
суханхои бо кофия ва овозхои ка- 
бутар ва фохта (аз «М унтахаб»),

УСБУЪ хафта ва хафт руз (аз
шурухи «Нисоб» ва «К ан з»).

ИСТИДФОЪ дафъи чизе а »
касе хостан.

ИСТИТЛОЪ fV iU  огохй чустан ва 
иттилоъ хостан.

ИСТИНКОЪ накуъ гнрифтан,
яъне баъзе аз меван хушкро дар  
об тар карда, аз даст молида оби 
он гирифтан.

ИСТИФРОР фарогат хостан;.
ва ба истилохи атиббо тихй ш уда- 
ни бадан аз фазалот (аз «К ан з»); 
ва ба маънии кай кардан низ мус
таъмал.

HCBOF £4-1 тамом кардан ва ко- 
мил кардан (аз ««К ан з»).

АСАФ <-̂ -1 андухи сахт ва андуху 
рами бо хам омехта; ва «ё  асафо», 
ки ба холати гам гуянд аз ин чост 
(аз «Кашф» ва «Сурох» ва «Бахр- 
ул-чавохир»).

ИСТИНКОФ olXll-l ба маънин нан- 
гу ор доштан (аз «Кашф»).

УСКУФ хатиб ва воизи насоро, 
ки Инчил бихонад ва олнми дин 
ва пешвои эшон (аз «М унтахаб» 
ва «М уайид» ва райри он).

ИСЪОФ 1 хочат раво кардан (аз 
«Кашф» ва «Сурох» ва «М унта
хаб»).

ИСТЕЪТОФ мехрубонй хос
тан ва дил ба даст овардан (аз 
«М унтахаб»).

ИСТИНОФ *AUut-l аз cap гирифтан 
ва о р о з  кардан (аз «М унтахаб»).

АСЛОФ пешинагон (аз «Канз»
ва «М унтахаб») ва билкаср (яъне 
ислоф)* пеш фиристодан (аз «М ун
тахаб »).

ИСТИЛОФ талаби улфат на-
мудан ва мухаббат хостан.

ИСТИХФОФ сабукй ва ха-
корат ва шармандагй ва сабук шу- 
мурдан.

ИСРОФ зиёда аз хочат харч
кардан.

АСИФ бар вазни фаъил, ан-
духгин ва рамгин (аз шурухи «Ни
соб»).

ИСКОФ ai£~l кафшгар (аз «Канз* 
ва «М унтахаб» ва «Сурох» ва шу
рухи «Нисоб»).
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АСЬЕФ цамъи  сайф, ба маъ
нии шамшерхо (аз «Канз» ва 
«М унтахаб»).

■HCTHFPOK, хамаро фаро ги
рифтан (аз «К анз»).

ИСТИСОК, ба маънии устуво-
рй хостан (аз «Кашф» ва «К ан з»),

ИСТИРОК, д\у-1 дуздида гуш ба 
сухани касе доштан (аз «К анз» ва 
«Латоиф» ва «С урох»).

и с т и н т о к  6 ^  I сухан пурсидан 
ва гуёй хостан (аз «М унтахаб»).

ИСТЕХ,К,ОК, <3 1 лж1 —1 сазовор шудан 
(аз «М унтахаб»).

АСВОК, o tj—I бозорхо; ва ин цамъи 
сук, аст, ки ба маънии бозор бо
шад.

ИСТИТЛОК, рахонидан аз
банд.

ИСТИНШОК i j l i i i - l  об ё хаво ё да- 
во ба боди бинй даркашидан.

ИСТАБРАК, о м уарраби  истаб- 
ра; ва дар «К,омус» гуфта, ки он 
дебои сифт ва гунда аст мисли ат
лас; ва аз рисолаи «Ахволи киё- 
мат», ки таълифкврдаи Шох Ра- 
феъуддини Дехлавист, хамин собит 
ш уда ва аз баъзе тафосир низ.

ИСТИМСОК JU-»;-! чанг дарзадан.
АСПАК хаймаи калон.
ИСПАРАК гиёхест зардранг,

ки бад.он чомахоро ранг кунанд 
(аз «Бурхон»).

ИСФАРАНГ « b j i - l  номи шахрест 
наздики Самарканд, мавлиди Сайф 
ном шоир он чост.

ИСБОЛ J4 —t Фуру гузоштани чома 
ва чорй кардан (аз «К анз»),

АСПРУЛ номи тухмест, маъ
нии таркибии он гуши асп аст, чи 
гул ба маънии гуш аст. Тухми 
мазкур бо гуши асп мушобахат 
дорад. Ва баъзе навишта, ки бар- 
гаш шабехи гуши асп аст (аз «Р а 
шидй-» ва райри он); ва дар «Б ур
хон» билкаср (яъне испрул)* аст.

ИСТИК.БОЛ J L i * - 1  пешвои намудан 
ва ба маънии мукобала кардани 
моху офтоб дар шаби чахордах,ум 
ва дар ин вакт мох тамому комил 
бошад.

ИСТЕЪЧОЛ шнтофтан ва
шитобй хостан.

ИСТЕХ.ЛОЛ J ^ - l  мохи нав дидан 
ва бонг кардани кудак  ба вакти 
таваллуд ва ошкоро шудан (аз 
«Канз» ва «М унтахаб»).

ИСТИЗЛОЛ соя гирифтан
(аз «Канз») ва панох чустан ба 
соя (аз «Сурох,»).

ИСТИК.ЛОЛ J5H--I ба худ ба коре 
истодан бе ширкати гайре; ва ба

маънии андак шумурдан (аз «К ан з»),
ИСХ.ОЛ J l<—I чорй шудани шикам.
ИСТИДЛОЛ далел овардан

ва гувохй хостан (аз «К анз»).
ИСТОФИЛ ба лурати румй

ангурро гуянд, ки меваи маъруф 
аст (аз «Бурхон»).

ИСРОФИЛ .г-1 номи фиришта- 
ест, ки дар к,иёмат д у  бор сур хо
хад  дамид. Дар дамидани аввал 
бор хама махлук, мурда ва нест 
хохад шуд ва дар дамидани бори 
дигар хама мурдагон зинда хоханд 
шуд.

HCPOIJtfl номи Яъкуб пай-
рамбар алайхиссалом (аз «К ан з»); 
ва дар «Латоиф» гуяд , ки маънии 
Исроил ба забони ибрй баргузи- 
даи худо ва баъзе гуянд бандаи 
худо.

АСФАЛ J i- I  ба маънии поинтар ва 
пасттар ва зертар.

АСОФИЛ поинтаринхо ва ка-
минхо ва ба маънии суринхои мар
дум (аз «М унтахаб» ва гайри он).

ИСТИСОЛ JUo-i-l бех баровардан 
ва аз бун баркандан; ва ин дар 
асл истиъсол ( jL e i i - l ) буд (аз 
«К анз-ул-лугот»).

ИСТАМ г -̂1 ситам, ки ба маънии 
чафо ва зулм бошад (аз «Л ато
иф»).

ИСТЕХ.МОМ ба хаммом русл
кардан ва бухори гарм аз чизе ги
рифтан.

ИСТЕЪЛОМ г ^ -  I огохи хостан 
(аз «К анз»).

АСК.ОМ (U-1 беморихо ва амроз.

ИСМ г-1 назди Басриён муатталул- 
лом муш так аз сумув ба^мяънни
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улув ба далели амсилаи иштикоки 
у чун самма, ясмй, тасмият. Ва 
самма дар тасгир ва асмо дар 
чамъи таксир, ки исм аз чихати 
тазаммани ичлол ва ташрифи му- 
носибат бо маънии сумув дорад ва 
номниханда ба таайюни номи неки 
аълои мусаммо пиндорад асли у 
сумув буд бар хилофи киёс ба тар- 
йир пайваст ба хазфи вов ва тас- 
кини син ва зиёдати хамзаи васли 
максура аз чихати тааззури ибтидо 
ба сокин исм гашт.

Ва назди Куфиё'н муатталулфо 
аст муш так аз васм ба маънии 
д о р , ки аломати маърифат аст чи 
исм бо васм мувофик дар ин си- 
фат аст. Асли у васм буд ба хаз- 
фи вов ва зиёдати х,амзаи васл ба 
тарйир пайваст исм гашт. Ва наз
ди баъзе вови максур ба хамза 
мубаддал аст ва Куфиён амсилаи 
иштикоки уро хамл бар калб к у 
нанд ва хамаро муатталулфо до- 
нанд. Ва шак нест, ки калб хило
фи асл аст, аз ин чихат гуфтаанд, 
ки рочех кавли аввал аст (аз таф- 
сири «Бахри маввоч»).

ИСТИСЛОМ талаби саломат
ва гардан ниходан.

ИСМИ АЪЗАМ f-W |*“1 исми бу- 
зург аз чамеъи асмои хак  таоло 
ва дар таъини он ихтилоф бисьёр 
аст. Назди баъзе аллох ва назди 
баъзе самад ва назди баъзе алхай- 
юлкайюм ва назди баъзе аррахмо- 
ниррахим ва назди баъзе мухай- 
мин, валлоху аълам биссавоб.

УСАЙЛИМ тасрири аслам
( г1- ! ) аст; номи рагест, ки миёни 
хинсир ва бинсир бошад.

ИСТИФХ.ОМ фахмидагии чи
зе хостан (аз «М унтахаб»).

ИСТИЛОМ fVi-l аз боби ифтиъол; 
судан сангро ба даст ё ба лаб (аз 
«М унтахаб» ва «С урох»); ва ин 
киноя  аст аз бусидан; ва салосии 
мучарради он салам ( г 1**) аст, ки 
ба фатхатайн бошад ба маънии 
гардан ниходан; зохиран чун ба 
судани санг ба даст ё ба лаб аз 
лавозими гардан ниходан аст, маъ
нии мазид мачоз аст аз маънии 
мучаррад. Ва касоне, ки истилом 
(i^ L i"1) ба зиёдати ёи тахтонй 
хонанд ралат аст (аз «К ан з»).

ИСТИШМОМ ба маънии буи-
дан.

ИСТИКДОМ (-toil—I ба маънии ис- 
тйкбол кардан.

УСТУРДАН тарошидани му
ва пок кардан (аз «Бурхон»).

АСТАРВАН c)j ба маънии аким, 
яъне зани нозой (аз «Раш идй»).

УСТУХОН навъе аз силохи
зангиён (аз «Шархи Сикандарно- 
м а»),

АСОТИН чамъи  устувона
(биззам), ки ба маъции сутун аст 
(аз «К ан з»),

ИСТЕХСОН нек шумурдан
ва писанд намудан (аз «Сурох» ва 
«Зубдат-ул-фавоид» ва «К ан з»).

УСТУН ба маънии сутун.
АС НОН солхо ва дандонхо

(аз «К ан з»).
АСФАЛУССОФИЛИН ^ U l  J i-I

кин оя  аст аз хафтумин табакаи ду- 
зах, ки зери хама табакоти дузах  
аст.

УСТУРА мА-1 ба маънии афсона ва 
сухани ботил (аз «М унтахаб»).

АСКАНА олатест наччоронро,
ки дар чуб бад-он сурох кунанд; 
ба хиндй нихан ва нихани гуянд 
(аз «Чароги хидоят»); ва дар «Б а
хори Ачам» ба хамин маънй бил
каср (яъне искана)*; ва дар луро
ти туркй билкаср ва сини мухмала 
(искана) нихани наччорон ва х а 
мин асах аст. Ва дар «Рашиди» 
билкаср (искана) ба маънии бар- 
маи наччорон; ва дар «Бурхон» 
низ билкаср (искана) барма ва ба 
шини муъчама (ишкана)* низ ома- 
дааст.

АСОТИЗА »^'Ы ч^мъи устоз, ки ба
золи муъчама аст, м уарраби  устод, 
ки ба доли мухмала бошад.

АСАФОХ ба маънии во андух !; 
чаро ки асаф ба маънии андух ва 
рам аст ва алифу хо барои нудба 
ва ба маънии таассуф ва афсус 
мустаъмал аст.

ИСТИФОЗА файз гирифтан.
УСБУЪА **^-1 ба маънии хафта, 

ки мачмуъи хафт рузи мутаорифа 
бошад.
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ИСКАНДАРИЯ Ч-* * * * - 1 шахрест дар 
шимоли мулки Миср, бинокардаи 
Искандар ибни Файлакус.

УСТА ■**-! тухми хурмо ва монанди 
он мисли кунор ва шафтолу (аз 
«Рашидй» ва «Кашф» ва «С уру
рй») ва дар «Бурхон» билфатх 
(аста)* .

УСВА 1 ба маънии пешво дар му- 
химмот (аэ «М унтахаб» ва «Бахр- 
ул-чавохир» ва «Канз» ва «С у
рох») ва билфатх (асва)*  ралат 
аст.

УСТУРА »у-1 маъруф аст; зохир аст 
аз устурдан (аз «Бахори А чам»),

ИСТИНБОХ, •Lii—I огохй чустан.

ИСТИОРА ба o r h h t  хостан
(аз «Точ-ул-масодир» ва «Канз») 
ва дар «Завобити азим» навишта, 
ки истиора дар лугат ба орият ги- 
рифтани чизе. Ва дар истилохи шу- 
аро мачозро номанд ва онро изо- 
фати мачозй ва изофати билисти- 
ора хонанд, чунон ки: сари хуш ва 
кадами фикр, ки хуш у фикрро 
шахе фарз карда барои у сару ка- 
дам мукаррар намуда. Ва дар ри- 
солаи Абдулвосеъ низ хамин аст. 
Ва сохиби «М ачмаъ-ус-сан^еъ» на
вишта, ки истиора иборат аз он аст, 
ки лафзеро кн маънии хакнкй дош- 
та бошад муншй ё шоир он лафзро 
аз маънии хакикии он накл карда, 
бар чизе дигар бар сабили орият 
истеъмол намояд аз чихати мушо- 
бахат, ки миёни ин хар д у  аст. 
Чунончи, лафзи наргис ва оху ба 
чои чашм овардан ва сунбул ба 
чои зулф ва сарв ба чои кад  гуф
тан. Мисоли дигар аз хадиси на- 
бавй: алфитнату наиматун лаъ- 
аналлоху ман айказаха ( * ^ 1  

1+Ц.1 * 4 1 ^  ) хобу бедорй
барои лафзи фитна истиора вокеъ 
ш уда. Мисол дар форсй, байт:

Чашми давлат зи саводи к а л а м а т
г а ш т а  мунир,

Борн дониш эи с ахоби  к а р а м а т
г а ш т а  назир.

Ва баъзе аз мухаккикини ин фан
"чунин тасрех кардаанд, ки исти
ора кисме аз мачоз аст ва мачоз 
онро гуянд, ки лафзеро дар гайрн 
маънии аслии хакикии у ба як Гу
на алока ва муносибате истеъмол 
кунанд. Агар фимобайн алокаи

амрист енвои ташбех миели саба- 
бият ё  лузум ё райри залнк, онро 
мачозй мурсал номанд ва агар 
алокаи ташбех аст, онро истиора 
мегуянд. Ва хосили истиора он 
аст, ки мушаббахро айни мушабба- 
хун бихи иддио намоянд. Агар му
шаббахро матрук ва мушаббахун 
бихиро мазкур созанд, онро исти- 
ораи биттасрех номанд, чунончи 
дар ин байти Асадй, байт:

Махаш мушкеову шакар майфуруш,
Д у наргис камонкаш, ду гул диръпуш.

Ва агар мушаббахун бихиро мат
рук кунанд ва мушаббахро мазкур 
созанд, онро истиораи билкиноя 
хонанд ва истиораи муканнй низ
гуянд. Ва бидон, ки гохе истиораи 
махсус барои шайъи махсус бошад 
ба вачхи хиссии у ё ба вачхи ак- 
лии у. Ва гохе истиораи шайъи 
м аъкул барои шайъи маъкул ва 
гохе истиораи махсус барои шайъи 
маъкул ва гохе истиораи маъкул 
барои шайъи махсус бошад.

Ва бидон, ки таксим ба эътибо- 
ри лафзи мустаъор бар ду  кием 
аст: аслия ва табаия. Истиораи ас- 
лия он аст, ки лафзи мустаъор ис
ми чине бошад, мисли истиораи 
асад барои марди шучоъ ва исти
ораи гул барои рухсор ва сахиро 
ба Х,отам ва шучоъро ба Рустам. 
Ва истиораи табаия он аст, ки 
лафзи мустаъор феъл ё шабехи 
феъл бошад, ба ин хайсият, ки 
маолаш рочеъ ба маънии масдарии 
он бошад, чунонки дар ин байт, 
байт:

Машитобу ба хуни мо овез.
В-аз хаёлоти бехуда бигрез!

Тамассук карданро ба овехтан ис
тиора карда ва ичтиноб карданро 
ба гурехтан ва дар ин байт, байт:

Далани мамлакат нахандад хуш,
То сари теги ту нагирьяд зор.

Чакидани хуни TeFpo ба гиристан 
истиора карда. Аммо таксими ис
тиора ба эътибори тачрид ва тар- 
шех ба се навъ аст: навъи аввал 
истиораи мутлаца ва он чунон аст, 
ки чизе мулоимот ва сифоти мус- 
таъорлаху ва мустаъорминху дар 
он мазкур набошад, чунон ки дар



ин байти Абдулвосеъи Чабали, 
байт:

Шугуфа бар сари шох аст камчу
орази чонон,

Бунафша бар лаби чуяст чун
чарораи дилбар.

Зулфро ба акрабн чаррора исти- 
ора намуда ва муносиботи мустаъ- 
орлаху ва мустаъорминху хеч ка- 
дом мазкур насохт. Навъи дуввум  
истиораи мучаррада ва он чуноп 
аст, ки сифот ва мулоимоти мус- 
таъорлахуро зикр кунанд факат, 
чунончи дар ин байти Фирдавси, 
байт:

Ба нохун зирех бофт аз мушки ноб, 
Даровехт аз гушае офтоб.

Зулфро ба зирех истиора намуда ва 
лафзн нохун ва мушки ноб овех- 
тан аз мулоимоти мустаъорлах,уст, 
яъне зулф, чунончи дар ин байти 
Хоконй, байт:

Аз шуриши охи ман хама шаб 
Бодоми ту душ ногунуда.

Чашмро ба бодом истиора намуда 
ва лафзи рунударо, ки мулоимоти 
чашм аст мазкур сохта. Навъи 
саввум истиораи мурашшаха ва он 
чунон аст, ки мулоимот ва сифоти 
мустаъорминхуро мазкур созанд 
факат, чунонки дар ин байти Ан- 
варй, байт:

Дар хуфья гарна азми хуруч аст богро,
Чун обгирхо хама пуртеру чавшан аст.

Мавчи обгирро ба TeFy чавшан ис
тиора намуда ва лафзи азму хуруч 
мулоими теру чавшан аст, ки мус- 
таъорминху вокеъ шуда. Ва гохе 
тачрид ва таршех хар ду  дар як 
истиора чамъ месозанд, чунончи 
дар ин байти Хоконй, байт:

Баршикофад сабо машимаи шаб, 
Тифли хунй ба ховар андозад.

Офтобро ба тифл истиора намуда 
ва сабову шаб ва ховар мулоими 
мустаъорлаху ва машима ва хунй 
ва шикофтан мулоими мустаъор- 
минху вокеъ шуда. Ва таршех дар 
истиора балегтар аз тачрид ва ит- 
лок, аст. Аммо истиораи билкиноя 
иборат аст аз знкри мушаббах ва 
иродаи мушаббахбех бо насби ка- 
рина ва карина дар ин чо исти

ораи тахйилия хохад буд. Ва тари- 
каш чунон аст, ки бо мушаббахи 
мазкур чизе чанд аз лавозими му- 
шаббахбехи махзуф зикр намоянд. 
Пас знкри мушаббах ва хазфи му
шаббахбех иборат аз истиораи бил- 
кнноя аст ва исбот ва лавозими 
мушаббахбехи махзуф барои м у
шаббахи мазкур иборат аст аз ис
тиораи тахйилия ва ин бар се кием 
меояд. Барои он ки лавозиме, ки 
ихтисос ба мушаббахбех дорад, он
ро аз барои мушаббах исбот мена- 
моянд, аз се хол берун нест, ё ак- 
вомн мушаббахбех ба уст ё такми- 
ли мушаббахбех мавкуф бар он 
аст ё дахле дар кавом ва такмил 
надорад. Мисоли аввал, чунонки: 
за б он и  %оли ман ба  шикоят гуётар  
аст\ дар ин чо холро ба шахеи му- 
такаллим ташбех дода, ин исти
ораи билкиноя аст ва исботи з а 
бои, ки кавоми мутакаллим ба уст 
истиораи тахйилия. Мисоли дигар, 
Саной гуяд , байт:

Уламо нумла харза мелофанд,
Дин бар пои ^ар касе бофанд.

Д ар ин чо динро ба дебову харир 
ташбех дода ва ин истиораи бил
киноя аст. Ва лафзи пой  ва боф-  
тан, ки аз лавозими мукаввимаи 
дебову харир аст истиораи тахйи
лия. Мисоли дуввум  чунонки гуй: 
пануаи  марг д а р  фалон ка с  фу р у  
рафт; дар ин чо маргро ба шер 
ташбе* дода ва мушаббахун бихи- 
ро, ки шер аст зикр накарда, ин 
истиораи билкиноя аст. Ва нохун, 
ки ихтисос ба шер дорад ва му- 
чиби такмили уст барои марг, ки 
мушаббах аст исбот намуда, ин 
истиораи тахйилия аст. Мисоли 
саввум чунонки гуй: зимоми %укм 
д а р  дасти фулон аст; дар ин чо 
ташбехи хукм ба нока истиораи 
билкиноя аст ва исботи знмом, ки 
аз лавозими райри мукаввимаи му
шаббахун бихи аст барои мушаб
бах истиора намуда ва ин исти
ораи тахйилия аст.

ИСТ ИХОРА дар лурат бехта-
рй хостан аз худой таоло; ва ба 
истилох огохй чустан аз райр дар 
маолн коре. Назди сунниён ба 
чанд дастур аст. М ухтасар он ки 
дуон кунут ё дигар адъия хонда 
бнхуспанд. Он чи шуданй бошад 
муносиботи он ба хоб мушохада
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кунанд. Ва аксар шииён истихора 
ба ин тавр мекунанд, ки: баъд аз 
хондани адъия чашм баста, тахми- 
нан макоми сулси донахои тасбех- 
ро ба д у  ангушт мегиранд ва аз 
он чо то имом ду-ду  дона тарх ме
кунанд. Агар дар охир як  дона мо
над, аломати хайр аст ва агар ду 
монад аломати шар аст.

ИСТИЧ.ОЗА ичозат хостан (аз
«М унтахаб»).

ИСТИШОРА машвара кардан
ва салохпурсй.

АСВИЛА чамъи  суол аст.
ИСТИХ.ОЛА *JWU талаби мухол 

кардан ва мухол шудан ва мухол 
шумурдан ва аз хол баргардидан 
ва хила кардан (аз «М унтахаб» ва 
«С урох»). .

ИСТИГОСА ■tfUxJ фарьёд хостан ва 
додхохй (аз «М унтахаб» ва «С у
рох»).

АСЛИХА чамъи  силох аст, ки
ба маънии олоти чанг бошад, мис
ли TeF ва тиру найза ва райра.

ИСКИЗА ба маънии шаланг
ва барчастан ва дулаттй андохта
ни аспу хар (аз «Латоиф» ва «Р а 
шидй» ва «Б-урхон»).

ИСТИКРОХ ба маънии каро-
хият кардан.

ИСТИРОДА mIj I-I баргаштан.
УСТУВОНА «JljA-l ба маънии сутун 

(аз «М унтахаб»).
ИСОДА *»!-! ба маънии .висода, яъне 

болиш.

АСОМ Я о-’1*'1 чамъулцамъи  исм аст; 
чи асомй чамъи  асмост ва асмо 
Чамъи исм аст. Ва асомй ба али
фи м ам дуда навиштан ё ба сои му- 
салласа нигоштан ё ба алифу нун 
чамъ карда асомиён гуфтан, ин 
хар се вачх махз ралат аст (аз 
«Бахори Ачам» ва «Кашф» ва 
«М адор»).

УСОРО lSj1- 1 ч^мъи асир аст, ки ба 
маънии гирифтор ва кайдй бошад 

-(аз  «М адор» ва «Каш ф »); дар ин 
чо барои маслахат мукаррар на
вишта шуд.

ИСМОИЛЙ ^ 1 —1 ба маънии кур- 
бонй; ва номи тоифае гумрох, ки

олати аспро парастиш мекунанд 
(аз «Латоиф»),

АСИЙ андухгин ва пажмон (аз 
шурухи «Нисоб»).

Фасли алифи максура маъа 
шини муъчама

АШК,ИЁ U i !  цамъи  шакй, кн ба 
маънии бадбахт аст.

АШФО баёнаш дар охири Ха
мин фасл мастур аст.

АШХО ба маънии орзуоварда-
тар ва маррубтар.

АШИДДО * lji l  ба маънии шади- 
дон ва шиддаткунандагон.

ИШТИХО орзу кардан; ва фор- 
сиён ба маънии орзуи таом нстеъ- 
мол кунанд.

АШХАБ хар чизи сиёхранг, ки
сифедй дар рангаш голиб бошад ва 
аспи сабза, ки касрати мухой си- 
фед бар касрати мухой сиёхи у 
голиб бошад. Ва ин лафз дар си- 
фатн ранги анбар бисьёр мустаъ
мал аст, зеро ки анбари ашхаб 
навъе аз анбар аст, ки ба нисбати 
анбари хашхошй ва анбари хдбашй 
бехтар бошад (аз «Сурох» ва 
«Бахр-ул-чавохир» ва «Канз» ва 
«Кашф» ва «М уайид»).

«ИШОРОТ» o ljU l номи китоби Бу- 
алй Сино дар илми хикмат (аз 
«Кашф» ва «С урурй»).

ИШОАТ ошкоро кардан ва по-
шидан ва пароганда кардан (аз 
«М унтахаб»).

АШИЪОТ oU&l цамъи  ашиъа ва 
ашиъа чамъи шуоъ аст.

АШЪАС ^ - 1  сохиби «М унтахаб-ул- 
лугот» навишта, ки ба сои мусал- 
ласа ралат аст ва ба бои м увах
хада сахех; номи таммоъе, ки Аб- 
боси Д авс домоди уст, ки он д ар  
тамаъ худро аз Ашъас гузаронида; 
ва Д авс (ба фатхи дол) номи ка- 
билае . дар . Яман (аз «М устала
хот»).

АШ АЧ(Ч) шикастасар (аз шар
хи «Нисоб»),

АШБОХ г '-г '1 шахсхо, я ’ьне баданхо 
ва Чисмхо; ва ин чамъи  шабах зет,
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ки (ба фатхатайн бошад) ба маъ
нии колбуд (аз «М унтахаб»).

иштидод Maiil шиддат ва сахтй 
ва гохе м ур о д  а з  камоли чизе бо-

. шад.
АШКИ ДОВУД a i l  мухрае бо

шад сурхи бароят шаффоф (аз 
шархи «Тухфат-ул-ирокайн»).

АШТОД бар вазни хаштод; но
ми рузи бисту шашум аз хар мохи 
шамсй (аз «Кашф» ва «Бурхон»).

АШ АД(Д) л-М ба маънии сахттар.
ИШЪОР jl» i l  огохй додан; ва бил

фатх (яъне ашъор)* ба маънии 
абьёт ва ба маънии мухой cap ва 
бадан.

АШК.АР jWI хар шайъи сурх, ки 
рангаш ба зардй ва сиёхй занад; 
ва аспе, ки бад-ин ранг бошад он
ро низ гуянд, зохиран он суранг 
бошад; ва гохе ба маънии мутлак 
асп истеъмол кунанд; аз «Мадор- 
ул-афозил» ва «Бахр-ул-чавохир» 
ва «Сурох» низ ба маънии аввал 
муайид аст.

АШ ИР(Р) j i '  худписанд ва сите- 
занда.

АШЧ.ОР jbfcl чамъи  шачар, ки ба 
маънии дарахт аст.

УШТУР ^  ба маънии шутур, ки 
маъруф аст.

ИШКБУС о - у Ы  номи муборизест, 
ки ба мадади Афросиёб омада буд 
ва Рустам уро кушт (аз «М уста
лахот»).

ИШТИРОТ il j i . i l  шарт кардан (аз 
«К ан з»).

АШЬЁЪ гуруххои дустон;
Чамъи шиъа (аз «Л атоиф »).

ИШБОЪ сер кардан; ва ба
истилох пур хондани фатха ё зай 
ма ё касраро ба тарзе ки харфе аз 
хуруфи иллат, ки муносиби он бо
шад ба зухур ояд; ва ба истилохи 
кофия харакати мобаъди алифи 
таъсисро гуянд, чунончи: касраи 
сод дар хосил (tM ») ва фатхи вов 
дар ёвар ( j j 4 ) .

АШНАЪ бадтар ва кабехтар.

АШНАЪ t * i l  далертар ва навъе аз 
мор (аз «К ан з»).

АШГАРФ OjCil бузург ва азим ва 
неку ва хуш; ва билкаср (яъне 
ишгарф)* адвй ва ба маънии шаъ- 
ну шавкат (аз «Бурхон» ва «Р а 
шидй»).

ИШРОФ o l j i l  баланд шудан ва бар
болои баландй шудан ва истодан 
бар сари чизе ва вокиф шудан чи- 
зеро (аз «М унтахаб») ва дар 
«Кашф» аз боло ба зер нигаристан 
ва ба маънии омода шудан бар 
чизе низ омада.

УШЛУК, ба маънии тухмат; ин 
лафзи туркист.

УШОК о 1- 1  лафзи туркист; ба маъ
нии руломи содару ва номи руло- 
ми туркон низ бошад.

УШАК самри дарахтест; ва ба
фатхатайн ва ташдиди коф (яъне 
ашакк,)* душвортар (аз «М унта
хаб») .

ИШФОК, d 1-*-1! мехрубонй кардан ва 
тарсонидан; ва билфатх (яъне аш- 
фок)* ч^мъи шафак,ат аст (аз 
«К анз» ва «Латоиф»),

ИШРОК дурахшидан ва рав-
шан шудан ва вакти субх баъд аз 
тулуъ (аз «М унтахаб»),

ИШТИК.ОК гирифтани калима
аз калима ва нима гирифтан ва 
хезум ва чуз он шигофтан (аз 
«М унтахаб»),

ИШТИБОК ба хам даррафтан
ва ангуштони хар д у  даст миёни 
хамдигар даровардан ва ба хам 
даррафтани шоххои дарахт ва мис- 
ли он; ва гохе аз лафзи иштибок 
ичтимоъ ва анбух мурод бошад.

ИШАК ба маънии хар, ки ба 
арабй химор гуянд; ва ин лафзи 
туркист (аз «Латоиф») ва дар л у 
роти туркй ба ташдиди шини муъ
чама (яъне ишшак)* навишта; ва 
билфатх ва сукуни сонй (яъне 
аш к)* ба маънии катра ва ба маъ
нии оби чашм.

АШБОК чамъи  ш абака; ба
маънии домхо.

ИШКОЛ душворй; ва билфатх
(яъне ашкол)* суратхо ва расанхо, 
ба ин маънй чамъи  шикл (билкаср 
аст), ки ба маънии расан бошад.
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АШХ.АЛ J f i l  сиёхи ба зардй монл; 
ва ба маънии инсони мешчашм (аз 
«М унтахаб» ва райри он).

ИШЪОЛ афрухта ва шуъла-
зан кардани оташ.

АШРОЛ шурлхо.
АШКАЛ пойбанд ва расане, ки

ба он полони шутур банданд то аз 
пушташ наравад; ва ба маънии 
сурхчашм ва сурхию сифедии омех- 
та ; ва хуштар ва пушидатар ва 
душвортар; ва ба маънии аспе, ки 
дасти росту пои чапи у сипед бо
шад (аз «М унтахаб»),

АШКИЛ i j ^ l  ба маъиии аспе, ки 
дасти росту пои чапи у сипед бо
шад; ва ба маънии макр ва хила 
низ омада (аз «Бурхон»),

ИШТИЪОЛ JU i-Ы афрухта шудани 
оташ.

МШТИМОЛ JU Iil гирд фуру гириф
тан (аз «К анз»).

УШТУЛУМ |*^1 -валаба ва тундй ва 
зур ва тааддй (аз «Бурхон» ва 
«Бахори А чам»); ролибан, балки 
якинан ин лафзи туркист, чи дар 
луроти туркй уштулум ба маънии 
ситам навиштааст; гу  ки дар «Б а
хори Ачам» ва «Бурхон» ишора ба 
туркй буданаш накардаанд.

ИШМОМ (UW буйидан ва буёнидан.
УШНОН гиёхест шур дар зами- 

ни шур руяд, чун бад-он чома шу- 
янд мисли собун сифед гардонад 
ва хар гох ки онро месузанд ша- 
хор мешавад, яъне саччй гардад 
(аз «Бурхон» ва «Раш идй»).

ИШБЕХТАН пошидан (аз
«Бурхон»).

ИШРОК.ИЁН o U iljil бидон ки иш- 
рокиин гурухест аз хукамои салаф, 
ки аз боиси ишрок ва равшании 
ботини худхо, ки аз касрати риё- 
зат пайдо карда буданд таълим ва 
тааллум ба мукошифа ва мурокиба 
мекарданд ва хочат ба рафтани 
пеши якдигар надоштанд, ба хило- 
фи хукамои машшоин, ки эшон наз

ади якдигар рафта мукаддамот дар- 
ёфт месохтанд, чунончи Афлотун ва 
Бакрот ва райра аз зумраи ишро- 
киин буданд.

ИШКАРА тоири шикорй, кн
онро шнкара гуянд.

УШНА чизест мисли гиёхи хушк, 
ки сиёху сипед бошад, ки ба хин
дй чахарчхабила гуянд ва баъзе 
чхарнла номанд ва баъзе малагир 
хонанд (аз «Бурхон»),

ИШНУСА атса (аз «Бурхон»)
ва дар «Рашидй» билфатх (яъне 
ашнуса)*.

АШИЪА чамъи  шуоъ; ва касо- 
не ки ба сукуни шин хонанд (яъне 
аш ъа)* хатост.

АШРИБА I чамъи  шароб, ки ба
маънии мутлак хар чизи ракик 
аст аз чннси хурданй ва ошомида- 
нй, мисли об ва шир ва хамр ва 
шахд ва райра.

АШБОХ, амсол ва назоир; чамъи  
шибх (ки билкаср аст).

АШБАХ, V 1' бисьёр мушобахатдо- 
ранда.

ИШКАНА ба маънии бармаи
наччорон (аз «М усталахот»); ва ба 
сини мухмала ни-з омада.

АШРАФЙ дурустзар ва ин
мансуб аст ба Ашраф, ки подшохе 
буд сиккаи зар ба вазни дахмоша 
ба замони у ривоч ёфт (аз «Шархи 
девони Хоконй); ва касоне ки ба 
фатхи шин ва сукуни ро (яъне 
ашарфй)* хонанд ралати махз аст.

АШКОЛИ ЧАНУБЯ ва ШИМОЛЙ 
j , j t y j * ц)1£Ы бидон ки бар фа- 

лаки савобит чихилу хашт ашкол 
карор додаанд, минчумлаи он дувоз- 
дах  шакл бар минтакатулбуруч во- 
кеъанд, ки дувоздах буручи машху- 
ра иборат аз хамин аст ва понздах 
ашкол аз он ба чониби чануби 
минтакатулбуруч аст ва бисту як 
шакл ба тарафи шимол; ва тафси- 
ли ин ашкол дар фасли бои м у
ваххада маъа сини мухмала мас- 
тур аст.

АШЪАРЙ мансуб ба суи Ашъ-
ар, ки шахсе буд ки чун модараш 
уро зонд бар танаш мухой дароз 
буданд (аз «Лубб-ул-албоб»).

АШФО олати оханй, ки бад-он 
дар чарм сурох кунанд; ба хинди 
суталй гуянд; ва дар ин чо ба ли- 
хози шакл навишта шуд.

АШХО орзудорандатар (аз
«М унтахаб») ва орзуовардатар; 
дар пн чо ба лихози шакл мукар
рар навишта шуд.
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Фасли алифи мак,сура маъа 
соди мух,мала

HCFO гуш ниходаи (аз «М а
дор») ва гуш фаро доштан (аз 
«К ан з»),

АСФИЕ 1^1 баргузидагон; ва ин 
цамъи  сафй аст (аз «М унтахаб»),

АСДИК.0 ба маънии дустон; ва 
ин цамъи  садик, аст, ки бар вазни 
фаъил бошад.

ACJ10//ACJ1AH ТЫ ба маънии хар- 
гиз; алиф, ки дар охири асло-ст ба
рои вакф аст ё дар ивази танвин, 
чаро ки аслан дар хакикат асл 
буд (аз «Кашф»),

ИСТИФО баргузидан ва бар-
гузидагй (аз «М унтахаб» ва «Л а 
тоиф»).

АСИХЛО U,»! тандурустон; ин цамъи 
сахех аст.

АСХ.АБ хар шайъи сурхранг,
ки сипедй занад (аз «Сурох»)-

АСЛОБ цамъи  сулб (ки биззам
аст) ба маънии устухонц пушт, ки 
махалли нутфаи мард аст; ва аз 
аслоб мурод обо ва ачдод аст (аз 
«Л атоиф »).

АСХ.ОБ ёрон ва худовандон;
ва ин цамъи  сохиб нест. балки 
цамъулцамъи  сохиб аст, чаро ки 
исми чамъи сохиб сахб аст (бил
фатх) ва цамъи  сахб асхоб аст ва 
чамъи асхоб асохиб меояд (аз 
«Латоиф» ва «С урох»); ва Саъ- 
дуддини Тафтозонй ва чамоаи ди
гар мегуянд, ки асхоб цамъи  сохиб 
аст, чунонки атхор цамъи  тохир 
ва ансор цамъи  носир ва ачхол 
цамъи  чохил; ва Чоруллохн За- 
махшарй аз ин инкор дорад.

АСВАБ босавобтар ва нектар.
УСТУРЛОБ олатест, ки аз

биринч, яъне питал месозанд ба 
сурати курс ва андаруни он чанд 
аврок бошад аз биринч ва бар он 
аврок давоири касир ва хутути 
бисьёр манкуш мебошанд. Ва бар 
сатхи аълои он узода мебошанд, 
ки онро мегардонанд ва онро узо- 
даи устурлоб гуянд. Пас ба каво- 
иди илми устурлоб, ки илмест ба
рои дарёфти ахкоми устурлоби 
мавсуф, иртифоъи офтоб ва сито-

рагон ва баландии хар чиз маълум 
кунанд. Ва ин лафзро ба сини 
мухмала хам менависанд. Бидон 
ки устур ба забони юнонй тарозу- 
ро гуянд ва лоб ба маънии офтоб. 
Чун аксар бад-он ахкоми офтоб ва 
ситорагон маълум кунанд ва бу- 
зургтарин ситорагон ва дигар ашьё 
офтоб аст, лихозо • онро ба офтоб 
мансуб карданд. Ва возехи он ба 
кавли асах Арасту ва Балинос 
аст, ки аз чомн Кайхусрав истих- 
роч намудаанд (аз «Бурхон» ва 
«М унтахаб» ва «Кашф» ва «Л а 
тоиф»). Ва баъзе мухаккикин на- 
виштаанд, ки возехи устурлоб 
Абархас хакими юнонист. Абархас 
(ба фатхи аввал ва фатхи мувах
хада ва сукуни рои мухмала ва 
фатхи хои муъчама ва сини м ух
мала). Ва баъзе аз мухаккикин 
навиштаанд, ки устурлоб дар асл 
ба сини мухмала буд ва фатхи 
аввал ва замми той мухмала (яъне 
астурлоб)*, чи устур (астур ) цамъи  
сатр аст ва лоб ба маънии офтоб. 
Пас устурлоб (астурлоб) ба маъ
нии сатрхон офтоб, ки ахволи оф
тоб бад-он шинохта мешавад. Баъд 
аз он синро ба чихати муносибати 
той мутаббака ба сод бадал кар
данд, чунончи дар сирот (■Угл), 
ки дар асл ба син (яъне i l j -  )*  
буд.

ИСОБАТ ба маънии расой ва
савоб ёфтан (аз «Кашф» ва «К анз»),

АСХ.ОБУССАБТ vl™ll V U-I ёрони 
рузй шанбе, ки кавме аз банй-ис- 
роил буд, хак  таоло амр кард, ки 
рузй шанбе мохиён сайд накунанд. 
Иттифокан дар он руз мохиён 
бисьёр чамъ мешуданд. Эшон хи
ла карда мохиёнро дар хамон об 
банд мекарданд ва ба рузй якшан- 
бе мегирифтанд. Чун зулми эшон 
аз хад гузашт хак  таоло хамаро 
масх карда бузина сохт ва онхо 
баъд аз чанд руз халок шуданд 
(аз «Л атоиф »).

ИСТИЛОХ, дар лугат бо хам
сулх кардан; ва маънии истилохии 
лафзи истилох хам иттифок наму- 
дани кавме. Барои муайян дошта- 
ни маънии лафз сивои маънии мав- 

1зуъи он лафз ва истилох, маъхуз 
аз сулх аст. Чун дар боби ифтиъ- 
ол сод мукобили фо афтод ва той 
ифтиъолро ба то (■•>) бадал кар 
данд, истилох шуд.
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АСБОХ, с'?-»! чамъи  субх; ба маънин 
бомдодхо; ва билкаср (яъне ис- 
бох,)* субх кардан ва дар сабох 
рафтан ва аз холе ба холе гаштан 
(аз «М унтахаб»).

ИСТАРХ//УСТАРХ номи шахр,
ки калъаи шахри Форс аст (аз 
«М уайид» ва «М адор»).

АСФОД занчирхо ва кайдхо; ва 
ба маънии бахщишхо (аз «Л ато
иф» ва «М унтахаб»).

ИСТИЕД сайд кардан (аз «Л а 
тоиф» ва «М унтахаб»).

ИСТАХР номи шахр, ки калъаи 
Форс аст, м уарраби  истахр ( j* 1- ! ) ,  
ки добик гузашт (аз «Лубб-ул-ал- 
боб» ва «Бурхон»).

ИСРОР j 1j *I танхо бар кардани ко
ре мустаид шудан ва манъ карда
ни касе ва кабул насохтан.

ИСТИБОР jU ^I сабр кардан; ва 
тон он бадал аз тон фавконист 
( о  ) ;  ва дар «М унтахаб» шикебой 
намудан.

ACOFMP j»UI ба маънии хурдон.
АСФАР j i - l  ба маънии зард.
АСОБЕЪУЛ ХУР £r!l*al номи ши- 

ринй, ки ба шакли ангуштон бо
шад багоят сифед.

ИСТИНОЪ fU M  накуй кардан ва 
баргардидан (аз «Кашф» ва «М а
дор» ва «М унтахаб» ва «К ан з»).

АСЛАЪ gW  ба маънин кал, яъне 
шахсе ки муи сараш зоил шуда бо

шад (аз «Бахр-ул-чавохир» ва 
«Л атоиф »).

АСОБЕЪ £*М ангуштон.
ИСБАЪ сг*1 ба маънин ангушти 

даст ё по (аз «К анз»).
ACBOF j .1? " ’ 1 рангхо, чамъи  сайр.
АСНОФ кисмхо ва анвоъ ва

гунахо ва гуруххо; ва ин чамъи  
синф аст.

АСДОФ чамъи  садаф.
УСУЛИ ХАФИФ Ouii  j j - l  яке аз

хафдах усулн мусики; ва усулро 
_ ба хиндй тал гуянд.

АСАФ ii-*l ба маънии кабар, ки са- 
мараи наботест аз супорй дароз- 
тар ва мазан он турш (аз шурухи 
«Нисоб» ва «К анз»),

АСХОБИ КАХФ ‘■ V  ба маъ
нии сохибони Fop; ва эшон хафт 
тан буданд аз дустони хак, ки аз 
хавфи Д акёнус ном подшохе золим 
аз шахр гурехта дар горе пинхон 
шуда бихуфтанд. Ва саге ба му- 
хаббати эшон хамрох буд, ба х ук 
ми илохй баъди сесад сол бедор 
шуда боз бихуфтанд, боз ба киё- 
мат хоханд бархост. Номи эшон 
ба иттифоки аксари муфассирин 
ин аст: аввал Ямлихо, дуввум 
Максалмино, саввум Кашфутат, ча- 
хорум Табюнус, панчум Кашофа- 
тюнус, шашум Азарфатюнус, хаф- 
тум Юнусбус ва номи саги эшон 
Китмир буд.

ИСДОК о l**- ! рост кардани кавли 
касе; ва билфатх (яъне асдок)* 
ростихо.

истикок cdlCt-el овози бар якдигар 
куфтани д у  чизи сахт (аз «Канз» 
ва «Латоиф »); ва дар «М унтахаб» 
ба хам вокуфтан.

ИСТАБЛ J?lu»l макони бастани аспон 
(аз «Сурох» ва «М узил-ул-арлот»).

АСХОБУШШИМОЛ jL-iJI v l » - l  ду-
захиён.

АСЛ iM  бехи дарахт ва райри он ва 
насаб.

АСЛИ САК,ИЛ J - »  J -I  яке аз хаф
дах  усули мусикй; ва усулро ба 
хиндй тол гуянд.

АС ИЛ J r » l  ба маънии шабонгох (аз 
«Латоиф »); ва сохибасл ба маънии 
сохибнасаб, ай: касе ки обову ач- 
доди у тариф у начиб бошанд.

АСХОБИ МАИК.АЛ №  v - 1* - 1 ба
маънин ёрони хамсухбат (аз «М ус
талахот»).

УСУЛ Jj-« l чамъи  асл, ки ба маънии 
бех аст; ва номи илме ки дар он 
аз хар чахор усули фикх, ки адил- 
лаи шаръия иборат аз он аст бахс 
кунанд ва он ин аст: китоб ва сун- 
нат ва ичмоъулуммат ва киёс. Дар 
ин чо маънии китобу суннат Куръ- 
он ва хадис аст. Пас ичмоъи ум- 
мат иборат аст аз иттифоки сахоба 
ё мучтахидин бар чизе. Ва киёс 
иборат аст аз ташбехи чизе ба чи
зе ба сабаби иштироки он хар ду 
дар амре то ки собит шавад дар 
чизи аввал хукме, ки собит аст дар 
чизи дуввум , чунонки ташбех до-



дан лаввотатро ба ватй дар хола
ти хайз ба сабаби иштироки хар 
ду  дар начосат. Пас собит кар
данд барои лаввотат хукме, ки со
бит аст барои ватйи мазкур, яъне 
хурмат. Ва ба истилохи форсиён ба 

ij> маънии харакати мавзуни хушоян-
да ; ва ба истилохи мусикиён ба 
маънии он ки ба хиндй онро тал 
гуянд (аз «Чароги хидоят» ва 
«Кашф»), Бидон ки усул, ки ба 
хиндй онро тал гуянд назди ачам 
хафдах аст: яке мухаммас, дуввум 
бахри туркзарб ва онро туркй низ 
гуянд, севвум ду-як , чахорум давр, 
панчум сакил, шашум хафиф, хаф- 
тум чахорзарб, хаштум дурафшон, 
нухум миатайн, дахум  зарбулфатх, 
ёздахум усули фохта, дувоздахум 
чанбар, сездахум, нимсакил, ча- 
хордахум азфар, понздахум арсад, 
шонздахум рамал, хафдахум хазач.

ЛСНОМ бутхо; ва ин чамъи
санам аст.

АСАМ(М) ба маънии кар ва но- 
шунаво; ва ба маънии санги сахт; 
ва шахруллохи асам иборат аз мо
хи рачаб, зеро ки дар у китол х а 
ром бувад’ ва овози додхох ва ово
зи силох шунида намешавад; ва 
Хотами Асам номи бузургест (аз 
«М унтахаб»),

УСУЛИ КАЛОМ J j - I  иборат аз
масоили илми калом, ки дар он 
матолиби илми наклиро ба дало- 
или аклй собит кунанд.

ИСФАХОН шахри машхур аз
Эрон; ва номи пардае аз мусикй 
(аз «Лубб-ул-албоб» ва «Бахори 
Ачам»),

УСУЛИ ФОХТА J j - I  номи зар- 
бе аз мусикй ва навъе аз навохта- 
ни соз (аз «Каш ф »); ва дар «Б ур
хон» навишта, ки савте бошад аз 
хафдах бахри усул; ва дар «Бахо
ри Ачам» навишта, ки онро сури 
фохта гуянд.

АСМАЪЙ яке аз тобеъини мо-
хири луготи араб, мансуб ба чад- 
ди худ ки Асмаъ ном дошт. Ва ба 
касри аввал (яъне Исмаъй)* ралат 
(аз «Лубб-ул-албоб»),

АСЛ И навъе аз лугати араб ва 
он луратест, ки дар асли мавзуъ 
аст чун имод.

Фасли алифи мал,сура маъа 
зоди муъчама

АЗХО цамъи  азхот аст ва аз-
хот муфрад аст; дар асл узхия 
буд ба маънии курбонй. Ва азхо 
феълест аз афъоли нокиса ва м аъ 
нии он кардани кор дар вакти 
чошт, чун: азхо Зайдун коиман, 
яъне „дар вакти чошт Зайд коим 
шуд. Ва афъоли нокисаро аз он 
нокиса гуянд, ки он факат ба фоъ- 
или худ  тамом намешавад, балки 
ба хабар мухточ бошад.

ИЗРОБ ру гардонидан ва му-
ким шудан ба як чо ва cap фуру 
кар дан .ва  нар бар мода афгандаи 
ва сер гардонидан ва падид гар- 
донидани масал; ва билфатх (яъне 
азроб)* монандхо ва анвоъ (аз 
«М унтахаб»).

ИЗТИРОБ v 'A * 1 халал ёфтан ва 
парешонхол шудан ва ларзидан ва 
тапидан ва задани шамшер ва чуз 
он бо якдигар. Ва ба лафзи каши-  
дан  ва кардан  ва афгандан  ва рех- 
тан ва д о д а н  мустаъмал. Ва дар 
«Маснавии маънавй» изтироб ба 
маънии музтариб низ омада (аз 
«М унтахаб» ва «Бахори Ачам» ва 
«Латоиф»).

ИЗОАТ o*U I зоеъ кардан.

ИЗОАТ o JU l равшан кардан.

ИЗОФАТ нисбат кардан чизе
ро ба суи чизе; ва махфй намонад, 
ки изофат ба истилохи нахвиён 
нисбатест, ки миёни ду исм вокеъ 
шавад бар вачхи такйид. Исми ав- 
валро музоф ва исми сониро му- 
зофилайх гуянд. Ва дар форси 
харфи охири музофро бинобар ало
мати изофат касра медиханд дар 
талаффуз; ва ин изофат да\ кием 
аст: аввал тамликй ва он изофати 
милк (билкаср) аст ба суи молик, 
чун: аспи  Зайд, ганци К ор ун  ва 
к,асри султон\ ва хамчунин изофа
ти молик ба мулк, чун: х уд ов ан ди  
хона  ва султони Рум  ва молики  
д ин ор  ва инро изофати хакикй низ 
гуянд ва баъзе изофати ломй хам 
номанд, чаро кй дар арабй тарчу- 
маи ин кием изофати ду  исми маъ
нй ломи тамликии мустатир бошад; 
дуввум тахеией ва он изофати му- 
хассас аст (ба фатхи сод) ба суи 
мухассис (ба касри сод) ба дафъи



иштироки хосаи у, чун: ойинаи пил 
ва з а н ги  шутур  ва пусти анор  ва 
д у к к о н и  аттор\ ва аз хамин кием 
аст изофати мусаббиб ба суи са- 
баб, чун: куштаи гам  ва изофати 
сабаб ба суи мусаббиб, чун: Теги 
интимом ва ин изофати тахеией 
хам ломист, чаро ки такдири лом 
дар музофилайх мебошад. В а аз 
хамин кабил аст изофати ибнй ва 
он изофати писар бошад ба суи 
падар ба хазфи лафзи ибн, чунон
ки: Абулфазли М уборак  ва А бду с -  
самади  Афзалмууаммад ва Бу-  
алии Сино, яъне Абулфазл ибни 
Муборак ва Абдуссамад ибни Аф- 
залмухаммад ва Буалй ибни Сино; 
саввум тавзех,й ва он нзофати му- 
ваззах аст (ба фатхи зодн муъча
ма) ба суи муваззех (ба касри 
зод), чун: ш аури  Б асра  ва хиттаи 
Б ухоро  ва б о д и  шимол  ва дарахти 
ар ок  ва р у зй  д у ш а н б е  ва инро изо
фати ом ба суи хос низ гуянд; ча- 
хорум табйинй ва инро баёнй низ 
гуянд ва дар ин баён карда меша
вад хакикат ва моддаи музоф ба 
музофилайх, чун: д е в о р и  гил  ва 
хотами тилло Bit к о саи  б у л у р  ва 
цомаи д е б о  ва к;аламдони чуб.  Би
дон ки фарк дар тавзехй ва баёнй 
он аст, ки тавзехй ба чое бошад 
ки музоф бидуни музофилайх хам 
ёфта шавад ва музофилайх бидуни 
музоф ёфта нашавад, яъне вучуди 
музофилайхро вучуди музоф лозим 
бошад. Ва баёнй он аст, ки гохе 
музоф бидуни музофилайх хам ёф
та шавад ва гохе музофилайх би
дуни музоф хам ёфта шавад, яъне 
вучуди хар якеро вучуди дигаре 
лозим набошад; панчум ташбехй 
ва он изофати мушаббахун бихи 
аст ба суи мушаббах ва баъзе ин
ро изофати мачозй низ гуянд, чун: 
д ушм ани  нафс  ва з ол и  д у н ь ё  ва 
гулш ани  давлат ва бахори  ик,бол 
ва к у л о щ  шцкуфа  ва атфоли шох  
ва с у н б у ли  з улф ва нар ги си  чашн  
ва чаллоди ацал  ва сандук,и  сина\ 
шашум тавсифй ва он изофати 
мавсуф аст ба суи сифат, чун: 
шамшери тез ва к ор ди  к ун д  ва 
.аспи к а б у д  ва марди шучоъ-, хаф- 
тум мачозй ва он исботи музоф ва 
музофилайхро махз фарзе ва эъти- 
боре бошад ба ин вазъ, кн коилн 
ташбех ду  шайъ дар зехни худ 
фарз карда лавозими мушаббахун 
бихиро музоф ба суи мушаббах ку-

над ва ин кисмро истиора низ гу 
янд, чунонки: с ари  %уш ва радами  
фикр ва дасти ак,л. Дар ин сурат 
исботи cap ва кадам  барои хуш ва 
фикр махз ба тахайюли мутакал- 
лим аст, ки хуш ва фикрро шахеи 
сохнби cap ва кадам  мулохаза на- 
муда; хаштум зарфй ва он изофа
ти мазруф аст ба суи зарф, чун: 
нишинандаи  б о з о р  ва о б и  д а р ь ё  ва 
о б у  у а в о и  са^ро  ва гохе изофати 
зарф бошад ба суи мазруф, чун: 
шишаи г у л о б  ва с а н д у ц и  китоб; 
нухум иктиронй ва он чунон аст, 
ки музоф ба музофилайх иктирони 
маънавй дошта бошад, яъне музо
филайх хол бошад мар музофро, 
чунонки дар ин иборат: номаи ино-  
ят, ки б а  номи фак,ир с у д у р  ёфт ба  
дасти а д а б  гирифта ба  сари  иродат 
ни^одам ва б а  аномили н и ё з  маф- 
ту% сохта б а  чашми ацидат бар -  
хондам, яъне номае, ки муктарин 
ба иноят буд' ба дасти худ, кн ба 
холати адаб иктирон дошт гирифта 
бар cape, ки бо сари иродат муко- 
ранат дорад ниходам; ва бар х а 
мин киёс фикраи дигар. Баъзе ин
ро изофати бааднии мулобасат но
манд ва назди баъзе сурати он 
алохида аст, чунонки мазкур ме- 
гардад; дахум изофати бааднии 
мулобасат, яъне нисбат кардан 
якеро ба дигаре ба камтар муно- 
сабате, ки байнахумо вокеъ аст, 
мисоли он: Эрони мо бе>( а з  Туро-  
ни шумост. Зохир аст, ки коили ин 
калом дар махаллаи шахре аз му- 
зофоти Эрон киём дошта бошад ва 
хамчунин мухотиб ба ин андак му- 
носабат, ки зикр карда омада та- 
моми Эронро аз они худ карор 
дода ва ин изофати мутафарреъ 
аст аз изофати тамликй, ки дар 
садр мазкур шуд. Бояд донист ка- 
лимоте, ки охири он алиф ё вови 
сокин бошад чихати изхори касраи 
изофат ва тавсиф ёи тахтонии зо- 
идаи максур оранд, чун: д о н ои  а ср  
ва д е б о и  латиф ва р уи  хуб  ва па%- 
луи  ман. Ва бояд донист дар ка- 
лимае, ки охири он хои мухтафй 
бошад, вакти изофат ва тавсиф он- 
хоро ба хамзаи мулайяна бадал 
кунанд, чун: хушаи а н гур  ва б о д а й  
с оф  ва гохе бинобар тахфифи к а 
лом музофилайхро бар музоф му- 
каддам  намоянд, дар ин сурат кас- 
ран музоф хазф созанд ва ин vc- 
лубро изофати билкалб номанд ва
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баъзе изофати мацлубй гуянд, чу
нонки: авран г з еб ,  яъне зеби авранг 
ва наччорпиеар ,  яъне писари нач- 
чор ва некмард, яъне марди нек 
ва ча%онп о дш о уй ,  яъне подшохии 
чахон ва гардунофтоб,  яъне офто- 
би гардун ва г ул о б ,  яъне оби гул. 
В а аз чанд алфози муайяна бино- 
бар зарурати шеърй ё касрати ис- 
теъмол ё ралабаи исмият музоф 
бар музофилайх хамчунон мукад- 
д ам  бошад ва касраи аломати изо- 
фатро аз охири музоф сокит к у 
нанд ва ин амалро факи изофат 
хонанд ва он алфоз ин аст, мисли: 
c a p  ва с о у и б  ва к,обил ва душм ан  
ва ошик, ва пи сар  ва молик. Ва ал- 
фозе, ки дар авохири он баъди 
м аддае нун бошад ва алалумум ин 
коидан факи изофат, ин кисми нун 
чоиз набошад магар он ки чанд 
лафз бар самъ мавкуф бошанд на 
бар киёс. Ва алфозе, ки дар аво- 
хири он хои мухтафй бошад, чу
нонки: сархайл  ва с а р г у р у у  ва 
сарангушт  ва с о у и б г а р а з  ва с о у и б -  
дил  ва цобилниСор  ва душ м ан уа ё  
ва ошик,сухан, чунонки Зухурй гу 
яд , байт:

Дар ин аичумаи кист ошиксухан,
Ки ишце наварзид бо шеъри ман?!

мисоли дигар аз Устодй, мисраъ:

Гарчи баднакшам, вале ошивдимор
уфтодаам.

ва писар (дар байти)* К,ассоб, чу
нонки байт:

Дернна хамдаме, ки дилам захмдори уст,
Моро бародар аст, туро гар писаръам аст.

мисоли факи изофати лафзи молик, 
Хоконй гуяд , байт:

Чумла бад-ин довари бар дари Анко
шуданд,

К-уст халифа туюр довари моликрикоб.

мисоли дигар, Бадр гуяд  байт:

Эй ба «афози умур бар сари тахти
сурур

Бар хама шохоии аср хукми ту
моликрикоб.

мисоли факи изофати нун, Хоконй 
гуяд  дар лафзи шубон, байт:

Замири май амири оби хайвон,
Забони 1«ан шубонводии Айман.

мисоли дигар, Бадр гуяд  дар лаф
зи камон, байт:

Руи замин чу тир шуд рост зи нуки
килки ту,

Чуз качие, ки дар камонабруви токи
дилбар аст.

мисоли факи изофат аз хои мухта
фй, М авлавй фармояд, байт:

Гар худо хохад, ки парда кас дарад, 
Майлаш андар таънаи покон барад.

мисоли дигар дар хазфи касраи
изофат, Захирии Форьёбй гуяд , 
байт:

Нисори мачлисат аз чархи гавхарй бодо,
Ки дар хисоб наёяд бахо чунон гавхар.

яъне харфи ёи тахтонй дар охири 
лафзи бахо, ки барои изхори кас
раи изофат ба тарафи чунон гав 
хар зарур аст, дар ин чо барои 
истикомати вазн махзуф ш удааст. 
Ва лафзи аввал дар баъзе махал 
мактуъулизофат ояд, Низомй фар
мояд, мисраъ:

Чу аввал шаб оханги хоб оварам...

хамчунин лафзи ним хама чо би
дуни касраи изофат ояд, чун: ним- 
р у з  ва нимшаб\ хамчунин лафзи 
пас гохе мактуъулизофат ояд, чу
нонки: па сф ардо  ва п а с о н г о у  ва 
паскуча-, ва хамчунин аз лафзи ва- 
лиа у д  ва валинеъмат  касраи изо
фат сокит кунанд, мисоли он ки ба 
чихати ралабаи исмият касраи изо
фат сокит шуда бошад, чунонки: 
м ур г о б й  ва г ул н ор  ва гул га з ,  ки 
хар д у  исми ранги машхур аст ва 
бу ст он саро  ва ^олагук, ки ба ара
бй тухлуб ва ба хиндй кай гуянд 
ва табарзин  навъе аз табар, ки са- 
ворони вилоят дар зин нигох до- 
ранд. В а бояд донист, ки калимаи 
музоф чун мураккаб бошад ба ши- 
нн замир ё той хитоб ё мими му- 
такаллим, чун: руломаш  ва аспат ва 
шамшерам, дар ин сурат ба риояти 
фатхи мокабл ва сукуни замири 
муттасил касраи музоф зохир наша
вад, магар вакте ки ба чои замири 
муттасил замири мунфасил, ки оа 
зиёда аз як харф мебошад, бигзо- 
ранд, чун: гуломи у  ва а спи  ту ва 
шамшери ман  ва хамин хол аст дар 
калимаи бе ва било... ва чуз ва пур, 
ки бо васфн субути маънин изофат
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аломати касра зох,ир нашавад, ми- 
соли лафзи б е  дар ин мисраъ, мис
раъ: Бе ёр  б а  ca p  наметавон б у рд ,  
ва билотасаннуъ м егуям  ва ум о  
Чуз ишк, з о е ъ  аст в а дили пур-  
дард ,  магар вак/re ки ба чои ин 
алфоз калимаи дигар, ки мутаро- 
дифи иихо бошад, мисли с и в о и  ва 
р а й р и , м о л о м о л и  ...бигзоранд, кас- 
раи аломати изофат пайдо ояд. Ва 
хамчунин аз лафзи б а р  ба бои м у
ваххада ба маънии пеш, ки лози- 
мулизофат ба мобаъди худаш бо
шад, чунонки дар ин байти Саъ- 
дй, байт:

Чавон аз миён рафт, бурданд пир
Бикарданд бар тахти султон асир.

ай: пеши тахти султон, Низомй 
фармояд, мисраъ:

Тазаллумзанонанд бар шохи Рум...

ва хамчунин аз лафзи б а р  ва з а -  
б а р ,  ки ба маънии боло бошад, чу
нонки дар ин мисраъ:

Нишаст аз бари бораи кухваш... 

мисоли факи изофати он, мисраъ:

Нишондаш забар дасти дастури хеш...

яъне болои маснади вазири аввали- 
ни худ ва агар забардастро сифати 
мукаддами вазири дуввумй гуфта 
ш авад, чунонки баъзе гумон бурда- 
анд, феъли н и ш о н д а ш  лагви махз 
хохад буд. Ва хамчунин агар лаф
зи ш о н  замири чамъи fo h 6  в а  к а 
лимаи масдар ба алифи мамдуда 
монанди о б  ва максура монанди 
э з и д  музофилайх вокеъ ш авад, фа
ки касраи изофй умуман дар м у
зоф чоиз ва равост, мисраъи Хус- 
рав:

Кард занахшон зи махосин канор...

яъне занахдони мурулон; мисоли 
алифи мамдуда чунончи с а й л о б ; 
мисоли э з и д  аз Низомй, мисраъ:

Ба номи бузург ээиди додбахш...

мисоли дигар аз Низомй, макулаи 
хокони Чин, байт:

Чу эзид ба ман неъмате дарфузуд,
Сипос эзидам, чун набояд намуд?

Чомн гуяд , мисраъ:

Ба ном эзид ачаб гулдастаи нур...

ва гохе алифи э з и д  дар китобат 
хам сокит карда ба мокабл мавсул 
созанд, чунонки: ба ном эзид 
( — коида ва тарзи навиш-
ти мисолхо дар ин макола дар 
алифбои арабй сахехтар зохир ме- 
гардад)*  ва метавонад, ки касраи 
изофат аз охири лафзи б у з у р г  ва 
с и п о с  дар хар д у  шеъри Низомй ва 
аз охири лафзи н о м  дар мисраъи 
Чомй дар хар амсилаи мазкура са- 
ломат дорем ва алифи эзидро хар 
се чо ба зарурати назм сокит ку- 
нем, чунончи сукути ин кием алиф 
дар назм бисьёр аст. Ва бояд до
нист, ки гохе калимаро бадали кас
раи изофат оранд, чунончи дар ин 
мисраъ, мисраъ:

Рабуда ниюшандагонро шикеб...

ай: шикеби ниюшандагон; ва хам 
чунин дар ин мисраъ, мисраъ:

Касонро нашуд новак андар харир...

яъне новаки он касон дар харир 
нарафт. Ва чунонки аз баъзе алфо- 
зи сукути касраи изофат ба назар 
омада, хамчунин дар баъзе чо бн- 
дуни хочати изофат зиёдати касра 
низ дида шуда, чунончи касраи 
лафзи c a p  дар ин байти Зухурй, 
байт:

Ба зрри касри кадраш дар тамошо
Сари бар пушти акли даст боло.

мисоли дигар аз Зухурй, мисраъ:

Аз эшон сари сандал олуда кард...

Ва дар баъзе чунин макомот ба ёи 
тахтонй менависанд ва мегуянд, ки 
ин ёи зоида аст. Бидон ки харчанд 
дар каломи асотиза сукути касраи 
изофат ва зиёдати он дар баъзе 
махал вокеъ аст, лекин аз ин хар 
ду  амр ичтиноб лозим. М агар ис- 
коти касраи изофат аз лафзр с о х и б  
ва c a p  чоиз аст? Чун андаке аз ак- 
соми изофат ба баён омад, чанде 
аз мушобехоти он низ гуфта меша
вад, то тамизе хосил гашта толи- 
бонро як навъ фоидае даст дихад. 
Бидон ки мушобех ба музоф ва 
музофилайх таркиби бадал ва му- 
баддал аст. Дар ин сурат харфч
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охири исми аввалро максур нахо- 
наид, балки охири хар ду  исмро 
мавкуф муталаффиз намоянд, чу
нон ки имом Хасан  ва ш о у з о д а  
Х,урмузд  ва М ирзо  Соиб, суханши- 
нос М ахмудбек, пас мими имом 
ва хои ш оц з о д а  ва сини суханши-  
н о с ро максур набояд хонд, зеро ки 
ин хар се исми мубаддал аст ва 
Хасан ва Х урмузд ва М ахмудбек 
ин се исми бадал аст аз онхо. Бояд 
донист, ки кариб ба услуби тарки- 
би изофй таркиб ба хазфи харфи 
ташбех бошад аз мушаббахун бихи 
ва ба искоти лафзи дар аз мушаб
бах, чунонки: ойинаи ру ,  яъне чун 
ойина дар ру ва са р ви  к,омат, яъне 
чун сарв дар комат ва дигар тар- 
киби тамйиз чун: пастмартаба ва 
баландуиммат, яъне паст аз руи 
мартаба ва баланд аз руи химмат; 
ва дар ин хар ду  таркиби охирин 
низ харфи охири исми аввалро 
мавкуф хонанд ва асло максур ба 
забон наронанд ва хар якро аз ин 
кием асмои мураккаба, чунончи: 
ойинаи р у  ва с арви  к,омат ва паст
мартаба ва баландциммат ва ам- 
соли онро лакаб гуянд.

АЗДОД Ma-JI цамъи зи д (д ).
ИЗРОР jlj- il зарар расонидан.
ИЗТИРОР беихтиёрй ва бечо-

рагй кардан (аз «Сурох»).
ИЗМОР jL .il замир овардан барои 

исме дар калом.
АЗЯЪ e r i !  зоеъкунандатар.
АЗЛОЪ £^-1 цамъи  зилъ, ки ба маъ

нии пахду бошад; ва гохе ба маъ
нии гушахо ва атроф ва чавониб 
мустаъмал мешавад.

ИЗТИЧ,ОЪ £Ы»-»1 бар пахлу хуфтан 
(аз «Канз» ва «М унтахаб» ва «С у. 
рох»).

ИЗЪОФ tiU il дучанд гардонидан ва 
билфатх (яъне азъоф)* дучандхо.

АЗОИФ цамъи  зайф, ки ба
маъчии мехмон бошад ва ин чамъ 
хилофулкиёс аст.

АЗЕФ оЦЛ цамъи  зайф аст, ки ба 
маънии мехмон бошад.

АЗЪАФ ^ - 1  заифтар.
ИЗЛОЛ J^-il берох гардонидан к а 

серо (аз «К анз»).

АЗРОСИ АХЛОМ г5 1' 1 ^ u -i l  азгос
ба маънии дастахои гиёхи хуш ку 
тари бо хам омехта, чи азгос 
цамъи зигс (билкаср) аст ва ахлом 
(билфатх ва хои мухмала) ба маъ
нии хобхо, цамъи  хулм (ки биззам 
аст) ба маънии хоб; пас мачмуъи 
азъофи ахлом ба маънии хобхои 
парешон, ки таъбири дуруст на- 
дошта бошанд ба чихати ахлоти 
ахволи маъкул ва гайри маъкул.

УЗ\УКА он чиз ва сухан, ки
мардумро ба ханда орад.

АЗЪОФИ МУЗОАФА OUil д у 
чандхо ва дучанд кардаш уда ва 
киноя  а з  ин касрат дар касрат ва 
бисьёри дар бисьёрист.

Фасли алифи максура маъа 
той мухмала

ИТФО куштани оташ ва кушта- 
ни чарог (аз «М унтахаб»),

ИТРОР J муболига кардан дар 
ситоиш ва мадх.

ИТНОБ дарозии сухан ва бил
фатх (яъне атноб)* расанхои хай- 
ма (аз «М унтахаб»); ва дар «Б а
хори Ачам» навишта, ки итноб ба 
лафзи додан ва овардан ва рафтан 
мустаъмал.

АТЯБ хушбудортар ва покиза-
тар.

ИТОЛАТ oJlAI дароз кардан.
ИТОРАТ ojU>l парронидан.
ИТРОХ андохтан (аз «Одоб-

ул-фузало» ва «М унтахаб»).
ИТТИРОД i l j i l  ба маънии рост шу- 

дани коре ва пайи якдигар шудан 
ва ба тахфиф (яъне итрод)* ба 
маънии рондан (аз «Сурох» ва 
«М унтахаб»).

ИТРОЗ jlj-W накш кардан ва бил
каср ва ташдид (яъне иттироз)* 
низ ба маънии накш кардан.

АТЛАС ба маънии дирами бе- 
накши сикка ва номи чомаи абре- 
шумй, ки аксар аз накш сода бо
шад; ва ба маънии сатхаи мукаари 
фалаки нухум, ки сатхи мухаддаби 
онро арш гуянд, зеро ки чунончи 
дирами бенакш аз нукуш сода бо
шад, хамчунин фалаки нухум аз
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нукуши кавокиб сода аст; ва ба 
маънии гурги даррандаи тира, яъне 
сурхи тираранг (аз «М унтахаб» ва 
шурухи «Нисоб» ва шурухи «К,и- 
рон-ус-саъдайн»).

УТРУШ ба маънии кар, ки ба
хиндй бахра гуянд (аз шурухи 
«Н исоб»).

ИТМОЪ C.UW касеро дар тамаъ  ан
дохтан (аз «К ан з»); ва билфатх, 
(яъне атмоъ)* чамъи  тамаъ.

АТРОФ ^1>1 канорахо; ва ба исти
лохи атиббо ба маънии дасту по 
(аз «К анз»).

ИТЛОК равон кардан ва рахо 
кардан аз банд ва кушодан ва 
гуфтан ва шикам рондан (аз 
«Канз» ва «М унтахаб»),

ИТРИФАЛ Л / 11 м уарраби  трипхдл, 
чи дар хиндй три ба маънии се 
бошад ва пхал ба маънии самар 
(аз рисолаи «М уарработ»); чун да- 
вои маъруф аз халила ва балила 
ва омула мураккаб аст, /Зад-ин исм 
мусаммо гардид.

АТЛОЛ нишонахои сарои кух-
на ва вайрон (аз «Латоиф» ва 
«Канз» ва «М унтахаб»),

АТРИЯ ришта, ки аз майда
сохта бо ширу шакар мехуранд (аз 
«Бурхон»),

УТРУБА он чи мардумро ба
тараб орад; ва ба маънии соз ва 
мазомир ва нагма мустаъмал ме
шавад.

УТРА зехи буни нохун (аз
«Бахр-ул-чавохир»).

АТЪИМА чамъи  таом.

Фасли алифи максура маъа 
зои муъчама

ИЗХ.ОР jl+il ролиб гардонидан ва 
пайдо кардан (аз «М унтахаб»),

Фасли алифи максура маъа 
айни мухмала

ЭЪё монда шудан ва монда кар 
дан аз бисьёрии рафтан ё харакат 
(аз «М унтахаб»),

АЪТО М  саркашон; ин чамъи  
ут ув (в )  аст (аз «Латоиф»).

АЪМО ба маънии нобино.
АЪШО li»l лакаби шоире азимуш- 

шон аз араб (аз «С урурй»); ва 
дар «М унтахаб» ба маънии шаб- 
кур низ омадааст.

ЭЪТИЗО нисбат доштан ва худ- 
ро бо касе нисбат кардан (аз  
«М унтахаб»).

ЭЪСО 1<»*1 нофармонй кардан ва 
чамъ кардан гурухеро бар хайр ва 
шар.

ЭЪТИЛО баланд шудан (аз:
«М унтахаб»),

ЭЪЛО 51*1 баланд кардан ва бузург- 
вор кардан (аз «М унтахаб»),

ЭЪТИНО 1*1»! гамхорй кардан ва ти- 
мор доштан ва эхтимом ва мехру- 
бонй кардан (аз «Кашф» ва 
«Канз» ва «М унтахаб»),

АИФФО 1М чамъи  афиф.
ЭЪТО 1Ы додан ва бахшидан (аз  

«М унтахаб»),
ЭЪРОБ возех ва равшан гар

донидан ва баён кардан; ва хара- 
коти авохири калимоти араб, чаро 
ки возех мекунад маонии мукта- 
зияро ё он ки дур мекунад фасоди 
илтибосро, ба ин маънй маъхуз- 
аст аз арбат м уадтаху изо фаса- 
дат ( lit о ; j*) \ пас бар 
ин такдир хамзаи боби ифъол ба
рои салб бошад; ва билфатх (яъне 
аъроб)* арабони сахронишин, ба 
ин маънй ин лафзи чамъест, ки 
муфрад надорад (аз «Комус» ва  
«Сурох» ва «Латоиф» ва «К анз» 
ва райра).

ЭЪЧ,ОБ дар такаббур ва гурур
андохтан ва такаббур кардан ва 
бар чизе тааччуб овардан ва ачиб- 
донистан (аз «М унтахаб»).

АЪШОБ гиёххои тар.
АОЧИБ чамъи  ачиб, чунонк»

ах,одис чамъи  хадис (аз «К омус»).
АЪКОБ ljIJUI пасмондагон ва пасо- 

яндагон ва писарон ва рвлод;. 
Ч а м ъ и  акиб.

ИОДАТ -̂>UI бозгардонидан ва боз- 
гуфтан (аз «М унтахаб» ва «К анз»).

ЭЪНОТ худро ба кори сахт
афгандан; ва номи санъате, ки он
ро илтизоми молоюлзам низ гуянд..
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ЭЪВИНОЧ ба маънии кач шу
дан (аз «М унтахаб» ва «К анз»).

АЪРАН ланг (аз «М унтахаб»).
эътидод ба маънии эътибор

ва ба маънии ба шумор овардан 
(аз «Латоиф» ва «М унтахаб»).

ЭЪДОД ^1^1 омода сохтан; ва ба 
фатх (яъне аъдод) * чамъи  адад  
(аз «М унтахаб»),

ЗЪТИЗОД il-iiel бозу додан, яъне 
ёрй ва м адад кардан; ва метаво- 
над, ки гохе эътизод, ки масдар 
аст, ба маънии муътазид бошад, 
ки исми фоил аст, чунонки худо 
ба маънии ходи.

ЭЪТИМОД ба пушт такья кар
дан ба чизе (аз «Кашф»).

ЭЫ И К.О Д дар дил гирифтан
ва сахт мухкам шудан; ба лафзи 
доштан мустаъмал (аз «Бахори 
Ачам»),

ЭЪТИЁД бозомадан ва одат
кардан (аз «М унтахаб»).

ЭЪЗОР jlosl узр кардан ва хатна 
кардан ва таому зиёфатн хатна 
(аз «М унтахаб» ва шурухи «Нисоб» 
ва «К анз»),

ЭЪСОР jtael гирдбод, ки ба хиндй 
багула гуянд; ва билфатх (яъне 
аъсор)* чамъи  аср, ки ба маънии 
замопа аст (аз «Кашф» ва «М ун
тахаб» ва шурухи «Нисоб»),

ЭЪТИБОР ибрат гирифтан ва
ба андеша аз пайи чизе рафтан ва 
чизеро нек ангоштан (аз «М унта
хаб»),

АЪВАР j y l  ба маънии шахси як- 
чашм; ва номи як  руда аз шаш 
рудаи шикам, чаро ки онро мадхал 
ва махрач хамон як  рох аст (аз 
«Бахр-ул-чавохир» ва «К анз»),

ЭЪТИЗОР jlo iil узр хостан.
АЪМОР умрхо ва зиндагонихо, 

ин ЧАмъи умр аст (аз «М унта
хаб» ва «М адор»),

АЪШОР чамъи  ушр, ки (биз
зам) ба маънии дахум хисса бошад 
аз чизе.

ЭЪЗОЗ 31>1 иззат додан.
АЪЧ,03 jl**l суринхо; ва билкаср 

(яъне эъчоз)* очиз кардан касеро

ва харки одате, ки аз набй зохир 
шавад, чаро ки кофирон аз дидани 
он очиз мегардиданд (аз «М унта
хаб» ва райри он).

эъкос 1̂X̂ 1 вожгун кардан ва ак- 
си чизе дар обу ойина ва райра 
андохтан.

АЪМАШ I он ки об аз чашмаш 
ба сабаби мараз чорй бошад; ва 
лакаби олиме (аз «М унтахаб» ва 
«Латоиф»).

ЭЪВОС душвор кардани кор
бар хаем (аз «М унтахаб»).

ЭЪРОЗ руй аз чизе гардони
дан; ва билфатх (яъне аъроз)* 
матоъхо ва беморихо; ва ба исти
лохи атиббо ба маънии мараз, ки 
ба сабаби маразе пайдо ш уда бо
шад; ва чамъи  араз, ки ба муко- 
балаи чавхар бошад, яъне чнзхое 
ки собит ва мустакил ба нафеи худ 
набошад ва коим ба райр бошад; 
ва аърози нафсонй иборат аз гам 
ва вахм ва фазаъ ва фарах ва 
хичлат аст.

ЭЪТИРОЗ пеш омадан мар
касеро ва дар миён омадан ва хо- 
ил шудан (аз «Кашф» ва «Канз- 
ул-лурот»).

ЭЪТИЕЗ ба маънии иваз до
дан; дар ин лафз ё бадал аз вов 
аст (аз «Латоиф»).

ЭЪТИСОФ '-j 1—1*1 аз асаф; ба маънии 
берох рафтан ва бедод кардан (аз 
«Канз» ва «Кашф» ва «М унта
хаб») .

АЪРОФ макомест мобайни ду-
зах ва бихишт; ва бад-он чихат 
онро аъроф гуянд, ки сокинони он 
чо аъраф бошанд, ай: шиносанда- 
тар бошанд ба ахволи бихиштиён 
ва дузахиён; ва ин ривоят аз имом 
Зохид аст (аз «Мадор-ул-афозил» 
ва «Кашф» ва «М унтахаб»); ва со- 
хиби «Кашф» ва «М унтахаб» ба 
маънии буё низ навишта.

ЭЪТИРОФ j l j i e l  бар хатой худ ик- 
рор кардан ва шинохтан (аз «М ун
тахаб») ; ва ба лафзи доштан  ва 
ова р дан  мустаъмал.

ЭЪТИКОФ tjlCel бозистодан аз чи
зе (аз «К ан з»); ва дар «М унтахаб» 
гушанишинй дар масчид.

АЪТОФ мехрубонихо (аз
«К ан з); чамъи  атф.
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ЭЪТИНОК, i3Ui»l муоника кардан (аз 
«Латоиф »).

ЭЪТОК, банда озод кардан (аз 
«М унтахаб»).

АЪНОК 51**1 гарданхо ва бузургони 
кавм (аз «Латоиф» ва «М унта
хаб »).

ЭЪТИЗОЛ як су шудан (аз
«К ан з»); ва дар «Латоиф» гуша- 
нишинй ва як су шудан ва мунки- 
ри олами ботин шудан ва дар  мах- 
сусот мондан, тамма каломаху; ва 
ба истилохи аксар аз мухаккикин 
эътизол коил ба кидами арш ш у
дан ва уббодро холики афъоли 
худхо хайран ва шарран пиндош- 
тан в а  аслах дар хаки уббод аз 
тарафи боритаоло вочиб донистан 
аст.

АЪДАЛ шоистатар ба гувохй
додан ва доддихандатар (аз «С у
рох»).

ЭЪМОЛ кор фармудан; ва бил
фатх (яъне аъмол)* корхо ва ба 
маънии дехот ва парганот низ ома
да, зохиран ба ин маънии ахир м а
чоз аст.

АЪЗАЛ J> l дар лугат ба маънии 
марди бесилох аст; ва номи сито- 
рае, ки онро Симоки Аъзал гуянд, 
чи кариби у кавкаби дигар, ки ба 
манзилаи силох ва найзаи у  бо
шад нест, ба хилофи Симоки Ро- 
мех, ки.кариби у кавкабест, ки ба 
манзилаи силох ва найза бошад 
(аз шархи «Кирон-ус-саъдайн» ва 
«М унтахаб»),

АЪН,ОЛ JL«I шитобихо ва шитоби- 
кунандагон ва гусолахо.

ЭЪТИДОЛ Jlo i»l миёна шудан дар 
гармй ва сардй ва хушкию тарй ё 
дар тулу арз ва баробар будани 
хар чиз ва гохе кин оя  бошад аз 
аъзо ва андом, чаро ки аксар 
аъзои берунии инсон ду-ду  хас- 
танд ва бо хам адл, яъне бароба- 
рй доранД ва ин мачоз  аст, ки ит- 
локи масдар бар исми фоил шуда- 
аст.

ЭЪТИЛОЛ бемор шудан ва
бахона овардан ва иллату сабаб 
овардан барои чизе ва хам боз- 
доштан касеро аз коре (аз «С у
рох» ва «М унтахаб»),

ЭЪТИКОЛ JUI*I банд кардан ва 
баста гардонидан (аз «Канз» ва 
«М ун тахаб»).

ЭЪТИСОМ fl-ai* I худро аз гунох 
махфуз доштан ва чанг дарзадан 
ба чизе (аз «К анз» ва «М унта
хаб »).

ЭЪЗОМ (1-М бузург кардан ва бу
зург доштан.

АОЗИМ f ib l  ба маънии бузургта- 
рон; ин ч^мъи аъзам аст, чунонки 
афозил чамъи  афзал.

ЭЪЛОМ хабар додан ва огох
кардан; ва билфатх (яъне аълом)* 
аламхои фавч ва нишонахои лаш- 
кариён; ва ба маънии исмхои мар
дум ва номхои шахр; ва ба маъ
нии куххо (аз «М унтахаб»).

ЭЪДОМ нест кардан.
ААМ (М) |*»1 фарогирандатар хама- 

ро (аз «М унтахаб»).
АЪНАМ он ки сухани фасех

гуфтан натавонад; ва ба маънии 
гунг низ омада (аз «М унтахаб» ва 
гайра).

АЪМОМ rUel чамъи  ам (м ), кн ба
маънии бародари падар аст (аз 
«М унтахаб»).

АЪВОМ (Ij*l ба маънии солхо; ва 
ин чамъи  ом аст’ ки маънии 
сол бошад (аз «М унтахаб»).

ЭЪЛОН зохир кардан ва ошко- 
ро кардан (аз «К анз» ва «Сурох») -

АЪЛАН о 1»' ошкоротар.
АЪВОН ^  ёрон, яъне мададгором 

ва ёварон (аз «К анз» ва «М унта
хаб »).

АЪЁН ба маънии бузургон ва
чашмхо ва ашьё ва завоти мавчу- 
дот дар хорич (аз «М унтахаб»),

УЪЧ,УБА ба маънии ачиб ва он
чи мардумро дар тааччуб андозад, 
на ба гайри хамза (аз «Музил-ул- 
аглот»),

АИННА **»1 чамъи  инони асп.

АИЗЗА »>1 бузургворон ва азизон; 
ва ин чамъи  азиз аст.

АЪВИНА ёрикунаидагон; ва ин 
чамъи  оин аст хилофулкиёс; ва ои» 
дигаи исми фоил бошад аз авн..
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АЪЁНИ СОБИТА с> 4 сувари 
асмои илох.й (аз «Каш ф»); ва дар 
«Мадор-ул-афозил» ба маънии су
вари илмия навиштааст.

АЪЗОИ РАИСА <~?j I дня ва 
д и м о р  ва чигар ва райра.

АЪМОИ ФИТРЙ с I  курИ мо- 
дарзод.

АЪЕЙ//ЭЪЕЙ номи дарде, ки
сохибаш аз харакат изо меёбад.

АОЛЙ баланд ва баландмарта- 
багон ва чохои баланд (аз «Кашф» 
ва «К анз»),

АОДЙ ба маънии душманон
(аз «М унтахаб» ва «Канз» ва 
«Кашф»),

АЪЧАМЙ м урод  а з  нодон ва
райри фасех (аз шархи «Тухфат- 
ул-нрокайн»),

АЪРОБЙ ба маънии яке аз
аъроб; ва ин мансуб ба аъроб аст, 
ки ба маънин арабони сахронишин
а с т .

АЪНЙ ^ 1  ба маънии касд мекунам 
ва мурод медорам; ин сираи мута- 
каллими вохид аст аз ана ( J ^ ) ,  
яъне иноятан.

Фасли алифи максура маъа 
райни муъчама

WFPO !>• ба чанг барангехтан к а 
серо ва барралонидан (аз «Кашф» 
ва «Канз» ва «М унтахаб»).

H F30 и р м о з  в а  ч а ш м п у ш й .

ИРВО 1.»»1 гумрох кардан (аз «М ун
тахаб»).

MFHO lj-̂ 1 тавонгар кардан ва бени- 
ёз гардонидан (аз «М унтахаб»),

И FT И РОБ F a p n 6  ва мусофир
шудан (аз «Латоиф»).

HFOCAT оЯё| ба маънии фарьёдра- 
сй (аз «М унтахаб»).

HFPHPHC номи подшох, ба-
родари Афросиёб (аз «М уайид» ва 
«Бурхон» ва «М адор»),

AFOHfl '̂L£l маъшукон; ин чамъи  
агьяд  аст, ки сираи исми тафзил 
бошад ба маънии нозукбадантар 
ва нармандомтар (аз «М унтахаб» 
ва «С урох»),

AFBAP ба маънии хокранг ва
гардолуд (аз «К анз» ва «М унта
хаб »),

ИРТИФОР jU iil марфират (аз «Л а 
тоиф»).

AFOP №  ба маънии нам ва замини 
намнок ва чунбидан ва барралони
дан ва омехтан (аз «Латоиф»),

AFMOP jt^*l нодонон ва ноозмудако- 
рон.

АРЛАМАШ номи подшохе аз
Туркистон (аз «М адор» ва ш урух); 
ва баъзе мухакдикин ба замми ав 
вал ва севвум ва чахорум (яъне 
Углумуш )* навишта.

H FM 03 и» чашмпушй ва осон ги
рифтан дар муомила (аз «М унта
хаб»).

АРЛАТ ба маънии ралаттар.
ИРЛОТ ралат кардан; ва бил

фатх (яъне аглот)* чамъи  галат.
АРЛОЗ чизхои дуруш т ва си-

табр.
ИРТИРОФ аз каф об хурдан

(аз «Латоиф»),
ИРЛОК, oMil дар бастан (аз «Канз» 

ва «М унтахаб»); ва ба истилох 
душвор кардани хусули муддао.

HFPOK, ijl> l рарк, кардан ва мубо- 
лира кардан ва камон сахт каши- 
дан (аз «М унтахаб»); ва баъзе аз 
мухаккикон навиштаанд, ки игрок, 
он муболагаро гуянд, ки ба хасби 
акл мумкин бошад ва ба эътибори 
одат мухол намояд; ва он ки ба 
одат ва ак,л хар д у  мухол бошад 
онро муболагаи рулув(в) номанд.

ИРФОЛ JL»*I фуру гузоштан ва бе- 
хабарй (аз «М унтахаб»),

АРЛОЛ тавклои оханй, чамъи
рул (биззам); ва обхои равон; ва 
билкаср (яъне и р л о л ) *  хиёнат ва 
кина (аз «Латоиф»),

AFHOM буз ва гуспандон, ин
Чамъи ранам аст.

ИРЛОМ кори шанеъ бо амра-
дон ва кудакон кардан.

AFCOH чамъи русн (биззам),
ки ба маънии шохи дарахт аст (аз 
«Кашф» ва «Канз» ва «М унта
хаб») .
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АРЛОЗИ АЙМОН е>Ц1 ба маъ
нии касамхои дурушт.

УРЛУТА *ij4\ чизе ё сухане, ки ба 
он касеро дар ралатй ва вахм ан- 
дозанд (аз «М унтахаб» ва Faiipa).

АРЗ ИЯ чамъи  риза.
АРОНЙ 1*1 чамъи. урния, ки (ба

замми аввал ва ташдиди ёи тах- 
тонй) мисли умния ва амонй ва 
узхия ва азохй; ва урния созеро 
низ гуянд, ки бе нафхи дам мена- 
возанд мисли чангу рубоб; ва миз- 
мор онро гуянд, ки ба нафхи дам 
навозанд мисли най ва мусикор 
(аз «Шархи Гулистон» аз Мир Ну- 
руллох ва «М унтахаб»).

Фасли алифи мак,сура маъа фо

ИФНО Hit нест кардан (аз «М ун
тахаб») .

АФЪО навъе аз мори сиёх, ки 
бароят захрнок бошад; форсиён ба 
касри айн (яъне афъй)* хонанд.

АФСО l~il ба маънии афсунгар (аз 
«Бурхон»),

ИФШО li»l ошкоро ва зохир кардан 
(аз «М унтахаб»),

ИФТИРО ба маънии бухтон.
АФРОСИ ОБ iг М  ба маънии ху- 

бобхо, ки ба вакти бориш бар руи 
об падид оянд (аз «Сурурй»),

АФРОСИЕБ подшохе ази-
мушшон аз подшохони Турон, ки 
бароят шучоъ ва баходур буд; ва 
ба маънии хубобхо низ бошад, ба 
ин маънй чун дар лафзи об д у  
алиф аст, алифи аввал ба ёи тах- 
тонй мувофики коида бадал шуда- 
аст.

УФТ ба маънии уфтодан ба ми- 
ёндорй, яъне дар куштй ду касро 
аз хам чудо кардан (аз «Шархи 
Гулкуш тй»).

ИФОЗАТ o -it il файз додан ва хайри 
бисьёр расонидан ва пур кардани 
зарф (аз «М унтахаб»).

ИФОКАТ o if i l  ба хуш бозомадан 
(аз «М унтахаб» ва «К анз»).

ИФЛОЧ, £^11 фолич шудан ва бе- 
хиссу харакат гардидани узв.

ИФЛОХ, фирузмандй ва раста-
горй (аз «М унтахаб»).

ИФТИТОХ, кушодан ва о р о »
кардан (аз «М унтахаб»).

ИФТИРОХ, сурур ва шодмонй
кардан.

ИФРОХ, шод кардан (а »
«К анз»).

ИФЗОХ, фазихат кардан ва
расво кардан.

АФЗАХ, с " 1 расвотар.
ИФТИЗОХ, с 1" 11 расвой.
ИФТИК.ОД ба маънии гум кар

дан, яъне номавчуд кардан; ва ба 
маънии тафаххус кардан ; ва ба 
маънии гумшударо бозчустан в а  
мехрубонй кардан (аз «Латоиф »),

УФТОД мачозан  ба маънии ит- 
тифок (аз «М адор» ва «Кашф»).

ИФСОД фасод кардан ва табох 
кардан; ва билфатх (яъне афсод)* 
табохихо (аз «М унтахаб»).

АФХОЗ iu i l  ронхо.
ИФТИКОР jU iil эхтиёч ва дарвешй 

ва хори ва очизй (аз «М унтахаб» 
ва райра).

АФКОР j 15̂ ' цамъи  фикр; ва дар 
форсй ба фатхи аввал ва кофи 
форсй (яъне афгор)* ба маънии 
реш ва захм; ва ба маънии мач- 
рух (аз «Рашидй» ва «Бурхон»).

ИФТОР руза шикастан ва руза> 
кушодан (аз «М унтахаб»).

АФДАР ба маънии бародарзода 
ва хохарзода (аз «Кашф» ва «С у
рурй» ва «М адор»); ва дар «Бур
хон» ва Рашидй» навишта, кн са
хех он аст, ки бародари падарр» 
гуянд, ки ба арабй ам (м ) номанд.

АФШОР j l i i l  тоифаест аз кизилбош 
(аз «Фарханги туркй»).

АФСОР jl- i l  ресмоне, ки бад-он асп- 
ро баста мекашанд, ба хиндй баг- 
дур гуянд.

АФРОЗ j ' масолехи таом, мисли 
кашниз ва каранфул ва зира в а  
райра; ва ин мухаффафи буйафроз. 
аст.

УФСУС ба маънии танз ва бо.
зй ва зарофат ва тамасхур; ва бил
фатх (яъне афсус) * дарер ва хас- 
рат ва зулм (аз «Рашидй») ва дар 
«Бурхон» ба хама маънй билфатх.



ИФЛОС бечиз шудан, яъне ба
чое расидан, ки гуянд фулсе надо- 
рад (аз «С урох»); бидон, ки дар 
ин лафз хосияти боби афъоли салб 
маъхаз аст.

ИФТИРОС гардан шикастан
ва куштан ва ба нишон дарёфтан 
чизеро ва савор шудан (аз «М ун
тахаб»).

АФРОС ^1^1 аспон; ва ин чамъи  
фарас аст, ки ба маънии асп бо
шад.

ИФТИТОШ J'U lil тафтиш кардан, 
яъне чустучу кардан (аз «Лато- 
нф»),

ИФРОТ MjiI аз хад даргузаш тан ва 
ин з и д д и  тафрит аст, ки ба маъ
нии камй кардан ва таксир кардан 
аст (аз «Сурох» ва «М унтахаб»).

ИФТИРОК I аз хамдигар чудо 
кардан.

УФУК, j i t  канораи осмон (аз «М ун
тахаб »); ва тахклки уфук, дар ба- 
ёни лафзи офоц навишта шуд ва 
хам дар тахкики доираи узмо дар 
фасли дол маъалалиф муфассал 
мазкур хйхад шуд.

ИФК a i l  дурур ва бухтон (аз 
«Канз» ва «М адор»).

АФЗАЛ J - iil ишорат аст ба Афза-
луддин, ки номи Хоконист алайхи 
рахма.

АФОЗИЛ J-ilil фозилтарон; ва ин 
Чамъи афзал аст.

ИФТИЪОЛ тухмат ва бухточ.
АФЗАЛУЛАШКОЛ J ^ l  J i i l  ки

н о я  а з  шакли мудаввар, ки гирд 
мебошад.

АФЁЛ Jl-jil филон.
АФИЛ ба маънии шутури ча-

вон (аз шархи «Нисоб»).
АФЪИИ ОТАШИНДАМ ^ 1

киноя  а з  бундук,.
ИФХОМ |"t*il хомуш гардонидаи ба 

хуччат (аз «М унтахаб»).
АФГАНДАСУМ г  ба маънии

очиз ва аз харакат бозмонда.
АФРЕШУМ ба маънии абре-

шум.
УФТОДАН на ба фатх (яъне

афтодан)* чунон ки машхур шуда

(аз «Бурхон» ва «М уайид» ва «М а
дор» ва «Кашф»).

АФДИДАН тааччуб кардан
(аз «Бурхон»).

АФОНИН ба маънии шоххои
дарахт; ва ба маънии хунархо ва 
анвоъи сухан, чамъулчамъи  афнон 
аст ва афнон чамъи  фанан аст. кя 
ба маънии шох бошад ва низ 
Чамъи фан(н) (аз «М унтахаб»).

ИФНОН dU.il гуногун овардан; ва 
билфатх (яъне афнон)* шоххои д а 
рахт, чамъи  фанан (аз «К анз»).

АФСОН с>1— санги фасон.
АФРОН оху нола; ва номи

кавмест маъруф (аз «Рашидй» ва 
«Б урхон»).

ИФТИТОН e>Uiil фитна ангехтан ва 
дар фитна уфтодан (аз «Латоиф» 
ва «К анз»),

АФСУРДА аз бисьёрии сардй
пажмурдаш уда ва я х  басташ уда 
(аз «Бахори Ачам» ва райри он).

АФРАННА I номи шахр.
ДФЪИДА ба маънии дилхо; ва 

ин чамъи  фуод аст, ки ба маънии 
дил бошад.

АФВОХ *•.»*• дорухои хушбу; ва ба 
маънии даханхо ва ба ин маънй 
Чамъи фавх аст, ки бар вазни к,авл 
ба маънии дахан бошад; мачозан  
ба маънии шухрат мустаъмал (аз 
«Канз» ва «М унтахаб» ва «Хиё- 
бон»); ва Сайид Нуруллох дар 
«Шархи Гулистон» навишта, ки 
афвох чамъи  фух, аст (ки ба зам 
ми аввал бошад), хо-ро аз охир 
хазф карданд, чун вов тахаммули 
эъроб надошт ба мим бадал кар 
данд. Замман фо, ки ба чихати му- 
носибати вов буд, барои хиффат 
ба фатха мубаддал шуд, чунончи 
дар махалли муфрад фам гуянд. 
Чун сигаро ба хангоми тасгир ва 
чамъи таксир ба асл ру менамо- 
янд, дар тасгир фуя ва дар чамъ 
афвох гуянд.

АФОРИНА Чамъи афрон, ки
кавмест маъруф.

АФЗИЯ V " '  маконхои фарох; ва ин 
чамъи фазо-ст.

АФГОНА бачаи нотамом, ки
дар камтар аз хафт мох мутавал- 
лид шавад.



АФЗАЛ Й тахаллуси Хокони,
ки дар ибтидо мекарданд.

АФЪЙ кисмест аз мори бароят 
захрнок (аз К анз»); ва гуянд, ки 
афъй аз дидани зумурруд кур ме- 
гардад.

АФОЪЙ морхои захрнок; ин
Чамъи афъй-ст.

Фасли алифи мацсура маъа коф

ИК.НО lj.il сармоя додан ва касб 
кардан (аз «М унтахаб» ва «К анз»).

ИКТИНО 1̂ 51 касб кардан, яъне хо
сил кардан ва сармоя гирифтан 
(аз «Канз» ва «М унтахаб»).

ИК.ТИФО ба маънии пайрави
(аз «М унтахаб»).

АК.СО 1-“ ! канорхо ва дурихо, чамъи 
к,асо (ки ба фатхи аввал ва каср) 
ба маънии дури ва канора аст, чу
нонки арчо чамъи  рачо-ст ва хам 
Чам ъи  касй, кн ба маънии дур аст 
(аз «Сурох» ва «К омус»),

АК.СО (^-"1 ба маънии дуртар ва ба- 
нихоят расидатар; ва Масчиди А*- 
со масчидест, ки онро Байтулму- 
каддас гуянд, бинокардаи Д овуд 
алайхиссалом, дар мулки Шом 
вокест ва он киблаи яхуд  аст.

АК.РИБО b jil  чамъи  кариб, ки ба
маънии хешованд аст; ва он чи 
баъзе мардум ба фатхи ро ва 
замми ро (яъне акрабо ё акрубо)* 
хонанд галати махз аст, камо ло- 
яхфо ало сохиби илмиттасриф.

ИК.ВО Ijil айбест аз уюби кофия 
ва он мухталиф кардан аст кофия- 
хоро ба ихтилофи харакот на ба 
ихтилофи хуруф- Чун кофиян гил 
(билкаср) бо гул (биззам) ва ко- 
фияи давр (билфатх) бо дур (биз
зам ). Ва икво дар лурат тамом 
шудани зод аст. Ва чун ин айб ба 
сабаби он мебошад, ки зоди шоир, 
ки кофияи сахех аст тамом шуда, 
лихозо ин айбро икво ном кар 
данд (аз «М унтахаб» ва «Рисолаи 
Атой»),

ИК,ЛИМИЕ рнми нукра ва
чирки тилло (аз «М унтахаб»),

ИК.ТИДО loisi пайрави кардан (аз 
«М ун тахаб»).

АК.ЗО хукмкунандатар (аз
«М унтахаб»).

АК.ВО кави ва зурмандтар.
АК.ВИЁ I зурмандон; ва ин чамъи  

кави-ст.
АК.РАБ карибтар.
АКОРИБ наздикон ва хешон

(аз «М унтахаб»).
ИК.ТИЗОБ буридан (аз

«К ан з»).
ИК.ТИРОБ v 'j 15 I наздик омадан (аз 

«Латоиф»),
АК,ЗАЛК,УЗОТ oU JJI козитар аз 

козиён, яъне он козй, ки дар мар- 
табаи казо болотар аз козиён бо
шад.

ИК.ОМАТ o * til мондан дар чое ва 
киём намудан ва коим кардан; аа 
такбир барои иттилоъи намози ча- 
моат гуфтан.

ИК.ОЛАТ о)1»1 фасхи байъ намудан 
ва аз коре даргузаштан.

АК.ВОТ o l j i l  чамъи  кут, ки ба маъ
нии ризк ва хурок аст.

ИК,НОЪИЁТ oU»Uil иборат аз зан- 
ниёт.

АКДАХ с-*11 нокистар ва маъюбтар.
АК.ДОХ косахои бузург; ва

билкаср (яъне икдох)* айб кардан 
касеро.

АК.БАХ Crsl зишттар (аз «М унта
хаб») .

ИК.МОХ С1-51 cap баровардан суи ос
мон, чунон ки чашмхо ба суи з а 
мин бошанд (аз «Латоиф»),

ИКТИРОХ ба маънии хостан
ва суол кардан (аз «Сурох» ва 
«М унтахаб» ва «Кашф»),

ИК.ЛИД o-lil м уарраби  калид (аз 
«М унтахаб» ва «Сурох»)-

ИК.ТИСОД »Uuil миёнаравй (аз 
«М унтахаб»).

АК.ТОР j l i i l  канорахо; ва ба маъ
нии кутрхо; дар сурати маънии 
аввал чамъи  к,утр (биззам) аст, ба 
маънии канора (аз «М унтахаб» ва 
«К ан з»).

ИК.ТИСОР jU is i кутохй кардан ва 
бар як чиз истодан (аз «М унта-



х а б » ) ; ва ба истилохи ахли маонй 
каломро касируллафз ва калилул- 
маънй нумудан.

ИК.ТИБОС оташ гирифтан, ча
ро ки масдар аст маъхуз аз мод- 
даи к,абас (ки ба фатхатайн) ба 
маънии оташпора аст; ва низ лаф
зи икдивос ба маънии нур гириф
тан; ва ба истилохи ахли илми ба- 
деъ андаке аз Куръон ё хадис дар 
иборати худ овардан бе ишорат 
(аз «Канз» ва баъзе расой л).

УКЛИДИС номи китобест дар
илми хандаса ва ашколи риёзй, ки 
ба номи мусаннифаш онро номанд; 
ва маънии лугавни ин лафз кали- 
ди хандаса аст, чи ба забони юно- 
нй уклй (биззам) калнд ва дис 
(билкаср) ба маънии хандаса. Ва 
ба касри аввал ва фатхи дол 
(яъне Ицлидас)* низ навиштаанд 
(аз «Сурурй» ва «Бурхон» ва рай
ри он). Ва дар «М унтахаб» биз
зам гуфта ва харакати дол нанз- 
вишта.

ИК.ТИНОС (jeUiil шикор кардан ва 
касб кардан (аз «К анз» ва «Л ато
иф»).

ИКТ//ИК,ИТ is i ба маънии панир, ки 
онро курт ва кашк низ гуянд ва 
он мост ва чугроти хушк кардаш у- 
да аст, ки онро нонхуриш созаид 
(аз шурухи «Нисоб» ва «М унта
хаб» ва «К анз»).

АК,ТОЪ £.Ц̂ 1 чогирот ва парганахо; 
мустафод аз «М адор» ва «М унта
хаб» ва «М усталахот».

АКРАЪ ба маънии кал , ки ба 
хинди онро ганча гуянд (ба фатхи 
кофи форсй; аз шурухи «Нисоб»),

АКТАЪ буридадаст (аз «Л ато
иф»).

ИКМОЪ £Ui" I шикаста гардонидан; 
ва билфатх (яъне ак,моъ)* шикас-
танхо ва кухонхои шутур.

ИКТИНОЪ каноат кардан.

ИК.ТИТОФ ^Lklil мевачинй ва сама- 
раёбй.

АКФОЛ чамъи  куфл аст.

ИКБОЛ Jt^»l пеш ощадан ва ру 
овардани давлат ба суи касе; ва 
ба маънии кабул кардан (аз «М ун
тахаб» ва гайра); ва дар «Бахори

Ачам» навишта, ки форсиён ба 
маънии давлат ва куввати толеъ 
нстеъмол нумоянд.

ИК,БЕЛ имолаи  икбол, ки ха-
мин маънии икбол дорад.

АК А Л (Л ) J5I ба маънии андактар; 
ва абди акал (л ) ба маънии руло- 
ми камкиматтар.

АКЕЛ J4-5! бузургворон (аз «К анз»).
ИКЛОЛ J ^ l  андак кардан ва дар- 

вешй (аз «Латоиф» ва «М унта
хаб »).

ИКТИХ.ОМ (1*131 ихтиёр кардан ва 
даромадан дар чизе; ва ситам кар 
дан ва хор доштан (аз «Канз» ва 
«М унтахаб»).

АКСОМ ft~si хиссахо ва савгандхо.
АКОНИМ цамъи  укнум; ва он

се китоб аст насороро дар мазха- 
би эшон.

УКНУМ асли хар чиз; ва ба
истилохи тарсоён укнум се аст: ву- 
чуд ва хаёт ва илм ва онро аб ва 
ибн ва рухулкудус низ гуянд; ва 
номи се китоби мазхаби насоро 
дар баёни хар се укнуми мазкур 
(аз «М уайид» ва «М унтахаб» ва 
райри он).

ИКХ.ОМ f l « l  андохтан чизеро дар 
чизе (аз «М унтахаб»),

АКВОМ f l j i l  ч^мъи кавм.

ИКДОМ г1̂ 1 пеш рафтан дар коре; 
ва билфатх (яъне акдом )* кадам - 
хо (аз «К анз»).

ИКЛИМ |^51 ва он хафтумин хисса 
бошад аз рубъи маскун, ки иборат 
аз замини обод аст ва хар хисса 
тулонист, ки як cap ба машрик 
дорад ва сари дигар ба магриб ва 
хар-иклим мансуб ба яке аз сабъ- 
аи сайёра аст; ва дар баъзе ку- 
туб асмои хафт иклим ва муносн- 
бати хар яке ба сайёрае чунин на
виштаанд, чунонки Шайх Мухам- 
мади Лоди сохиби «Муайид-ул-фу- 
зало» навиштааст: Хиндустон ба 
Зухал ва Чин ба Муштарй ва 
Туркистон ба Миррих ва Хуросон, 
яъне Эрон ба Шаме ва Мовароун- 
нахр, яъне Турон ба Зухра ва Рум 
ба Уторнд ва Балх ба Камар ман
суб аст. Ва итлоки исми иклим бар 
пн мулкхои мазкур мухолифи ка-
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рордоди хукамост, чунончи тафси- 
ли ак.олим дар бобхои хавваз ба 
шархи лафзи хафт иклим хохад 
омад, иншоаллоху таоло. Ва лафзи 
иклим аз «М унтахаб» ва «Кашф» 
ва райра билкаср собит шудааст 
ва ба фатх (яъне а р и и )*  ралат 
аст.

УК,Х,УВОН//АКДУВОН^У«'1 ба маъ
нии бобуна (аз «М уайнд» ва 
«Бахр-ул-чавохир» ва «Сурурй» ва 
«Б урхон»).

АКРОН хамсарон ва наздикон
ва хамсоягон (аз «М адор»).

ИК,ТИРОН назднк шудан.
АКЧА <*>1 ба маънии мухри зар ва 

нукра, яъне дираму динор ва хар 
чнзи сафед, ки дар кишт (яъне за- 
мини коридашуда, киштзор)* насб 
кунанд; ва ин лафзи туркист. Дар 
луроти туркй ба алифи мамдуда ва 
сукуни коф (яъне окча)* навишта- 
аст.

АК.ЗИЯ ■S:"1 чамъи  казо, ки ба
маънии хукм бошад.

ИКОЛА <Л-»1 байъро фасх кардан, 
яъне баъд аз фурухтани чизе хари- 
дор ва фурушанда ба ризои якди
гар аз иродаи б^йъ даргузаранд; 
ва ба маънии аз гунох даргузаш - 
тан ва ба маънии мавкуф кардани 
ирода (аз «М унтахаб» ва «Шархи 
M aK O M ofH  Харирй»).

АКМИША 4^*1 ном а х,ои пашмина ва 
'рахтх,о ва матоъхо; ва ин цамъи 
кумош аст.

АКОСЙ дуртарон (аз «М унта
хаб» ва «К анз»).

Фасли алифи м аксура маъа коф

АКФО ИЯ ба маънии хамсарон ва 
хамчинсон, чаро ки чамъи  ку- 
фу//куфв аст; ва билкаср (яъне ик- 
ф о)*' яке аз уюби кофия, ки хар
фи равй ё кайди мухталиф бошад, 

s ба шарти курби махрач, чун: са- 
бох (сЦ-°) ва сипох (*Ч“ ) ва бахр 
( j 5̂ )  ва шахр ( j f 1 ) , аз «М унта
хаб» ва «Рисолаи Атой».

АКОЗИБ »-*<ЫЯ суханхон дурур; 
Чамъи козиб, хилофулкиёс, чунон
ки аботил чамъи  ботил, ё он ки

Чамъи акзоб бошад ва акзоб чамъи  
кизб.

ИКТИЁБ '-Г’Ч-:Я дардманд ва рамнок 
шудан (аз «Латоиф» ва «К анз»).

ИКТИСОБ LjU iri хосил кардани чи
зе ба саъйи худ  (аз «М унтахаб»),

ИКБОБ ‘т ’ЦЯ нигун уфтодан (аз 
«Л атоиф »); ва дар «М унтахаб» на- 
впшта, ки ба ру уфтодан ва ба ру 
афгандан; лозим ва мутааддист.

УКУРОТ о1_,Я цамъи  укур, ки (ба 
замматайн) чамъи  кура бошад, 
мисли кураи аносир ва кураи аф- 
лок.

АКРОД М^Я чамъи  курд (биззам); 
кавмест аз Ачам, аксари эшон са\- 
ронишин бошанд (аз «М унтахаб» 
ва F a f i p a ) .

АКИД ^ Я  бар вазни фаъил, ба маъ
нии мухкам ва устувор.

АКДАР л*Я тиратар (аз «Латоиф»).
АККОР .ЛЯ барзгар, яъне музореъ; 

ай: дехкон, ки зироат кунад (аз 
«М унтахаб»).

ИКСОР бисьёр гуфтан ва бнсь- 
ёр кардан ва бисьёр хурдан (аз 
«М унтахаб»),

ИКСИР _»с-Я ба маънии кимиё (аз 
«Кашф» ва «Сурурй» ва «М уай- 
ид»),

АКЯС ^-;Я зирактар (аз «Латоиф»),
ИКДИШ ба маънии махбуб ва

ба маънии касе ки модараш аз 
Хпнд ва падараш аз Туркистон бо
шад (аз «Чахонгирй» ва «Л ато 
иф»); ва аспе, ки модараш турки 
ва падараш арабй бошад ва он 
бароят тезрафтор бувад ; ва гохе 
мачозан  ёа маънии мураккаб ва 
мачмуъа ояд.

АКОРЕЪ Е.-ЛЯ похои гов ва гуспанд 
(аз «С урох»).

АКНОФ ^ЧЯ ба маънии атроф ва 
канорахо; ва ба маънии паноххо 
ва ин чамъи  канаф аст, ки ба маъ
нии панох ва канора ва тараф бо
шад (аз «М унтахаб» ва «К ан з»).

ИКТИНОФ о ШЯ панох гирифтан 
(аз «Латоиф»).

ИКОФ "ЛЯ полони хар ва асп (аз 
шархи «Нисоб» ва «Канз» ва 
«М ун тахаб»).



АКХДЛ |>Я он ки чои рустани 
мижгони у сиёх бошад ва сурма 
дар чашм карда; ва номи рагест, 
ки онро хафт андом гуянд ва он 
миёни раги сарору ва бослик аст 
(аз «М унтахаб» ва «К анз»).

АКУЛ J j 5"!* бар вазни фаъул, бись- 
ёрхуранда.

АККОЛ бисьёрхуранда.
АКИЛ хамкоса, яъне хамрохху- 

ранда.
ИКМОЛ JL^I комил кардан ва та 

мом кардан.
ИКТИХ.ОЛ сурма дар чашм

кашидан (аз «К ан з»).
ИКЛИЛ сУ Я ба маънии точ; ва но

ми манзили хафдахум аз манозили 
Камар ва он се ситора аст ба шак- 
лн мусаллас ба сурати точ бар пе- 
шонии акраб (аз «Шархи Кирон- 
ус-саъдайн» ва «Кашф» ва «М а
дор»).

УКУЛ ба маънии мева; ва ба
фатхи аввал ва сукуни коф (яъне 
акл )* ба маънии хурдан (аз «Л а- 
тонф»).

АКМАЛ J » 5”! ва маънии комилтар.
АКОРИМ f jlf l гиромитарон ва бах- 

шандатарон.
ИКТИТОМ I пинхон доштан ва 

пушидагй ва хизоб кардан.
АКМОМ |*ия остннхо ва гилофхон 

шукуфа (аз «М унтахаб»).
АКНУН дар «Бурхон» бар ваз

ни мачнун; ва киёс мехохад, ки 
биззам (яъне укнун)* бошад, чи 
ин лафз зохиран мазид алайхи ку- 
нун аст (ки ба замматайн бошад); 
чун алиф дар аввали салосй ва ру- 
боъй ва гайра дароранд, мобаъди 
у  сокнн кунанд ва хамон харакати 
мобаъд бад-у диханд.

АКВОН дар форсй номи деве,
ки Рустамро дар дарьё андохта 
буд ва боз ба дасти Рустам кушта 
шуд (аз «Бурхон» ва «Раш идй»);

. ва дар арабй ба маънии мавчудот 
ва махлукот ва ин чамъи  кавн аст 
(ки билфатх бошад) ва метавонад, 
ки чамъи  коин бошад, кн ба маъ
нии пайдошаванда аст.

АКНОН пардахо; ва ин чамъи
кин(н) аст, ки (билкаср ва таш-

дид) ба маънии парда ва пушиш 
бошад (аз «М унтахаб»).

ИКСУН дебои сиёх (аз «Ч а
хонгирй» ва «М уайид» ва «Кашф» 
ва «Рашидй» ва «С урурй»); ва дар 
«Бурхон» билфатх ва билкаср (яъне 
аксун ва иксун)* омада.

АКОСИРА •j-U 'I чамъи  Кисро, ки 
лакаби Нушервон аст, лекин ако- 
сира авлоди уро гуянд; ва гохе аз 
лафзи акосира салотини мутакаб- 
бирин мурод бошанд (аз «М унта
хаб »).

АКИЛА *ЦЯ хурданй ва гизо, чаро 
ки фаъила ба маънии мафъула аст.

АКМА кури модарзод (аз «Л а 
тоиф» ва «К анз»),

АКИЛА *1Я номи мараз, на ба мад- 
ди аввал (яъне окила *; аз «М у- 
з_ил-ул-аглот»),

иктинох, •ШЯ ба кунхи чизе ра- 
сидан.

ИКРОХ, ба зуру ситам касеро
бар коре доштан (аз «К анз»).

АККОЛА *ЛЯ бисьёр-бнсьёрхуранда.
ИКСИРЙ кимиёгар.

Фасли алифи максура маъа лом

ИЛО VI ба маънии неъмат ва некй; 
ва ба фатхи аввал (яъне ало)* ба 
маънии бидон ва огох бош, дар 
ин сурат харфи танбех аст (аз 
«Канз» ва шурухи «Нисоб»); ва 
дар форсй билфатх калимаи хитоб 
аст ба маънии эй (аз «Бурхон»).

УЛКО l£JI лафзи туркист, ба маънии 
паргана ва замин ва мулк ва ва- 
тан.

ИЛТИКО UIII бо хам шудан ва бо 
хам пайвастан ва якдигарро дидаи 
(аз «М унтахаб» ва «К анз»),

ИЛКО UJI расонидан ва афгандан 
(аз «М унтахаб» ва «Канз» ва «С у
рох») .

ИЛТИВО ба маънии печидан
(аз М унтахаб» ва «К ан з»).

ИЛФО UJI масдар аст аз боби афъ- 
ол, ба маънии ёфтан; ва ба замми 
аввал ва фатхи лом (яъне улафо)* 
бо якдигар улфаткунандагон ва 
дустдорандагон.

6 Риёс-ул-лугот.
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ИЛЧО нигох доштан аз бадй ва 
андохтан кори худро бар худо (аз 
«М унтахаб»),

ИЛХ.0 1*Л дар назъ андохтан (аз 
«С урох»),

ИЛТИЧО Ь£Л панох овардан (аз
«М унтахаб»),

АЛБОБ v 1?11 донишхо.
ИЛТИХ.ОБ афрухта шудани

оташ ва шуълазан шудан (аз 
«М унтахаб» ва «К ан з»),

УЛУБ V-»-1! туркист, ба маънии шуда.
УЛУЛАЛБОБ сохибони акл-

хо ва хирадхо, чи улу (ба замма- 
тайн) ба маънии сохибон ва албоб 
(билфатх) чамъи  л уб (б ), ки (биз
зам ва ташдиди бои м уваххада) 
ба маънин аад ва хирад бошад.

ИЛТИФОТ o lU 'l ба гушан чашм 
нигаристан (аз «М адор»),

АЛАСТУ//АЛАСТ И ба маънии оё 
нестам, чи алиф дар аввали лафзи 
аласт барои истифхом аст ва ласту 
сигаи вохиди мутакаллим ва лаф
зи аласт ишора бошад ба ояи ка- 
рима: «аласту бираббикум колу 
бало».

ИЛОХ,ИЕТ мабохис ва масо-
или илохй, ки яке аз фунунн хик- 
мат аст.

УЛФАТ ху кардан ва дустй; ба 
лафзи додан ва ниходан ва гириф
тан ва кардан мустаъмал.

• АЛАМУТ номи калъаест маш-
хур, ки мобайни К,азвин ва Гелон 
вокеъ аст (аз «Бурхон»),

АЛ ВОС ‘i 'ljJI  олудагихо.
АЛРИЕС додраей мехохам;

дар асл атлабулгиёс ( v , l i 0  
буд; ба чихати тахфифи атлаб, ки 
феъл буд хазф карданд, алгиёс-и 
мафъули он бокй монд. Ва дар ис- 
теъмоли урф алгиёс ба маънии 
фарьёд мустаъмал мешавад.

ИЛТИЧОЧ ситеза кардан.

ИЛХ.ОХ, зори кардан ва дар-
хостан (аз «М адор» ва «М уайид»); 
ва дар «Канз» ва «М унтахаб» му- 
болира кардан дар коре.

АЛ BOX t ' j JI ба маънии чизхое, ки 
пахн бошад мисли тахтахо, хох аз

чуб бошад хох аз оч ва мис ва 
охан ва гайра; ин чамъи  лавх аст 
(аз «М унтахаб»),

АЛ ВАНД uJjJI номи кухест баланд 
дар навохии Хамадон (аз «Б ур
хон»),

А Л А Д (Д ) all сахт хусуматкунанда 
(аз «М унтахаб» ва «Сурох»),

ИЛТИЗОЗ ЫЛ1Л лаззат ва маза ёф
тан (аз «М унтахаб»),

А ЛАЗ(З) AJI лазизтар ва бомазатар.
АЛЛОХУАКБАР j-fUUI номи кух 

ест кариби Шероз ва аз у  чашмае 
берун омада, ки канораи Рукнобод 
чорист (аз «М адор»).

УЛУЛАМР j/tfljJ! подшох ва амир 
ва хар касе ки сохиби хукумат бо
шад.

АЛБУРЗ j j >̂I номи кухест ба мулки- 
Мозандарон (аз «Раш идй»); ва 
дар «Бурхон» номи кухест миёни 
Эрон ва Хиндустон.

АЛТИЗ ^ I  номи подшохи турк ва 
Хоразм (аз «М уайид» ва «Б ур
хон»).

ИЛДУГАЗ номи падари Ки-
зиларслон (аз «М уайид» ва «Бур
хон»).

АЛМОС чавхарест сифеди шаф-
фофи багоят сахти гиронкимат, ки 
ба хиндй хира гуянд; ва кисмест 
аз фулоди чавхардор ва корди ка- 
ламтарош ва TeF ва ханчарро низ 
гуянд (аз «Бахори Ачам» ва 
«Кашф» ва «Бурхон» ва шархи 
«Нисоб» ва «М уайид»).

ИЛЕС i r 4 JI номи пайгамбар алай
хиссалом, ки бародари Хизр алай- 
хиссаломанд ва хамрохи Хизр оби 
хаёт хурда хамеша зиндаанд, чу
нончи хидмати бар(р) ба Хизр му- 
фаввиз аст, хамчунин хидмати бахр 
ба Илёс мукаррар аст.

УЛУС s j H дар туркй кавмро гуянд.

ИЛТИМОС 1̂ 1*41 дархостан (аз 
«М унтахаб»); ва ба истилохи ахли 
илм арабй суол бо мусовй ва дар 
форсй суоли адно ба аъло.

АЛТАМИШ Л ба маънии фавчи 
пешин; ва ин лафзи туркист. Ва 
дар луготи туркй навишта, ки ал- 
тамиш ба маънии фавче, ки миёни
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хпровул ва сардор бошад; ва дар 
туркй ба маънии адади шаст низ 
омада. *

УЛУШ J -11 он чи аз пеши умаро та- 
ом ба навкарон диханд (аз «М а
дор»); ва ин лафзи туркист, гохе 
мутобики расмулхати туркй улуш 
( iA>JI ) ба зиёдати вов нависанд, 
магар хондани он вов хатост.

УЛУШ I он чи аз пеши умаро 
таом ба навкарон диханд ва таоми 
пасмонда; ва ин лафзи туркист.

УЛМИШ J -Я  лафзи туркист ба маъ
нии шуда.

ИЛТИК.ОТ -!>ии1 барчндан (аз  
«К ан з»).

ИЛТИЕЪ С.1—-11 ба маънии сузиши 
дил аз ишк (аз «Кашф» ва «С у
рох»).

ИЛТИМОЪ £UUI дурахшидан . ва 
ламъа задан (аз «М унтахаб» ва 
«К анз»).

УЛУР ба маънии калон ва бу
зург; ва ин лафзи туркист (аз 
«М адор» ва «Кашф» ва «Бурхон»).

АЛСАР > касе ки хуруф ба мах- 
рач адо кардан натавонад, ба чои 
рои мух,мала лом гуяд  ва ба чои 
шини муъчама сини мухмала.

АЛАПУЛУР калимаи мураккаб 
аст ба маънии далер ва бузург (аз 
«Латоиф»),

УЛОР fVI ба маънии саворй ва мар- 
каб, ки онро бегор гиранд (аз «Р а 
шидй»); ва дар «Латоиф» ба маъ
нии асп ва касе ки ба дакчавкй ба 
чое равад; ва дар «Бурхон» ба 
маънии косид ва аспи дакчавкй.

ИЛТОФ лутф кардан; ва бил
фатх (яъне а л т о ф ) *  навозишхо (аз 
«М унтахаб»).

ИЛФОФ *At»JI дар хам печидан; ва 
билфатх (яъне а л ф о ф ) *  дарахтони 
ба хам дарш уда (аз «М унтахаб» 
ва «Латоиф»).

АЛТАФ нозуктар ва покизатар
(аз «М унтахаб»).

УЛУФ хазорон; ва ин цамъи
алф аст.

АЛИФ >->;•>! улфатгирифташуда (аз 
«Латоиф»).

АЛФ ба маънии хазор, ки адади 
маъруф аст; ва ба касри аввал ,ва 
сукуни лом (яъне илф)* хугир шу
дан ва дустй ва ёру дуст; ва ба 
фатхатайн (яъне алаф)* низ ба 
маънии ху гирифтан ва дустй (аз 
«М унтахаб» ва «Канз» ва «К,о- 
м ус»); ва ба фатхи аввал ва касра 
лом (яъне алиф)* ба маънии мар- 
ди чавод ва сахй ва $а кавле 
марди безан; ва номи яке аз ху- 
руфи тахаччй ва он хати мустаким 
аст, ки дар миёни лафзе ё охири 
лафзе сокин вокеъ мешавад бе заг- 
тан забон ва агар он хати муста
ким дар ибтидои лафз мутахаррик 
бошад ё дар миён ё дар охири 
лафз сокин ба загтаи забон вокеъ 
ш авад хамза номанд. М агар дар 
урф ва муховароти ахли форсй ва 
арабй агар сокин бошад ё м ута
харрик ба хар д у  хол алиф гуянд. 
Бидон ки алиф дар форсй бар 
чанд кием аст: аввал барои фоил, 
чунон кн дар д о н о  ва бин о  ва ц у ё : 
дуввум  барои мафъул, чунон ки 
п а зи р о  б о д ,  яъне пазируфташуда 
бод; саввум барои лаёкат, чунон 
ки хоно  ва пазиро ,  ба маънии лои- 
ки хондан ва лоики пазируфтан, 
мисраъ:

Пазиро с ух ан  б у д  ш у д  цойгир.. .

ва дар ин ду  кием фарки борик 
аст: чахорум барои мутакаллим, 
чунон ки малозо  ва маозо, яъне 
малози ман ва маози ман; панчум 
барои иттисол, яъне муродифи бои 
илсок ояд, чунон ки ран горан г  ва 
ш абош аб ,  яъне ранг ба ранг ва 
шаб ба шаб; шашум барои ка.сам, 
чун ц а щ о  ва раббо\  хафтум мас- 
дария, чун пацно  ва фарохо, ба 
маънии пахн шудан ва фарох бу- 
дан, Низомй гуяд , мисраъ:

Ба пахно шудй чехраро пахн соз...

ва хаштум барои касрат, чун хушо  
ва б а д о  ва андако ,  яъне бисьёр 
хуш ва бисьёр бад ва бисьёр ан- 
дак ; нухум барои дуо, чун д щ о д  
ва к у н о д  ва бим он од  ва мирод  ва 
м ар е з о д  ва б о д  дар асл ба вов 
буд; дахум  барои нудба, яъне ба
рои мадди савт, ки ба чихати 
дафън бухорн гам дар навха ва 
нола ба кор баранд, чун вофарь- 
ё д о ,  в о д а р е г о ,  в о д а р д о ,  вовайло\
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ёздахум барои нидо, чун х у д о е  ва 
каримо  ва дило  ва му%иббо\ дувоз- 
дахум  барои атф, чун ш а б о р у з  ва 
солом оц  ва с а р о п о  ва дар ш абона -  
р у з  лафзи она ба чои вови атф 
аст; сездахум зоид ва он гохе дар 
аввал оранд, чун уштур  ва шутур 
ва агар  ва га р  ва абар  ва ба р  ва 
ашкара  ва шакара  ва Искандар  ва 
Сикандар  ва гохе дар васат, чун 
н и г у н с о р  ба маънии ни гун сар  ва 
.^аромхор ба маънии )(аромхур  ва 
ё сам инбор  ба маънии ё сам инбар  ва 
гохе дар охир, чун н ек о  ба маъ
нии нек  ва д а р в еш о  ба маънии 
д а р в еш е  ва гуфто ба маънии гуфт\ 
ва ин алифи зоид аксар дар назм 
меояд барои зарурати вазн; чахор- 
дахум  алифи тасмия, ки барои таъ- 
зим дар охири аълом ва алкоб 
оранд, чун Цалоло ва Насиро  ва 
З а щ р о  ва Толибо  ва Тациё ва Со- 
и б о  ва райра; понздахум барои 
ифодаи маънии ин\исор, чун с а р о 
по; шонздахум барои нисбат, чун 
г а н д о  ба маънии чизе ки буи но- 
хуш дихад, Пури Бахой Чомй гу 
яд, мисраъ:

Гандову тез х;амчу пиёзу туруш
чу дур...

ва шавцаро  ба маънии хоргул ва 
райра, ки бар руи шавхар ва до- 
мод овезанд ва з е б о  мансуб ба зеб\ 
хафдахум барои ишбоъ, яъне али- 
фе, ки ба сер хондани фатха пайдо 
ш авад, чун намок ба маънии намак 
ва jч оцор  ба маънии мацор  ва очор  
ва ачор  ва ин алифи мамдуда дар 
асл ду  алиф аст; хаж дахум  алифи 
танвин ва он дар авохири асмои 
арабй вокеъ шавад ва дар макоми 
насб нависанд дар холати вакф 
алиф хонда мешавад, чун якинан 
( ва мутлакан (ША-) Ва катъ- 
ан (*»Ц ва зохиран ва ма-
салан ( '^*) ва аслан ва ин
танвини насбии муфид маънии та- 
миз аст, яъне аз руи якин чунин 
аст, магар лафзи аслан ман
суб ба назъи хофиз аст, яъне ба 
дур кардани бо, ки харфи чора 
аст, эй аслан (^ W ) дар асл боасл 
буд, яъне ба вачх ай: ба хеч вачх;

- нуздахум алифи чамъ ва он дар 
форсй чуз ба лафзи мо ёфта нашу- 
да ва дар арабй бисьёр аст, чун 
тадобир  ва тарокиб  ва ано сир  ва 
м а со уи д  ва ароиз\ бнстум алифи

ибдол ва ин махсус ба арабист, 
чун дар бадали вов ояд ба сурати 
алиф нависанд ва хонанд, чун асо, 
ки дар асл асу буд; чун дар бада
ли ё ояд ба сурати ё нависанд ва 
алиф хонанд, чун мухтадо 
ки дар асл мухтадй буд;
хамчунин дар муртазо ) ва
мустафо агарчи ё-и ин
хар ду  дар асл вов буда; бисту як- 
ум алифи таънис, ки ба авохири 
алфози арабй мулхак шавад ва ба 
сурати ё навишта мешавад, чун 
хубло ( суЧ*-) ва укбо ( ( j r " ) ва 
дуньё ( iji- '* ) , магар дуньё ( LSr ’i )- 
ро мисли ульё ( У *) ба алиф нави
санд; бисту дуввум  алифи мачху- 
луласл ва инро низ ба ё нависанд, 
гохе форсиён ин алифро ба эъти- 
бори сурати китобат ё хонанд, чун 
М у с о ( и - у )  ва Исо (tr-?®); ва бис
ту саввум ба маънии су ва тараф, 
чун с а р о з е р  ва са р о бол о ,  яъне cap 
ба суи зер ва cap ба тарафи боло 
ва росто  ва чапо\ бисту чахорум 
алиф ба маънии лафз аст, ки хар 
фи рабт аст, чунонки байт:

Дарего гардани тоат ниходан,
Гараш хамрох буди даст додан.

яъне дарер аст; ва Урфй гуяд , байт:
Он чом, ки аз ройи мунири ту

фалак сохт,
Зудо ки кунад рунчаи гул

шухрати Чамро.

яъне зуд  аст; ва ин харф гохе ба 
бои муваххада бадал ш авад, чун 
а са г д и д а н  ва б а с а г д и д а н  бар ваз
ни парастидан ба маънии сохта ва 
омода шудан; ва ба хои муъчама, 
чун аста ва хаста, билфатх усту- 
хони хурмо ва кунор ва райра ва 
ба доли мухмала, чун ба он  ва 
б а д -о н  ва ба зои муъчамаи арабй 
ва ба кофи форсй ва ба лом, чун 
с а г о б й  са гл о бй  чонвари обй, ки 
чандбедситр аз он ба хам расад; 
ва ба нун, чун арул  ва на гул  (ба 
вови маъруф) чое ки дар бйёбон 
барои рамаи гуспандон созанд ва 
о ва р д  ва н о вар д  ба маънии чанг; 
ва ба вов, чун оранч  ва воранч  ва 
тог ва tQf н о м и  дарахт ва як со н  
ва я к с у н  ба маънии баробар; ва 
ба хои хавваз, чун а н б о з  ва %анбоз 
ва ё с о  ва ё с а  ба маънии расму ко- 
идаи мурулон; ва ба ёи тахтонй, 
чун армагон  ва ярм агон  ва чун 
уфтод  ва бшофтод.
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ИЛ СОК <31-“Л ба чизе часпидан ва 

часпонидан (аз «М унтахаб»).
ИЛТИЗОКУ/ИЛТИСОК ol-SJI //о! jSJI 

ба маънии ба чизе часпидан (аз 
«М унтахаб» ва «К анз»).

ИЛТИСОК ба маънии ба чизе
часпидан (аз «М унтахаб» ва 
«К ан з»).

УЛОЧУК 1 хонаи сахроиён, ки 
аз му созанд (аз «Латоиф»).

УЛОК саворй ва маркаб, ки он
ро бегор гиранд (аз «Раш идй»); ва 
дар «Латоиф» ба маънии асп ва 
касе ки ба дакчавкй ба чое равад; 
ва дар «Бурхон» ба маънии косид 
ва аспи дакчавкй ва ба маънии хар 
низ омада; ва ин лафзи туркист.

УЛДУК о^Л дар туркй масдар аст, 
ба маънии шудан.

АЛХОЛУК туркист, сохиби лу-
гот туркй навишта: пушоки маъ
руф, ки зери кабо пушанд.

УЛАН Г «CJI ба туркй ба маънии 
сабзазор: ва ба фатхатайн (яъне 
аланг)* ба маънии девори мурчоли 
калъагирй (аз «Бурхон»),

АЛЪАЧАЛ масдар аст ва али-
фу лом дар аввал зоида, дар тар- 
киби мафъули мутлак аст, ки си
раи амр аз аввали ин хазф шуда. 
Дар асл чунин буд: аъчалулъачал, 
яъне зуди бикун, зудй кардан, эй: 
камоли зудй бикун.

АЛХ.ОЛ J l* Jl ба маънии акнун; му
раккаб аст аз алифу ломи ахд ва 
калимаи х,ол; баъзе аз мардум, кн 
як лафзи муфрад донанд ва бил
каср (яъне илх,ол)* хонанд ралати 
махз аст.

ИЛ (Л ) JI ба маънии паймон ва 
амон ва савганд (аз «М унтахаб» 
ва шурухи «Нисоб» ва «К анз»),

ИЛХ.ОМ гцл он чи дар дили касе 
андозад худой таоло аз хабари ву- 
куъи-хайр ё шар (аз «Бахр-ул-ча- 
вохир» ва «Латоиф» ва «М унта
хаб» ва «К ан з»),

ИЛТИЕМ fljUl ба якдигар пайваста 
шудан ва ба хам омадан ва бех 
шудани захм (аз «Зубдат-ул-фаво- 
ид» ва «М унтахаб» ва «М уайид»),

УЛУЛЪАЗМ худовандони азм
ва ба маънии пайгамбароне, ки

чахду сабот доштанд дар корхо ва 
сабр бар бало ва таколиф карда- 
анд ва он нух тан буданд: Нух ва 
Иброхим ва Д овуд ва Яъкуб ва 
Юсуф ва Айюб ва Мусо ва Исо ва 
М ухаммад алайхумуссалоту васса
лом (аз «Байзовй» ва «М унтахаб» 
ва райра).

ИЛЗОМ fljJI лозим гардонидан бар 
худ ё бар райр (аз «М унтахаб» ва 
райри он).

ИЛТИЗОМ (IjUl бар худ лозим ги
рифтан кореро (аз «М унтахаб»).

АЛ ЗАМ I'jJI лозимтар.
АЛАМ (Л ранч ва дард.
АЛИМ « Я  дарднок.
ИЛТИСОМ г^Л  буса додан бар чи

зе, яъне бусидан; маъхуз аз лаем, 
ки ба маънии буса додан аст.

АЛЛОХ.УММА ^ Л  дар асл ё аллох.
буд, лафзи ё-ро хазф карданд ва 
мими мафтух ва муш аддад ивази 
у  дар охир дароварданд.

АЛ ТУН с д а р  туркй зари сурхро 
гуянд; ва номи харами Туроншох; 
ва ба маънии канизак (аз «Л ато 
иф»).

ИЛХ.ОН е> 1*Л хушхонй ва нагма; ва 
билфатх (яъне алхон)* овозхо (аз 
«М ун тахаб»).

АЛКАН он ки забонаш дар су
хан гирнфта ш авад (аз «М унта
хаб »).

АЛЛОН сЛН номи мулке аз кишвари 
Рус; ва дар «Бурхон» вилояте аз 
Туркистон; ва билфатх ва тахфифи 
лом ва мадди алифи дуввум  (яъне 
ал-он)* дар арабй ба маънии ак 
нун.

АЛАПАРСЛОН//АЛПАРСЛОН v J|
ба маънии шери далер, чи 

алап(алп) ба маънии далер ва арс- 
лон ба маънии шери дарранда; хар 
д у  лафзи туркист ва ин лакаби 
подшохест.

ИЛАЛ-ОН сДЛ иЛ ба маънии хануз 
ва то акнун.

АЛМОСДАНДОН ШУДАН ^
киноя  а з  камоли илхох ва 

фурутанй кардан.
АЛИФ КАШИДАН ва АЛИФ БА 

ТАН КАШИДАН j  0 ^  ^
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сЛ Aof ба сурати алиф бар 
бадан сухтан; ва баъзе гуянд, ки 
дар айёми мотам устурахо бар си- 
на зананд, ки нишонахояш ба шак- 
ли алифхо пайдо мешаванд; ва дар 
«Бахори Ачам» навишта, ки ин 
расми вилоят аст, ки ошикон ва 
каландарон ва мотамиён алиф бар 
сина мекашанд.

АЛСУН ч^мъи лисон аст.

АЛИФК.ОМАТОН uJI мижгон;
ва киноя  а з  нигох (аз «М устала
хот»).

АЛИФ БАР ХОК ё БАР ЗАМИН 
КАШИДАН o o -if  Ь J l i y .  Сл)\ 
киноя  а з  хачолат кашидан.

АЛИФ БАР ХОКИ КАСЕ КАШИ
ДАН ^ -Г JU-jj ^Лдар маз- 
хаби имомия расмест, ки майитро 
дар хок карда хафт бор сураи «ин- 
но анзално» хонанд ва хар бор бар 
кабр алиф кашанд (аз «М устала
хот»).

АЛ БАТТА масдар аст ва барон 
таъкид ва муболага мустаъмал ме
ш авад; дар асл баттатан ( '^ . )  ба 
маънии катъ  аст, яъне як бор бу- 
ридан; алиф ва лом дар у  зоид 
оварданд, ки ивази феъли омил аст 
(аз «К анз»).

АЛ СИ НА чамъи  лисон, ки ба 
маънии забон аст; ва бар хамин 
вазн атъима чамъи. таом ва амтиъа 
Чамъи. матоъ ва акмиша чамъи  ку- 
мош ва аслиха чамъи. силох ва 
F a f l p n  он.

АЛЯ V lI ба маънии сурин; ва бил
каср (яъне иля)* чунон ки машхур 
аст ралат (аз «М узил-ул-аглот» ва 
«Бахр-ул-чавохир»); ва дар шуру
хи «Нисоб» ва «Канз» аля (бил
фатх) ба маънии дунбаи гуспанд 
ва гушти сурини хайвон.

АЛИФУ НУНИ ЗОИДА j  OJI
•JJIj яъне алифу нун, ки мукоби- 
ли фо ва айн ва лом наюфтад, чу
нонки дар рахмон ва атшон, ки бар 
вазни фаълон аст.

АЛФ ИЯ V J| номи китобе дар илми 
нахв ва сарф, ки хазор байт до- 
рад; ва ба истилохи риндони Эрон 
киноя  а з  казиб ва закар (аз «Б а
хори Ачам» ва «Раш идй»).

УЛКА &>\ ба маънии кишвар; лаф
зи туркист (аз луготи туркй ва 
«Бурхон»).

АЛЛОХ дар лурат ба маънии 
маъбуди бархак; ва дар истилох: 
«нлмун лиззотилвочибилвучуд ва 
мустачмеъу бичамеъиссифот». Ва 
дар асли ин ихтилоф аст. Назди 
Имоми Аъзам рахматуллохи алай- 
хи, бар асли худ  аст, зеро ки дар 
зоти у таоло тарайюр нест, пас дар 
лафзи исми зоти у хам тарайюр на- 
бояд кард. Ва назди Себаванх ду 
кавл аст: яке он ки асли он алило- 
ха («W ) буд, хамзаро ба коидаи 
ясил хазф карданд ва ломи авва- 
лиро сокин карда, дар ломи д ув 
вум идром карданд аллох шуд. Ва 
дигар он ки асли он илах ( 4j1 ) 
буд, хамзаро хазф карданд хило- 
фи киёс, пас ивази у алифу лом 
дароварданд, ду  лом чамъ шуданд, 
аввалро дар сонй идром карданд, 
аллох шуд. Ва хам назди Себавайх 
асли лафзи аллох лохун ( )  бу- 
да, аз лайх ( V ;  билфатх), ки ба 
маънии пушидан ва дар парда 
рафтан аст, пас дохил карда шуд 
бар лохун алифу ломи зоиди лози- 
ми райри ивазй ва баъдуху идром 
чорй шуд ба махалли исми илм (аз 
«Сурох» ва «М унтахаб» ва баъзе 
хавошй ва хамин арчах аст).

АЛЛОХ-АЛЛОХ дар макоми
тааччуб истеъмол кунанд.

АЛ В ИЯ 4 » JI аламхои фавч, яъне ни- 
шонахои лашкар; ва ин чамъи. ли- 
во аст.

АЛОЧА порчае бошад мухат-
тат, ки дуранг бошад (аз луготи 
туркй ).

АЛЧА чинсй ва мол ва бандй, 
ки дар тохти мулки бегона гиранд; 
ва навъе аз порчаи абрешумии ал- 
вон ва ин лафзи туркист (аз «М ус
талахот»).

ИЛОХИПАНОХ •Ч и Р 1 касе ки у 
олими илми хикмати илохй бошад. 
Ва илохй номи фаннест аз се фан- 
ни хикмат, ки табий ва риёзй ва 
илохй бошад.

АЛФИЯ ва ШАЛФИЯ ^  J
номи китобе, ки хакиме барои так- 
вияти бохи подшохе муштамил бар 
ашколи ачибаи чимоъ тартиб дода 
буд. Алфия киноя  а з  олати тано-



—  87  —

сул ва Шалфия кин оя  а з  фарчи зан 
(аз «М усталахот»).

АЛИФИ ТОЗИЕНА хате
ки аз зарби тозиёна бар бадан зо- 
хнр ш авад (аз «М усталахот»).

АЛМАЪЙ касе ки рои у хаме- 
ша бар савоб бошад ва дар фикри 
у хато наюфтад ва нопурсида аз 
фнросати худ  маълум кунад (аз 
«Шархи Х,арирй»); ва дар «Канз» 
ба маънии зирак.

АЛЧЙ мол ва чинсй ва банди,
ки дар тохти мулки бегона гиранд; 
ва ба маънии гиранда ва ситонан- 
да ; ва ин лафзи туркист (аз «М ус
талахот») .

ИЛОХ.Й ^JT  ин лафз мураккаб аст 
аз лафзи илах ( 4J0> ки исми зоти 
хак  таолост ва аз харфи ё-и мута- 
калим. Пас маънии мачмуъ илахи 
ман аст. Ва дар баъзе кавл ё-и ин 
лафзи мукаррам барои нисбат низ 
мафхум мешавад, чунонки дар ин 
иборат, ки: «хукми илохй инчунин 
буд». Ва касоне, ки ин ё-ро аз наф- 
си калима донанд хатост. Ва ило- 
\й номи яке аз аксоми салосаи 
хикмат низ аст. Ва аксомн сало
саи хикмат ин аст: риёзй ва табий 
ва илохй. Пас илохй илмест, ки 
бахс карда ш авад дар он аз уму- 
ре, ки ба вучуди хоричй ва таак,- 
кул хар ду  мухточ набошад ба суи 
модда; ва он маърифати аллохи 
таолост ва мукаррабони хазрати у, 
ки ба фармони у асбоби дигар мав- 
чудот шудаанд, чун укул  ва нуфус 
ва ахком ва афъоли эшон.

АЛИФИ КУФЙ I киноя  а з  чи
зи кач, чаро ки алифи хати куфй 
кач бошад (аз «Каш ф»); ва дар 
«Мадор-ул-афознл» ва «Бурхон» 
навишта, ки алифи куфй киноя а з  
казиб ва олати таносул.

УЛДУКЙ дар туркй ба маънии 
шудан; ва ёи тахтонй дар охири 
замири гоиб тарчумаи лафзи у, ки 
рочеъ аст ба суи хои хидой.

Фасли алифи максура маъа мим

ИМО L.I чамъи  амат аст, ки (ба 
фатхатайн) ба маънии канизак бо
шад (аз «Латоиф »); ва ба касри 
аввал ва ташдиди мим (яъне им- 
мо)* дар арабй тарчумаи ё, ки 
харфи тардид аст; ва ба фатхи ав 

вал ва ташдиди мим (яъне аммо)* 
маънии лекин дихад.

ЙМЗО l-" ! нишон ва аломате, к а  
бар пушти фаромин ва кабола на- 
висанд; ва маънии лугавии он биг- 
заронидан аст ва равон гардонида- 
ни фармон (аз «Бахори Ачам» ва 
«М адор» ва «Кашф» ва «М унта
хаб» ва «К анз»),

УМАРО М  цамъи. амир (аз «М ун
тахаб »); ачаб аз баъзе мардуми 
беилтифот, ки ба сукуни мим (яъне 
умро)* хонанд.

ИМЛО пур кардан ва аз ёд чизе 
навиштан ва огоз кардан ва аз худ 
чизе гуфтан; ва дар истилох ба 
маънии расмулхат, яъне навиштани 
таркиби хуруф мувофики коида (аз 
«М унтахаб» ва «М адор»).

ИМТИЛО 54*1 пур шудан; ва дар. 
урф бисьёр пур шудани меъда аз 
гизо ва бадхазмй.

УМАНО U-*! ба маънии амонатдорон; 
ва ин чамъи  амин аст.

АМЪО 1~1 рудахои шикам; ва и » 
Чамъи миъо-ст (ки ба касри мим 
бошад). Ва руда хама шаш аст: 
аввал исноашарй, дуввум  сойм, сев- 
вум дакик, чахорум аъвар, панчум 
кулун, шашум мустаким (аз «Л а 
тоиф» ва «М уф аррех-ул-кулуб»).

УММУЛКУРО J j i l ' r 1 М аккаи му- 
аззама, чаро ки аввал  аз хама 
карьяхои он навохй обод ш удааст.

ИМШАБ ба маънии ин шаб; ва- 
дар маънии шаби гузаш та ва ша- 
би оянда хар ду  мустаъмал меша
вад. Бидон ки дар се махал лафзи 
им (билкаср) ба маънии лафзи ин 
ояд: яке имшаб. дуввум  имруз, 
севвум имсол (аз «Бахори Ачам» 
ва гайри он).

УММУЛКИТОБ киноя  а з  су-
рай фотиха; ва ба маънии Куръони 
мачид; ва ба маънии лавхи махфуз 
ва оёти мухкамот (аз «К ан з»); ва 
дар истилохи соликон акли аввал, 
ки ишорат ба мартабаи вахдат аст 
(аз «Бахори Ачам» ва «Латоиф»).

УМНИЙЯТ ба маънии орзу ва
умед; ва билфатх ва нуни максур 
ва ташдиди тахтонии мафтух (яъне 
амнийят)* ба маънии бехавфй ва 
амн (аз «М адор» ва «Кашф» ва 
«М унтахаб»).
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ИМОТАТ мирондан ва куштан
касеро (аз «М унтахаб»).

ИМОРАТ OjW хукум ат; ва ба фатх 
(яъне аморат)* ба маънии нишон 
ва аломат.

АМОРОТ o l jU  аломатхо ва нишо- 
нахо (аз «Сурох» ва «Кашф»),

УММАХ.ОТ ^  4*1 модарон; чамъи, 
уммахат. Ва ин лугатест дар ум, 
кн ба маънии модар бошад. Ва ис- 
теъмоли уммахот дар инсон аст ва 
дар гайри инсон уммот гуянд (ба 
ташдиди мим; аз «Комус» ва «С у
рох»).

АММАТ ба маънии канизак; ва 
ба фатх, ва сукуни мим (яъне ам т)* 
пуштаи замин ва нон баланд; ва 
ба замми аввал ва ташдиди мнми 
мафтух (яъне ум м ат)* ба маънии 
гурухи инсон; ва ба маънии пай- 
равони анбиё (аз «М унтахаб» ва 
«Канз» ва «Ф ирдавс-ул-лурот»); ва 
Мавлоно Юсуф ибни Монеъ чунин 
тахкик карда, ки уммат маъхуз аз 
ум (м ) аст, ки ба маънии касд кар 
дан бошад. Ва ба ин такдир ум 
мат гурухе бувад, кн дар касд кар 
дани чизе якдил бошад; ва ба маъ- 
нни чамъ; ва ба маънии миллат; 
ва имом ва пешво ва баъзе аз руз- 
гор ва тораки cap.

УММУЛХАБОИС шароб.
ИМТИЗОЧ омехта шудани чи

зе ба чизе (аз «М унтахаб»),

ИМЛОХ, чизеро намакин кар 
дан.

AMMO БАЪД//АММО БАЪДУ U
аммо лафзи мутазаммин ба маънии 
шарт ва лафзи баъд аз зуруфи з а 
мокнет ба маънии пас; чун дар ин 
чо музофилайх махзуфи манавист, 
мабнй алаззам бояд хонд, яъне до
ли баъдро дар аммо баъд мазмум 
бояд хонд (яъне аммо баъду)* ва 
музофилайхи махзуфи он аксар 
лафзи хамду наът бошад.

имдод м адад кардан (аз
«М унтахаб»).

ИМТИДОД MiAil кашида шудан ва 
дарозй (аз «М унтахаб»).

АМЧАД бузургтар (аз «М унта
хаб») .

АМЧОД бузургон.

АМОЧИД |Д»-Ь| бузургон.
АМРАД I бериш ва содазанах (аз 

«С урох»).
АМОРИД ijW  чамъи  амрад.
УМЕД ва гохе мимро муш аддад 

кунанд ва мачхулро маъруф хон- 
дан дар аксар махал дуруст бо
шад (аз «М адор» ва «М уайнд»),

УММИ ВАЛАД fl ба истилохи 
фикх канизе, ки ба нутфаи молики 
худ писар ё духтар  зонда бошад. 
Дар хини хаёти худ  молики уро 
раво набуд, ки он канизро фурухг 
нумояд. Ва баъд аз мурдани мо
лики худ он каниз озод бошад, ба 
касе дар мерос нахохад расид.

АМСОР шахрхои калон; ва ни
Чамъи. миер аст, ки ба маънии шахр 
аст (аз «М унтахаб»),

АМТОР .ДЬ1 боронхо; ин чамъи  ма- 
тар аст, ки ба маънии борон бошад 
(аз «М унтахаб»),

ИМРОР бигзаронидан (аз
«К анз»),

АМВОТИ АХ.МАР j —l макту-
лон ва шахндои.

AMP ба маънии хукм ва ба маъ
нии кор. Агар ба маънии хукм бо
шад, чамъи  он авомир меояд ва 
агар ба маънии кор бошад, чамъи. 
он умур меояд (аз «М унтахаб»).

АМС о - 1 дируз (аз «Кашф»).
АМЛАС сода ва хамвор ва соф 

ва нарм (аз «Кашф» ва «Канз» ва 
«Сурох») •

ИМРАУЛКАЙС номи шо-
ире, ки афсахи шуарои араб буда- 
аст. Баъзе гуянд, ки у хафт каси- 
даи раррон худ  навишта, бар дари 
Каъба овехта буд ва ба гуфтани 
чавоб салои ом дардода. Дар он 
айём ояи каримаи: «кила ё арзу 
аблаъи моаки ва ё самоъу аклиъи 
ва ризалмоъу ва кузияламру васта- 
ват алалчудийи» нозил гашт. Ба 
мулохазаи ин оя шухрати фасоха- 
ти Имраулкайс сипари гашт.

ИМТИСОС макидаи (аз
«К ан з»).

ИМТОЪ нафъ расонидан.
УММУДДИМОГ киноя  а з  чои

димор ва он чавфест аз устуХон ва
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гишоест сулб, ки мухити чавхари 
димор аст.

АМРИ МАЪРУФ амр кар
дан ба корхои неку, ки дар шари
ата ислом маъруф ва шинохташу- 
да хастанд, чунончи: савм ва са- 
лот ва хач ва закот ва садакаи 
идулфитр ва курбонй.

ИМЛОК 6^-1 муфлисй ва дарвешй 
(аз «М унтахаб» ва «М адор»).

ИМОМИ НОТИК (3-Ы-3 fl*l яъне имо- 
ми нотик ба хак  иборат аз Имом 
Наъфари Содик разияллоху анху.

ИМЛОК молики чизе гардони-
дан; ва билфатх (яъне амлок)* 
Чамъи милк (билкаср).

ИМТИСОЛ ба маънии фармон- 
бардорй (аз «Кашф» ва «М унта
хаб» ва «К анз»).

ИМЛОЛ малул кардан (аз
«М унтахаб»),

ИМХ.ОЛ ва ИМТИХ.ОЛ J 4 ^ l j  J l f l  
мухлат ва фурсат додан (аз «Л а 
тоиф»). .

АМСОЛ JU-I достонхои машхура ва 
сифатхо; ва ба маънии монандхо 
(аз «М унтахаб»).

АМИРИ НАХ.Л лакаби хаз-
рати Алй каррамаллоху вачхаху 
(аз «М адор»),

АМОСИЛ JJUI чамъи. амсал, ки ба
маънии мушобех ва назир аст; ё 
Чамъи. амсол, ки чамъи  масал аст 
(аз «Шархи Усули Акбарй»); ва ба 
маънии хамсарон мустаъмал.

АМАЛ ,>• ба маънии умед (аз «М ун
тахаб »).

AM (I харфи атф аст ба маънин ёи 
тардид; ва биззам ва ташдиди мим 
(яъне ум (м )*  ба маънии модар ва 
асли хар чиз.

УММУЛЪУЛУМ кунияти ил-
мн сарф, зеро ки асл ва мабдаъи 
аксар улум аст.

УММИ МИЛДАМ fab  (I кунияти 
тапи доимй, ки модари марг аст 
(аз «Шархи «Тухфат-ул-ирокайн» 
ва «М уайид» ва «М унтахаб»).

УМАМ ,vl ба маънии гуруххои мар
дум (аз «М унтахаб» ва «К анз»).

АМОМ ГЫ ба маънии пеш ва ру ба 
ру; ва ба каср (яъне имом)* ба

маънии пешво; ва ба маънии риш- 
таи меъуорон, ки ба он бино рост 
кунанд.

АМН о-1 бехарос шудан (аз «Бахо
ри Ачам» ва «Кашф» ва «М унта
хаб») ; ва касоне ки аз беилтифотй 
ба фатхатайн (яъне аман)* хонанд 
ралат аст.

АМОН бехавф будан ва эминй 
ва зинхор; ва ба мадди аввал 
(яъне омон)* чамъи  амн, ки ба 
маънии бехавф аст.

АМИН амонатдор (аз «Сурох») -
ИМЪОН тез кардани назар ва

даррафтан дар коре, яъне дар коре 
равр кардан (аз «М унтахаб»).

УММУССИБЬЕН номи деве*
ки атфолро осеб расонад; ва назди 
атиббо навъе аз саръ аст, ки ба 
атфол ориз мешавад (аз «М уста
лахот») .

УММИ РЕЛОН Г1 ба маънии;
модари девон; чи ум (м ) ба маънии 
модар ва гелон чамъи туя,  ки ба 
маънии дев бошад; лекин ба муно- 
сибати маскан ва маъвои девон бу
дан ба маънии дарахти хордор, ки 
ба хиндй бабул ва кикар гуянд, 
мустаъмал аст. Ва марелон мухаф
фафи хамин аст (аз «М унтахаб» 
ва баъзе ш урух); ва дар «Сурох» 
ва «Комус» навишта, ки умми ре- 
лон (ба фатхи райни муъчама; 
яъне умми райлон)* дарахти саму- 
ра, ки онро талх низ гуянд ва он 
дарахтони бузурганд хордор дар 
регистони араб.

УММАТОН чамъи. уммат ба
таври форсй.

ИМТИНОН cJ^ 'l неъмат додан ва  
миннат ниходан (аз «М унтахаб» ва 
«К ан з»).

АМОКИН чамъулчамъи  макон
а с т ,  чи  чамъи. м а к о н  амкина б о ш а д  
в а  ч а м ъ и  а м к и н а  амокин а с т .

ИМОМИ МУБИН ги  ба маъ
нии лавхи махфуз.

ИМКОН масдар аст аз боби
ифъол, ба маънии кудрат додан ва 
Чой додан; бар такдири маънии ав 
вал маъхуз аст аз мукнат, ки ба 
маънии кудрат бошад; ва бар так 
дири маънии дуввум маъхуз бошад 
аз маконат, ки ба маънии чой ва
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чойгир шудан аст. Ва дар мухова- 
раи форсиён ба маънии ток,ат ва 
кудрат ояд, гохе аз он мосивои ал
лох мурод бошад. Ва ба истилохи 
ахли хикмат чизеро гуянд, ки ада- 
му вучуди у хар д у  зарурй набо- 
шад, чунончи чузъиётн ходиса мис
ли инсон ва дигар хайвонот ва ша- 
чар ва хачар. Ва имтиноъ онро гу 
янд, ки адами вай зарурй бошад, 
чунончи шарики борй ва вучуби он 
ки вучуди вай зарурй бошад, чу
нончи вочиб(и) таоло.

АМКИНА «*£•! чамъи  макон.
ИМОЛА -•I майл додан чизеро аз 

чои у ба суи дигар; ва ба истилохи 
ахли арабй майл додан фатхаро ба 
суи касра ба тарзе, ки алиф сура
ти ёи мачхул пайдо кунад, чунон
чи: китеб имолаи китоб ва рикеб 
имолаи рикоб. Ва дар алфози фор
сй низ имола меояд, чунончи: озер 
имолаи  озор ва обед имолаи  обод 
(аз «Рисолаи Ночи» ва Абдулвосеъ 
ва гайрухумо).

АМСИЛА чамъи  мисол.
АМТИЪА чамъи, матоъ.
АМЗИЧ.А чамъи  мизоч.
УМУРИ ОММА j y l  дар истило

хи ахли хикмат чизхоро гуянд, ки 
зоти онхо ом бошад ва мухтас ба 
як кием аз аксоми мавчудот набо- 
шад, балки шомил бошад хар се 
кисми мавчудотро ё дуро аз он 
чумла. Ва мавчудот се кием аст: 
вочиб ва  чавхар ва араз. Пас вучу
ди вахдат ва касрат аз чумлан 
умури омма аст, ки махсус ба як 
кием аз онхо нест, чунончи вучуди 
вахдат ёфта мешавад дар хар се 
аксоми мавчудот ва касрат ёфта 
мешавад дар ду  кием, ки чавхар 
ва араз бошад.

имомия V1-' фиркаи шииён, ки ба 
чуз дувоздах имом ба вилояти к а 
се эътикод надоранд.

УММЙ дар хакикат мансуб ба 
ум (м ) аст, ки ба маънии модар бо
шад, яъне он касе ки падараш дао 
айёми тифлии у бимирад ва аз тар- 
бияти падар махрум буда, дар кит- 
фи модар ё доя парвариш ёбад ва 
аз ин чихат илми навиштан ва хон- 
дан уро хосил нашавад. Ва мачо
з а н  ба маънии хар он касе ки на

виштан ва хондан надонад, агарчи 
пеши падар чавон шуда бошад. Ва 
лафзи уммй лакаби пайгамбари ху-

' до саллаллоху алайхи ва олихи ва 
саллама аз он аст, ки он хазрат аз 
касе таълим нагирифта буданд, то 
фазилати устод бар он хазрат со
бит нашавад (аз «Бахори Ачам» ва 
«М унтахаб» ва шурухи «Сикандар- 
нома» ва «К анз»),

УММИХОНЙ (уЦ-1 номи духтари 
Абутолиб, яъне хохари хак,ик.ии 
хазрати Алй каррамаллоху вачха- 
ху, ки хохари амзодаи пайгамбари 
худо саллаллоху алайхи ва олихи 
ва саллама бошад (аз «Асмо-ур-ри- 
ЧОл»-и Шайх Абдулхак ва «Чомеъ- 
ул -усул »); ва касри мим мухтаси 
форсист. Ва он чи, ки баъзе аз ах 
ли лугат ба маънии аммаи он хаз
рат навиштаанд махзи ралат аст.

УММАХ.ОТИ СИФЛЙ y l i -  olf.1 ар-
баъаи аносир ё табацотн замин.

АМОНЙ ба маънии орзухо ва
муродхо; ва ин чамъи  умния аст 
(ки биззам бошад) ба маънии ор
зу ; ва ба алифи мамдуда (яъне 
омонй)* хондан ё ба тахфифи ё 
донистан ралат аст, магар форсиён 
ба маъмули худ ба тахфифи ё ме- 
хонанд (аз «Канз» ва «М адор» ва 
«М унтахаб»); ва лафзи амонй ба 
тахфифи ё, ба маънии м ан суб  ба  
амон, ки ба маънии амн аст ва хам 
м ан суб  б а  амонат, ба хазфи той 
фавконй.

ИМОМ МУХДММАДИ РАЗОЛЙ rw
-ji ба ибтидои хол ба улу- 

ми зохир пояи азим доштанд, чу
нончи бар муосирони худ тафаввук, 
чустанд ва ба охир аз зухду таз- 
кия ва тасфияи ботин насибе ко- 
мил хосил сохтанд ва кутуби му- 
фидаи бисьёр тасниф карданд, чун: 
китоби «Эхьё-ул-улум» ва «Ч,аво- 
Хир-ул-Куръон» ва тафсири «Ёкут- 
ут-таъвил» чихил мучаллад ва 
«Мишкут-ул-анвор» ва райри он. 
Ва Хони Орзу дар «Хиёбон» на- 
виштааст, ки лафзи Разолиро Мул- 
лоисом дар шархи касидае бурда 
ба тахфиф навишта. Ва М авлавй 
Абдулгафур дар хошияи «Нафа- 
хот» ба ташдид гуфта, чунонки 
Абдулбосити Байлаконй дар хаво- 
шни «Комус» тасрех карда. Ва 
хамчунин Ибни Халликон низ ба 
ташдид тахкик, намуда, лекии



Самъонй дар «Китоби ансоб» ба 
тахфифи зон муъчама гуфта. Чун 
Разола (ба фатх) дехест аз музо- 
фоти Туе, зохиран хамин тахфнф 
асах, аст. Ва Имоми мазкур дар са- 
наи понсаду бист ба чивори рах- 
мати хак  пайваст.

УМАВЙ iJ j* l м ан су б  б а  Ба.нй Умайя; 
ва Умайя (ба замми хамза ва фат
хи мим ва ташдиди тахтонй) номи 
яке аз ачдоди Язид ба пушти чахо-
рум.

Фасли алифи мацсура маъа нун

ИНТИФО фуру мурдани оташ
ва 4apoF (аз «М унтахаб»).

АНДАРВО ба маънии овехта
ва нигунсор ва саргашта ва хайрон 
(аз «Бурхон» ва «Раш идй»).

ИНЧИЛО ^*31 равшан ва соф шу
дан; ва во шудани абр ва во шу- 
дани гам ; ва аз хона ва ватан бе- 
рун рафтан (аз «М унтахаб» ва 
«К ан з»).

AHX.0 WI чамъи  нахв аст, ки ба 
маънии рох ва тавр бошад.

УНАСО l-il чамъи. анис, ки ба маъ
нии хамдам ва рамхор ва рафик 
аст. •

ИНЗИВО I jjjl гушанишинй ва як  су
шудан аз халк.

ИНТИМО ба касе нисбат ёфтан 
ва ба маънии афзун шудан ва бо- 
лидагй (аз «Комус» ва «Сурох» 
ва «М унтахаб» ва «М адор» ва 
«К ан з»); баъзе мардум, ки ба маъ
нии пур ва мамлув гуянд галат 
аст.

ИНХ.0 Ц3| хабар додан (аз «М унта
хаб») .

ИНБО Ц31 хабар додан (аз «М унта
хаб»),

ИНХ.ИНО 13*51 хамида шудан ва куз- 
пушт шудан (аз «М унтахаб»); ва 
ин боб аз боби инфиъол аст, му- 
чарради у  хано (билфатх) ба маъ
нии хамидан.

ИНТИВО IjW дарнавардида шудан 
(аз «М унтахаб»).

АНО 131 дар туркй модар ва дар 
арабй ба маънии ман; ва ба касри 
аввал (яъне ино)* ба маънии вакт ;

ва агар дар охир баъди алиф хам- 
за зиёда кунанд, ба маънии зарф 
ва ованд бошад (аз шурухи «Ни
соб» ва «Фирдавс-ул-лугот»).

ИНТИФО Uiil нест кардан ва нест 
шудан (аз «М унтахаб» ва «К ан з»),

ИНКИЗО bii5l ба cap омадани муд- 
дат (аз «М унтахаб»),

УНСО мода, ки дар мукобалаи 
нар аст (аз «М унтахаб» в а«К ан з» ),

ИНШО UJI офаридан ва о р о з  кардан 
ва аз худ  чизе гуфтан; ва номи ил- 
мест, ки дониста шавад бад-он тар- 
киби ибороти наср; ва ба истило
хи илми арабият ва мантик кало- 
ме, ки эхтимоли сидку кизб надош- 
та бошад ва аксоми он бисьёр аст, 
минчумлаи он амру нахй ва нидо' 
ва касам  ва тааччуб (аз «М унта
хаб» ва «Мунозират-ул-иншо» ва 
«Сурох» ва «Кашф» ва «К анз»),

АНГУШТНУМО U5o±£5l комил ва 
ашхар ва расво (аз «М усталахот»),

ИНТИХОБ v l**3l берун кашидан ва 
баргузидан; ба лафзи з а да н  ва 
кардан  мустаъмал (аз «М унтахаб» 
ва «Бахори Ачам»).

ИНХИДОБ tjlaaJI кузпушти.
ИНТИСОБ нисбат доштан ба

касе.
АНСАБ муносибтар.
ИНЧИЗОБ кашида шудан (аз

«М унтахаб» ва «Точ-ул-масодир»).
ИНСИКОБ ujICJI рехтани об ва ги- 

ристани бисьёр (аз «М унтахаб»),
ИНКИЛОБ <_>ЭД1 баргардидан ва 

вожгун шудан; ва баргаштан аз 
коре ва холе; ва рачъати кавкаб. 
Ва ба лафзи гирифтан ва кардан  
ва уфтодан  мустаъмал (аз «Бахори 
Ачам» ва райра).

АНСОБ v l-3l насабхо ва нажодхо. 
ИНСИЛОБ гум ва нест шу

дан.
ИНТИХОБ рорат кардан (аз

«Кашф» ва «Сурох» ва «Точ-ул-ма- 
содир» ва «К анз» ва «М унтахаб»).

УНБУБ V j ?3I ба маънии най, ки аз 
миён холй бошад; ва ин лафзи 
арабист (аз «М унтахаб»),

АНКОБ v 11’1 суроххо ва сурангхо, 
ки дар замин кананд, дар ин су
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рат цамъи. нак,б аст; ва ба маънии 
рубандхо, дар ин сурат чамъи  ни- 
к,об аст.

ИНСИБОБ рехта шудани об
ва хар чи ракик, бошад (аз «М ун
тахаб »).

АНСБ дандонх.ои ништар, ки
даррандагонро бошанд; ва ин 
чамъи. ноб аст (аз «С урох»).

ИНКИБОБ бухори адвня ги
рифтан ва бар руй уфтодан (аз 
«М унтахаб» ва гайри он).

ИНТИСОБ бар по шудан.
ИНОБАТ O jUI тавба кардан ва дуо 

хостан (аз «Каш ф »); ва дар «М ун
тахаб» ва «Сурох,» бозгардидан ба 
суи худо ва бозгаштан аз корхои 
бад.

ИНДПАТ OJiXlt мухаффафи Индир- 
пат, ки дехе буд, алхол дохили 
калъан шахри Дехлист.

АНГИШТ чуби сухта, ки сард
шуда сиёх гашта бошад (аз «Б ур
хон» ва «М адор» ва «Чахонгирй» 
ва «Кашф»).

АНФАТ ба маънии нангу ор
доштан (аз «К анз» ва «М унтахаб»).

ИНОАТ oiUI ба маънии дер ва да- 
ранг ва охистагй ва тааннй мазиди 
хамин аст (аз «Латоиф» ва «М ун
тахаб») .

АНОТ о й ! бар вазни цанот, ба маъ
нии даранг; ва тон ин лафз дар 
расмулхати арабй гирд менависанд.

УНУСИЯТ ба маънии зан шу
дан ва мода будан; ва унусат би
дуни ёи тахтонй сах,ех, ба хилофи 
ручулият, ки масдари чаълист, ча
ро ки ручул исми чомид аст ва 
унсо муштак аст аз унусат, лекин 
чун унусият хам дар каломи сикот 
вокеъ шуда, истеъмолаш чоиз бо
шад, Урфй гуяд , байт:

Мояи нашъаи унусият
Боз дар батни модар андозад.

иное д  41 ба маънии модахо; ин 
Чамъи унсо, ки ба маънии мода аст 
(аз «М адор» ва «М унтахаб» ва 
«К анз» ва «Кашф» ва «Латоиф»).

ИНБИОС ДЦ51 барангехта шудан 
(аз «М унтахаб»),

АНИС бар вазни фаъил, ба
маънии охани нарм (аз шурухи 
«Нисоб» ва «К ан з»),

ИНДИМОЧ даррафта шудан
ба чизе ва даромадан ва устувор 
шудан ба чое (аз «Кашф» ва «М ун
тахаб »),

ИНДИРОЧ дохил шудан ва
даромадан ва навардида шудан 
(аз «К ан з»),

АНБАЧ Ег'1 м уарраби  анба.
УНМУЗАЧ ба маънии нумуна

ва нумудор; ва дар форсй гохе ма
ч о зан  ба маънии андак мустаъмал 
мешавад. Бояд донист, ки сохиби 
«Комус» намузач (бидуни алиф ва 
ба фатхи нун) м уарраби  нумуна 
навишта аст ва унмузачро, ки ба 
алиф аст хато гуфта. Лекин аз 
«Мифтох»-и Саккокй ва кутуби 
муътабараи дигар маълум ш уда, 
ки унмузач ба зиёдати алиф сахех 
аст, чаро ки рутбаи сохиби «Миф- 
тох» дар илми арабият зиёда аз 
рутбаи сохиби «Комус» аст. Ва хар 
ду  шорехи «Мифтох» унмузач-ро, 
ки ба алиф аст савоб дониста, м у
арраби  нумуда гуфтаанд, на м уар 
раби  нумуна. Ба далели он ки ко- 
идаи таъриб далолат мекунад, ки 
м уарраби  нумуда бошад, чи доли 
мухмала дар таъриб ба золи муъ
чама бадал мешавад. Ва лафзи ну
муна, ки бад-ин чо мазкур шуда, 
сигаи исми мафъул аст ,на мозй. 
Ва нумуна мухаффафи  нумуда аст. 
Ва ин аз тахкикоти Устодй Абдул- 
каримхони магфур аст. Ва муал- 
лиф низ аз кутуби муътабара х а 
мин тахкик нумуда.

ИНЗОЧ -«Л пухта кардани хилт ва 
модда ва реш; ва расида кардани 
мева; ва ннз ба истилохи атиббо 
гализ кардан хилти ракикро ва ра- 
кик кардан гализро.

АНГУШТПЕЧ г ^ .о - Г '1 ахду паймон 
ва дастовез.

ИНЧОХ, £ ^1  раво кардани хочат 
(аз «М унтахаб» ва «К ан з»),

ИНФИТОХ, кушода шудан (аз
«М унтахаб»),

ИНШИРОХ, с 1̂ 1 кушода шудани 
днл (аз «М унтахаб»),

ИНТИСОХ, насихат пазируфтан.
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ИНТИТОХ, tUJJI сарун задани гов 
ва куч ва млели он (аз «Латонф »).

ИНТИСОХ нусха гирифтан (аз
«М унтахаб» ва «К анз»).

ИНТИФОХ с 1*1'1 пурбод шудан ва 
омосидан (аз «М унтахаб»).

ИНКИЕД фармонбардорй ва
фурутанй (аз «М унтахаб»).

ИНТИКОД jlin i накд ситонидан ва 
кох аз дона чудо кардан (аз «М ун
тахаб» ва «Латоиф »); ва яке аз 
эъмолн илми муаммост ва он ишо- 
рат кардан аст ба баъзе хуруф ба 
алфози муносиби он хуруф, чунон
чи харфи аввалро c a p  ва рух ва 
лаб ва точ гуфтан ва харфи васат- 
ро миён ва днл ва камар ва хар
фи охирро по ва доман ва F a f tp a  
хондан, чунонки барои исми шамс 
дар ин мисраъ, мисраъ:

Аввали шому миёни чаману
домани наргис...

ИНЪИКОД ibUil баста шудан ва 
мучтамеъ шудан.

ИНШОД iliJ t  шеър хондан; ва ин- 
шодсарой ба маънии шеърхон.

АНД мухаффафи андак; ва лаф
зи анд ба маънии чанд низ омада 
(аз шурухи «Нисоб»); ва дар «Б ур
хон» ва «Чахонгнрй» навишта, ки 
анд лафзест барои шумори адади 
мачхули аз се то нух.

ИНСИДОД ilo-51 баста шудани рох 
(аз «М унтахаб»).

ИНФИРОД танхо шудан.
АНБОНИ БОД пусте ки он

ро пурбод карда охангарон оташ 
афрузанд.

ИНФОЗ чорй кардан ва равон
кардан ва равон шудан ва фирис- 
тодан ва шамшер ва ханчар бар 
чизе гузаронидан (аз «М унтахаб»).

АНСОР ёридихандагон; ва гуру- 
хе аз асхоби расул саллаллоху 
алайхи ва олихи ва саллама, ки 
дар айёми хичрат дар Мадина ба 
мадади он сарвар раенданд (аз 
«М адор»).

ИНТИШОР jUU) пароганда шудан; 
ва ба маънии истода шудани закар 
ва казиб (аз «М унтахаб» ва «С у
рох») .

АНЗОР .№1 назархо.
ИНФИЧ.ОР бадар омадани об

(аз «М унтахаб»); ва равон шудани 
рим аз дунбал.

АН ГОР сигаи амр аз ангоштан,
ба маънии бнфахм ва бидон ва хи- 
ёл кун.

ИНТИЗОР jU:j| чизеро чашм дош
тан; ба лафзи доштан  ва б у р д а н  
ва кашидан  ва кардан  мустаъмал; 
ва интизорй ба зиёдати ёи масдарй 
хатост, магар назди баъзе форсиён 
чоиз.

ИНКИСОР j L-XJI шикаста шудан ва 
шикастагй.

ИНХИСОР кутох шудан ва
даргунчидан дар чизе.

AHMOP палангон; ва номи ка-
билае аз Банй Сабо (аз «М унта
хаб »),

АНВОР j l j j l  шугуфахо ва равшани- 
хо; бар такдири аввал чамъи  навр 
(билфатх) ва ба такдири маънии 
дуввум  чамъи  нур (биззам; аз 
«М унтахаб» ва «К ан з»),

ИНЗОР jliWI панд додан ва тарсони- 
дан (аз «М унтахаб» ва «Латоиф»),

АНДОР _>1оь1 ба маънии афсона (аз 
«Фарханг»-и Мир А зудуддавлаи
Инчу) •

АНБУР ^  дар туркй номи олатест, 
кн оханн гармро бад-он гиранд, ба 
хиндй сандасй гуянд (аз «Раш и
дй» ва «Фирдавс-ул-лугот»).

АНБОР тудахои галла ва матоъ, 
Чамъи нибр, ки (билкаср) ба маъ
нии туда ва чои галла рехтан аст 
(чунонки дар «М унтахаб» ва «С у
рох»); ва дар форси сигаи амр аз 
анпоштан, ки ба маънии пур кар 
дан ва захира кардан аст (аз «Б а
хори А чам»),

АНГУШТИ ЗИНХОР маг-
луб, ки ба чихати хостани амон ва 
панох чустан пеши голиб ангушти 
шаходат бармедорад.

ИНФИТОР пора-пора шудан ва 
офарндан (аз «Латоиф»),

ИНШОР -А 1̂ зинд§ кардан (аз «Л а 
тонф») .

АНДОЗ JWI ба маънии адои дилпа- 
знр; ва ба маънии киёс ва касд  ва
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хамла кардан ва кудрат ва микдор 
ва мартаба ва хол; ва андози расо 
киноя а з  фикри расо ва тарзе ки 
хар касеро писанд ояд (аз «Кашф» 

«Бахори Ачам» ва «Чахонгирй» 
ва «Рашидй» ва «Сурурй» ва «Б ур
хон» ва «Чарори хидоят»),

АНГУЖ 5&I он чн пилбонон дар 
даст доранд (аз «Бурхон»); ва дар 
«Чавохир-ул-хуруф» навишта, ки 
дар асл онкус буд (ба замми кофи 
арабй ва сини м ухм ала). Чун1 ба 
иттисоли кофи мазмум ба сини 
мухмала лафзи кабех пайдо ме- 
шуд, лихозо кофи арабиро ба кофи 
форси ва синро ба зои муъчама 
бадал карданд ва баъзе зои араби
ро ба зои форсй бадал нумоянд.

АНДАРЗ насихат ва панд ва
васият (аз «М адор» ва «Сурурй» 
ва «Рашидй» ва «Чахонгирй» ва 
«Б урхон»).

ИНТИХ.ОЗ ЗЧ"1 фурсат ёфтан ва ко- 
бу ёфтан (аз «М унтахаб» ва 
«К анз»),

АНБОЗ шарик.
ИНЧОЗ вафо кардани ваъда ва 

раво кардани хочат (аз «М унта
хаб» ва «К анз»).

УНОС ба маънии мардумон; ва 
ин муфрад аст, чамъ нест, магар 
ба маънии чамъ меояд (аз «Бахр- 
ул-чавохир» ва «Канз» ва «М унта
хаб »).

и н с  -одамиён; ва ин муфрад аст 
ба маънии чамъ; ва биззам (яъне 
унс)* ху гирифтан ва ором гирйф- 
тан ба чизе ва улфат гирифтан; ва 
ба фатхатайн (яъне анас)* номи 
яке аз асхоби киром (аз «М унта
хаб» ва «К анз»),

ИНДИРОС ^1>ь1 ба маънии кухна 
шудан ва кухнагй (аз «М унта
хаб») .

и н т и к о с  вожгун шудан.

ИНРИМОС ^>-*"1 ба об фуру раф
тан (аз «М унтахаб» ва «Точ»).

ИНРИРОС руидани дарахт.

АНФУС lr i;l чамъи  нафс, ки (ба су 
куни фо) ба маънии _рух ва' 'зон 
аст; ва олами анфусй м ур о д • а з  
олами арвох; олами ботинй ва офот
к,й киноя  а з  олами зохирй ва ола

ми ачсом (аз «Ш амсй»); ва мета- 
вонад, ки олами анфус ва  офок, х а 
мин олами зохирй бошад, чи аксар 
нуфус ва чамеъи уфук, дар хамин 
олами зохирй мавчуданд.

АНИС хугирифташуда ва хам- 
дам ва гамхор ва мусохиб (аз 
«М унтахаб» ва «Канз» ва «Сурох» 
ва «Л атоиф »).

ИНЬ И КОС бозгуна шудан ва
намудор шудани шакли чизе дар 
хар чисми шаффоф мисли об ва 
ойина ва райра.

АНДАЛУС ,_г^1 мулкест дар марриб 
(аз «Лубб-ул-албоб»).

АН НОС палидихо (аз «М унта
хаб»),

АНК.ОС сиёхихои навиштан;
ва ин ча мъи  нике аст, ки (бил
каср) ба маънии сиёхии навиштан 
бошад (аз «М унтахаб»),

АНЧАС ба маънии палидтар;
исми тафзил аз начис.

ИНТИЪОШ баланд шудан ва
бархостан ва неку шудан; ва ин аз 
боби нфтиъол аст (аз «М унтахаб» 
ва «К ан з»); ва форсиён ба маънии 
айшу нишот истеъмол кунанд (аз 
«Бахори Ачам»),

ИНТИБОШ барахна кардан ва
кафан дуздидан (аз «Латоиф»).

АНКАС камтар ва айбноктар
(аз «М унтахаб»).

АНКОС камихо ва айбхо; ва
билкаср (яъне инцос)* кам кардан 
ва нокис кардан.

ИНК,ИБОЗ_|>У; 1 гирифта шудан ва 
гирифтагй (аз «М унтахаб»).

ИНТИКОЗ <>^1 шикастагии ахд ва 
чуз он (аз «М унтахаб»).

ИНТИХ.ОЗ бархостан ва куч
кардан (аз «М унтахаб» ва «К анз»).

ИНКИРОЗ бурида шудан ва
гохе ба охир расидани муддат аз 
ин мурод бошад (аз «К анз»).

ИНХИФОЗ (>U"I бо касра шудани 
калима ва ба нишеб уфтодан (аз 
«К ан з»).

ИНБИСОТ il_ JI  ба маънии густохй 
ва кушода шудан ва фарохй; ва 
мачозан  ба маънии хушй ва гус-
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турда шудан (аз «М унтахаб» ва 
«М ачмуъ-ул-лугот»).

ИНХИРОТ дар миёни чамоате
даррафтан (аз «К ан з»); ва дар 
«Мачмуъ-ул-лурот» дар миёни чизе 
даромадан ва ришта дар сузан к а 
шидан; ва дар «Сурох» даркашида 
шудани дур дар ришта; ва аз 
«М унтахаб» ба маънии тарошида 
шудан мустафод мегардад.

ИНХ.ИТОТ фуруд омадан ва
ру ба камй ниходани чизе (аз 
«Канз» ва «М унтахаб»),

ИНЗИБОТ AUail пайвастагй ва маз- 
бутй.

АНБОНИ НЕФТ ^  хуккаи
чармин бошад, ки аз нафт ё борут 
пур карда ба мадади оташ бар 
душманон андозанд,

ИНТИЗОЪ £.1^1 берун кашидан ва 
баркандан ва барканда шудан; ло- 
зим ва мутааддй (аз «М унтахаб» 
ва «Кашф»),

ИНДИФОЪ £Ua5I дур шудан.
ИНСИДОЪ шигофта шудан

(аз «М унтахаб»).
ИНТИФОЪ нафъ гирифтан (аз

«М унтахаб»); ба лафзи бурдан мус
таъмал.

ИНХИЛОЪ барканда шудан
(аз «М унтахаб»).

ИНТИБОЪ накш шудани чизе
бар чизе (аз «М унтахаб»),

ИНКИЛОЪ барканда шудан
(аз «К анз»),

AHBOF £1̂ 1 д у  зан, ки дар никохи 
як мард бошанд. Хар яке мар ди- 
гарро 3 h6 of  бошанд; ба хиндй савг 
гуянд (аз «Бурхон»),

ИНФОР Кутбалй дар «Шархи
девони Хофиз» ба маънии шух на- 
вншта; ва дар «М адор» айфог (ба 
фатхи аввал ва сукуни тахтонй ва 
фо) ба маънии гаммоз ва рунуда 
гуфта; ва дар «М ачмуъ-ул-лурот» 
ва фарханги дигар ба сукуни тах- 
тоий, ба маънии гуволндани ку- 
дак, яъне харф задани кудак  ва 
ба маънии нав омухтани сухан; ва 
Бахлул шорехи девони Хофиз ба 
маъни^ рустой навишта.

ИНЗИЕР fb j j l  майл кардан ба тара-

фи дигар аз чониби хак. ва эъти- 
дол.

HHCHBOF рангин шудан (аз
«М унтахаб» ва «К анз»).

ИНДИБОР jboJI пухт ёфтани пуст.
ИНХИРОФ хам шудан ва бар-

гаштан ва ба тарафе моил шудан; 
ва м уро дан  ба маънии качравй ва 
бефармонй ояд (аз «К ан з»).

ИНСИРОФ бозгаштан ва му-
рочаат ва инкилоб.

ИНЪИТОФ хам гирифтан ва
баргардидан (аз «М ун тахаб»).

ИНКИШОФ jLiXjl во шудан.
ИНКИСОФ liLXSI кусуф шудани оф- 

тоб.
ИНТИКОФ ору нанг доштан

(аз «Латоиф»).
ИНСОФ » ju ; i  нисф кардан ва баро

бар доштан, ки бар хеч тараф зиё- 
датй нашавад.

АНФ бинй.
ИНТИСОФ vALeUI дод ёфтан ва нисф 

ёфтан ва нима шудан (аз «М унта
хаб »),

УНУФ ^ у )  чамъи  анф, ки ба маънии 
бннист.

АНИК хуб ва ачиб (аз «М унта
хаб») .

ИНМИЛОК О**51 Д У стй  ва ч о п л у с й  
ва лутф намудан ва хамвор шудан 
ва халос ёфтан (аз «М унтахаб»).

ИНФОК рузй додан ва харч
кардан (аз «М унтахаб»).

ИНТИСОК о 1- 1' 1 тарнк ва интизом 
пазируфтан ва равиш ва дастури 
чизе тартиб додан, лозим ва м ута
аддй хар д у  омада.

ИНСОК о 1-'* равиш ва дастур ва 
тартиб додан; ва билфатх (яъне 
ансок)* чамъи  насал,.

ИНЗИХОК 0 ^ 1  нест шудан ва ха- 
л о к  шудан (аз «М унтахаб»).

ИНХИРОК дарида шудан.
ИНРИЛОК о * " 1 баста шудани дар.
ИНТИБОК 64^1 ба хам пайвастан.
ИНСИЛОК даромадани чизе

дар чизе (аз «Канз» ва «М унта
хаб») .
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ИНХ.ИМОК кушидан дар коре
ва муболара кардан дар он (аз 
«К анз» ва «М унтахаб»).

ИНХ.ОК логар ва зайф кардан
(аз «М унтахаб»),

ИНФИКОК JlX iil ба маънии аз хам 
чудо шудан ва озод шудан (аз 
«М унтахаб» ва «К анз»),

ИНСИБОК <1 гудохта шудани за- 
ру нукра ва дигар филиззот.

АНДИК •sbuJI бар вазни наздик, к а 
лимаи таманно, ба маънии умед 
аст (аз «Ш архи касоиди Хокбнй» 
ва «Бурхон»),

АНФОЛ JHH раниматхо, ки аз куф- 
фор гиранд; цамъи  нафал (ба фат
хатайн; аз «М унтахаб»),

ИНХИЛОЛ кушода шудан ва
ночиз шудан ва нобуд шудан (аз 
«М унтахаб» ва «М ачмуъ-ул-лу- 
р о т » ) .

ИНЧИЛ китоби Исо алайхис
салом, м уарраби  Ангалюн. Баъди 
хазфи вову нун калби маконй кар
данд миёни лом ва ё; ва алифро 
касра доданд, чи афъил (билфатх) 
дар каломи араб наёмада.

АН ЧАЛ фарохчашм (аз шурухи 
«Нисоб» ва «К анз» ва «Сурох»).

ИНДИМОЛ бех шудани захму
чарохат (аз «М унтахаб»).

ИНХИЛОЛ табохй.
АНОМИЛ ба маънии сархои ан- 

гуштон; ва ин чамъи  анмула аст, 
ки ба маънии сарангушт бошад (аз 
«М унтахаб» ва гайри он).

ИНФИЪОЛ шарманда шудан
ва асари чизе пазируфтан (аз 
«М унтахаб» ва «К ан з»); ва ба лаф
зи доштан  ва б у р д а н  ва кашидан  
ва д о д а н  мустаъмал (аз «Бахори 
А чам»),

ИНТИХОЛ Jt*^ f сухани касе ё шеъ- 
ри касе бар худ бастан (аз «М ун
тахаб» ва «К ан з»),

ИНТИКОЛ JHUI аз чое ба чое раф
тан (аз «М унтахаб» ва «К ан з»),

ИНТИСОЛ JL-^I фарзанд шудан (аз 
«Латоиф»).

ИНТИКОМ f l i - l  кина кашидан аз 
касе (аз «М унтахаб» ва «К ан з»);

ба лафзи кашидан  ва гирифтан 
мустаъмал.

ИНХИДОМ вайрон шудан ва
аз по даромадани иморат ва Faflpa 
(аз «М унтахаб» ва «К анз»).

ИНСИРОМ (*Ь^1 бурида шудан ва 
мункатеъ шудан ва охир шудан 
(аз «М унтахаб» ва «К анз»),

ИНХИЗОМ ба маънии шикасти 
лашкар, ки дар мукобалаи фатх 
аст (аз «М унтахаб» ва «К ан з»),

ИНКИСОМ (-1—*-*1 хисса-хисса шудан 
ва бахш-бахш шудан.

и н з и м о м  i"L»<iJ| фарохам шудани 
чизе ба чизе ва пайвастагй ва 
омехтан ва ба хам шудан (аз 
«М унтахаб» ва «К анз»).

ИНЪОМ (М  неъмат додан ва нозук 
кардан ва зиёда шудан; ва бил
фатх (яъне анъом)* чорпоён, дар 
ин сурат чажъи  наъам аст (ки ба 
фатхатайн бошад); ва номи суран 
Куръони мачид (аз «М унтахаб» ва 
«К ан з»).

АН ЧУМ ситорахо; ва ин чамъи  
начм аст, ки ба маънии ситора бо
шад (аз «Комус» ва «М унтахаб»), 

ИНЗОМ г1£;| ороста ва мураттаб 
кардан.

АНОМ ба маънии махлукот аз
чине ва инс; ва оном (билмадд) 
низ омада ва аним хам навишта- 
анд. Ва ин хар се лафз исми чамъ 
аст, на чамъ, мисли к,авм ва ра)(т 
(аз «Комус» ва «М унтахаб»),

ИНЪИДОМ г 1^1 нобуд ш удан; ва 
сохиби «М узил-ул-аглот» навишта, 
ки ин лафз ралат аст, чаро ки боби 
инфиъол м ухтас(с) ба илоч ва таъ- 
сир аст магар истеъмоли он бисьёр 
аст.

ИНФИСОМ fl-AJI ба маънии шикаста 
шудан (аз «М унтахаб»).

АНДОМ (WI мутлак узви зохир; ва 
мачозан  тамоми бадан, балки м ут
лак чисмро гуянд, лихозо андоми 
гул ва андоми кух ва андоМи оф
тоб хам омада (аз «Бахори 
А чам»),

ИНТИСОМ fl~UI буи хуш гирифтан 
(аз «К анз»).

АНЧОМ fl*jl ба маънии интихо (аз 
«Б урхон»); ва дар «М адор» ба 
маънии охири кор.
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АНДАГОН jUVb! номи шахре аз Ту- 
рон мобайни Самарканд ва Чин 
(аз «Бурхон»),

АНДАЧОН ujUoJI номи шахрест аз 
Турон; ва ин м уарраби  Андагон 
аст (аз «К омус»),

ИНСОН ба маънии одамй ва ба 
маънии мардумаки чашм (аз «Канз» 
ва «М адор»); ва Мавлоно Юсуф 
дар «Шархи Нисоб» навишта, ки 
инсон дар асл инс буд, алифу нуни 
мазиди «он» бад-он мулхак ш уда. 
Ва ин маъхуз аст аз унс (биззам), 
ки ба маънии улфат гирифтан ва 
зохир шудан аст. Ва баъзе гуфта, 
кн маъхуз аз нисьён аст. Ва мар
думаки чашмро аз он инсон гуянд, 
ки бинандаро шакли инсон дар он 
назар меояд. Ба хамин чихат дар 
форсй мардум ва мардумак гуянд; 
ва ба хиндй путлй номанд, чи дар 
хиндй маънии хакикии лафзи пут
лй тасвири одамист.

ИНСОНИ АЙН ^  мардумак,
ки ба хиндй путлй номанд.

АНЧУМАН чое ки дар он мар-
думи бисьёр нишаста бошанд; ва 
дар охири ий лафз нун барои нис
бат аст ба суи анчум, яъне муно- 
сибат бо ситорагон дорад, ай: чу
нонки ситорагон бо хам муттасил 
мебошанд ва номхои мухталиф до- 
ранд ва  дар хурдию бузургй мута- 
фовит; ба хамин тавр холи мачлис 
аст (ва ин аз шурухи «Нисоб»).

;АНГОШТАН ба маънии до-
; нистан ва пиндоштан; ва ба кофи 

арабй хондан ралат аст (аз «Ч а
хонгирй» ва «Л угати  Бобо»).

1АНДОИДАН кахгил кардан
' бар девор ва ба маънии олудан (аз 

«М адор» ва «Бурхон»),
АНДУХОН ба маънии гамгин

1 (аз «Латоиф »),

|ЛНИН ба маънии нола ва ноли- 
дан (аз «Латоиф» ва «М унтахаб» 
ва «К анз»),

АНЧИДАН устура задан ва
реза-реза кардан (аз «Бурхон»).

|\НЧИДАГОН ба маънии
захмиён.

|\НИРОН номи рузй сиюм аз
хар мохи шамсй (аз «Чахонгирй» 
ва «Бурхон»),

УНСИЕН ва УНСИИН
хар ду  хоя (аз «К ан з»),

АНБОН пусти даббогатдода ва 
занбили факирон, ки аз чарм мебо
шад ва машкиза.

АНДИДАН тааччуб кардан (аз 
«Бурхон»),

АНГАЛЮН ба маънии Инчи*
ли Исо алайхиссалом; ва номи ки
тоби Монии наккош; ва номи соз; 
ва номи чомаи хафтранг; ва хар 
шайъе, ки ачиб ва рариб бошад (аз 
«Рашидй» ва «Бурхон»),

АНГУШТ ДАР ДАХОН МОНДАН
j i  o i c i  мутаассиф мон

дан.
АНГУШТ БАР ЛАБ ЗАДАН

cJ-O касеро ба сухан овардан
ва гуё  гардонидан (аз «Чахонгирй» 
ва «Бурхон»); ва кин оя  а з  исти- 
дъои сухан (аз «М усталахот»),

АНГУШТ БАР ХАРФ НИХОДАН
ujitfi ^ j *j j  o iC I  айбгирй кардан.

АНГУШТИ НИЛ КАШИДАН o iC I  
j a - i f  J-J  ба маънии тарк кардан 
(аз «Бурхон» ва «Чахонгирй»).

АНГУШТ БА ДАНДОН ГИРИФТАН
Jj-ijF кин оя  а з  тааччуб
кардан ва хасрат хурдан.

АНГУШТ БАР ЧАШМ НИХОДАН
г *  j*. vi-XJI кабул  кардани 

фармон (аз «Бурхон»).
АНГУШТ БАР ДАР ЗАДАН у,

j 4 истичозати боз кардани
дар.

АНГУШТ БАР ЧАБИН НИХОДАН
кин оя  а з  салом

кардан.
АНОРИ ЕСИН jUI рузн навруз 

чихил бор сураи ёснн бар анор ме- 
даманд. Хар кй онро бе ширкати 
гайр бихурад, тамоми сол аз амроз 
махфуз монад.

АНГУШТУ резахои нони ба
раврану ш акар молида (аз «Б ур
хон») .

АН БУРА •jt*1 олатест, ки охани 
гармро бад-он мегиранд; ба хиндй 
сансй гуянд (аз «Бурхон» ва «Р а 
шидй») .

АНМУЛА ба маънии сарангушт; 
Чамъи ин аномил меояд (аз «Бахр-

Риёс-ул-лугот.
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ул-чавохир» ва «Кашф» ва «М а
дор») ; ва дар «М унтахаб» ба касри 
мим ва сохиби «Комус» гуяд , ки ба 
хар се харакати алиф ва ба хар се 
харакати мим дуруст аст.

АНДОЗА ба маънии токат ва
ёрои чуръат ва тахмин ва намуна 
ва нншон; ва ба маънии касду иро
да (аз «Бахори Ачам»).

УНУША ба маънии хуррам ва
хушхол ва подшохи навчавон; ва 
м ауо зан  ба маънии домод, яъне 
марди нав катхудо (аз «Чдхонги- 
рй» ва «Рашидй» ва «М адор»).

АНГОРА ба маънии накши но- 
тамом ва накшан дули тасвир ва 
хар чизи нотамом; ва ба маънии 
ннгориш; ва ба маънии афсона ва 
дафтари хисоб (аз «Бурхон» ва 
«Рашидй» ва «Бахори А чам»).

ИНТИБОХ, огох кардан ва ха- 
бардор шудан ва огохй (аз «Кашф» 
ва «Сурурй» ва «М унтахаб»),

УНБУБА ба маънии ноизаи оф- 
тоба ва мошура (аз «М унтахаб» ва 
«Бурхон»); ва харфи панчумро ёи 
тахтонй донистан хатост.

АН ГУЛА халкаи кучак, ки гуи 
гиребонро дар он дохил кунанд (аз 
«Раш идй»); ва дар «Бурхон» ба 
фатхи кофи форсй (яъне ангала)* 
ба маънии гуи гиребон.

АНГУЗА дар асл ангуж ад  бу-
да. Arfry ба маънии дарахти хил- 
тнт, чн анг ба маънии хилтит ва 
вови нисбат; ва ж ад  (ба фатхи зон 
форсй) ба маънии caM F . Пас жо-ро 
ба зо-и арабй ва долро ба хо ба- 
дал  кардаанд. М агар ангуза ( »3&1) 
бидуни вов асах аст (аз «Рашидй» 
ва райра).

И Н Ф АХ.А//И Н ФАХХА//АН Ф ИХ.А
ба маънии панирмоя; сохиби 

«Комус» ва Оксарой навиштаанд: 
инфаха шире бошад, ки мунчамид 
ва баста мешавад дар шиканбаи 
бачаи шутур ё меш ё буз ва Faflpa. 
Ба шарте ки он бача то хол гиёх 
нахурда бошад. Пас шикамаш ши-

- кофта шири мазкур, ки ба зардй 
моил мешавад берун меоранд ва 
хушк карда ба давохо ба кор ме- 
баранд; ва аз «М унтахаб» ва 
«Бахр-ул-чавохир» ва «Кашф» низ 
хамин тахкик шуда.

АНБОНА ва он пусте бошад
мисли машк, ки галла ва рахт дар 
он пур кунанд (аз «Бурхон»).

АНИКА *LJI бар вазни сахифа, ба 
маънии хуб ва ачиб (аз «М унта
х аб »); маъхуз аз анак, (ба фатха
тайн) шод шудан ва бароят хуш 
шудан.

АНБУХ мухаффафи  анбух ( “j^ I ) ;  
ва ба фатхи аввал ва сукуни нун 
ва фатхи бои м уваххада ва хои 
малфуз (яъне анбах)* лафзи ара
бй ба маънии танбехкунандатар ва 
хабардихандатар (аз «М унтахаб»); 
ва ба фатхи м уваххада ва хои 
мухтафи (яъне анба)* меваест 
машхур, ки онро онаб гуянд.

УНСИЙЯ *4“^ мансуб ба унс, ки 
(биззам) ба маънии ху гирифтан 
ва улфат намудан аст.

АНТОКИЯ «j S’IW шахрест ба Шом.
АНГУШТАРИН ва АНГУШТАРЙ 

j j i i S j I j  мазид алайхи ин
хар д у  лафз ангуштар аст, аз ола- 
ми махин, ки дар асл мах аст; ва 
ё ва нун зоида. Ва ангуштар м у
хаффафи ангуштвар аст, яъне со
хиби ангушт. Пас вовро ба чихати 
тахфиф хазф кардаанд (аз «Хиё- 
бон»),

АНДОИ cfWI амр аз андойидан, ки 
ба маънии гилоба ва кахгил бар 
девор ва райра молидан аст ва ба 
маънии олудан; ва ба маънии бад- 
гуй; ва ба маънии руъёи содика 
(аз «Бурхон»),

ИНСЙ (_5-Л одамй ва ба маънии чо- 
ниби андарунии узв ва хар чиз ва 
чониби рост (аз «К анз»).

АНОЙ yiUI бедониш (аз «Латоиф»).
АНФУСЙ м ур о д  а з  олами ар-

вох ва олами ботинй ва офокй, м у
р о д  а з  он олами зохирй ва олами 
ачсом, ки дуньё бошад (аз «Ш ам
сй»).

АН ДОМ Й чомаи хушуслуб, ки
бар бадан чует ва дурусту рост 
ояд.

АН ИРОЙ I номи девони Рухул- 
лоххон, ки зуннордор буд.

Фасли алифи максура маъа вов

АВЛО савобтар ва сазовортар;
ва биззам (яъне уло)* ба маънии 
нахустин, муаннаси  аввал (аз
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«М унтахаб» ва «С урох»); ва ба 
замми аввал ва вови райри малфуз 
ва касри лом (яъне улй)* ба маъ
нии худовандон.

АВЛИЕ Ц-U дустон ва наздикони ка- 
робат ва наздикони хак  таоло (аз 
«М унтахаб-ул-лурот» ва «Фирдавс- 
ул-лурот»).

АВИДДО b jl цамъи  вадид аст, ба 
маънии дустдорандагон.

АВСИЁ цамъи  васй.
АВСАТИ К.АЗОЕ bt-ii i-j|  киноЯ а з  

хадди авсат ва он иборат аст аз 
лафзи мукаррар дар киёс. Ва киёс 
мураккаб бошад аз ду  казийя, чу
нончи алоламу мутагайир ва кулли 
мутарайир ходис. Пас лафзи мута- 
райир хадди авсат аст. Чун аз хар 
ду  казийяи cyFpo ва кубро хар ду  
лафзи мукаррарро, ки хадди авсат 
аст дур кунй, натича хосил ояд: 
алоламу ходис.

АВВАЛБАХ.0 МУШКБАХ.0 IfcJjl
ин масал дар муховараи 

савдогарон аст ба ин маънй, ки фу- 
рухтани матоъ ба ивази кимате, ки 
харидори аввалин медихад, бехтар 
аст.

АВВО ба маънии шарол; сохиби 
«Нисоб» ин лафзро ба зарурати 
назм мухаффафи ин ово овардааст.

УТУБ v j ' j I дар туркй ба маънии гу- 
зашта.

АВЧ.АБ v-r-»1 ба маънии вочибтар.

АВВАЛ ШАБ J j l  дар асл таркиби 
изофист, лекин ба касрати истеъмол 
касраи изофат махзуф шуда, чу
нончи: нимшаб  ва чуз он ки мак- 
туъулизофат аст абадан, Низомй 
гуяд , байт:

Чу аввалшаб оханги хоб оварам,
Ба тасбех,и номат шитоб оварам.

АВХ.АНУЛБУЮТ ^ j l  сустта-
рин хонахо.

АВВАЛИ КУНУТ J j t  киноя  а з  
вакти фачр, чаро ки шофеъй дар 
он кунут мехонанд (аз «М адор»),

УЙМОК.ОТ цамъи  уймок, ки
лафзи туркист, ба маънии кавм  ва 
кабила (аз луготи туркй навишта* 
анд).

АВДОЧ рагхои гардан; цамъи 
видоч (ки билкаср аст).

АВЧ £->1 тарафи болои хар чиз; ва 
авч баландтарин дарачаи кавокиб 
бувад ва он мулокоти сатхн мухад- 
даби фалак бошад аз афлоки сабъ- 
аи сайёра. Ва ин м уарраби  уч аст 
ва уч (ба замми аввал ва вови 
маъду^а ва сукуни чими форсй) 
лафзи хиндист (аз «М унтахаб» ва 
«Бурхон» ва «Бирчандй); ва дар 
«Бахори Ачам» навишта, ки авч 
(билфатх) ба истилохи хайъат ва 
танчим нуктаест аз фалаки хорич- 
марказ, ки дуртарин нукот аст аз 
маркази олам ва хар якеро аз 
сабъаи сайёра авче бошад ва гохе 
хазиз.

УСТОХ ба маънии густох (аз
«Латоиф»).

АВСОХ £ l-jl цамъи васх//васах, ки 
ба маънии чирк ва рим аст (аз 
«Латоиф»),

АВЧИ МИРРИХ t o *  EjI киноя  а з  
бурчи Асад, ки махалли авчи Мир- 
рих аст.

АВТОД меххо; ва ин цамъи
ватад аст; ва кисме аз авлиёуллох, 
ки ба хама олам чахор тан мебо
шанд (аз «М унтахаб»),

АВРОД дуохое, ки ба вакти му- 
айяни худ хонанд (аз «М унтахаб»),

УВЛОД//УЛОД »У»1 номи деви Мо- 
зандарон.

УРМУЗД ба забони пахлавй
ситораи Муштарй, ки козии фалак 
аст.

АВРАНД тахт ва фар(р) ва
ш укух ва макру хила (аз «Б ур
хон»).

АВХАД tto-jl ягона (аз «Латоиф»),
АВТОР ба маънии торхои соз

ва рудахои камон; ва ин цамъи  ва- 
та.р аст (ки ба фатхатайн бошад) 
аз «М унтахаб»),

АВТОР jU>j! хочот.
АВБОР амр аз авборидан, ба

маънии ба х ал к  ФУРУ бурдан ; ва 
ин амр ба таркиби исм ба маънии 
ба х ал к  ф урубаранда ояд .

АВДИР бародари падар, ки ба 
арабй ам (м ) гуянд (аз «Кашф» ва 
«Бурхон» ва «Раш идй»),
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А В 30Р  J j j l  олот ва адавоти корига- 
рон; ва масолехи таом (аз «Бур
хон»); ва ба арабй гуноххо ва си- 
лоххо ва борхо, ки бар пушт бар- 
доранд (аз «Канз-ул-лугот»),

АВЛОТАР бехтар; лафзи тар
махзн зонд аст, барои муболага 
нест, чаро ки авло, ки снгаи исми 
тафзил аст, хочат ба муболагаи 
дигар надорад, ё он ки дар ин тар- 
киб калимаи авло ба тачрид мус
таъмал мешавад (аз «Бахори 
А чам »); ва Нуруллох дар «Шархи 
Гулистон» навишта, ки чун маънии 
тафзилй аз лафзи авло мустафод 
ает, калимаи тар махзн зоид. Чун 
дар каломи кудамо касирулнстеъ- 
мол аст, нслох наметувон кард.

ИВАЗ(З) j j l  мургобй (аз «М унта
хаб» ва «К омус»),

ABC ir-)l гурги дарранда; ва ато ва 
нваз; ва номи кабилае аз араб (аз 
шурухи «Нисоб» ва «Фирдавс-ул- 
лугот» ва «Л атоиф »).

АВБОШ ба маънии мардуми
мухталифи дархам омехта ва мар
думи фурумоя ва нокас; ва дар ур- 
фи ом ба маънии марди бебок ва 
ринд; ва ин чамъи  бавш аст (ки 
билфатх бошад), ки ба тарики кал- 
би хуруф вокеъ ш уда, вовро бар 
бо мукаддам  карданд; форсиён ба 
чои муфрад нстеъмол кунанд (аз 
«Бахори Ачам» ва «Кашф» ва «С у
рох» ва «Латоиф» ва «М унтахаб» 
ва шурухи «Гулистон»).

АВОСИТ ЬЫ  миёнахо ва миёната- 
рон; ва ин чамъи  авсат аст.

АВЧОЪ f.l*jl дардхо; чамъи  ва.чаъ, 
кн ба маънии дард аст (аз «К ан з»).

АВТОДИ ТОЛ ЕЪ £JU, iU-jl бидон, кн 
назди муначчимин автоди толеън 
мавлуд чахор аст: аввал бурчи то- 
леъ, ки хонаи аввал аст ва он та- 
аллук дорад ба тану чон ва умр 
ва зиндагонии мавлуд; дуввум  хо
наи чахорум ва он тааллук дорад 
ба маош ва рузй ва мулк ва м а
ком ва падар; севвум хонаи хаф- 
тум ва он тааллук дорад ба таз- 
вич ва завча ва мурод ва максуд;

ччахорум хонаи дахум  ва он таал 
лук дорад ба хукум ат ва шугл ва 
амал ва давлат.

УЛOF лафзн туркист, ба маъ
нии хар.

yTOF ва УТОК й'-Ы j  д ар д ур - 
кй хона ва хучра.

yHOF ва УЧОК 6 4  J1 -> &4-JI дар 
турки дегдон.

АВКОФ ^U jl молхое, ки бар фукаро 
ва мазорот вакф карда бошанд (аз 
«М унтахаб»),

АВФАК аЫ  мувофиктар (аз «М ун
тахаб »).

УШОК uLijI дар туркй ба маънии 
тифл ва амрад.

АВСАК мухкамтар ва устувор- 
тар (аз «М унтахаб»).

yFPHUiMOK масдари тур
кист, ба маънии дуздидан.

УЛАН Г ба маънни сабзазор ва 
маргзор; ва ин лафзи туркист.

УН ИНГ ^ j l  дар туркй ба маънии 
онхо.

АВШАНГ aCiijI (ба маънии авранг, 
тахт, сарир)* хиндй алганй (аз 
«Бурхон»),

АВОИЛ JJIjI ч^мъи аввал.
5ТУЛ J > j l  лафзи туркист, ба маъ

нии кудак  ва писар; мачозан  гохе 
ба маънии маъш ук оранд.

АВЧОЛ J4-j I бимхо ва хавфхо.
АВВАЛ J j '  сигаи исми тафзил ба 

маънии пештар ва мунсариф ома
дан; ва лафзи аввал исми тафзил 
ва адами истеъмоли он ба яке аз 
истеъмолоти салосаи исми тафзил, 
ки ман ва изофат ва алифу лом 
аст аз чихати касрати истеъмол 
аст. Лихозо баъзе сарфиён вазни 
он фавъал, мисли цавхар карор до- 
даанд; ва ба замми аввал ва фатх 
ва тахфифи вов (яъне увал )*  
чамъи  уло, ки муаннаси  аввал аст; 
ва ба замми аввал  ва вови гайри 
малфуз ва сукуни лом (яъне ул )*  
дар туркй ба маънии «ба он», ки 
бо-и маийят ва исми ишорат аст.

УЗУМ ("jjl лафзи туркист, ба маънии 
ангур (аз «Латоиф »).

АВХ.ОМ (1»>! чамъи  вахм.

АВСОН cjUjI ба маънии бутхо; нн 
чамъи  васан аст, ки ба маънии бут 
бошад (аз «М унтахаб»),

АВТОН cJl-bjl чамъи  ватан.
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И ВОН c)bl ба маънии айвон ва 
куш к; ва ба фатх ва каср (яъне, 
авон ва ивон)* ба маънии вакт ва 
Хангом (аз «М унтахаб» ва «Ко
м ус»); ва дар «Сурох» ба маънии 
хангом факат билфатх.

АВБОРИДАН ба халк ФУРУ
бурдан.

АВВАЛ И Н lirt-Jj' дар истеъмоли фор
сй ба зиёдати ё ва нун мазид алай
хи аввал аст, мисли нухуст ва ну- 
хустин ва мех ва мехин ва камтар 
ва камтарин (аз шархи Нуруллох),

АВЖАН//УЖАН O j J  c i i F a n  амр аст 
аз авжандндан, ба маънии биян- 
доз ва бпяфган ва катл бикун ва 
бикуш (аз «Бурхон»).

УЛОН дар туркй ба маънии
шаванда.

АВЧИ САРВ j j -  номи нагмаест 
аз мусикй.

АВАДА »>jl савбаи Хиндустон, дар 
кадим шахре буд бузург Анудхия 
ном; Бахраич ва Л акхнав ва Бал- 
гиром дохили ин савба аст.

УВК.ИЯ *гЫ .чихил дирами вазн; аво- 
к,й чамъи он (аз «М уайид» ва 
«Каш ф »); ва дар «К анз» навишта, 
ки увкия (биззам) микдори дах  
дираму панч субъи дирам, эй хис- 
саи хафтумни дирам; ва дар хадис 
ба маънии чихил дирам.

УХКАСМА ■u-KijI туркист, ба маъ
нии тири бозгаштй задан (аз «Ча- 
роги хидоят»); ва дар «Бахори 
Ачам» ба маънии кач ва мухарраф 
ва баргашта.

УЛМИШ УЛА дар туркй
ба маънии шуда бошад, чи улмиш 
(ба замми аввал ва вови гайри 
малфуз ва сукуни лом ва касри 
мим ва сукуни шини муъчама) ба 
маънии ш уда; ва ула (ба замми 
аввал  ва фатхи лом) ба маънии 
бошад.

УЛКА ба маънии кишвар; ва ин 
туркист.

АВЪИЯ ба маънии зуруф ва
овандхо; ин чамъи  виъо-ст, ки (ба 
каср) ба маънии ованд бошад ва 
ба маънии ованди вохид низ мус
таъмал мешавад.

А ВО РА “j U  дафтари хисоб (аз 
«Б урхон»).

АВВОХ дуохонанда ба зорй ва 
муъмин ва охкунанда ва касе ки 
ба забон хочат надорад, хар чи ку- 
над ба дил кунад (аз «Латоиф »).

АВРИДА »Jj j l  рагхои гайри чахан- 
д а ; ва ин чамъи  варид аст.

АВРА »j j I абраи кабо ва абраи ра- 
зой ва гайра.

УЛИАЧНИХА сохибони
бозухо; ва ин киноя  аст аз малоик, 
чаро ки манкул аст, ки фиришта- 
гон пару бол доранд.

УЛЙ ба маънии худовандон;
Чамъи зу  (биззам); ва ин чамъ хи- 
лофи моддаи муфрад аст.

АВЧЙ с5*Г->1 тахаллуси шоире.
АВОНЙ ба маънии зуруф ва

овандхо; ва ин чамъи  ония аст ва 
ония (ба касри нун) чамъи  ино-ст 
ва ино (ба касри аввал) ба маънии 
ованд аст (аз «Сурох»).

УРУЛЙ м ан суб  б а  Угулон, ки
номи кавмест аз узбак. Алифу нун 
дар холати нисбат хазф шуда. Ва 
дар луготи туркй навишта, ки у г у -  
лй ба маънии писари у, чи угул  ба 
маънии писар ва бача ва ёи маъ
руф ба маънии у, зеро ки замири 
гоиб аст.

УВАЙСИ КАРАНЙ J ‘ j i  u - j l  номи 
валии комил, м ан су б  б а  Каран, чи 
Каран (ба фатхатайн) номи каби- 
лаест дар мулки Яман (аз «Комус» 
ва «М унтахаб» ва «С урох»); ва ба 
сукуни ро хондан галат аст.

Фасли алифи максура маъа 
хои хавваз

ЭХДО хадия ва тухфа фиристо- 
дан.

АХВО 1>»1 хохишхо ва орзухои нафс 
(аз «М унтахаб»),

АХЛАН ва САХЛАН ва МАРХАБАН 
j  '51*1 дастури араб аст, 

ки чун касе аз рохи дур биёяд, ин 
хар се калимот гуянд. Ахлан, яъне 
омадй ту  ахлу акрабои худро, сах- 
лан ба маънии сайр кардй ту  за- 
мини нармро, мархабан чои ту фа- 
рох аст.

ИХОБ ба маънии пусти хайвон, 
ки онро даббогат надода бошанд ё 
пуст мутлак (аз «М унтахаб»),
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АХ.ЛИЙЯТ сазовор будан ва
лаёкат ва шарофат.

УХВАТ соз ва ярок, (аз «М ун
тахаб »).

ИХ.ОНАТ сабук доштан касеро
(аз «С урох»).

АХ.ВАЧ, ахмаки шитобкор ва
марди бузургчуссаи дарозболо (аз 
«М унтахаб»).

ИХ.ЛИЛИЧ м уарраби  халила
(аз Исмат «Шархи Хулосат-ул-хи- 
соб»); ва дар «Сурох» бар вазни 
итрифал.

А^ВОЗ номи шахре аз Хузис- 
тон, ки хавои бад дорад ва каж ду- 
ми захрнок дар он чо бисьёр бо
шад (аз «Бурхон» ва «Чахонгирй»).

ЭХТИЗОЗ чунбиш кардан ва
хушхолй кардан (аз «М унтахаб» 
ва «Канз» ва «С урох»),

АХЛ |>1 сазоворй ва унс гирифтан 
ва кадхудо шудан ва касон ва 
мардумони хона (аз «М унтахаб»); 
ва дар «Хиёбон» навишта, ки ахл 
ба маънии сохиб ояд ва гохе ба 
маънии сохибон, муфрад ва чамъ 
хар ду  ояд.

АХВОЛ цамъи  хавл, ки ба маъ
нии вахшат ва таре аст (аз «Канз» 
ва «М унтахаб»).

ЭХМОЛ ФУРУ гузоштан чизеро
ба худ (аз «Сурох» ва «М унта
х аб »); ва дар «Бахори Ачам» на
вишта, ки эхмол ба маънии даранг 
аз моддаи хамл дар лугат ёфта на- 
шуд. М агар имхол ба такдими 
мим, ба маънии мухлат додан ома
да; бар ин такдир эхмол калби 
имхол бошад.

АХРАМ ба маънии шайтон ва 
кафчаи ситабр ва калонмор.

ЭХТИМОМ гамхорй кардан ва
дар коре химмат баргумоштан ва 
таваччухи дилй кардан ва хосили 
маънии он кушиш кардан (аз 
«Кашф» ва «Сурох» ва «М унта
хаб »).

АХАМ(М) сахт дар андух андо- 
занда; ва киноя  а з  мушкилтар яа 

" заруртар (аз «Кашф» ва «М унта
хаб »).

АХРАМАН ба маънии шайтон;
ва ба эътикоди мачус фоили

ш ар(р), чунонки яздон фоили хайр 
(аз «Бурхон»),

АХВАН dj* l осонтар.
АХЛИ БАХЬЯ ринд ва ха-

роботй (аз «Бахори Ачам»),
АХИЛЛА *1*1 цамъи  хилол аст.
АХВИЯ чамъи  хаво, чунонки

агзия ва адвня чамъи  fh3o ва даво.
АХЛИ ЗИММА **> Ja| кофирони му- 

теъи подшохи ислом; ва гохе ибо
рат аз раият бошад.

АХОЛЙ yJW аъён ва ашроф; ва 
ахолй чамъи  ахл  бар хилофи киёс 
(аз шархи «Нисоб» ва «К анз»),

УХВАТЕ ба маънии соз ва
ярок,; ва ин лафз дар хакикат ух- 
бат аст бидуни ёи тахтонй, ба маь- 
нии соз ва ярок. Чун дар иншо ба 
ё вокеъ ш удааст, лихозо дар ин чо 
ба риояти баъзе касон ба ё на- 
вишт. Зохиран будани ё аз галати 
котибон аст, ки ба чои касраи мав- 
суф ё навиштааст, ё он ки барои 
таъзим бошад, яъне созу яроки бу
зург ва бисьёр.

Фасли алифи максура маъа 
ёи тахтонй

ИЛ И С LJj I ба лугати сурьёнй маъ
нии ин лафз сиддики акбар аст. Ва 
ин лафз барои бисьёр маънй ояд: 
номи шахрест ва номи Байтулму- 
каддас ва лакаби хазрати Алй кар- 
рамаллоху вачхаху ва номи хазра
ти Хизр алайхиссалом (аз «М унта
хаб» ва «Бурхон»),

АЙХАН VI ба маънии хайхот, ай: 
баъд ба маънии алмозй, яъне дур 
шуд.

АЕ Ь1 калимаи нидост ва калимаи 
афсус ва барои истифхом ояд, чу
нон ки гуй: аё ин м аксуд  ба хусул 
хохад пайваст? (аз «Бурхон» ва 
«Рашидй» ва Faftpa).

ИРСО b jj)  бехи савсан ва кавси ку- 
зах (аз «Бурхон»).

ИТИё биёед шумо ду касон (аз 
«Кашф»).

ИФО U»l додан ва гузордани хак »  
касе ба тамом (аз «Сурох»).



ИТО liul поймол кардан ва мукаррар 
кардани кофия; ва он бар ду  кием 
аст: итои хафй ва итои чалй. Хафй 
он аст, ки такрор зохир набошад, 
чун д о н о  ва бин о  ва о б  ва гулоб\ 
ва чалй он аст, ки такрор зохир 
бошад, чун з еботар  ва хуштар ва 
ситамгар ва аф сун гар  ва заррин  ва 
симин  ва гирь ён  ва хандон  ва гуф -  
тан ва ш унидан  ва ё р он  ва азизон\ 
ва ин айби фохиш аст.

ИЕБ v k l  ба маънии бозгашт ва ру- 
чуъ (аз «Кашф» ва «Латоиф»),

ИДУБ ‘- ’* 4 ' дар туркй ба маънии 
сохта.

АЙЮБ V j 'J номи пайрамбаре, ки бар 
таколифу мараз ва ранчи бисьёр 
собир буданд.

ЭЧ.ОБ//ИЧОБ v l? ,J  лозим кардан ва 
собит ва мукаррар нумудан (аз 
«Сурох» ва «М унтахаб»),

ИТ дар туркй сагро гуянд.
ЭЛОКОТ o UVj I масокин ва атрофи 

туркон; ва ин лафзи туркист.
ИЕЛАТ oJW  сиёсат ва нигох дош

тан; ва ба фатх (яъне аёлат)* ра- 
лат (аз «М унтахаб» ва «Кашф» ва 
«К ан з»),

УЙМОКОТ o i s u j  хонадонхо ва ка- 
боил; ва ин уамъи  уймок аст, ки 
лафзи туркист (аз «Мифтох-ул-лу- 
гот» ва луроти туркй); ва барои 
фонда мукаррар навишта шуд.

ИНТ калимаи тахеин ва таач- 
чуб аст, ба маънии зихй (аз «Б ур
хон» ва «Латоиф»),

ЭРОС//И РОС мерос расонидан
ва бакияи чизе додан (аз «М унта
хаб» ва Faflpa).

ИЕРАЧ, давоест мураккаби мус- 
хил ва мунаккои димор (аз «Бахр- 
ул-чавохир» ва «М унтахаб»).

ЭРАЧ, o l ' номи писари Фиридун (аз 
«Бурхон»); ва баъзе навиштаанд, 
ки дар мулки у хеч шахри мушк- 
хез набуд.

ЭЧ ба маънии хеч (аз «Бурхон»),
ИЛОЧ даровардани чизе дар

миёни чизе (аз «Кашф» ва «Фир- 
давс-ул-лугот»).

ЭЗОХ равшан ва ошкоро кар 
дан (аз «М унтахаб»),

ИЛХ с У  ба маънии галаи аспон; 
лафзи туркист ва аз баъзе туркон 
илхй ба зиёдати ёи тахтонй дар 
охир масмуъ гардида.

ЭЧОД a lfjl дар вучуд овардан ва 
пайдо кардан.

ЭРОД >\у\ фуруд овардан ва чизе 
бар касе ворид кардан (аз «Сурох» 
ва «М унтахаб»),

ЭЗИД ■>>_! номи хак  таоло; ва дар 
вачхи таркиби ин номи воло, ки аз 
ин чахор хуруф аст, чунин гуфта- 
анд, ки: чун мадори олам бар то- 
леъи аввал ва ошир ва собеъ ва 
робеъ аст, ки онхоро автоди ар- 
баъа гуянд. Пас ин номи муборак- 
ро ба лихози аъдоди мазкур ба ин 
хуруф таркиб карданд. Бидон ки 
барои алиф як адад  аст ва барои 
ё дах  ва барои зо хафт ва барои 
дол чахор (аз «Рашидй» ва «Б ур
хон»),

ЭЛОД//ИЛОД Л 1  зоидан.
ЭЗОД//ИЗОД i l j ' l  ба маънии зиёда 

ралат аст, чаро ки дар ин чо буда- 
ни ёи тахтонй ба мукобалаи фон 
феъл вачхе надорад, чаро кн асли 
ин ачваф аст. М агар азода ба хас
би киёс сахех бошад.

АЙСАР j~>J осонтар ва ба маънии 
чониби чап (аз «К анз»).

ЭДАР бар вазни дигар, ба маъ
нии ин чо ва акнун (аз «Бурхон» 
ва «Латоиф» ва «Раш идй»),

ЭСОР//ИСОР .ЛУ баргузидан, яъне 
манфаати райрро бар маслихати 
худ мукаддам  доштан; ва ин к а 
моли дарачаи саховат аст.

АЙР y j  закар ва казиб (аз «М ун
тахаб» ва «С урох»),

ИЛРОР//ИЛРАР jl«b l ба касри ав
вал ва ёи райри малфуз, чаро ки 
аломати касраи алиф аст. Чи дар 
туркй харакотро ба хуруфи иллат 
менависанд; ва сукуни лом ва рай- 
ни муъчамаи мафтух ва алифи рай
ри малфуз ба сукуни рои мухмала. 
Пас илрор дар талаффуз илгар 
(>Л ) бар вазни хинсар бокй 
монд, ба маънии ба суръат бар 
фавчи душман давидан.

АЁР А ' яке аз мохи румиён, ки оф- 
тоб дар Савр бошад ва мутобики
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он ба хинди четх аст (аз «Бурхон» 
ва шурухи «Нисоб» ва райра).

ЭЧ.ОЗ jbol кутох кардани сухан ва 
ихтисор намудан (аз «К анз» ва 
«М унтахаб»).

АЁС ij-Ч' номи руломи Султон М ах
муди Разнавй; ва сини мухмалаи 
ин бадал аз зои муъчама аст (аз 
«Бурхон»).

ИКДИШ J"& I д у  чизи ба хам омех- 
та ва касе ки модару падараш чи- 
ниву румй ё фарангию хиндй бо
шанд; ва аспи мучаннас, яъне аспе, 
ки аз чуфтии аспи туркй ва тозй 
пайдо шуда бошад (аз «Чахонги
рй»); ва ин лафзи туркист.

ЭНМИШ//ИНМИШ дар туркй
ба маънии фурудомада.

АЙКОЗ iU»1 бедорон (аз «К ан з»); 
ва билкаср (яъне ик,оз)* бедор 
кардан.

ИКОЪ f.1".1 вокеъ кардан ва ба чанг 
дарандохтан (аз «М унтахаб»).

AEF £.У пиёлаи шаробхурй; ва ин 
лафзи туркист (аз «Бурхон» ва 
«Раш идй»),

AH<t>OF jb y  дар «Мадор-ул-афозил» 
ба маънии гаммоз ва ба маънии 
рунуда; ва Бухлулн шорехи девони 
Хофнз ба маънии рустой ва Кутб- 
алй ба маънии шух навишта.

ИТИЛОФ бо хамднгар омехтагй 
гирифтан.

ЭРОК//ИРОК оЬ'.1 барг бароварда- 
ни дарахт (аз «М унтахаб»),

УИМОК 6Ц1 ба маънии табор ва 
кабила (аз «М ифтох-ул-лугот»).

ИТИЛОК сапед намудор шу
дан; мачозан  ба мдънии дурахши- 
дан ва равшан шудан.

АЕК l>1jJ  пиёлаи шаробхурй; ва ба 
маънии пой; ва ин лафзи туркист 
(аз «Бурхон» ва «Раш идй»),

ЭБАК ба маънии бут, ки ба
арабй санам гуянд; гохе мачозан  
ба маънии маъш ук ояд (аз «Бур
хон» ва «Раш идй»); ва дар «Л ато 
иф» ба маънии рулом ва косид.

АЙК беша ва анбухии дарахтон 
(аз «М унтахаб» ва райри он).

ИНАК «S&J ба маънии ин аст; ва ин 
кариб ва акнун.

ЭСОЛ//ИСОЛ J l-" l расонидан (аз 
«М унтахаб»),

ИЛ J>J ба забони сурьёнй номи хак  
таоло; ва аз ин чост Чабраил ва 
Мнкоил, ба маънии бандам худо; 
ва ба туркй ба маънии сол аст; ва 
ба касри аввал ва ташдиди тахто- 
нии мафтух (яъне иял)* дар ара
бй ба маънии гавазн ва бузи кухй 
(аз «М унтахаб» ва «Бурхон» ва 
«К ан з»); ва ба касри аввал ва ёи 
мачхул (яъне эл )*  дар туркй ба 
маънии мардумон ва кавм ва ча- 
моат.

АЙЛУЛ J_ybJ номи мохи румй, кн 
офтоб дар Сунбула бошад; муто- 
бики он ба хиндй мохи кунвор аст 
(аз шурухи «Нисоб»),

АЙМ г>) мори сафед (аз «М унта
хаб »),

ЭЛОМ//ИЛОМ |*М'1 дардманд кардан 
(аз «М унтахаб»).

АЙТОМ f l i l  чамъи  ятим.
ИХ.ОМ (IfJ дар ралат андохтан ва 

дар шак афгандан; ва номи санъ- 
ати шеърй ва он чунон бошад, ки 
дар шеър лафзи зумаънийин оранд, 
яъне лафзе зикр кунанд, ки ду  
маънй дошта бошад ва маънии 
баъид мурод бошад (аз «Кашф» 
ва «М ачмаъ-ус-саноеъ»),

АЙЁМ (*Ц,1 рузхо, чамъи  явм ; форси
ён ба маънии мутлаки вакт ва хан- 
гом низ оранд, Салим гуяд , байт:

Чун шом Салим омад айёми
к,адах,нушист,

Файзе нади*ад дар руз согар чу
гули шаббу.

(аз «Бахори А чам»),
ЭМИН цг"! ба маънии бехавф ва бе- 

дахш ат; имолаи  омин (ба касри 
мим), ки исми фоил аст аз амн. Ва 
эйман  (билкаср ва -мими мафтух) 
ба маънии бехавфтар ва ин имолаи  
оман (ба фатхи мим) аст, ки исми 
тафзил аз амн аст; ва айман (бил
фатх ва мими мафтух) ба маънии 
муборактар ва чониби дасти росг, 
чи бар такдири маънии муборактар 
исми тафзил аз юмн ва бар такди
ри маънии дигар маъхуз аст аз 
ямин, ки ба маънии дасти рост аст.

И ВОН j l y J  нишастгохи баланд, ки 
бар он сакф бошад ва кушк ва до- 
лони бузург; ва ин м уарраби  айвон
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(билфатх; аз шурухи «Нисоб» ва 
«Бахори Ачам» ва «К ан з»); ва дар 
«М унтахаб» навишта, ки ивон (бил
каср) сафхаи бузург, ки зохиран 
муарраби  айвон аст, ки дар форси 
ба фатх мустаъмал мешавад.

ИГИН//ЭГИН c,bj дар турки ба маъ
нии буда.

АЙСОН о 1—J  гушаи олам мобайни 
машрик ва шимол; зохиран ин 
лафзи хиндист.

АЙДУН cjjibl ба маънии акнун; ва 
билкаср (яъне эдун)* ба маънии 
инчунин ва нн чо ва ин замой (аз 
«Бурхон» ва «Раш идй»),

ИРМОН ciLvJ тифле ки хамрохи 
мехмон ояд; ва ба маънии хасрат 
ва надомат; ва ба маънии орият 
(аз «Бурхон» ва «Раш идй»).

ИКОН olS-J ба якин донистан (аз 
«К ан з»), ' 4

АЙМОН ciL"! савгандхо ва кувватхо 
ва дастхои рост; ва билкаср (яъне 
имон)* гардидан ва амон додан 
(аз «М унтахаб» ва «С урох»).

АЙЕМУРРИХ.ОН f он рузхо,
ки мардумн араб дар он аспон ба 
гарав медЗвоианд, хар кй аспи худ 
пеш барад, гарав аз хариф меги- 
рад (аз «М унтахаб» ва Faftpa).

ЭТГИН uttCil номи гуломи турк аст 
(аз «Шархи Хоконй»).

АЙЁНА ба маънии кай; ва он 
суол аст аз замон (аз «Канз» ва 
«М унтахаб» ва «С ур ох»).

ЭРОН d ljil мулкест машхур, ки мо
байни Чайхун ва Фурот вокеъ аст; 
ва он Ирок ва Хуросон ва Таба- 
ристон ва Форс ва Хамадон ва Ну- 
хованд ва Озарбойчон ва Кирмон 
ва гайра бошад (аз «Рашидй» ва 
«Шарафнома» ва «Бурхон»); ва 
дар «Рисола»-и Ночи мастур аст, 
ки Эрон мансуб аст ба Эр, ки он
ро Эрач хам мегуянд, номи писари 
Фнридун.

АЙНА ба маънии кучо (аз шар
хи «Нисоб»).

ИР ВОН o)ljy.l номи шахрест.
АЙКА беша ва анбухии дарах- 

тон (аз «М унтахаб» ва гайри он).
ИЙХИ ч 1 ба маънии зиёда кун (аз 

шархи «Нисоб» ва «К ан з»),

ИЛХА рама ва галаи аспон; ва 
мацозан  ба маънии истабл низ ома
да; ва ин лафзи туркист.

ИЛА//ИРЛА *sj ‘.4 l*k )  дар туркй 
тарчамаи бо-и маийят.

ИЧРА •>*»• дар туркй ба маънии дар 
миён ва андарун.

АЙМА •uj! ба маънии акнун; ва ба 
маънии бехуда; ва билкаср (яъне 
има, ийма)* мухаффафи ин хама 
(аз «Рашидй» ва «Кашф» ва «Б ур
хон»); ва дар «Бахори Ачам» ба 
маънии ин, ки исми ишорат аст ба 
кариб; ва ба маънии хамчунин низ 
омада. Ва ба фатхи аввал ва кас
ри хамза, ки харфи дуввум  аст ва 
ташдиди мим (яъне аимма)* лафзи 
арабист, чамъи  имом. Ва он чи дар 
кавогази арозй ва амлок нависанд, 
ки аймадорони парганаи фулон, га- 
лат аст. Ба чои он йимадорон са- 
хех аст, чи йима (ба касри тахтонй 
ва фатхи мим) дар туркй хурок ва 
р^зинаро гуянд. Ва има (ба касри 
алиф ва ёи тахтонии гайри малфуз 
ва фатхи мим) хам ба ин маънй 
ояд. Ва ин тафовут аз тафовути 
лахчаи баъзе туркон аст.

АЕДЙ 1ЯЦ1 неъматхо ва накуйхо ва 
дастхо; ва ин чамъи  айдй-ст ва 
айдй чамъи  яд  аст (аз «Кашф» ва 
«Сурурй» ва «К ан з»); ва дар 
«М унтахаб» навишта, ки айдй ва 
аёдй (хар ду  ба фатх) дастхо ва 
неъматхо; лафзи аввал ба маънии 
даст бисьёр истеъмол ёфта ва лаф
зи сонй ба маънии неъмат. Ва Хо
ни Орзу дар «Хиёбон» навишта, ки 
аёдй чамъи  айдй-ст ва айдй чамъи  
яд  аст ва яд  ба маънии даст аст. 
Гохе ба тарики мачоз  ба маънии 
неъмат ва кудрат мустаъмал ме
ш авад. Ва баъзе навиштаанд, ки 
муштарак аст ба хар д у  маънии 
хакикй. Ва баъзе навишта, ки яд  
ба маънии даст чамъ карда меша
вад барои айдй ва барои неъмат 
бар аёдй.

ИШИКОКОСЙ туркист,
ба маънии доругай девонхона; чи 
ишик (ба хамза ва ёи тахтонй ва 
шини муъчама ва тахтонй ва ко- 
фи арабй) фазой дарвоза ва окосй 
ба маънии сардори хама (аз «М ус
талахот» ва «Бахори А чам »).

ЭЙ <j\ харфи нидост; дар арабй бил
фатх ва дар форсию хиндни авом
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ба ёи мачхул. Ва ин аз тавофуки 
лисонайн аст, лекин дар хиндии ки- 
тобй хе (ба хои хавваз) аст. М а
гар лафзи эй, ки барои тафсир аст 
дар форсй низ ба фатх (яъне ай)* 
мустаъмал мешавад (аз «Бахори 
Ачам» ва «М уайид»); ва ба фатхи 
аввал ва замми ёи муш аддад (яъне 
айю)* дар арабй ба маънии чй ва 
кадом (аз «Канз-ул-лугот»),

ИЙЕЯ ба маънии маро.
ЭШЙ цЬ) сифати занон бошад, чун 

бибй, ки дар арабй ситтй (билкаср 
ва ташдиди той фавконй) ва ба 
туркй бегим (аз «Чахонгирй»).

ЭЛОК.Й мансуб ба Элок,, ки
мулкест аз Шош кариб ба Турк.

ЭЛХЙ//ИЛХЙ рама ва галаи
аспон; ва ин лафзи туркист.

Б О Б Й  Б О И  А Р А Б Й

Фасли бои арабй маъа алиф

БОРХУДО lo ijb  ба маънии худой 
таолои бузург ва некукор; чи лаф
зи бор ба маънии некукор ва бу
зург аст (аз «М уайид» ва «Каш ф »); 
ва баъзе навишта, ки хак  таолоро 
аз он борхудо гуянд, ки хар касеро 
бор медихад, яъне хар кас хар 
вакт аз у арзи хочати худ метавон 
кард.

БОЛО УЦ ба маънии фавк ва ба 
маънии каду  комат ва баландй аа 
дарозй ва аспи кутал ; ва киноя  а з  
мулки Хуросон (аз «Бурхон» ва 
«Бахори Ачам»).

БОД ПО ба маънии тезрафтор; ва 
аксар сифати асп вокеъ мешавад 
(аз «Бурхон»),

БОСО 1~Ь ба маънии сахтй (аз 
«М унтахаб» ва «К анз» ва «С у
рох»).

БОБУССАМО t-*—II v 1-! Кахкашон (аз 
«Латоиф»).

БОДПАРВО даричаро гуянд,
ки барои омадани’бод кушода бо
шад (аз «Шархи Хоконй»),

БО Ц дар арабй марди касирулчи- 
моъ ва дар форсй мухаффафи боз 
аст, ки тоири шикорй бошад. Ва 
бидон, ки лафзи бо харфест мурак
каб аз бои мусаммо ва алифи му- 
саммо. Дар форсй барои чанд м аъ 
нй омада: аввал ба маънии м аъа 
чунонки бигуй: а сп е  б о  зини  му- 
каллал харидам ; дуввум  ба маънии

'  бо вучуди, чунонки: б о  он  ки у р о  
б и сь ё р  фаумонидам, магар нафах;- 
мид; саввум барои атф ояд, байт:

Фарк аст миёни он ки ёраш дар бар,
Бо он ки ду чашми интизораш бар дар.

чахорум ба маънии тараф ва чо- 
ниб, чунонки байт:

Барад аз вай паёме чанд бо у, 
Зулайхоро дих;ад пайванд бо у.

панчум ба маънии ро, чунонки 
мисраъ:

Санчобдехи зи мер бо к у х „

яъне кухро; шашум барои такобул, 
чунонки байт:

Хуб аст, валекин он надорад.
Хуб аст, валекин он надоряд.

хафтум барои муовиза, мисраъ:

Фарход кухи гамро бо чон
намефурушад.

хаштум барои истионат, Урфй гу 
яд, байт:

Бо сайкали замири ту чун акси оина 
Маръй шавад зи зилли бадан

сурати хавос.
Ва бои мусаммо, яъне факат бои 
мусаммо бидуни алиф, он низ дар 
форсй барои чанд маънй ояд: а в 
вал ба маънии маъа, чунонки: б а  
хайру офият да р  ин чо  ра сидам ;  
дуввум  ба маънии бо вучуди, чу
нонки мисраъ:

Ба исьён дари ризк бар кас набасг.

севвум ба маънии тараф ва чониб, 
чунонки мисраъ:

Ба куи у надихам тифли ашкро рухсат.

мисраъи дигар:

Ба мулки Ачам рагбати шох хост.

чахорум ба маънии микдор, чунон
ки байт:

Ба чав меситонад зи дехкони пир,
Ба ман мефиристад ба девони мир.
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панчум ба маънии барои, чунонки 
мисраъ:

Ба дидори мардум шудан айб нест...

мисраъи дигар:

Ба тавофи Каъба рафтам ба харам
рахам надоданд.

ш аш ум барои тако бул , байт:

Ба обдории лаълат яке нахохад буд. 
Агар *азор акик аз Яман шавад

пайдо.

хаф тум барои тавоф ук, чунонки 
мисраъ:

Рамин мабош чу коре ба муддаои
ту нест.

мисраъ:

Мутриб бигу, ки кори чахон шуд ба
коми мо.

хаш тум  барои курб , чунонки мис
раъ :

Тамаъ бурд шухе, ба сохибдиле.

мисраъи дигар:

...Ки фардо ба довар бувад хусравй.

мисраъ:

Уро ба ману маро ба у бозрасон.

н ухум  барои сабаб , чунонки байт: 

Ба чурми ишки туам мекушанду
равроест,

Ту низ бар лаби бом о, ки хуш
— тамошоест.

д ах у м  барои таш бех, чунонки байт:

Лутфаш ба бахори шодмонист, 
Ка^раш ба самуми ме)(ргонист.

мисраъ:

Ба *усни сурати у  бар замин.
нахохад буд.

мисраъ:

Ба сурати ту буте камтар офарид худо.

ёздахум  ба маънии иваз, мисраъ:

Падарам равзаи ризвон ба ду гандум
бифурухт.

байт:

На пархезгору на донишваранд,
Хамин бас, ки дуньё ба дин мехаранд.

мисраъ:

...Ки илму адаб мефурушад ба нон.

д уво здах ум  барои касам , чунонки 
байт:

Зи абрувони ту беихтиёр метарсам,
Ба Муртазо, ки аз ин Зулфакор метарсам.

сездахум  барои таям м ун  ва  тавас- 
сул , чунонки рубоъй:

Ё раб, ра рисолати расулуссаклайн,
Ё раб, ба разокунандаи бадру хунайн, 
Исьёни маро ду хисса кун дар арасот, 
Ниме ба Хасан бибахшу ниме ба

Хусайн.

чахордахум барои истионат, чунон
ки мисраъ:
Ба чавгони хидмат тавон бурд гуй. 

мисраъ:

Ба лашкар тавон кард ин корзор. 

мисраъ:
Тоза месозам ба нохун боз доги хешро.

п онздахум  барои сила ва  иттисол, 
чун: ран г  ба  ран г  ва  дам ба  дам j 
ш онздахум ба маънии зери, чунон
ки: б а  теги, ба маънии зери тег, 
байт:

Чунин то ба микдори хафтод мард 
Ба тер омад аз румиён дар набард.

мисраъ:
...Киро пои хотир дарояд ба санг.

хаф дахум  барои ofo3, чунонки мис
раъ:

Ба номи чахондори чонофарин...

агарчи дар  х ак и кат  ин бои истио
нат аст, лекин чунки баъди хазфи 
чумлаи м утаалли каи  худ , ки «иб- 
тидо м екун ам » аст, дар  ибтидои 
калом вокеъ  ш уда, лихозо мачозан  
бои ибтидоия ва  бои ороз гуян д ; 
х аж д ах у м  ба маънии рух в а  самт, 
чунонки мисраъ:

Ба гардан фитад саркаши тундху.

н уздахум  бои изофй ва  он маонии 
изофат ди хад , мисраъ:

В-ар зар дорй ба зур му*точ най.

бистум ба маънии лоик, чунонки 
Соиб гуяд , байт:

Соиб кунун, ки дард ба дармон
намондааст,

Он без;, ки ро*и чораву тадбир наспарем.
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яъне дард кор ба халокат расони- 
да, лоики муолача намонда; бисгу 
якум  ба маънии аз, чунонки байт:

Ба тан буё кунад гулхои тасвири
нихолиро, 

Ба по бедор созад хуфтагони накши
колиро.

байт:
Хофиз ба худ напушид ин хиркаи

майолуд,
Эй шайхи покдоман, маъзур дор моро!

яъне аз худ напушид; бисту д ув 
вум ба маънии дар, чунонки мис-i 
раъ:

Дашном ба ман додй шаккар ба
дахони ту.

бисту севвум ба маънии бар, чу
нонки байт:

Он шамъро гузар ба губорам фитодааст, 
Парвона чун саман ба мазорам

фитодааст.

мисраъ:
Мушти обе ба руи гафлат зан.

бисту чахорум ба маънии ро, чу
нонки мисраъ:
Ба доро надод он чи додй нухуст. 

мисраъ:
Ба зулфаш чун ди*ам, эй орзу, дил?

бисту панчум зоида; ва он дар ав- 
вали асмои хуруфи мафтух меояд 
ва дар ибтидои афъол аксар чо 
максур ва баъзе чо мазмум. Мисо
ли бои зоидаи мафтуха бар исм, 
мисраъ:

Он цатраам, ки чарх б а д у р  афганад
маро.

мисраъ:
Ба танхо надонист руи рахе.

мисоли бои зоидаи мафтуха бар 
харф, мисраъ:

Ба чуз ин нукта, ки Хофиз зи ту
нохушнуд аст...

мисоли бои зоидаи максур бар мо- 
'  зй ва амр ва музореъ, чунонки: 

бирафт ва би гир  ва бирав ,  мисраъ:
В-ар ба сахтй бимирад андар гор.

мисоли бои зоидаи мазмум бар мо- 
зй ва музореъ ва амр, чун; бигуфт

ва б и к ун а д  ва бихур.  Ва дар ара
бй барои чамеъи маонй максур ме
ояд. Ва ин харф гохе ба вов бадал 
ш авад, чун: барн о  ва варно  ва в о з  
ва б о з ;  ва ба фо, чун: з а б о я  ва 
зафон;  ва ба мим, чун: г у ж б  ва 
ружм; ва ба кофи арабй ва форсй, 
чун: бола  ва гола  ба маънии навъе 
аз чувол; ва ба хои хавваз, чун: 
ба вш  ва %авш ба маънии карру 
фар.

БОБ v lj. дар арабй дарвоза ва номи 
китобе; ва дар туркй ва форсй ба 
маънии шоиста ва баробар ва дар- 
хур ва лоик ва ба маънии бора ва 
хак, чунонки гуянд: дар  б о б и  фулон, 
яъне дар хаки фулон (аз «Мунта!- 
хаб» ва «Бурхон» ва «Латоиф»).

БОИБ г у ш а и  о л а м  м о б а й н и  M a F -  
р и б  в а  ш и м о л ;  в а  и н  л а ф з и  х и н -  
д и с т .

БОБУЛАБВОБ v tj. сархадест
ба мулки Хазар ва он аз махалли 
инкитоъи чибол аз Каён то дарьёи 
Хазар садде аз сангу чуна ва охан 
ва арзиз кашндаанд ва дар миёни 
сад (д ) ба чихати омадшуди каво- 
фил, ки аз Эрон ба Туркнстон ё аз 
Туркистон ба Эрон бошад дарвозаи 
калон аз охан насб намудаанд. Ба 
вакти хочати мурури кавофил нч- 
гахбононн подшохи Эрон он дарво- 
заро мекушоянд ва боз мукаффал 
намоянд; ва инро дарбанди Хазар 
хам мегуянд (аз таворих ва райра).

БОБИ КАССОБ i_>La3 i_jL> довеет аз 
куштй ва он якборагй ба зур кал 
ла ва гардани харнфро кач карда 
бар замин задан аст, чунонки кас- 
соб чахорпояро бар замин меза- 
над.

БОДИ Ч.АНУБ бодест мухо-
лифи мизочи одамй, чунонки дар 
кутуби тиббия мазаммати он бись
ёр мастур аст.

БОБАТ ломки ва сазоворй ва
ба маънии лоик ва сазовор низ 
омада; ва ин масдари чаълист (аз 
«Бахори Ачам» ва гайра).

BOFOT чамъи  бог, ба таври
арабй; ва номи махаллае дар Ис- 
фахон, ки аксар сокинонаш ринду 
авбош буда бошанд (аз «Шархи 
Гулкуш тй»).

БОЛИШТ o i lb  он чп ба вакти хоб 
зери cap ниханд; ва ин мазид алай-
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хи болиш аст, ки ба маънии такья 
шухрат дорад (аз «Бурхон»); ва 
болишти пил он чи микдори такьяи 
калон аз пунба рост кунанд ва пи
ли навгирифторро ба он бовалй ди- 
ханд (аз «Ш арад Кнрон-ус-саъ- 

| дайн»).
БОЛИНПАРАСТ шахси шал

ва бекори оромдуст, ки cap аз бо- 
лин натавонад бардошт (аз «М ус
талахот»).

БОЙ ИСТ o ~j,4 ба маънии хочат ва 
ниёз ва лавозими чизе (аз «М а
дор»).

БОДДАСТ мусриф ва касе ки
молро чалд харобу парешон кунад; 
ва ба маънии муфлис низ омада 
(аз «Бурхон» ва «Рашидй» ва «Ча- 
роги хидоят»).

БОЗХОСТ j i  jL> талаб ва чусту- 
чу ва муахиза ва вопас гирифтани 
чизе.

БОЗЕФТ o ib jb  ба. маънни харидан.
БОРУД ва БОРУТ j  дар

асл ба маънии шура аст; ва ба 
маънии даруй туфанг мачоз  аст, 
зеро ки чузви аъзами он шура бо
шад (аз «Бахори А чам»).

БОД ДАР МУШТ оА* у  бехо- 
сил ва тихидаст; ва ба маънии бе- 
хосилй ва тихидастй (аз «Бурхон»).

БОДИ БУРУТ ^>лу такаббур ва 
рурур; ва ба маънии лоф низ (аз 
«Бурхон» ва «Сурурй» ва «Л ато 
иф»),

БОЛОДАСТ харнф ва голиб;
ва ба маънии хар чизи нафис ва 
бехтар ва комил; ва ба маънии 
садри мачлис (аз «Бурхон»),

БОИС барангезанда.

БОХ.ИС ковандаи замин ва ко- 
 ̂ вандаи сухан (аз «М унтахаб»).

БОН, 2 .Ц заре ки аз савдогарон ба 
тарики махсул мегиранд; ва заре 
ки подшохи голиб аз маглуб гирад.

БОДЛИЧ, навъе аз туп, ки ола-
*  ти чанг аст (аз «Чарори хидоят»);

зохиран бодлич муарраби  бодлиш 
аст ва бодлиш (ба доли мухмала 
ва касри лом ва шини муъчама) 
дар туркй тупро гуянд, чунонки 
дар луготи туркй мастур аст.

БОД САН Ч г 1*»-51-! хомтамаъ ва кори 
бефоидакунанда.

БОДИ МАСЕХ cs-* *Ц киноя  а з  да- 
ми Масех, ки амвотро хаёт мебах- 
шид.

БОДИ СУРХ t j “ маразест маъ
руф.

БОД маънии аввал маъруф аст; 
ва номи рузй бнсту дуввум  аз хар 
мохи шамсй; ва ба маънии калом 
ва сухан ва мадх ва оху нола ва 
тезу тунд; ва номи ганче аз ганч- 
хои Хусрави Парвез; ва нахват ва 
такаббур; ва калимаест барои дуо 
ва бад-ин маънй мухаффафи бувод 
аст ва бодо мазид алайхи бод аст; 
ва номи фирншта; ва номи маразе, 
ки аз фасоди хун пайдо мешавад 
ва тан аз он мепошад; ва ба маъ
нии чушишн хун, ки онро сурхбод 
низ гуянд (аз «Бурхон» ва «Ч а
хонгирй»); ва бод ба маънии сада- 
ма низ омада, чунончи б о д и  даш -  
ном  ва б о д и  тир ва б о д и  силй  ва 
б о д и  хома ва б о д и  тозиёна ва б о д и  
рикоб  ва б о д и  туфанг ва б о д и  
шамшер  ва б о д и  раму  ва Райра (аз 
«М усталахот» ва «Бахори А чам»).

БОРИД ■>->4 дар арабй ба маънии 
сард ва сардикунанда; ва форсиён 
ба маънни бемаза ва нохуш оранд; 
ва мачозан  ба маънии иннин, ки 
бар зан кодир набошад (аз «Бахо
ри Ачам» ва райра).

БОДОВАРД \ «Ь 4  номи ганчи дув 
вум аз хашт ганчи Хусрави Пар
вез; вачхи тасмияаш ин аст, ки 
кайсари Рум аз хавфи Парвез чанд 
киштй аз молу зар пур карда ба 
чазира мефиристод, боди мухолиф 
он киштихоро ба суи мулки Пар
вез оварда, лихозо он молро ганчи 
бодовард ном карданд; ва низ но
ми бутан хордори сафедранг; ва 
номи навоест аз мусикй (аз «Р а 
шидй» ва «Бурхон» ва «Кашф» ва 
«М адор»),

БОРБАД Oijb номи мутрибе аз му* 
каррабони Хусрави Парвез буд ва 
дар фанни мусикй махорати азим 
дошт; ва ин мураккаб аст аз бор, 
ки ба маънии дахл ва рухсат аст 
ва бад (билфатх) ба маънии худо- 
ванд ва доранда. Чун Парвез уро 
хукми духули мачлис ба чамеъи 
авкот дода буд, лихозо ба ин ла
к ав  м улаккаб гардид (аз «Раши-

>
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дй» ва «Кашф» ва «Б урхон»); ва 
сохиби «Бурхон» навишта, ки ба 
замми м уваххада ва фатхи он низ 
дуруст бошад. Ва дар «Рашидй» 
навишта, ки замма (яъне Борбуд)* 
хатост.

БОСАУД кунияти Абулхасани
Хараконй рахматуллохи алайхи (аз 
«Латоиф »),

БОЯЗИД ^ЧУ.Ч кунияти яке аз ав- 
лиёи кибор, ки акмали вакт буданд 
ва мавлиди эшон шахри Бастом 
аст.

БОЗУБАНД масолехн хар
чиз, чунонки риштаи тасбех ва да- 
вол ва амсоли он барои шамшер.

BOFH МУРОД £4 борест дар 
Хирот.

БОКИР уЦ  марди бисьёрилм ва 
бисьёрмол ва шери дарранда; ва 
лакаби имоми панчум, ки писари 
имом Зайнулобидин алайхимусса- 
лом буданд (аз «М унтахаб»),

БОДФАР > 4  яке аз бозичахои ат- 
фол, ки ба хиндй онро пхиркй гу 
янд ва онро аз кораз месозанд. Ва 
баъзе навишта, ки чарме бошад 
мудаввар ба ду  сурох, ки ба риш
та суфта ба ду  даст дар кашокаш 
оранд.

БОР j4  ин лафз чанд маънй до
рад: аввал номест аз номхои хак 
таоло; дуввум  пуштаи харвор ва 
анбор; севвум бузургй; чахорум ги- 
ронй; панчум бузург ва некукор; 
шашум насиб; хафтум рухсат ва 
дахл; хаштум бех ва буни дарахт; 
нухум муродифи кор; дахум карат 
ва мартаба; ёздахум боргох; дувоз- 
дахум  бисьёрни хар чиз ва чои ан- 
бухи хар чиз чун з а н г б о р  ва д а р ь -  
ё б о р ; сездахум самар ва меваи хар 
дарахт; чахордахум хамли занон; 
понздахум раш ва омезиш, ки дар 
муш ку заъфарон кунанд; шонзда- 
хум сози мутрибон; хафдахум бо- 
ранда ва амр аз боридан (аз «Ча- 
хонгирй»); ва маонии ин лафз бись-

ч ёр аст. Чун баъзе аз он дар кутуби 
мутадовила мустаъмал нашуда буд, 
тарк кардам. Ва ба арабй бор(р) 
(ба ташдиди ро) ба маънии некукор 
(аз «М унтахаб»); ва дар «Чароги 
хидоят» ва «Бахори Ачам» бор ба 
маънии шохи дарахт навиштааст.

БОБОКАПУР j j i ?  44 номи шахсе ки 
факири бангнуш буд.

БО\УР j y  4  ба маънии сахтии гар- 
мо дар мохи тамуз; ва айёми му- 
каррарии он хашт руз аст аз нуз- 
дахуми тамуз то бисту шашуми мо
хи мазкур. Ва ин хашт руз агар 
барояти гармй бигзаранд, аломати 
арзонист ва агар ба сардй бигза
ранд, аломати кахт  бошад. Ва наз
ди баъзе ин лафз маъхуз аз бух- 
рон, ки ба маънии хукм бошад, 
яъне хашт рузи мазкур хокиманд 
бар ахволи хашт мох аз аввалч 
амурдод то охири исфандормуз (аз 
«Бурхон» ва «М унтахаб» ва «С у
рох» ва «Латоиф »); ва аксари ахли 
лурат ва баъзе шорехини касоиди 
Урфиро дар тахкики ин лафз хато 
вокеъ шуда.

БОРГИР 4 ба маънии аспу шу- 
тур ва гов (аз «Бурхон»).

БОДГИР j t s’J 4 дарича ва равзане, 
ки барои бод дар хона созанд; ва 
хонае, ки аз хар чахор тараф бод- 
гир ба чихати вазидани бод дошта 
бошад.

BOFH НАЗАР jb  номи борест 
дар Кирмон на дар Исфахон (аз 
«М усталахот»).

БОХИР у 4  ба маънии равшан ва 
зохир (аз «М ун тахаб»).

БОХТАР _г»4 ба маънии машрик 
аксар аст ва гохе ба маънии мар- 
риб низ меояд. Ва лафзи бохтар 
мухаффафи  боахтар аст. Ва ахтар 
офтобро гуянд ва мохро низ ахтар 
мегуянд; ва ба маънии мулки Ху- 
росон ва навохии Кандахор (аз 
«Рашидй» ва «Бурхон» ва «М уай
ид» ва «М адор» ва «Чахонгирй» ва 
«Кашф» ва «Шархи Хоконй»).

БОВАР j j4  ба маънии эътибор кар
дан ва кабул доштан; ба лафзи 
к а р д а н  ва уф т одан  ва доштан  мус
таъмал (аз «Бурхон» ва «Бахори 
А чам»).

БОЗОР -.04 зохиран дар асл абозор 
буд, зеро ки дар чунин чохо аксар 
аз атъима ва абохо мефурухтанд. 
Ва ба мурури айём ба маънии мут- 
лаки чои фурухтан истеъмол ёфта. 
Ва бозори тез ва гарм ва роич аз 
сифоти уст; ва мукобили инхо бо
зори ганда ва афсурда ва шикаста 
ва баста ва райри роич. Ва лафзи
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бозор ба маънии суд дар муомала 
ва равнак, ва ривоч низ омада (аз 
«Бахори Ачам»),

БОБУР номи подшохе, ки чадди 
Акбар буд. Ва ба чахор восита на- 
бераи шох Темури сохибкирон бо
шад.

БОД ИР .р Ч шитобанда (аз «Л ато
иф»).

БОДОМИ ЗАНЧИР (ЬЬ тук-
маи халк,аи занчир (аз «М устала
хот»).

БИЛЪИШЙ ВАЛ-ИБКОР j
ба маънии шом ва бомдод.

БОЗ jL> масофати хар д у  дасти фа- 
рохкарда аз сарангушти дасте то 
сарангушти дасти дигар, ки ба тур
кй онро кулоч гуянд; ва ба маънии 
такрор ва муовадати коре; ва ба 
маънии кушода ва нишеб ва тамиз 
ва тафрика ва чониб ва гузаргох; 
ва ба маънии чудо ва номи тоири 
шикорй ва шароб ва бочу хироч; 
ва ба маънии баргаштан ва сигаи 
амр аз бохтан  ва б о з и д а н .  Ин ха 
ма сездах маонй шуданд (аз «Бур
хон» ва «Чахонгирй» ва «Раш идй»), 
Ва муаллиф гуяд  харчанд ки лаф
зи боз ба маънии вакт ва хангом 
дар кутуби лугат наёмада, магар 
дар кутуби дарсии форсй, мисли 
Зухурй ва Абулфазл ва F a f t p a ,  чанд 
чо вокеъ шуда, чунончи бар мута- 
таббеъи мутааммил пушида нест; 
ва дар лафзи дерёз (харфи чахо
рум ёи тахтонист) баёнаш дар ма- 
халли худ хохад омад.

БОХАРЗ j бар вазни номард; но
ми касабае аз Хуросон; ва номи 
гушаест аз чихилу хашт гушаи му- 
сикй (аз «Рашидй» ва «Бурхон» ва 
«Чахонгирй»).

БОРИЗ j jb  ба маънии зохир ва пай- 
дошаванда ва ошкоро.

БОРОНГУРЕЗ е)ЬЦ он чи аз чу
бу хишт мисли соябон созанд, ба 
хиндй чхачча гуянд (аз «Шархи 
Кирон-ус-саъдайн»).

БОРАНДОЗ Jlo iljb  фурукаш шудан 
ва маком гузидан (аз «М устала
хот»),

БОЛУС ба маънии кофури мар- 
шуш, яъне кофуре, ки чизи дигар 
ба фиреб дар он омехта бошанд

(аз «М уайид» ва «Рашидй» ва 
«Бурхон» ва «М адор»),

БОС ба маънии хавф ва бим ва 
азоб ва сахтй ва кувватн чанг ва 
далерй (аз «Кашф» ва «Канз» за 
«М унтахаб»),

БОИС tr J4 сахт мухточшаванда ва 
дарвеш (аз «Латоиф»),

БОБОХАМС ьг^ЦЦ номи масхара.
БОШ (^Ч дар туркй ба маънии cap, 

ки ба арабй раъс гуянд (аз луго- 
ти туркй).

БОЗИГУШ J -A J 4  ба маънии шуху 
шанг; ва тифле ки гуш бар овози 
бозии тифлони дигар дорад. Ин 
лафз ба кофи арабй хатост (аз 
«Бурхон» ва «Чарори хидоят» ва 
«Чахор ш арбат»).

БОКЛАТМИШ er- ^ Ч  лафзи туркист, 
ба маънии дидашуда. Бок ба маъ
нии дида ва лом аломати мачхул 
ва миш аломати мафъул ба чои \о, 
ки дар охири сигаи мозй ва мафъ
ул оранд, чунончи дар гуфта  ва 
рафта ва гашта.

БАХМИШ i r “ -4 дар туркй ба маъ
нии дида, ки сираи мозист.

БОДИ РИШ ГУРУР ва лоф (аз
«Латоиф»),

БОДФУРУШ J - i j b s b  хуш омадгу ва 
лофзан; ва дар Хиндустон лакаби 
кавмест, ки онро бхат гуянд; ва 
онро бодхон низ номанд ва хамин 
сахех аст (аз «Бахори А чам»),

БОЛИШ J - i b  такья, ки зери c a p  ни- 
ханд; ва ба маънии болидагй ва 
афзоиш (аз «Бурхон»); ва дар «Ч а- 
водир-ул-хуруф» навишта, ки бо- 
лиш ва болин такья, ки онро зери 
c a p  ниханд маъхуз аз бол, ки ба 
маънии пархои бозуи муррон аст. 
Чи дар асли вазъ аз пари MypFOH 
меогандиданд. Ва дар лафзи аввал 
шини муъчама ва дар лафзи сонй 
ёи тахтонй ва нун барои нисбат 
аст ё он ки маъхуз аз болидан, ба 
маънии афзудан. Чун зери c a p  ни- 
ходани такья мучиби афзоиши хоб 
аст, лихозо ба шини нисбат онро 
болиш гуфтанд.

БОСИТ J*~4 фарохидиханда; ва яке 
аз асмои илохй.

БОДИ ШУРТ Aji-54 боди мувофик; 
чун шурт (биззам) дар асл ба маъ-
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нии нишон ва аломат аст, боди му- 
вофикро, ки боди шурт гуянд аз 
админ чихат аст, ки аломати равон 
шудани чпх,оз ва дур шудани ту- 
фон аст (аз «М адор» ва «Рашидй» 
ва «Латоиф» ва «Сироч-ул-лурот»); 
ва сохиби «Таърихи вилоятнома», 
ки ба шахри Ландани доруссалта- 
нати Ингриз рафта буд, чунин на
вишта, ки боди шурт боди нарм 
аст, чун насими мувофик,, ки баъди 
фуру шудани туфон вазидан гирад. 
Ба ин бод агарчи ахли чихозро 
баъди тасдеъоти туфон рохате хо- 
сил ш авад, лекин дар равиши чи- 
хоз кусур рох ёбад, зеро ки чихоз 
хар кадар  ки зудтар ба манзили 
максуд равад, бехтар аст.

БОЪ £1j. микдори дароз кардани хар 
д у  даст (аз «М ун тахаб»).

БОЛУР паймонаи шароб.
БОЗИР f jb  равшан ва толеъшаван- 

да (аз «М унтахаб»),
БОР £4 маъруф аст; ва муштарак 

аст дар арабй ва форсй. Дар ар а
бй чам ъи  он 6hfoh, чунонки тичон 
ва нирон чамъи  точ ва нор; ва бо
рот низ омада (аз «Бахори А чам»); 
ва дар туркй 6of ба маънии банд, 
ки аз он чизеро банданд.

БОРИК, 6 ->Ц равшан ва тобон.

БОСИК, j -Ц дароз ва боланда, аз 
бусук,, ки ба маънии болидан ва 
дароз шудан аст (аз «Сурох» ва 
«К ан з» 'в а  «М унтахаб»),

БОСИЛИК, лафзи юнонист; ва
он рагест машхур ва маънии луга- 
вии он подшохи азим аст, чаро ки 
ин par аз дилу чигар рустааст (аз 
«Бахр-ул-чавохир»У; ва ачаб, ки ба 
туркй хам бошлиц (ба шини муъ
чама ва касри лом) ба маънии 
подшох ва амир ва сардор аст. Ва 
дар ин хар ду  лафзи юнонй ва тур
кй тавофуки лисонайн аст ба андак 
фарк..

БОЛОЧОК, ба маънии ролнб
ва хоким ва забардаст ва боло ва 
сохиби баландй, мукобили зерчок,, 
ки ба маънии маглуб ва махкум ва 
фармонбардор бошад (аз «Чароги 
хидоят» ва «Чахор ш арбат»).

БОДИ ФАТК 4Ч маразест, ки 
хоя бузург шавад.

БОРБИГ ба маънии амири
аъзам, ки у  хар вак,т ки хохад ба 
даргохи подшох бор ёбад. Ва ин 
мураккаб аст аз бор, ки ба маънии 
дахл аст ва аз биг ( Л  билкаср), 
ки мухаффафи  бег ( “% )  аст, ба 
маънии сохиб ва амир. Ва ин лафз- 
ро ба фатхи бои сонй (яъне бор- 
баг)*  низ навиштаанд, ки баг (бил
фатх) ба маънии амир ва сохиб 
аст дар туркй. Ва ин лафз ба маъ
нии арзбеги, ки арзи мардумро ба 
хузури подшох мебарад низ омада 
(аз «Кашф» ва «Шархи Кирон-ус- 
саъдай н»).

БОБАК ■^4 номи подшохи поре, ки 
чадди модарии Ардашер ибни Со- 
сон аст. Ва баъзе гуянд, ки номи 
муаббире, ки Сосонро башорати та- 
валлуди Ардашер дода буд (аз 
«Рашидй» ва «Каш ф »); ва дар 
«Бурхон» навишта, ки бобак ба 
маънии амии ва устувор ва номи 
подшохе, ки Ардашер духтарзодаи 
у буд. Ва ба маънии парваранда 
ва тасрири боб, ки ба маънии па
дар бошад. Ва ин тасгир барои 
таъзим аст. Ва сохиби «Чавохир- 
ул-хуруф» навишта, ки дар бобак 
коф барои тафхим ва таъзим аст.

БОСАК «гЬЦ ба маънии дахандара. 
ки ба хиндй онро чамохй гуянд; ва 
назди муваррихини хунуд номи 
подшохи морон.

БОЛ J 4  аз китф то сари нохун; ва 
баъзе гуянд аз шона то оранч ва 
бозуи MypFOH ва навъе аз мохни 
бузург ва амр аз болидан; ва ба 
арабй ба маънии дил ва чон ва 
хол ва фарохии айш ва шаъну аза- 
мат; ва ба туркй асалро гуянд (аз 
«Бурхон» ва «Латоиф» ва «М унта
хаб» ва «Кашф» ва «М адор» ва 
«М уайид»).

БОБ ИЛ J j.4 номи шахри кариби Ку- 
фа; ва ба замми бо (яъне Бобул)* 
гайри фасех (аз «М уайид» ва «Б ур
хон» ва «М ун тахаб»); ва дар «М ус
талахот» навишта, ки номи ша\- 
рест аз Ирок, ва дар он чо чохест, 
ки Хоруту Морут дар он муазза- 
банд: колу изза ва чалла бибобила 
Х,орута ва Морута. Ва баъзе ахли 
лурат ба замми севвум (яъне Бо
бул)* низ навиштаанд ва шуаро 
хам оварда, Зухурй гуяд , байт:
Дар Дакаи он чашм пайдо мешавад, 
Бочхохи сохирони Бобул аст.
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Салим гуяд , байт:

Дар рахи ишк, эй дил, аз сехру
фусун эмин мабош,

Хонаи х;ар мури ин сахрой чохи
Бобул аст.

бинои кофияи хар ду  газал бар 
замма аст.

БОК.ИЛ J>4 тарафуруш ва номи 
марде, ки бароят кундзабон ва ах- 
мак. буд (аз «К ан з»); ва дар «М ус
талахот» ва «Бахори Ачам» навиш
та, ки кудаки нишони риш баро- 
варда; ва номи шахсе ки ба хумк 
машхур буд; ва сухане, ки ба ко- 
хилй ва дармондагй баён шавад.

БОЗ ИЛ J j 4  шутуре, ки ба соли ну
хум дарояд (аз «М унтахаб»),

БОЗИЛ ба маънии бахшанда ва 
сахй (аз «М унтахаб»),

БОС ИЛ J - 4  далер ва баходур (аз 
«М унтахаб»),

БОЛИШТИ ПИЛ J *  o iJL , он чи дар 
авоили хол барои омухтани пили 
мавгирнфтор аз пунба ба микдори 
такьян калон рост кунанд ва бова- 
лй диханд (аз «Шархи Кирон-ус- 
саъдайн»):

БИАИЙИ Х.ОЛИН JU  лЦ ба маънии 
ба хар хол; бидон ки бо чорра аст 
ва аййи исми истифхомияи мачрур 
ва музоф ва холин музофилайх. Ва 
аййи гохе мадхули худро ом мегар
донад, чунончи хам дар ин чост.

БИЛРУДУВВ ВАЛ-ОСОЛ з  jo ilb  
JUTJI ба маънии бомдод ва ша- 
бонгоххо.

БИЛИСТИКЛОЛ jS fc -  Ч1Ц биззот ва 
биловосита ва танхо ба коре исто- 
дан.

BOFH И АС ИМ |»̂ -j £4 богест дар 
Кашмир (аз «Чарори хидоят»),

БОМ |*Ц тарафи берунии сакфи хо
на; ва ба маънни субх ва пагох; ва 
дар ин сурат мухаффафи  бомдод 
аст (аз «Бурхон»).

БОДУШНОМ |-Uij4 мукаддимаи чу- 
зом бошад (аз «Раш идй»),

БОН с>4 номи дарахтест; ва номи 
хушбуй ва мушкбедро низ гуянд 
(аз «Бурхон»); ва тахкик, ин аст, 
ки бон дарахтест нозук ва хушна- 
мо, ки аз тухми он равран гиранд

ва бисьёр нофеъ ва хушбу бошад. 
Ва он дарахт дар мулки Араб ру- 
яд  ва дар Хнидустон набошад. Ва 
он чи баъзе навишта, ки бон ба 
маънии дарахти сахчана аст ва 
баъзе гуянд, ки дарахти бакоинро 
номанд; ин хар ду  ралат аст (аз 
«М унтахаб» ва «Хиёбон»); ва дар 
форсй ба маънии ранг ва лавн ва 
ба маънии доранда ояд, чун фил- 
бон; ва  дар хиндй бон чизест, “ч 
ба борут пур карда ба мадади 
оташ бар фавчи мухолиф андозаш,. 
Ва он ба шакли хавой бошад, г  и 
оташбозии маъруф аст. Зохиран 
номаш аганбон аст, чи бон дар 
хиндй тирро гуянд ва аган ба маъ
нии оташ.

БОСТОН в>1*-4 ба маънии кадим ва 
гузаш та ва ба маънии кухна; ин 
лафзро ба бои форсй (яъне пос
тои)* хондан хатост (аз «Рашидй» 
ва «Кашф» ва «Бурхон» ва «Ч а
хонгирй»),

БОБЗАН с>*4 сих, ки бар он кабоб 
бирьён кунанд (аз «Рашидй» ва 
«Сурурй»),

БОЗАРГОН b>UjJ4 ба маънии сав- 
догар; ва ин мухаффафи  бозоргон 
аст. Ва мураккаб бошад аз лафзи 
бозор, ки маъруф аст ва аз лафзи 
гон, ки барои лаёкат ояд. Пас маъ
нни бозоргон касе ки лоики бозор 
бошад ва он савдогар аст. Ва ка- 
соне ки ба замми зо (яъне бозур- 
гон)* хонанд хатост (аз «Кашф» 
ва «Б урхон»); ва дар «Бахори 
Ачам» навишта, ки бозоргон чам ъи  
бозора, ки ба хои нисбат, ба маъ
нии касе ки дар бозор нишинад. 
Ва бозаргон (ба фатхи зои муъча- 
маи арабй) мухаффафи  бозоргон 
ва итлоки он бар шахси вохид аз 
олами мижгон ва дандон, ки чамъи 
мижа ва данд аст ва ба маънии 
муфрад мустаъмал мешавад ва ба 
маънии савдогар м а ч о з  аст.

БОКЛОН с>^4 номи чоест.
БОЗХУРДАН u>aj j “04 мулокй шу

дан ва мукобил шудан.
БОБАКОН cJl*44 мансуб ба Бобак, 

ки номи чадди модарии Ардашер 
ибни Сосон аст. Чу.н Ардашер аз 
Бобак парварнш ёфта буд, ба у 
мансуб шуд; алифу нун барои нис
бат аст. Ва баъзе гуянд, кн Бобак 
номи муаббире, ки Сосонро башо-

8 Риёс-ул-лурот.
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рати таваллуди Ардашер дода буд, 
лихозо ба у нисбат карданд (аз 
«Раш идй»).

БОЗИНЧ.ОН м у а р р а б и  бодин-
гон, таркории маъруф, ки ба хиндй 
беган гуянд (аз «Комус» ва райри 
он).

БОРДОН ба маънии ованд ва
зарф, ки дар он чизе ниханд (аз 
«Бурхон» ва шурухи «Н исоб»); ва 
дар «Рашидй» навишта, ки чувол 
ва хурчй; ва ба маънии сурохй низ 
омада.

БОРДИН o ii j 4 номи шахр (аз «Л а 
тоиф») .

БОЛИН ^ 4  он чи ба вакти хоб зе
ри cap мениханд; дар Хиндустон 
ба такия шухрат дорад. Ва он та- 
рафи сарирро гуянд, ки бад-он та- 
раф cap мениханд; ба хиндй сар- 
хона гуянд.

БОМДОДОН cjWojIj ба маънии бом- 
дод; алифу нун зоида аст, аз ола
ми бахорон ва суб\го\он (аз «Хиё-
бон»),

БОДЗАН с>>4 ба маънии бодкаш, 
ки ба хиндй панкхо гуянд.

БО ХУД БАРНАЁМАДАН 4
cW -J jj  беихтиёр шудан.

БОД ПАЙМУДАН J4 кори
бефоида кардан (аз «Бурхон»).

БОДХОН хушомадгу ва хар-
загу  (аз «Бурхон»).

БОД Д А Р  БУРУТ АФГАНДАН ва 
БОД ДАР САБЛАТ АФГАНДАН

с .  Л ? "* J -3 ^ Ь  j  C j j j j  j *  a b

такаббур ва Fypyp ва лоф задан.
БОХТАН лозим ва мутааддй

хар ду  омада; бозй кардан ё чинсе 
аз кимор ва накди худро дар ки- 
мор ба хариф дода очиз мондан, 
ки ба хиндй харна гуянд.

БА ОБ РАСОНИДАНИ БИНО ва 
РАСИДАНИ БИНО БА ОБ
i_jXj lii Ц) j  Ui бинои
хона мухкам ва устувор шудан ва 
кардан аз чихати амик кандани 
чои бино; ва ба маънии хароб кар
дан низ омада.

БОР И К ШУДАН ^ 4  лорар шу
дан (аз «М усталахот»).

БОРИК РЕСИДАН с ) ^ г >.j  .̂->4 дар 
коре ба гаврн тамом вораендан на

андак-андак ба камоли хубй саран
чой додан (аз «М усталахот»).

БОЗОР ЗАДАН uPj ->1з4 фоидаи хо- 
тирхох гирифтан ва суд ва муома- 
ла; ва судро низ бозор гуянд (аз 
«М усталахот»).

БОЗ КАРДАН ЗЦ чудо наму-
дан ва кушодан (аз «М усталахот»),

БОЗУ КУШОДАН &U*  j j 4  чавон- 
мардй ва саховат (аз «М устала
хот») .

БО КАСЕ ОТАШ ШУДАН J l Т у-Г  Ь
бо у дар хашм шудан.

БОЛО ГИРИФТАН /  ^4 баланд 
шудан ва шахсеро рофил карда чи
зе аз моли у рабудан ва хорич 
кардан; ва ба маънии бардоштан 
ва равнак, ва низом ёфтан (аз «Б а
хори Ачам» ва «М усталахот»).

БОЛИН ШИКАСТАН c*JL: ан-
даке таъзим кардан (аз «М устала
хот»).

БОЗЙ ХУРДАН i*J4 фиреб
хурдан.

БОД БА ДОМОН КАРДАН ^4
с>-£  к и н о я  а з  fypyp ва раъной; 
ва баъзе гуянд, ки иборат аст а »  
амри гайри мумкин ба зухур овар
дан.

БОРАФГАН c£»U4 ба маънии фу- 
рукаш шудан ва маком гузидан 
(аз «М усталахот»).

БОД ДАР КУЛАХ ДОШТАН ^4
j u i »  к и н о я  а з  Fypyp ва нахват 
(аз «М усталахот»).

БОР БАСТАН ^x-j j4  к и н о я  а з  са
фар кардан.

BOFH САБЗ НУМУДАН Зг- £.4
ба маънии фиреб додан (аз «Чахор 
ш арбат»); ва дар «Чарори хидоят» 
ва «Бахори Ачам» 6 o f h  сабз нуму- 
дан ба ваъдахои дуруг фиреб до
дан.

БО САГ ДАР ЧУВОЛ ШУДАН •*- 4
cjiAi jlj/» навъе аз таъзиби муч- 
римон, ки бо саг дар як чувол кар
да мебанданд; ва к и н о я  а з  хамхо- 
на шудан бо мардуми бад (аз 
«Бурхон» ва райра).

ВОЗКАШИДАН ба маънии
навиштан; Абулфазл дар макотиб 
оварда: «В а он ки дар боби боз-
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кашидан фикрае чанд калами на-
мудаанд то охир».

БОЛИ ТАЗАРВ J 4  лаккаи абр, 
яъне порчаи абр (аз «Шархи Гул- 
куш тй »).

БОЗУ j jb  кувват  ва истеъдод.
БОЛИНГУ бодранчбуя (аз

«Б урхон»).
БОРУ j j 4 девори калъа ва хисор 

(аз «Латоиф» ва «Кашф» ва «Б ур
хон»).

БОКУ Л  шахрест кариби Шервон 
(аз «М уайнд» ва Faiipa).

БОЗГУ баёнкунанда.
БОХ.У чубдасте бузург (аз «Б ур

хон»).
БОРИКА чизе ки дурахш анда

бошад; ва м ачо за н  ба маънии рав- 
шанй ва дурахш андагй; чи борица 
маъхуз аз бурук,, ки ба маънии ду- 
рахшидан бошад; ва дар «М адор» 
ба маънни абри бобарк; ва дар 
«М унтахаб» ва «Канз» ва «Комус» 
ба маънии шамшерхо; ва дар «С у
рох» ба маънни шамшери вохид.

БОРА »->4 хисор ва калъа ва дево
ри калъа; ва ба маънии аспи тез- 
рафтор; ва ба маънии каррат оа 
навбат; ва ба маънии хак ва шаън, 
чунончи: дар бораи фулон, яъне 
дар хаки фулон; ва ба маънии ко- 
ида; ва ба маънии буза, ки нашъа 
мекунад (аз «Бурхон» ва «Рашидй» 
ва «Сурурй» ва «Кашф» ва «Л ато
иф» ва «М адор»); ва дар «М уста
лахот» ба маънии дуст хам омада.

БОРУНДА рулулаи пунбаи ман- 
куш (аз «Бурхон»).

БОЛУЪА хавзе бошад кучак-
сари аз андарун фарох, ки оби сах- 
ни хона ва обн мабраз дар он 
чамъ мешавад (аз «М унтахаб» ва 
«М адор» ва «К ан з»); ва дар 
«Кашф» рохи обхона. »

БОДФАРОХ, ва БОДАФРОХ, *1 > >Ц
DljibU j  чазои гунох ва мукофоти 
бадй (аз «Бурхон» ва «М уайид» ва 
«Рашидй» ва «Кашф» ва «М адор» 
ва «Сурурй»),

БОДА шароб; чи бод ба маънии 
рурур омада ва хо барои нисбат 
аст (аз «Раш идй»); ва дар «Б ахо
ри Ачам» навишта, ки бода шаробе

ки хом аз хум бароварда истеъ
мол нумоянд ва бар арак низ ит- 
лок кунанд. Ва ин мансуб ба бод 
аст, чи бод Fypyppo гуянд. Ва хур- 
дани шароб низ Fypyp меорад; ва 
м ачо зан  ба маънии пиёлаи шароб
хурй хам меояд.

BOFPA гирехе, ки дар бандго- 
хи §агал  ё буни рон ба сабаби ва- 
раме ё реше ба хам расад; ба хин
дй уланбха гуянд (аз «Раш идй»).

БОК И РА ба маънии душиза;
ва дар «М адор» ва «Кашф» ба 
маънии зани норасида ва ноболир.

BOF4A бори кучак; ва касоне
ки барича гуянд хатост (аз 
«Кашф»).

БОЛ ИЯ 4 J4 кухна ва кадим (аз 
«М унтахаб» ва «Кашф» в а «К ан з» ); 
маъхуз аз било (билкаср) ба маъ
нии кухна шудан.

БОХА чонвари обист, ки ба хин
дй качхва гуянд (аз «Чахонгирй»); 
ва ин лафзи туркист.

БОКУРА «j/Ц  меваи наврасида, ки 
аввал аз хама афроди навъи худ 
пухта ш уда бошад (аз «М унтахаб» 
ва «Латоиф» ва «Канз» ва гайра).

БОЗНОМА асбоби тачаммул;
ва ба маънии миннат; ва ба маъ
нии тафохур; ва баъзе гумон бур- 
даанд, ки ба рои мухмала (яъне 
борнома)* аст (аз «Рашидй» ва 
«Латоиф »); ва дар «Бурхон» ин 
лафз ба чихати хамин маонй ба 
рои мухмала маркум аст.

БОЛИРА ба маънии комила.
БОД ИЯ 4 jL* сахро ва биёбон; ба ин 

маънй арабист. Ва ба туркй пиёлаи 
бузургро гуянд, чунонки дар луро- 
тн туркй мастур аст.

БОИСТА лоик ва бехтар.
БОЗИРА тулуъкунанда; ва но

ми занест аз наели Од, ки ба хидо- 
яти Юсуф алайхиссалом ба марта- 
баи маърифат расид (аз «М унта
хаб »).

БОТИША сахтгиранда ва хам-
лакунанда (аз «М унтахаб»).

БОДИХИККА ба маънии шах-
ват ва бохи занон; ва ин мураккаб 
аст, чи хикка ба маънии хориш аст. 
Чун бод ва рух дар у рук ва аъсо-
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би андоми зан мумтало мешавад, 
холате мислн хориш ба хам мера- 
сад (аз кутуби тиб ва «М унтахаб»)

БОДИКУЛА(Х) ба маънии
зарбати нимоъ (аз «Чарори х,идо- 
я т » ) ,

БИЛМУШОФАХ.А ба маънни
бо ру ба ру сухан  гуф тан; ва ка - 
соне, ки фо-ро м аксур  хонанд ё 
дар  охир як  х,о менависанд ва  як  
хо мехонанд, хатост. Л оик он буд, 
ки ин лафзро дар  боби мим мена- 
виш там, лекин бинобар м асл ахате  
дар  ин чо навиш та ш уд.

БОДРЕСА чуби мудаввар,
яъне курси чубини сурохдор, ки 
бар сутуни хайма ниханд (аз «Бур
хон»).

БОДОМА кисме аз порчаи на-
фис ва навъе аз абрешуми камина, 
ки хануз онро аз хам накушода 
бошанд; ва ба маънии хиркаи му- 
раккаъ  (аз «Бурхон»).

БОСГУНА ба маънии вож-
гуна.

БОБАКОНА дарича; ва коф
барои тасгир ва она, ки харфи нис
бат аст, зоид (аз «Шархи Хоко- 
нй»); ва дар «Бурхон» навишта, ки 
полигона (ба бои форсй ва лом ва 
кофи форсй) ба маънии боми ба
ланд ва даричаи хона.

БОДОМИ СИЯХ Ч - i*1J4 бодомхое, 
ки бар тобути мурда андозанд; ва 
к и н о я  а з  чашми махбуб (аз «Б а
хори Ачам»)^_

БОЗИЧА •4*>jb он чи бад-он атфол 
бозй кунанд; ва ба хиндй кхилуна 
гуянд. Бозича агарчи дар зохир 
т а ст ри  бозист, маьар тахкик он 
аст, ки калимаи ча дар ин лафз ба
рои нисбат аст (аз «Хиёбон»).

БОРОНЯ (уЬЦ намад ё сакирлотй 
чома ва кулохе, ки дар бориш пу- 
шанд ва ба маънии бориш низ 
омада (аз «М усталахот»); ва дар 
«Бурхон» ва «Рашидй» навишта, 
ки кабилаест аз туркой.

БОЗАНДАГЙ ба маънии
маккорй ва хилагарй (аз «М уста
лахот» ва «Бахори А чам»),

БО ФУЛОН ЧЙ ДОРЙ Ч  О*1 lj.
i j j *  ба маънии бо у  чи хусумат 
дорй (аз «М усталахот»).

БОДАИ РАЙХОНЙ и jt* ij ЬЬ шаро- 
бе, ки дар он аксоми гулхои хуш- 
будор андохта бикашанд.

БОРАГЙ J M  ба маънии асп (аз 
«Латоиф» ва «Чахонгирй» ва «Б ур
хон») .

БОНЙ бинокунанда (аз «М унта
хаб »).

БОДИ ИСО (j-t® *4 дами Исо, яъне 
кама биизниллохи гуфтани Исо 
алайхиссалом.

БОЕЙ (/ 4  бефармон ва аз итоат бе- 
руншаванда.

БОЗЙ lS j4  дар арабй бозро гуянд, 
ки тоири шикорист; ва дар форсй 
сивои маънии маъруф ба маънии 
фиреб ва даго низ омада.

БОДЙ iP 4  огозкунаида ва ба маъ
нии аввали хар чиз (аз «Кашф» ва 
«Латоиф» ва «М унтахаб»).

БОДИЮРРАЪЙ tfljJI iP 4  аввали 
фикр; бидон ки боди исми фоил 
аст аз бидоят, ки ба маънии огоз 
ва аввал аст. Чун инро музоф кар 
данд ба суи арраъй алиф дар дар- 
чи калом афтод ва замма бар ё са- 
кил буд, андохтанд, илтикои сокин- 
айн шуд миёни ё ва лом. £ афтод 
дар талаффуз; магар ин ё-ро дар 
расмулхат менависанд. Ва дар хола
ти чарй низ хамин хукм аст, магар 
дар сурати насб ё-ро хазф наку- 
нанд ва мафтух хонанд.

БОКЙ t/ 4  ба маънии гирьякунанда 
(аз «М унтахаб»).

БОРЙ J j 4 номи хак  таоло; дар асл 
бораун буд; ва дар «Канз» ба маъ
нии офаринанда навишта. Ва дар 
форсй ба ёи мачхул (яъне боре)* 
лафзест, ки барои киллати кабул 
ва истидъои калил ояд.

БОНГИ ХАЛИЛУЛЛОХЙ “̂ 4
У^и! J-JU- куштигирон чун хариф- 
ро аз чо бардоранд ва хоханд, ки 
бар заминаш зананд, ба бонги ба
ланд «аллоху акбар» мекашанд ва 
онро бонги Халилуллохй номанд, 
зеро ки он хазрат аксар дар ни- 
шасту бархост «аллоху акбар» ме- 
гуфтанд (аз «Бахори А чам»).

БОЛЙ UJ4 кухна (аз «М унтахаб»).
БОШЙ цЬ4 дар туркй ба маънии 

сардор.
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БОВАЛЙ уЬЦ мансуб ба Бовал, ки
шахрест чомаи абрешимй дар он чо 
хуб бофанд.

БОДДАСТЙ ба маънии суръ-
ат ва чолокй ва исроф.

BOF4AH СУЛАЙМОНЙ V 4
6 ofh  тилисм, ки ба ш аъбадаву сехр 
ба назар мутахайил гардонанд.

БОК.ИЛОНЙ •̂*4 номи банде ва 
пулест.

БОЧ.Й лафзи хиндй, ба маънии 
хиссаи таом, ки ба такриби шодй 
ё мотам ба хонаи мардум мефирис- 
танд; ва хам лафзи форсист, ба 
маънии хирочй ва бочдиханда; ва 
дар туркй ба маънии хохар ва 
хамшира (аз «Чароги хидоят» ва 
«Бахори Ачам» ва райра).

БОРБАКЙ назорат ва дору-
рагй.

БОЗЙ-БОЗЙ яъне ба бе-
парвой кор кардан (аз «Бахори
А чам »).

Фасли бои м уваххада маъа 
бои арабй ва форсй

BABFO Ц-: ба маънии тутй; ва хар
фи сониро бои форсй (яъне бап- 
f o ) *  низ навиштаанд (аз «Бур
хон»).

БАБР j r i  бар вазни сабр; дарран- 
даест, ки душмани шер бошад (аз 
«М адор»); ва дар «Бурхон» ва 
«Рашидй» навишта, ки бабар (ба 
фатхатайн) чонвари сахроии ша- 
бех ба гурба, ки дум надорад; ва 
ба фатхи аввал ва сукуни сонй, 
даррандаи маъруф ва масмуъш уда, 
ки навъе аз шер аст, ки пашмдор 
бошад. Ва дар «Бахори Ачам» н*а- 
вишта, ки бабар (ба фатхатайн) 
даррандаест аз кисми шер, бубур 
чамъи  он; форсиён ба сукун истеъ- 
мол нумоянд.

БА ПУШТИ ХАМ РАФТАН ^
С* мададгорй кардан ва ма- 

Чозан муфоилатро гуянд (аз «М ус
талахот»).

БА БИНЙ РАСИДАН У
кариби марг шудан ва аз зист ба 
танг омадан.

БА БИНЙ ХАТ БАР ЗАМИН КА
ШИДАН y l- j к а 
моли ачзу фурутанй кардан.

БА ПУСТ УФТОДАН
айбчуии касе нумудан.

БА ПУСТ ГУФТАН су
хан дар парда гуфтан, яъне ба 
рамз ва имо гуфтан.

БА ПАРКОР БУДАН с б а
коида ва конун будан.

Фасли бои м уваххада маъа 
той фавконй

БИТО tlj. ба маънии бигзор; сигаи 
амр аст (аз «Бурхон»).

БАТ(Т) о ;  ба маънии буридан; ва 
аз ин чост бат, ки ба шангарф бар 
сари хар фнкраи наср менигоранд 
ва он ишорат аст ба ин маънй, ки 
фикраи аввал то ин чо катъ  ш уда, 
фикраи дигар шуруъ гардид, то 
лафзи буридан (аз «М унтахаб» ва 
«Л атоиф »); ва бокй аз забоии си- 
кот.

БИТОСОНИД яъне битарсо-
нид (аз «Латоиф»).

БАТАР Л  мухаффафи  бадтар; ва 
ба арабй ба фатхи аввал ва сукуни 
сонй (яъне батр)* буридан ва аз 
бсх баркандан; ва ба фатхатайн 
(яъне батар)*буридадум  шудан ва 
бефарзанд шудан (аз <*Мунтахаб»).

БАТУЛ J j "  хазрати Фотима разиял- 
лоху анхаро аз он лакаб аст, ки 
ба.тл (билфатх) дар лугат ба маъ
нии катъ  аст ва батул ба маънии 
кутуъ  бошад, кн сиган исми фоил 
аст, ба маънии катъкунанда. Чун 
хазрати Фотима котеъи алоики 
дуньё буданд, лихозо батул гуф- 
танд (аз «Латоиф»).

БА ТАН БАРДОШТАН ва БАРГИ- 
РИФТАН вА тахам-
мул кардан номулоим ва макрухро.

БИТЕРА ба маънии балову
офат; ва ба маънии афсун ва фи
реб ва дев (аз «Бурхон» ва «С уру
рй» ва «Латоиф» ва «М уайид»); ва 
дар «Рашидй» ба бои форсй (яъне 
питёра)* ба маънин макрух ва му- 
хиб.

БУТИ РОХ *Ь ‘И  ба маънии мо- 
неъи рох.
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Фасли бои м уваздада маъа 
сои мусалласа

БАС(С) ^  ошкоро кардан ва фош 
кардан ва зухур нумудан (аз 
«Кашф» ва «Канз» ва «М унта
хаб »),

БУСУР At обилаи хурд ва ё донаи 
сурх ё зард, ки аз чушнши хун бар 
андом падид ояд (аз «Кашф»),

БУСУР j y - ‘. цамъи  буера (аз «Кашф» 
ва «М унтахаб»),

БУСРА обилаи кучак (аз «М ун
тахаб »),

Фасли бои м уваххада маъа 
чими арабй ва форсй

БИЧОК 61*: бар вазни китоб; ба 
маънии корд, аз луготи туркй, ки 
бароят муътабар аст. Ва баъзе ни- 
чок (ба нун) навиштаанд; ва дар 
«М усталахот» хам ба бои м увахха
да ва ташдиди чими форсй (яъне 
биччок)* омада.

БИЧИШК ба маънии табиб (аз 
«Бурхон» ва «Рашидй» ва «Чахон
гирй»); ва дар фарханги Нурудди- 
ИИ Хусайн ба касри аввал ва фат- 
хн сонй (яъне бичашк)* ва дар 
«Кашф» ва «М адор» ба замматайн 
(яъне бучушк)*, магар аввал асах 
аст.

БУЧУЛ бар вазни усул ; ба
маънии устухони шитолинг ва пон- 
саи бозии кимор, ки аз устухон ме- 
созанд (аз «Бурхон»); ва дар «М а
дор» бар вазни малул (яъне ба- 
чул)* ва дар «Рашидй» ба фатха
тайн (яъне бачавл)*. Ва ин лафзи 
туркист. Ва дар луготи туркй, ки 
бароят муътабар аст, ба замми бои 
м уваххада ва замми чим ва вови 
маъдулаи райри малфуз вокеъ шу
да ва хамин асах аст.

БА ЧАШМ КАРДАН г ~ .  ин-
тихоб кардан ва вакъ  ва вакор ни- 
ходан (аз «М усталахот»).

БА ЧАШМИ КАМ ДИДАН (S ^
'e>4J хакир ва бекадр донистан 

(аз «М усталахот»),

БАЧОНОМАДА ^1*. нохуш па 
бедимог (аз «Бахори А чам»),

Фасли бои м уваххада маъа 
хои мухмала

БАХ,ИРО//БУХ,АЙРО Ij?*; номи ро- 
хнбе, ки дар рохи Шом он хазрат- 
ро дар айёми тифлй пайгамбари 
охируззамон шинохта имон оварда 
буд.

БАХТ ба маънии холис ва махз 
ва сирф (аз «Кашф» ва «М унта
хаб »),

БУХХАТУССАВТ гириф-
тагии овоз (аз «Х удуд-ул-амроз»),

БАХС кандидан ва ковидани з а 
мин; ва ба маънии тафаххус низ 
мустаъмал мешавад (аз «М унта
хаб» ва райри он).

БАХР дарьён мухит, ки шур
аст; ва чуй бузург (аз «М унта
х аб »); ва м ачо за н  ба маънии ваз
ни шеър ба мушобахати он ки хам- 
чунон ки дарьё муштамил аст бар 
анвоъи чавохир ва наботот ва хай- 
вонот; бахри аруз низ муштамил 
аст бар анвоъи шеър, ё хамчунон 
ки касе дар дарьё афтад хайрону 
саргардон мешавад. Хамчунин касе 
ки дар бахри ашъор афтад ба чи
хати тагйироте, ки дар аркон вокеъ 
аст, мутахайир мешавад, .ки ин чй 
тарйир аст ва чй вазн дорад. Ва 
адади бухури шеър нуздах аст: та- 
вил ва мадид ва басит ва вофир 
ва комил ва хазач ва рачаз ва ра- 
мал ва мунсарех ва музореъ ва 
муктазаб ва мучтас ва сареъ ва 
чадид ва кариб ва хафиф ва му- 
шокил ва мутадорик ва мутакориб 
(аз расоили ар уз); ва дар «М уста
лахот» бахр ба маънии равр ва 
фикр низ омада.

БУХУР чамъи  бахр, хох бахр 
ба маънии дарьё бошад, хох ба 
маънии вазни шеър.

БИХОР _>1*> дарьёхо; ва ин ц ам ъи  
бахр аст, ки ба маънии дарьё бо
шад.

БАХРИ АХЗАР ба маънии
дарьёи сабз; ва сабз будани дарьё 
махзи фарзист ё аз касрати умк 
сабз менамуда бошад. Ва низ Бах
ри Ахзар дарьёест, ки ба чониби 
шаркни он Чин ва ба рарби он 
Яман ва ба шимоли он Хинд ва ба 
чануби он дарьёи мухит. Тулаш ду 
хазор фарсанг ва арз понсад фар-
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санг ва чазоири обод бисьёр дорад. 
Яке аз он Сарандеп аст.

БАХ.РИ МУАЛЛАК, i j J"  киноя  а з  
осмон.

Б ИХ, ИЛ J*-: бахшидани чурм ва афв 
кардани гунох (аз «Латоиф» ва 
«М адор»); ва дар «Бахори Ачам» 
ба маънии муоф омада. Ва муал- 
лиф гуяд , ки чун дар форсй хои 
хуттй наёмада, зохиран бихил лаф
зи арабй бошад. Ва хол он ки дар 
луготи муътабараи арабй, мисли 
«Сурох» ва «К,омус» ва «М унта
хаб» ва райра моддаи бихил ба 
хеч маънй наёмада. Аз ин маълум 
шуд, ки дар асл бахил ( J f . ) буда 
бошад. Ба фатхи аввал ва касри 
хои хавваз (яъне бахил; J f i ) си
раи сифати мушаббаха ба маънии 
тарк кардаш уда ва ба мурод гу- 
зошташуда, м ац о за н  ба маънии му
оф мустаъмал; маъхуз аз бахл 
(билфатх), ки масдар аст ба маъ
нии тарк кардан ва гузоштан ба 
мурод (аз «Сурох» ва «К омус»). 
Пас аз ралати котибони кадим ва 
адамилтифотии ахли тааллум ва 
таълим ба хои хуттй шухрат ги- 
рнфта. ё  он ки дар асл бихил ( J f : ;  
ба касратайн) бошад, сираи амр аз 
хилидан ба маънии гузоштан, ки 
дар баъзе махал ба маънии исми 
мафъул вокеъ мешавад, чунонки 
гузин, ки сираи амр аст ба маънии 
исми мафъул мустаъмал мегардад. 
Пас ба хар такдир ба хои хавваз 
дуруст бошад, магар он ки будани 
хои хуттй ба ибдол бошад, чунон 
ки: дар %ез ва %ол, ки дар асл 
х,ез (3 ? * )  ва х,ол ( J 1* ) буда. Ле- 
кин ин кием даъвии ибдол холй аз 
заъф наменумояд. Ва метавонад, 
ки бахалл (ба фатхатайн ва таш
диди лом аст) ба маънии ба халол 
шудан, чи бои муваххадаи мафту
ха барои зарфият ё маийят бошад 
ба коидаи форсй ва халл (билфатх 
ва ташдиди лом) масдар ба маъ
нии халол шудан, чунонки дар 
«М унтахаб» аст. Сурурй, ки шоре- 
хи «Гулистон» аст ба арабй админ 
тавчехи охир ихтиёр нумуда.

БАХРАЙН сН-У*-! хар д у  дарьёи Рум 
ва Форс; ва номи шахрест дар ик- 
лими дуввум  ба чониби магриб.

БАХ.РИ РАВОН иборат аз
киштй.

БУХ.РОН с>1 jx j  тагйири азим, ки 
дафъатан дар мараз вокеъ ш авад 
аз муковимати табиат бо мараз. Е 
ба суи сиххат каш ад ё ба суи ха- 
лок. Ва ташбех кардаанд табиатро 
ба султон ва маразро ба душман 
ва баданро ба мулк ва рузи бух- 
ронро ба рузи китол. Пас агар дар 
ин руз султон, ки табиат аст, дущ- 
манро, ки мараз аст, аз мулк биро- 
над бухрони томчид гуянд ва агар 
душман ролиб шавад, наузубилла- 
ху  минхо, ва султонро бикушад ва 
мулк фуру гирад, бухрони томрадй 
номанд.

БАХ.РИ КАМОН фосилае, ки
баъди кашидани камон миёни зех 
ва камон ба хам расад (аз «М ус
талахот») .

БАХ.РИ СИЯХ, V  jxj. дарьёи амик 
ва хатарнок.

БУХТУРЙ бу-**. номи шоире аз араб, 
мансуб аст ба Бухтур, ки падари 
кабила аз Тай буд (аз «М унтахаб» 
ва райра).

Фасли бои м уваххада маъа 
хои муъчама

БУХОРО ЬЬЦ номи шахр аз Турон: 
муштак аз бухор, ки ба маънии 
илм аст. Чун дар он шахр уламо 
ва фузало бисьёр буданд, ба Бухо- 
ро мавсум карданд (аз «Латоиф »); 
ва муаллиф гуяд , ки бухор ба маъ
нии илм дар кутуби дигар ба назар 
наёмада.

БАХШО амри бахшидан ва бах- 
шоидан (аз «Раш идй»),

БАХТ бахра ва насиб; ва ин
дар арабй низ омада. Дар асл 
бахш буд ва шини муъчамаро ба 
то бадал кардаанд (аз «Чавохир- 
ул-хуруф» ва «Бахори А чам»),

БАХ £■>. калимаест ба маънии хушо, 
ки ба вакти хуш омадани чизе гу 
янд (аз шархи «Нисоб»),

БАХ-БАХ && ба маънии хушо ва 
офарин; ва ин калимаест, ки ба 
вакти тахеини чизе гуянд (аз 
«М унтахаб» ва райра).

БАХРАД//БИХРАД ĵ>.‘ дар «Лисон- 
уш-шуаро» билфатх ва дар «М а
дор» билкаср ба маънии хушёр; ва
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дар «Бурхон» низ билкаср аст, ба 
маънии доно ва хушёр.

БАХТИ СИФЕД ^  бахти нек.

БАХТБАЛАНД лакаби ами-
ре заминдор.

БАХУР ба маънии хушбу (аз
«М уайид»); ва сохиби «М унтахаб» 
навишта, ки он чи аз он бу диханд; 
ва дар «Бахори Ачам» ва «М адор» 
хушбуие, ки аз сухтани баъзе ад- 
вия хосил ш авад, мисли уд  ва лу- 
бон ва гайра; ва дар «Латоиф» ба 
замматайн (яъне бухур)* атриёти 
сухтани.

БУХТНАССАР j номи подшо- 
хе, ки кофир буд; ва ин мураккаб 
аст аз бухт, ки дар асл бухт ( о » * )  
буд, ба маънии писар ва нассар, ки 
номи бут аст. Чун уро дар холати 
тифли пеши бут ёфта буданд ва 
номи падараш маълум набуд, ли
хозо ба он бут мансуб карданд; ва 
шутури бухтй мансуб ба он подшох 
аст (аз «К омус»),

БАХАР бадбуйдахон (аз шурухи 
«Нисоб»ва «Латоиф»).

БУХОР ->Ц дуд  ва он чи монанди 
дуди борутубат аз оби гарм ва рай
ра бархезад; ва м ачо за н  ба маънии 
тап низ омада.

БАХС ба маънии зари калб,
яъне зари носара (аз «Латоиф »); 
ва дар «Канз» ба маънии нокис ва 
нуксон кардан; ва низ дар «Л ато 
иф» навишта, ки дар форсй ба бои 
форсй ба маънии гудохта ва паж- 
мурда.

БАХШОИШ аз гунох даргу-
заштан (аз «Бурхон»).

БАХШ J -xj ба маънии хисса ва на
сиб (аз «Бурхон» ва «Кашф»).

БАХШ-БАХШ ба маънии
пора-пора.

БАХТ ва ИТТИФОК 6^ 1  j
манфаати касир хосил шудан ба 
касе биловачхи бесаъй ва талош. 
Чунончи мол ёфтани касе дар за 
мни ё дар аснои чох кандидан. Ва 
фарк дар миёни бахт ва иттифок 
он ки бахт хос аст ва иттифок ом. 
чАгар ёфтани манфаати касир аст, 
бахт гуянд ва агар ёфтани чизи бе- 
микдор, чунончи пораи шиша ё по- 
раи зуруфи чинй дар буни чохи

навкандида ёфтан ё пеш омадани 
макрухй, ки дар он чо вучудаш 
мутасаввир набошад, иттифок гу 
янд.

БА ХОМ КАШИДАН f U, дар
пусти дабборатнокарда кашидан, 
чунонки накораро дар пусти гов 
кашанд ё гунахгорро дар пусти хар 
ва саг кашанд (аз «М усталахот»),

Б А Х ШО И Д А Н  ва Б А Х ШОИШ
j  да р махалли та-

раххум ва афв мустаъмал аст, ле
кин ба маънии чуд ва карам хам 
истеъмол кардаанд, магар ба нуд- 
рат (аз «Бахори А чам»),

БАХШУДАН рахм кардан (аз
«Рашидй» ва «Л атоиф -ул-хадоик»  
ва «Бурхон»).

БАХИЯ АЗ РУИ КОР УФТОДАН
j\S j l  ба маънии фош 

шудани роз.
БАХ ИДА бар вазни расида;

пунба ва пашми барзада ва аз хам 
чудогашта (аз «Рашидй» ва «М а
дор» ва «Бурхон»).

БИХРАДЙ i доной (аз «Б ур
хон»).

БУХТЙ J 1* '  навъе аз шутури кавй 
ва бузурги сурхранг, ки аз чониби 
Хуросон оранд. Ва ин мансуб ба 
Бухт аст, ки подшохе будааст ва 
онро Бухтнассар низ мехонанд. 
Подшохи мазкур модашутури араб 
ва наршутури ачамро чуфт сохта 
буд. Натичае, ки аз он хосил шуд, 
онро шутури бухтй гуянд (аз « Л а 
тоиф» ва «М унтахаб» ва «Кашф»).

Фасли бои м уваххада м аъа 
доли мухмала

БУДАЛО тоифаест аз авлиёул-
лох; ва эшон дар хама олам хафт 
тан мебошанд. Ва эшон гайр аз 
абдоланд, чи абдол дар хама ол^м 
хафтод шахсанд (аз «М унтахаб»).

БИДИСТ аз сарангушти кучак
то сарангушти нар, ки ба арабй он
ро вачаб (ба фатхатайн) ва шибр 
(билкаср) номанд ва бахи н дй  бо- 
лишт гуянд (аз «Рашидй» ва «Ч а
хонгирй» ва «М адор» ва «Бурхон»).

БИДОАТ ба маънии ороз ва
ofo3 кардан (аз «М унтахаб» за 
«Точ» ва «К ан з»),



БИДЪАТ чизе нав, ки дар дин
пайдо ш авад ва ба замони расул 
алайхиссалом набуда бошад (аз 
«М унтахаб» ва «К анз»),

БАДОХ.АТ беандеша омадани
сухан ва ногох омадани чизе (аз 
«К ан з»).

БАДАХ.ИЕТ o Laaj зеро ки чун фаг-
ила мансуб ба ёи нисбат мешавад, 
ёи у  махзуф ш авад ва касраи айни 
калимааш ба фатх ибдол ёбад, чу
нончи у а наф й  дар нисбат уаниф а .  
Пас бадахиёт ашьёе, ки илми онхо 
мавкуф ба тафаккур набошад, чу
нончи вохид ннсфи иснайн аст ва 
кул аъзам аст аз чузв. Ва бад-нн 
маънй бадайхиёт низ омада (ба су 
куни тахтонии аввал ва ташдиди 
тахтонии дуввум ).

Б У Д (Д ) *4 ба маънии чора ва илоч 
(аз «М ун тахаб»); ва дар форсй биз
зам ва тахфифи дол, мухаффафи  
буд ( ь л ) .  Ва билфатх (яъне бад)* 
ба маънии сохиб ва худованд (аз 
«Б урхон»).

БИДРУД ба маънии вадоъ ва
ба маънии рухсат кардан ва тарк 
кардан (аз «Бурхон» ва «Рашидй» 
ва «Чахонгирй» ва «М уайид» ва 
«М ачмаъ-ул-ф урс»); ва дар «Кашф» 
ва «М адор» билкаср ва биззами 
(яъне бидруд ва будруд)* хар ду.

БАД ИД зохир (аз «Кашф»),
БАДР jtb мохи тамом; ва номи чое, 

ки дар он ба замонаи расул сал- 
лаллоху алайхи ва олихи ва салла- 
ма чанг вокеъ шуда буд (аз «М а
дор» ва «М унтахаб»), Ва баъзе му- 
хаккикин навиштаанд, ки бадр мо
хи тамомро аз он гуянд, ки баъди 
руруби шамс мубодарат менамояд 
дар вакти тулуъи хеш бар дигар 
ашколи махок.

БУДУР чамъи  бадр, ки ба маъ
нии мохи тамом аст.

БАДАХШ мухаффафи  Бадах*
шон; ва бадахши музоб к и н о я  а з  
лаъли Бадахшони гудохташ уда, ки 
иборат аз шароби сурх бошад.

БАДЕЪ г Л  нав пайдошуда (аз 
«М унтахаб»),

БИДЪ нав пайдо шудан; ва ба 
касри аввал ва фатхи дол (яъне 
бидаъ)* чизхои нав пайдошуда дар

дин, чам ъи  бидъат (аз «М унта
хаб»),

БАДОЕЪ чизхои нав пайдошу
д а ; чам ъи  бадеъ; мачОзан ба маъ
нии ачоибот мустаъмал.

БУДОР £.1  ̂ ба маънии шохи дарахт 
(аз луроти туркй); ва дар «Фир- 
давс-ул-лурот» ба маънии шамшер 
навишта, валлоху аълам биссавоб.

БАДДИЛ тарснок (аз «Бур
хон») .

БАДАЛ ба истилохи куштигирон 
дафъи хар банд, ки онро дар ур- 
фи хинд тур гуянд (аз «Бахори 
А чам»),

БАДАЛ И МОЯТА\АЛЛАЛ
ивази чизе, ки тахлил мешавад аз 
бадан.

БАДСИГОЛ ба маънии бад-
андеш ва душман.

БАД ИЛ бадали чизе; ва номи
хаким Хоконй (аз «М унтахаб»).

БАДДОЛ ба маънии он ки рал- 
лахо фурушад ва мардум онро бак- 
кол гуянд. Ва дар лурат баккол 
онро гуянд, ки тара фурушад (аз 
«М узил-ул-арлот»).

БАДРОМ тавсани саркаш; ва
ба касри бои форсй (яъне пид
ром)* ороста ва хуррам (аз «Р а 
шидй» ва «Чахонгирй»); ва дар 
«Бурхон» билфатх (яъне падром)* 
ба маънии хуш ва бехтар.

БАД-ИН ба маънии ба ин; на 
билкаср (яъне бид-ин)*.

БАДТУХМОН раллафурушон
ва музореъонн муфлис ва мардумо- 
ни золиму фоснк.

БА ДАСТИ КАМ ГИРИФТАН
хакир ва бекадр донис- 

тан (аз «М усталахот»),
БАДВ//БУДУВ(В) ба маънии зо

хир шудан ва падид омадан; ва ба 
фатхи аввал ва сукуни дол (яъне 
бадв)* сивои маънии мазкур ба 
маънии биёбон ва сахро (аз «С у
рох» ва «Латоиф» ва «К ан з»); ва 
хам ба фатхи аввал ва сукуни 
дол, ба маънии ибтидо кардан ва 
ибтидо ва 0F03. Ба нн маънй дар 
асл бадъ (**ч) буд. Бидуни коидаи 
арабй форсиён мувофики зобитаи 
худ  хамзаро ба вов бадал карданд,
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чунонки: ч у з ъ и  китоб ва райраро 
Чузв ба вов нависанд ва хонанд.

БАДЧ.ИЛАВ аспи саркаш (аз
«Бахори Ачам»),

БАДЗАХ.РА тарснок.
БАДА хушкаи палов (аз «Б ур

хон»).
БАДЕХ.А бе андеша омадани

сухан ва ногох омадани чизе (аз 
«К ан з»); ва шеъру масал, ки бар 
махал хонда ш авад.

БАДРА »>*; сохиби «Рашидй» ва 
«Кашф» навиштаанд, ки билфатх 
харитаи динору ашрафй; ва аз 
«Бурхон» низ хамин собит шуда. 
Ва дар «Канз» ва «М унтахаб» на
вишта, ки пусти барра ва бузгола 
ва хамьёни хазордирам ва ё дах- 
хазордирам ва ё хафтхазордирам 
ва динор.

БАДРАКА ба маънии рахбар
(аз «М унтахаб» ва «М адор»); ва 
сохиби «М уарраб» гуяд : чамоате, 
ки рохбари кофила бошад; ва ин 
арабиюласл нест, балки муваллад 
аст.

БАДАНЙ (уы-; мансуб ба бадан; ва 
ба сукуни дол (яъне баднй)* ра
лат; ва ба хамин тавр ба фатха- 
сайн аст: арабй  ва %абашй ва на- 
макин ва уамагй  ва галатй.

БАД И И lS*i ба маънии нахустин ва 
аввалин; ва дар асл ин лафз бар 
вазни фаъил аст (аз шархи «Ни
соб») .

БАДАВЙ мардуми сахронишин.
БАДЕХ.Й чизе ки илми он

мавкуф ба тафаккур набошад, чу
нончи вохид нисфи иснайн аст.

Фасли бои м уваххада маъа 
золи муъчама

БАЗР хар тухме, ки аз нухуд ку- 
чактар бошад.

БАЗЛА ^ |  ба маънии латифа ва 
сухани хуш ва марруб, ки дар мах- 
фили дустон онро базл ва харч т а 
вон кард барои нишоти хотир (аз 
«Латоиф» ва «Бурхон»); ва дар 
«М уайид» ва «М адор» биззам ва 
билкаср (яъне бузла ва бизла)*; 
ва дар «Хиёбон» навишта, ки ба ин

маънй ин лафз арабиюласл бошад, 
лекин дар аксар кутуби форсй до- 
хил аст.

БАЗ ИЙ сS î марди фохиш ва бешарм 
(аз «М унтахаб»).

Фасли бои м уваххада маъа 
рои мухмала

БАРНО Ь у  марди чавон (аз «Бур
хон»).

БАРОЕ ЦЫ халоик; ва ин чамъи  ба- 
рият аст, ки (ба фатхи бо ва касри 
ро ва ташдиди тахтонй) ба маънии 
халк бошад (аз «К анз» ва «М унта
хаб »).

БАРСИСО номи вали, ки ба
васвоси шайтон кофир шуда буд 
(аз «Латоиф»).

БАРХИЕ номи падари Осаф, ки 
вазири Сулаймон алайхиссалом буд.

БУРЪ *у, аз беморй бех шудан (аз 
«К ан з»).

БАРГИ БАГРО !> : £  у. иборат аз 
тангахои Барро, ки заволаи орди 
гандум пахн карда ба шакли барг 
созанд ва ба шарбату канд пазанд. 
Барро (ба фатхи м уваххада ва су 
куни райни муъчама) номи подшо
хи Туркистон, ки мучиди таоми 
мавсуф аст (аз «М усталахот» ва 
«Бахори А чам»).

БАРОАТ о Я у , бар вазни фарорат; 
безорй аз чизе ва пок шудан ва 
дур шудан (аз «К ан з»).

БАРОТ -̂>\у. лафзи форсист; корази 
навишта, ки ба мучиби он аз хэ- 
зона зар ба даст ояд; ба лафзи 
навиштан  ва к а р д а н  ва д о д а н  ва 
гирифтан  ва о в а р д а н  ва з а д а н  ва 
ш у д а н  мустаъмал (аз «Бахори 
А чам»).

BAPFACT *^~*у номи тарае, ки мис
ли полак бошад; ва ба маънии чуй 
об (аз «Л атоиф »).

БАРДОШТ o i b j j  ба маънии саворй.
БАРНИШАСТ ба маънии са-

вор шуд (аз «Латоиф» ва «Бур
хон») .

БУРУДАТ з у 1 ба маънии сардй.
БАРОАТ у. равшанй ва фасохат 

ва фазилат ва комил шудан дар
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фазлу хунар (аз «М уайид» ва 
«Кашф» ва «К ан з»); ва санъати 
ба.роатулистехлол назди ахли бадеъ 
иборат аст аз он ки шоир ё муншй 
дар ибтидои хутбаи китоб ё дар 
матлаън касида алфозе чанд зикр 
кунад, ки мушъир бар матлаб бо
шад. Ва дар «М унтахаб» навишта, 
ки истехлол ба маънии бонг карда
ни кудак  ба вакти валодат аст. Зо
хиран вачхи тасмия он аст, ки чун 
ба мучарради бонг кардани мавлуд 
ба вакти валодат шинохта меша
вад, ки писар аст ё духтар. Хам- 
чунин аз санъати мазкур ба дало- 
лати алфози таносуба дар шуруъи 
китоб ва касида дарёфта мешавад, 
ни ин китоб ва касида дар фулои 
мазмун ва фулон ахвол аст.

БУРУТ ^ j y  ба маънии сабалат, 
яъне муйлаб (аз «Бахори Ачам» 
ва «М уайид» ва «Кашф» ва «М а
дор»).

БАРАКАТ с -Г у  ба маънии болидач 
ва афзун шудан; ва гохе ба сукуни 
сонй (яъне баркат)* низ ояд, чу
нончи Кудсй гуфта байт:

Чунон бод шамшердастй фишонд,
Ки дар хирмани умр баркат намонд.

(аз «Бахори А чам»); ва он чи дар 
авом ба ташдиди коф (яъне барак- 
кат)*  мустаъмал аст, махзн галат.

БАРБАСТ o - jjj коида ва конун ва 
дастур (аз «Бурхон»).

БАРИЯТ ^ . у  ба маънии халк (ки 
ба фатх аст; аз «М унтахаб» ва 
«К ан з»).

БУРРУС ^>j*y ба маънии кайк, ки 
ба хиндй писсу гуянд (аз шархи 
«Нисоб» ва «К ан з»).

БИРИНЧ, &у. м у а р р а б и л и р н н г ,  ки 
ба хиндй питал гуянд ва он миссу 
части мамзуч бошад.

БАРХ t s .  ба маънии пора ва хисса 
ва бахра (аз «Бурхон» ва «Л ато
иф»).

БАРЗАХ t_ j y  чизе ки миёни ду чизи 
мутахолиф хоил бошад, хох аз он 
хар ду  мутахолиф дар худ муно- 
сибате дошта бошад ё на, чунончи: 
аъроф барзах аст миёни бихишт ва 
дузах ва бузина барзах аст миёни 
бахоим ва инсон ва дарахти хурмо 
ва мардумгиё барзах аст миёни

хайвонот ва наботот ва бусуд, яъне 
мунго барзах аст миёни наботот 
ва чамодот. Ва барзах ба маънии 
замонае, ки мобайни вакти марг ва 
замони киёмат аст (аз «Сурурй» 
ва «Канз» ва «М унтахаб» ва дигар 
к у туб ) .

БАРХУРД *->у-у мозист; ба маънии 
мулокй шуд; ва хам масдар ба 
маънии мулокот; ва ба фатхи рои 
дуввум  (яъне бархурад)* ба маъ
нии мулокй шавад.

БАРД V . бар вазни сард; ба маъ
нии сард гаштан ва ба маънии сар- 
мо; ва ба маънии хоб кардан; ва 
хамеша будан; ва киём нумудан. 
Ва биззам (яъне бурд)* навъе аз 
чомаи мухаттат; ва казиян барда аз 
ин чост. Ва ба фатхатайн (яъне ба- 
р ад)* ба маънии жола ва тагарг; 
ва ба фатхи аввал ва касри дув 
вум (яъне барид)*хар  чиз, ки сард 
бошад. Ва дар форсй биззам (яъне 
бурд)* як  кием бозии шатранч, ки 
мухраи хариф хама кушта шаванд, 
факат шох бимонад ва ин ба ман- 
зилаи нисфи мот аст (маънии ав 
вал аз «Сурох» ва «М унтахаб» ва 
«М уайид» ва «Кашф»; ва ба маъ
нии охир аз «Латоиф»).

БАРГИ БЕД навъе аз пайкон
ва ханчар, ки ба шакли барги бед 
созанд (аз «Сурох» ва «М устала
хот») .

БАРИД ба маънии косид ва но- 
мабар мустаъмал аст (аз «Канз» 
ва «М унтахаб»); ва низ дар «М ун
тахаб» ва «Рисолаи муарработ», ки 
багоят муътабара аст, чунин тах- 
кик карда, ки барид м у а р р а б и  бу- 
ридадум аст. Ва он астаре бошад 
ё асп, ки думи уро бибуранд барои 
нишон; ва баъзе гуянд, ки тезраф- 
тор мешавад ва ба микдори ду 
фарсанг нигох доранд ба чихати 
хабар бурдани салотин. Ва алхол 
он шахсро гуянд, ки бар он савор 
ш уда хабар барад, балки дар ин 
замон хар номабар ва косидро гу 
янд, ки чолок бошад.

БИРЧАНД номи карияе аз ви-
лояти Хуросон (аз «Бурхон»).

БАРРАБАНД 1*" » jJ. тачрибакор ва 
мохир; ва ба маънии кавмест, ки 
кучи чангй парваранд ва бичанго- 
нанд ва ба бахои гирон фурушанд 
(аз «М усталахот»).
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БА РУЗИ ФУЛОНЙ НИШИНАД
j j j i  яъне мисли у ба хо

ли табох гирифтор ояд (аз «М ус
талахот » ) .

БИРОЗАД ба маънии мезебад.
БАРУМАНД ^* jy .  ба маънии бор- 

вар ; ва мачозан  ба маънии бархур- 
дор ва комёб; ва аз хосияти лафзи 
манд он аст, ки мокабли он агар 
калимаи саной бошад, вови зоида 
бар он зиёда кунанд, чун баруманд 
ва таиуманд (аз «Сироч»).

БАРХУРДОР jb j j i j - i  мураккаб аст 
аз бархур ва маъаддол, ба маънни 
бархурдан ва лафзи ор, ки кали
маи нисбат аст. Ва ин аз олами 
харидор  аст, ва аз олами з а р д о р  
(аз «Бахори А чам»), Ва сохиби 
«Кашф» дар ин латифае бароварда, 
ки ин хар се амр аст, яъне бибар 
ва бихур ва бидор; ва назди баъзе 
бархурдор ба маънии дарахти бар 
хурдан, чи дор ба маънии дарахт 
ва бархур ба маънии масдар ва 
мураккаб аст аз исму амр, чунон
ки: хунр е зй  ба маънии хун рехтан 
ва п о б у с  ба маънии по бусидан.

БУРУНРОР ба туркй номи
фавче, ки ба рузй чанг чониби дас
ти рости подшох истода бошад (аз 
луготи туркй навишта ш уд).¥

БАРФАВР j j i y .  чалд ва шитоб.
БАРВОР j b y .  хонаи тобистонй, ки 

багоят сард бошад (аз «Бурхон»); 
ва дар -«М унтахаб» ва «Бурхон» 
даричаи болохона, ки тарчамаи 
гурфа аст.

БАРОДАР агарчи ба хеч яке
аз кутуби лугат лафзи бародар ба 
тасрех ба назари муаллиф наёма- 
да , ки ба фатх сахех аст ё ба каср. 
М агар сохиби «Бурхон» навишта- 
аст, ки фародар ба фатх бар вазни 
бародар. Пас аз ин маълум щуд, 
ки бародар ба фатх аст.

БАР у. самара ва меваи дарахт; ва 
сина ва OFyiu ва канор ва багал; 
ва зани чавон ва пистони зани ча- 
вон; ва ба маънии пахной. Ва мис
ли бон м уваххада барои илсок низ 
ояд чунончи: д у ш  ба р  д у ш  ва з а 
мин б ар  замин, яъне душ ба душ 
ва замин ба замин. Ва дар арабй 
ба фатх ва ташдиди ро (яъне 
барр)* номи х ак  таоло ва замини 
хушк ва биёбон; ва некукор ва

мехрубон. Ва билкаср ва ташдиди 
ро (яъне бирр)* ба маънии некй ва 
бахшиш; ва ба хушнудию ризомаи- 
дии модару падар зиндагонй кар
дан. Ва ба зам  ва ташдид (яъне 
бурр)* ба маънии гандум. Ва бил
каср ва сукуни ро (яъне бир)* дар 
туркй ба маънии як, ки адади ав 
вал аст (аз «Латоиф» ва «Канз» 
ва «Бурхон» ва «М унтахаб» ва лу
готи туркй).

БАРЗГАР J j y .  знроаткунанда ва 
дехкон; ва касоне, кн аз ин тахкик 
огох наянд, базргар (/Л>.) ба зо
ли муъчама ба чои рои мухмала 
мехонанд ва ин назди ахли тахкик. 
сахех нест (аз «Бурхон»).

БАР ОН CAP j -  о^у. яъне бар он 
азм ва бар он ирода.

БИРКОР пистон ва синаи баро- 
мадаи чавонон ва ба маънии маъ- 
шук (аз «Чароги хидоят»); ва дар 
«Шархи Гулкуштй» навишта, ки 
барикор//бари кор (ба фатхи аввал 
ва касри рои мухмала ва кофи ара
бй) баромадагй ва болидагии сина 
ва пистон.

БИРБИР у у .  дар туркй ба маънии 
як-як ; ва ба фатхи хар д у  бои м у
ваххада (яъне Барбар)* мулкест 
ба чониби Хабаша, ки мардуми он 
чо сабзаранг бошанд.

БУРЧИ КАБУТАР у  у ?  г* ,  дар Эрон 
раем аст, ки иморати баланди чаш- 
ма-чашма дар сахро созанд ва он 
хоса барои кабутарон аст, мавсум 
ба бурчи кабутар. Чун пихоли ка- 
бутар ба кори рангразон ояд, мах- 
сули бурчи кабутар дар саркори 
подшохи расад. Ва баъзе навишта, 
ки бурчи кабутар хонаи кабутарро 
гуянд (аз «М усталахот» ва «Бахо
ри А чам»).

БУРУЗ j j у. бурун омадан ва ошко- 
ро шудан (аз «М унтахаб»); ва ба 
фатхи аввал ва сукуни сонй ва 
фатхи вов ва дар охир зои муъча
ма (яъне барваз)* дар форсй сичо- 
фи домани чома ва гайра (аз «Бур
хон») .

Б И РОЗ jl  у. фузла ва foht, яъне сар- 
гини одамй ва райра; ва ба маънии 
берун омадан; ва ба фатх (яъне 
бароз)* хатост (аз «М унтахаб» ва 
«К ан з»).
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БУРЗ Ь ‘. кадр ва ш укух ва марта- 
ба ва рнфъат ва баландии комати 
инсон ва танаи дарахт; ва билфатх 
(яъне барз)* зироат ва ба маънии 
зебон (аз «Чахонгирй» ва «Раш и
дй» ва «Сурурй» ва «Б урхон»).

БАРД И АЧУЗ j j * c  V . хафт руз аст 
дар охири зимистон, се рузй охири 
бахман, ки ба хиндй пхагун гуянд 
ва чахор рузй аввали исфандор, ки 
ба хиндй такрибан чайт бошад. 
Чун ин рузхо дар охири зимистон 
вокеъ шуда, лихозо барди ачуз но
манд, чи бард ба маънии сармо ва 
ачуз ба маънии пирзан. Ва баъзе 
г уян д ,'ки  дар он рузхо золе дар 
сахро аз сармо мурда буд, лихозо 
ба ин исм мусаммо гашт. Ва асо- 
мии он хафт руз ин аст: синн (ба 
касри соди мухмала ва ташдиди 
нун), синнабр (ба касри соди мух
мала ва ташдиди нуни мафтуха ва 
сукуни м уваххада ва рои мухма
л а ), вабр (ба фатхи вов ва сукуни 
бои м уваххада ва рои м ухм ала), 
омир, бар вазни фоил; мутамир ва 
маъаллил (аввал ба сигаи исми 
фоил ва сонй ба фатхатайн ва каср 
ва ташдиди ломи аввал ), мутафи- 
юлчамр (биззам; аз «Сурох»).

БАРГРЕЗ Уи <£j‘. мавсими хазон (аз 
«Бурхон» ва «Сироч»).

БАРГИ САБЗ jr*  У. киноя  а з  чизи 
бисьёр каммикдор ва тухфаи дар- 
веш, ки ба таваккуъи  зару сим пе- 
шн арниё гузоранд (аз «М устала
хот») .

БИРЧИС trt'TS, ситораи Муштарй, ки 
бар фалаки шашум тобад ва саъд 
аст ва онро козии фалак гуянд ва 
хонаи у Каве ва }£ут аст; ва ин 
м уарраби  барчис аст (ки ба фатх 
бошад), чаро ки вазни фаълил 
(билфатх) дар каломи араб наёма- 
да (аз «Бурхон» ва «Рисолаи му- 
арработ» ва гайри он).

БУРЧОС ба маънии нишонаи
тир ва райра (аз «М унтахаб» ва 
«Бурхон»),

БУРНУС чомае, ки аз пашми
сиёх бофанд ва нодиран сифед хам 
бошад. Ва он либоси тарсоён ва 
насорост. Ва дар «Сихох» ба маъ
нии кулохи дароз, ки кашншон ме- 
пушанд.

БУРИШ J r .  коши харбуза ва рай
ра (аз «Бахори Ачам»),

БАРАС и’ У. маразест, ки дорхои си
ёх ё сифед бар андом падид оянд 
(аз «М унтахаб»).

БАРБАТ b j t  номи созест, ки мисли 
танбура бошад, магар косаи бузург 
ва дастаи кутох дорад (аз «Б ур
хон») ; ва дар «Рисолаи муарра- 
бот», ки аз сохиб Рашидист, мас- 
тур аст, ки барбат м уарраби  бар- 
бат ( ^ .у )  аст, ба маънии синаи 
бат, зеро ки шабех бошад ба си
наи бат.

БАРДАЪ t * J ‘. мулкест аз тавобеъи 
Эрон дар Озарбойчон ба иклими 
панчум.

БАРФ •jj-; фарк миёни барф .ва  ях 
он аст, ки барф чун анбари сифед 
мисли Fy6op меборад ва ях чун 
муми гудохта катра-катра мечакад 
ва инчимод мепазирад ва мисли 
сангн сифед мегардад.

БАРРОК д хар чи ба тобиш ва 
дурахшандагй ва ламаон бошад 
мисли абрак ва санги сурма.

БАРИК равшанй ва дурахш ан
дагй ва тобиши барк, ки аз абр 
мечахад (аз «Канз» ва «Сурох» ва 
«М унтахаб» ва «Каш ф »); ва гуянд, 
ки ба маънии дурахшон низ омада.

БАРК ва ЗАРК d j j  j  o s .  равшанй
ва сохтагй.

БАРИДИ ФАЛАК ^  киноя  а з  
мох, ки сареъуссайр аст (аз «Си
роч»).

БАРМАК шахсе буд оташпараст, 
дар охир мусулмон ш уда бо иёл ба 
Димишк рафт. Холид ном писараш 
дар давлати Аббосия вазир шуд ва 
баъд аз Холид писараш, ки Яхьё 
ном дошт, ба давлат расид ва баъд 
аз у  Фузайл, ки писари Яхьё буд, 
ба давлат комёб гашт ва баъд аз 
Фузайл бародараш, ки Чаъфар ном 
дошт, ба мартабаи аъло расид ва 
давлати баромика (яъне Бармаки- 
ён)* бар Чаъфар тамом шуд (аз 
«Рашидй» ва «Бурхон»),

БУРУК djj*. фурухтани шутур ва со
бит шудан (аз «Латоиф»).

БАРГ у . созу наво ва сомон ва ас- 
боб ва саранчом; ва ба маънии ил- 
тифот ва парво; ва ба фатхатайн 
ва кофи арабй (яъне барак)* ку- 
моше бошад аз пашми шутур (аз 
«Бурхон» ва «Сироч»),



— 126 —

БАРШКОЛ ба маънии барсот;
ва ба фатхатайн (яъне барашкол)* 
низ омада. Ва дар «Бахори Ачам» 
навишта, ки лафзи хиндист. Ва 
назди фак,ир муаллифи китоб му-  
ф арра си  барскол аст (ки ба сини 
мухмала бошад), чн дар хиндй барс 
ба маънии бориш ва кол ба маъ
нии вакт.Чун баъд аз тахкики ин 
лафз дар «Сироч-ул-лурот» талош 
кардам, биайнихи мутобики навиш- 
таи худ ёфтам.

БАР ОН ДИЛ с>1у. яъне бар он 
азм ва бар он ирода (аз «Бахори 
А чам»),

БАРСОМ |*1-у маразест, ки андару- 
ни сина варам бошад (аз «Б ур
хон»); ва дар «Х удуд-ул-амроз» 
навишта, ки ба арабй онро зотул- 
чанб гуянд.

БАРОХ.ОМ 1'L‘ ly  номи чухудест, кн 
камоли бахил ва хасис буд дар за- 
монаи Бахроми Гур (аз «Шархи 
Хоконй» ва «М уайид»),

БАР ЧАШМ ва БА ЧАШМ ГУФТАН
I j  с ^ у  к и н о я  а з  кабул 

кардан.
БАРОЧ.ИМ ^ у .  бандхои ангуштон; 

бурчум (ба замми аввал ва сав-
* вум) муфрад аст (аз шархи «Ни

соб»).

БИРУН о з у  мухаффафи  берун 
( o jу ? . ) ,  ? з  «Бурхон» ва «Рашидй»; 
ва сохиби «Кашф» ба зам  (яъне 
бурун)* навишта.

БАРЗАН o ' j y  ба маънии куча (аз 
«Раш идй»),

БАРОХИН &t*1y чамъи  бурхон; ва
ба зам  (яъне бурохин)* хондан х а 
тост.

БАРРАЙН сУ.у. таснияи барр; ва ки 
н о я  а з  Араб ва Рум ; ва ба фатхи 
бо ва тахфнфи рои максур (яъне 
барин)* дар форсй ба маънии бар- 
тар ва баланд.

БАРГУСТУВОН o lj ‘S y  он чи аз
кисми лихоф бар асп андозанд то 
зинат ва хифозат ш авад, ба хиндй 
пакхар гуянд. Ва дар «Сироч» на
вишта, ки баргастувон (ба фатхи 
кофи форсист), чи баргаст ба маъ
нии панох ва лафзи он калимач 
нисбат.

БАРКИ ЯМОН е)Ц о у  барке, ки 
мансуб ба Яман бошад, яъне бар
ке, ки аз чониби Яман, ки матлаъи 
Сухайл аст, дурахшон щ авад ва он 
далели борон аст. Ва дар «М унта
хаб» ва «Кашф» навишта, ки Ямон 
мансуб аст ба Яман.

БУРХОН &1*у хуччати равшан ва 
далели котеъ (аз «М унтахаб»); ва 
фарк дар миёни бурхон ва далел 
он аст, ки далел ом аст ва бурхон 
хос. Ва ба истилохи мантик киё- 
сест, ки мураккаб бошад аз мукад- 
дамоти якинй то натича дихад му- 
каддимаи дигарро, ки якинй бошад 
на заннй, чунончи: кулли инсон 
хайвон ва кулли хайвон чисм. Пас 
аз ин натичаи якинй баромад, кул 
ли инсон чисм.

БУРСУН J y  номи кабила ва ан
гушти сибоъ (аз «К ан з»); ва дар 
«М унтахаб» номи падари кабила 
ва чанголи шер ва чанголи хар 
чонвари дарраида; ва дар «Сурох» 
чанголи MypFOHH шикорй.

БАРАХМАН//БАРХАМАН ^ у  к ав 
мест аз уламои хннду.

БАРЗИН crtjу. номи оташ када; ва 
ба маънии оташ хам навиштаанд 
(аз «Бурхон» ва «Кашф» ва «С уру
рй» ва «М адор» ва «Раш идй»).

БАРХУН O j*y  ба маънии собун (аз 
«Сироч»).

БАРТАКОН о Ж у  ба маънии гилем 
(аз шархи «Нисоб» ва «Фирдавс- 
ул-лурот»).

БАРОГЛИДАН с> ^ ^ у  касеро бар 
чанг тез кардан (аз «Бурхон»).

БАРМОСИДАН t ^ -Ч г! молидани узв 
(аз «Бурхон»).

БУРДАН &>у дар кимор аз хариф 
ролиб омадан (аз «Чароги хидо
ят»).

БА РУИ ОБ ОВАРДАН с » jjT J->y. 
зохир сохтан.

БАР РУ ИСТОДАН j j y  хариф
шудан (аз «Чароги хидоят»).

БАРАКАТ ШУДАН cjtxi т а 
мом шудан ва мурдан (аз «Чароги 
хидоят» ва F a f t p a ) .

БАР ТОКИ АБРУИ КАСЕ МАЙ 
ХУРДАН J jу )  oU>y
ба ёди касе шароб хурдан (аз «Ча-
pOFH ХИДОЯТ»).
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БА РЕСМОНИ КАСЕ БА ЧОХ, УФ
ТОДАН ^  ба
сабаби шахсе дар бало уфтодан 
(аз «Чароги хидоят»).

БАР-У ДАРМОНДАН с>^>> j  у.  хач- 
латзада шудан ва очиз шудан (аз 
«М усталахот» ва «Чарогн хидоят»).

БА РЕСМОНИ АЧАБ УФТОДАН
^pUil у »  £)L.-j у  бо шахсе маккор 
ба муомала уфтодан (аз «М уста
лахот»).

БАР ХЕШ НОБАХШУДАН о^.У-У.
U к,асди чизе кардан, ки аз 

он халок шавад.
БАР ХУД ЧИДАН > у -у  тафо- 

хур кардан ва такаббур кардан (аз 
«Чароги хидоят» ва «Чахор шар
бат»).

БАРТОФТАН î у .  ба маънни бар
доштан.

БАР ТАБЪ ХУРДАН с>^у- t ‘ 1У но- 
хуш ва нописанд омадан ва рамаф- 
зо шудан.

БАР РУ ДАВИДАН с)^ЧЯ j j y  шухй 
кардан (аз «Бахори Ачам»).

БАР САР ОМАДАН jo-T j - y  ролиб 
омадан; ва ба маънии охир шудан 
(аз «Бахори А чам»).

БАРУФТОДАН дур шудан ва
нобуд гаштан (аз «Бахори Ачам»),

БАР БУНОГУШ ЗАДАН У.
тапонча задан ва огох гардонидан.

БАР САР ПЕЧИДАН ва БА САР 
ПЕЧИДАН
номи фаннест аз куштй (аз «Бахо
ри Ачам»).

БАРТАРАФ ШУДАН cfc»A ^ А у  дур 
шудан.

БАРОБАР ДАВИДАН o 4 j j  у) у. нс-
тикбол кардан.

БАРОБАР КАШИДАН у ) у
санчидан.

БА РУЗИ СИЕХ НИШОНДАН j j y
eL- хароб ва бадхол гар

донидан (аз «Бахори А чам»),
БАР ЧИЗЕ ЧАШМ СУРХ КАРДАН

i r -  i J h ^ y  тамаъ дошта- 
ни он чнз.

БАРХУРДАН t i> jy - y  мулокй шудан 
ва мулокот кардан ва зада шудани 
чизе бар чизе; ва ба маънии нафъ- 
ёб шудан (аз «Чарори хидоят»).

БАР ТОКИ БАЛАНД ГУЗОШТАН 
ва БАР ТрКИ БАЛАНД НИХО
ДАН ьДЛ-Ц О^У J  ДГ tAiij (J ‘.IxjJ 

ба мартабаи аъло расонидан 
ва чизеро камоли намоиш додан; 
ва ба маънии чизеро бар чои ба
ланд ниходан, ки даст ба он на- 
расад; ва ба маънии тарк кардан 
ва фаромуш кардан хам омада (аз 
«Бурхон» ва «Бахори А чам»),

БАР ЯХ ЗАДАН ва БАР ЯХ НА
ВИШТАН I•У~‘У t i y  -> 1 С ‘.У  фа
ромуш кардан ва нобуд кардан ва 
махв кардан ва зуд  зоил кардан 
(аз «Бурхон» ва «Сироч» ва гайри 
он).

БАР РУИ РУЗ АФГАНДАН J j j  у
j j j  ба маънии зохир сохтан.

БАРКАРДАН i} * £ у  ба маънии рав- 
шан кардан ва зохир кардан (аз 
«Сироч» ва «Чароги хидоят»).

БАРГРЕЗОН & у ,  ба маънии
мавсими хазон (аз «Бурхон» ва 
«Сироч») •

БАРГИ САБЗ ФИРИСТОДАН £  у.
epU -ji муродифи гул фиристо- 
дан.

БАР МИЖГОН ДАВИДАН
чизе дар назар омадан (аз 

«М усталахот»).
БУРУТИ КАСЕ РЕХТАН ^  Cj}y  

забун ва марлуб кардан (аз 
«М усталахот»).

БУРУТИ КАСЕРО ПУНБА НИХО
ДАН «-Ч у  к и н о я  а з  
тамасхур ва зарофат намудан (аз 
«М усталахот»).

БА РИШИ КАСЕ ФАРОРАТ ДОШ
ТАН сЛ \ у  J * y  ба риши 
у  ридан, чи фарогат ба маънии ри- 
дан мустаъмал аст (аз «М устала
хот») .

БАР К.ОЛАБ ЗАДАН cPj ^  у  му-
хайё кардан ва саранчом додан (аз 
«М усталахот»).

БАРМОЛИДАН с> ^ ^ у  ба маънии 
боло кардани остин ва боло кар да
ни пойчаи тунбон барои шитоб 
рафтан; ва мачозан  ба маънии гу- 
рехтан (аз «Бурхон» ва «М устала
хот») .

БАРМАЧИДАН c)^h:f лУ. дастро ба 
нармй бар бадани касе молидан 
(аз «Бурхон»),
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БАР ЛИНГ ЗАДАН o>j *Ы у.  ба 
маънии гурехтан (аз «М усталахот» 
ва «Бурхон» ва «Бахори А чам»); 
ва низ сохиби «Бахори Ачам» на
вишта, ки дар ин тааммул аст. Зо
хиран линг (ба касри лом) ба маъ
нии олати ручулият аст. Пас бар 
линг задан к и н о я  а з  катъи олат 
бувад, чаро ки задан ба маънии 
буридан омадааст.

БАРШИКАСТАН канора кар
дан ва ба маънии ранчида шудан 
низ омада.

БАРНИШАСТАН J ^ y  савор шу
дан.

БАР ОБ БАСТАН о1--: ^ ~ у  чизеро 
сероб кардан (аз «М усталахот»).

БА РОХ, БУРДАН >'у. ба cap
бурдан (аз «М усталахот»).

БАР АНГУШТ ПЕЧИДАН |" »■* С i| j j
ft", ёд доштан ва машхур кар

дан (аз «М усталахот»),
БАР ПОЙЧА РИДАН сМу **\>,У 

яъне бисьёр тарсидан (аз «М уста
лахот») .

БАР ХАРИ ХУД СУВОР ШУДАН ва 
НИШАСТАН з  о* *  jI j -  >  у.

мукофоти амали худ  гириф- 
тор омадан (аз «М усталахот»),

БАР ХИШТ ЗОДАН е)>13 ^ у  маъ- 
мули занони бордор аст, ки ба вак 
ти вазъи хамл хиштро зери по гу- 
зошта бар сари по нишинанд ва 
зур бар хар д у  по зананд, то тифл 
ба сухулат мутаваллид шавад.

БАР ДАРИ ИРФОН ЗАДАН ва БАР 
ОЛАМИ ИРФОН ЗАДАН сДЬ* * у .

j  с>1Ъ® j  eP j аз хичобу
шарм баромадан (аз «М устала
хот») .

БАР ДАРИ ЧАЛОЛ ЗАДАН ^
хашмнок шудан (аз 

«М усталахот» ва «Бахори А чам»).

БАР ДУНБА ДАНДОН ЗАДАН у
сРЗ к и н о я  а з  рагбати лав-
вотат; чи дунба суринро гуянд (аз 
«М усталахот»).

БАР САРИ ПО ОМАДАН Ц ^  у
с^Т  зохир шудан ва пайдо шу
дан (аз «М усталахот»),

БАР САРИ МАН j -  у . эй бар
зиммаи ман (аз «М усталахот»).

БАР САН Г ЗАДАН cPj 1г& -у  зохир 
кардан ва гуфтан (аз «М устала
хот») . „

БАРКАШИДАН у  вазн кардан 
ва мартабаву рутбаи касе афзун 
кардан (аз «М усталахот» ва «Б а
хори Ачам»).

БАРРУ//БУРГУ j * у  шохи хайвон, 
ки аз миён тихй бошад ва онро мо- 
нанди нафире навозанд (аз «Раш и
дй» ва «Чахонгирй» ва «Бурхон»),

БИРИШТА < ^ у  бар вазни фиришта; 
ба маънии бирьён; ва хар чи мар- 
F y 6 y  махбуб бошад; ва хусни би
ришта к и н о я  а з  хусни сабзу тах- 
гулгун, яъне хусне ки малехи моил 
ба сурхй бошад (аз «Бахори Ачам» 
ва «М уайид» ва «Кашф»).

БАРАРА >jy. некукорон; чамъи  борр 
(ки ба ташдиди ро-ст).

БАРЪУССОАТ * у  давои мурак- 
каби муфиди назла ва рутубот; ва 
номи китоб дар илми тиб аз Имом 
Закариёи Розй: ва маънии лафзии 
ин мураккаб «бех шудан дар соат» 
аст.

БАРРА//БАРА *у . бачаи гуспанд ва 
оху; ва ба маънии бурчи Х,амал, ки 
махалли шарафи Офтоб аст. Вакте 
ки Офтоб дар бурчи Х,амал бошад, 
мавсими бахор шуруъ мешавад.

БИРКА хавзи об; лафзи арабист 
(аз «М унтахаб» ва «К анз»),

БАРОХ.ИМА ‘и*1 у  чамъи  барахман 
(ба хазфи харфи хомис).

БАРДА >>у ба маънии гулом ва 
канизак ва доя (аз «Бахори 
А чам»); ва ин лафзи туркист. Ва 
дар «Бурхон» ба маънии асир.

БАРАХ.НА *l»j j  тарчамаи урьён; ва 
ба фатхи аввал ва сукуни сонй ва 
фатхи хо (яъне бархана)* низ ома
да.

БАРЗАЪА полони хар (аз шу
рухи «Нисоб»).

БУРТАЛА * Ч у  кулох (аз «К омус»).
БИРИНЧИ ШАМОЛА «Jl*i & у  па-

лови зард (аз «Бурхон»),
БАРОМ И КА к и н о я  а з  умарои

азимушшаъни саховатпеша; ва дар 
асл ин лафз чамъи Бармак аст. 
Пас баромика авлод ва наели Бар- 
мак бошад. Тахкик он ки Бармак
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шахсе буд оташпараст дар оташхо- 
наи Навбахор, ки дар Балх буд, 
хидмати оташафрузи мекард ва аз 
чамеъи ходимони оташ када муаз- 
зазтарин буд. Ва дар «Таворих»-и 
Ибни Халликон мастур аст, ки: на- 
медонам, ки ислом оварда буд ё 
на?! Ва сохиби «Рашидй» навишта, 
ки дар охир мусулмон шуда, бо 
иёл ба чониби Димишк, ки дорул- 
мулки Банй Умия буд, таваччух 
намуд ва Холид ном писараш дар 
давлати Аббосия вазири Абилаббо- 
си Саффох шуд. Ва баъд аз Холид 
писараш, ки Яхьё ном дошт, ба 
давлат расид ва баъд аз он Ф у
зайл, ки писари Яхьё буд, ба д ав 
лат комёб гардид. Ва баъд аз Ф у
зайл бародараш, ки Чаъфар ном 
дошт, ба мартабаи аъло расид ва 
дар саховату мурувват назири худ 
надошт. Ва давлати баромика бар 
Чаъфар тамом шуд (аз «Таворих»-и 
Ибни Халликон ва «Рашидй» ва 
«Бурхон»),

БАРХУРДОРЙ ва НУРИЧАШМЙ
j j j  j  ин алкоб хос ба

духтар навиштан ва хар ду  ёи тал- 
тонй барон таънис донистан махзи 
хатост, чаро ки дар форсй ё барои 
таънис хеч чо наёмада, магар дар 
хиндй. Ва агар гуянд барон мута- 
каллим аст, хусусияти духтар на- 
мемонад, ба писар хам собит меша
вад. Ба хар сурат ин алкоб ба 
духтар холй аз карохият нест.

БАРХЕ ц*у.  як пора аз чизе, чи 
барх (билфатх) ба маънии хисса 
ва бахра ва ёи тахтонй барои вах 
дат, лихозо ба маънии андаке маш- 
хур аст. Ва ба фатхи аввал ва су 
куни сонй ва фатхи хои муъчама, 
бар вазни дарпай (яъне бархай)* 
ба маънии фидья ва курбонй ва са- 
д ака , яъне он чи ивази чизе азиз 
ба касе диханд (аз «Бахори Ачам» 
ва «Чахонгирй» ва «Бурхон» ва 
«М адор» ва «Рашидй» ва «Кашф» 
ва «М уайид»),

БАРАКИ i/ y .  мансуб ба барак (ки 
ба фатхатайн аст) ва он кумоше 
бошад аз пашми шутур, ки аксар 
либоси фукаро ба он бошад (аз 
«Чахонгирй»),

БАРИЙ iS y  ба маънии пок; ва ба 
маънии безор; ва ба маънии бегу- 
нох. Ва ба фатхи аввал ва ташди
ди ро (яъне баррй)* хар шайъ, ки

дар замини хушк ва сахро бошад 
(аз «К ан з»).

БУРДИ ХАТТЙ ц ^ > у  чинсе аз чо- 
дар бошад, ки дар бофти он хат- 
хои борик ва рангин бошанд.

БУРДИ КАЛАМИ чинсе аз
чодар, ки дар бофти он хатхо ме
бошанд баробари ситабрни калам . 
Ва баъзе гуянд, кн бар он накко- 
шон аз калам накшу нигор ка 
шанд.

БУРДИ ЯМОНЙ уЦ Л г! навъе аз чо- 
маи мухаттат, ки аз мулки Яман 
оранд. Ва алиф дар лафзи ямонй 
ивази яке аз ёи муш аддада аст. 
Пас гуфта намешавад «ямонй — ба 
алиф ва ташдиди ё» то чамъ наша
вад ивазу муавваз, магар ямонй ба 
тахфиф.

БАРНОЙ ^ У .  чавонй.
БИРЬЁНЙ J >Ц у  навъе аз палови на- 

макин.
БАРГИ САБЗИ ХАМКОРЙ ва БАР

ГИ САБЗИ ХАМЧАШМЙ
afjj j  барги пои

ё сабзаи дигар, ки куштигирон ба 
чихати мукаррар кардани куштй ба 
хонаи харифи худ  фиристанд; ва 
хамчунин гул низ мефиристанд ва 
онро гули куштй гуянд.

БУРХОНИ ЛИММЙ о ^ у .  бидон 
ки бурхон ба истилохи мантикин 
иборат аст аз киёсе, ки мураккаб 
бошад аз мукаддамоти якннй. Ва 
он д у  кием аст: яке лиммй, д ув 
вум иннй. Лиммй он аст, ки хадди 
авсат дар он иллати хукм бувад 
дар зехн ва нафсуламр, чунонки 
гуянд, хозо мутааффинулахлоти ва 
куллу мутааффинулахлоти фахува 
махмум, фахозо махмум. Пас хад 
ди авсат, ки мутааффинулахлот 
аст, иллат аст барои хукм кардани 
махмум бар хозо дар зехн ва наф
суламр. Ва онро бурхони лиммй аз 
он гуянд, ки далолат мекунад бар 
лим ва иллати хукм дар нафсул

амр.
БУРХОНИ ИННЙ у !  оЧг! бидон 

ки бурхони иннй он аст, ки хадди 
авсат дар он иллати хукм бувад 
дар зехн факат, на дар нафсуламр, 
чунонки гуянд: аларбаъату мунка- 
симун би мутасаввияйни ва куллу 
мункасимин би мутасаввияйни фа
хува завчун. Ф аларбаъату завчун.
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Пас хаддн авсат, ки мункасим би 
мутасаввияйни аст, иллат аст ба
рои х,укм кардани завн бар арбаъа 
дар зехн факат. Ва онро бурхони 
иннй аз он гуянд, ки далолат ме
кунад бар иннияти субути хукм 
дар нафсуламр, на бар лим ва ил- 
лати хукм. Ва баъзе ба иборати 
дигар чунин тасрехи лиммй ва иа- 
нй кардаанд: бурхони лиммй он 
аст, ки аз иллати далел гиранд ба 
тарафи маълул, чунончи: тааффу- 
ни ахлот иллат аст барои хуммо 
дар ин мисол: Зайдун мутааффн- 
нулахлоти ва куллу мутааффинул- 
ахлоти фахува махмумун. Фазай- 
дун махмумун. Ва бурхони иннй он 
аст, ки аз маълул далел гиранд ба 
тарафи иллат, чун: алчисму муал- 
лафун ва куллу муаллафин лаху 
муаллифун. Фалчисму муаллафун. 
Пас муаллаф (ба фатхи лом) маъ
лул аст ва ба касри лом (яъне му- 
аллиф)* нллат аст.

БУРХОНИ СУЛЛАМЙ u>U* би
дон ки бурхони сулламй бурхонест, 
ки ба он собит мекунанд дар илми 
хикмат мутанохй будани абъод. Ва 
онро бурхони сулламй аз он гуянд, 
ки дар он шакле мекашанд ба су- 
рати суллам барои исботи матлуб. 
Такрираш бар вачхи ичмол он ки: 
агар адами танохии абъод мута- 
хаккик бошад, албатта мумкин бу- 
вад, ки барорем аз як мабдаъ ду 
хат монанди ду соки мусаллас. Ва 
хар кадар  ки он хатхоро бикашем 
буъди фимобайн мутазоид гардад, 
масалан хорич кунем аз нуктаи А 
ду  хат ба тарзи мазкур ва фарз 
кунем бар як хати нуктаи Б ба 
фосилан як газ ва Д  ба фосилаи ду 
газ ва В ба фосилаи се газ ; ва 
фарз кунем бар хати дигари муко- 
били инхо нуктахои Ч, X, 3 ба фо-

А

силахои муфассала ва васл кунем 
миёни он нуктахои хутут, ба ин су- 
рат буъди Д , Х,зоид бошад аз буъди 
Б, Ч ва буъди В, 3 зоид бошад аз

буъди Д , X. Пас он хар ду  хутутро 
ило гайруннихоя мумкин бошад 
дар миёни онхо буъди гайри м ута
нохй, бо он ки махсур бошад он 
буъди гайри мутанохй миёни ду 
хосир. Ва ин мунофии адами тано- 
хист, зеро ки махсурияти танохиро 
мехохад. Пас чй гуна адами тано
хии инфироч бо васфи махсурият 
мутасаввир бошад, пас ботил шуд 
адами танохии абъод.

БАРАХНАГУЙ сарех гуфтан
ва фош гуфтан.

БУРЧИ ОБЙ y JJ  НУ. Саратон ва Ак- 
раб ва Хут.

БУРЧИ ХОКЙ Еу. Савр ва Сун- 
була ва Чадй.

БУРЧИ БОДЙ i £ji Чавзо ва 
Мизон ва Д алв.

БУРЧИ ОТАШЙ ЦУ. Хамал ва 
Асад ва Каве.

БАРКУХЙ номи кабутар (аз
«Ш амсй»).

Фасли бои м уваххада маъа 
зои муъчама

БУЗУРЧУМЕХР номи вазири
аъзами Нушервон; ва ин м у а р р а б и  
Бузургмехр аст. Ва он чи дар баъ
зе лугат навиштаанд, ки ба замми 
чим нашояд, чим ва рои мухмала 
хар дуро сокин бояд хонд. Ин кавл 
галат аст. Сахех хамон аст, ки 
чимро мазмум хонанд, чаро ки дар 
арабй ду сокин бидуни мадда ба 
хам наёянд (аз «Рисолаи муарра- 
бот»-и сохиби «М унтахаб»), Чун 
замма ба нисбати касра ва фатха 
харакати кавист, пас калимаи му- 
аррабро, ки заиф буд, ба ин хара
кати кавй кувват  доданд ва кув- 
вати замма ба «Шархи Мулло» дар 
бахси феъл мазкур аст.

БУЗУРГВОР А/Уу  мазид алайхи 
бузург (аз «Бахори Ачам»),

БУЗГАР J ' y .  касе ки меши нари чан- 
гиро бичангонад.

БУЗЧИГАР j&rУ тарсон; з и д д и  ба- 
ходур.

БАЗЗОЗ чомафуруш, чаро ки
базз (ба фатх ва ташдиди зои муъ
чама) ба арабй чомаро гуянд (аз 
«Кашф» ва «М уайид»).
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БАЗ(З) >. ба маънии чома; ва биз
зам ва тахфиф (яъне буз)* дар 
форсй ба маънии гуспанд, ки ба 
хиндй онро бакрй гуянд. Ва киноя  
а з  бурчи Х,амал, ки хонаи Зухал 
аст; ва ба маънии масхара низ ме
ояд (маънии аввал аз «Бурхон» ва 
боки аз «Латоиф »).

БУЗОВЕЗ jiA X  номи дов аз куштй; 
ва он вожгун овехтани хариф аст, 
чунонки кассоб забехаро бар ку- 
нор баста пуст каш ад.

БУЗУР £j>. равшанй ва тулуъ (аз 
«Латоиф »),

БУЗОК, о'>: луоб ва кафи дахан (аз 
«Кашф» ва «М унтахаб» ва «Муай- 
ид» ва «М адор» ва «Бахр-ул-чаво- 
хир»).

БИЗИШК 'АЬу. табиб (аз «Бурхон»).

БУЗУРГ £ Уу. номи макомест аз ду- 
воздах макоми мусикй; ва билфатх 
ва рои мухмалаи мафтух (яъне 
базрах)* ба маънии катон, ки ба 
хиндй алей гуянд (аз «Бурхон»).

БУЗКАДАМ хакир ва нотаво-
ни батиюлхар'акат (аз «М устала
хот»).

БУЗОН лафзи муфрад аст, ба
маънии шахвати занон (аз «Л ато
иф») .

БУЗ ГИРИФТАН сР / У . хазлу та- 
масхур кардан (аз «Латоиф»),

БА ЗАБОН БАРДОШТАН ва ГИ
РИФТАН J  JM > y  ба 
харфхои мулоим фиреб додан ва 
суханони нолоик гуфтан касеро (аз 
«М усталахот»).

БАЗМИ САНГИН е'У. базме ки
дар он мардуми касир чамъ бо
ш ад (аз «М усталахот»).

БАЗА ‘У. ба маънии гунох ва хато; 
ва ба замми аввал (яъне буза)* 
меваи хушбудор (аз «Бурхон» ва 
«Сироч-ул-лугот» ва «Раш идй»),

БАЗМА ЧИ ба маънии базм; ва Сай- 
фуллох навишта, ки хо барои тас- 
гир аст; ва дар «Сироч-ул-лугот» 
навишта, ки базма ба маънии гу- 
шае аз базм. Д ар ин сурат хо 
барои нисбат аст. Ва дар «Бурхон» 
ба маънии мачлиси шароб.

БУЗРОЛА бузи кухй; чи гол
ба маънии шигоф ва гор, ки дар 
кух бошад ва хо барои нисбат.

БИЗАНГОХ, У чое ки хавфи рах- 
занон дошта бошад (аз «М устала
хот») .

БАЗДАВЙ i j j>y  мансуб ба Базда, 
ки номи шахрест.

БУЗГИРЙ \Sr?'y. макру хила кардан ; 
ва ба маънии дуздй низ омада (аз 
«М усталахот»).

БУЗБОЗЙ cSjbJH раксонидани буз ва 
бузина (аз «М усталахот»),

Фасли бои м уваххада маъа 
сини мухмала

БАСО Ц  ба маънии бисьёр; ва алиф 
барои касрат ё зоид.

БАСО Л AT o JU . шучоат ва далерй 
(аз «М унтахаб» ва «К ан з»).

БУСТ номи шахрест аз Эрон; ва 
вактест манхус ба микдори дувоз- 
дах соат, ки баъд аз се шаборуз 
ба сабили давр меояд. Мабдаъи он 
аз хангоми нбтидои ичтимоъи шамс 
ва камар аст; ба хиндй онро бхад- 
дро гуянд (ба фатхи бои м увахха- 
даи махлут ба хо ва ташдиди дол 
ва баъдаху рои мухмала ва алиф). 
Ва билкаср мухаффафи бист ('•^-■м), 
ки тарчумаи адади ишрин аст.

БАСТАТ ба маънии фарохй ва
кушодагй (аз «Сурох» ва «К ан з»); 
ва киноя  а з  дустй ва биззам (яъне 
бустат)* хатост.

БАСЕЧ g r-i касд ва ирода ва тайёой 
ва омодагй (аз «Бурхон» ва «Р а 
шидй» ва «Чахонгирй»).

БАСФОЯЧ г '.1* -: м уарраби  баспоя; 
номи давое, ки чуби дарахте бошад 
(аз «Рисолаи муарработ»-и сохиби 
«Рашидй» ва «М унтахаб»),

БАСАНД ба маънии кофй ва
кофй шудан (аз «Сироч» ва «Р а 
шидй») .

БУССУД//БУСУД ба маънии мар- 
чон, ки ба хиндй онро мунга гуянд 
(аз «Кашф» ва «М адор» ва «Б ур
хон»),

БАСТАНИГОР jlS j навъе аз су- 
руд ва рогинй (аз «Чароги хидо
ят » ) .
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БУСР j~> хурмой хом, ки хануз пух- 
та нашуда бошад (аз «М унтахаб» 
ва шурухи «Н исоб»); ва ба фатхи 
аввал ва касри син (яъне Басир)* 
номи вазири насронй (аз «Л ато 
иф») .

БУСТОНАФРУЗ j j гули точи 
хурус, ки баъзе ахли хинд онро 
калга гуянд (аз «Бурхон» ва «Си
роч- ул -лугот»).

БАС tr ; ба маънии бисьёр ва ба маъ
нии кофй; ва яке аз ^.уруфи таш- 
бех, чун ш ер б а с ,  ба маънии монан- 
ди шер.

БАСТ i —; ба маънии фарохй, на ба 
зам (аз «С урох»); ва ба маънии 
густардан.

БИСОТ -ЬЦ фарш ва арсаи шатранч 
ва фарохии майдон; ва ба маънии 
дастрас ва матоъ ва сармоя ва 
дастгох ва суфраи чармин. Ба лаф
зи андохтан  ва а ф га н да н  ва к а 
ш и д а н  ва оро ст ан  ва г у ст а р д а н  ва 
чи дан  мустаъмал (аз «Бахори 
Ачам» ва «Кашф» ва «Фирдавс-ул- 
лугот»),

БАСИТ i~! чои фарох ва густарда- 
ш уда ва чизе ки фарох бошад; ва 
дар истилохи хукамо хар шайъ, ки 
райри мураккаб аст. Ва баъзе таъ- 
рифи басит чунин кардаанд, ки: 
хар чиз, ки чузви он мушобехи 
кулли он бошад, чунончи обу хоку 
оташу бод алохида-алохида. Ва но- 
мн бахрест аз иуздах бухури шеър.

БАСОИТ ^‘Ц  чам ъи  басит; ва м у 
р о д  а з  басоити арбаъа аносир, ки 
хоку боду оташу об аст.

БАС ИТ И МУСАББАЪ е~ - V *  ки 
н о я  а з  замин, ба эътибори хафт 
иклим.

БУСРОК o b “J. ёкути зард, ки дар 
Хинд пукхрач гуянд (аз «М устала
хот»),

БИСТУ ЯК ВУШОК o t-J «Л 
к и н о я  а з  бисту як  сурати шимоли; 
ва тафсилаш хамин чо баъди ду  
сатр мастур аст.

БИСМИЛ J* - ; ба маънии мазбух ва
'  ба маънии забх кардан низ омада, 

чаро ки ба вакти забх кардан бис- 
миллох мегуянд. Пас зохиран ин 
калимаи форсиюласл нест, лафзи 
мустахдас аст (аз «Сироч» ва 
«Каш ф»).

БИСТУ ЯК ПАЙКАРИ НУР ДАР 
АЙВОНИ Ш ИМОЛИ
j U i  j i  бидон ки ахли хайъат 
аз кавокиби марсуда хамагй чихи
лу хашт сувар бар фалак карор 
додаанд. Аз он чумла дувоздах су
вар бар нафси минтакатулбуруч 
вокеъаид, ки дувоздах буручи маш- 
хура иборат аз он аст. Ва аз он 
чумла бисту як  сувар ба чониби 
шимол аз минтакатулбуручанд: яке 
аз он Дубби Асгар ба сурати хир- 
си истода ва кавокиби он хафт; 
дуввум  Дубби Акбар ва он низ ба 
сурати хирси калон аст, кавокиби 
он бисту хафт; саввум Тиннин ба 
сурати аждахои бузург бо шикан- 
хон бисьёр кавокибаш сию хафт; 
чахорум Кайковус бар шакли му- 
салласе бузург, кавокибаш ёздах; 
панчум Авво ба сурати марди ис
тода ва дастхои кашида, ба дасти 
рост асо гирифта ва инро Хорисус- 
само низ номанд, кавокибаш бис
ту  д у ; шашум Ф акка ва онро ко- 
саи дарвешон низ гуянд, чаро ки 
дар истидорати он рахна афтода- 
аст, гуё косаи лабшикастаест. си- 
тораи он хашт; хафтум Носи алар- 
рикбатия ба сурати марде бар зону 
даромада, эй бар зону нишаста, си- 
тораи он бисту хашт; хаштум Ша- 
лёк ва он ба сурати сулахфот аст, 
яъне боха, кавокибаш дах  ва аз он 
чумла кавкабест аз кадри аввал, 
онро Насри Вокеъ гуянд; нухум 
Дачоча ва он ба сурати мокиён 
аст, кавокибаш хафдах; дахум Зо- 
тулкурсй ба сурати занест бар кур- 
сй нишаста ва по фуру гузошта, 
кавокибаш сездах, яке аз кавокиби 
он Каффулхазиб аст аз кадри со- 
лис; ёздахум Хомили раъсулрул 
бар мисоли мардест бар пои чапи 
худ истода ва пои рост бардошта 
ва дасти рост бар cap нихода ва 
ба дасти чап сари деви хунчакон 
ба муи cap гирифта, кавокибаш 
бисту шаш; дувоздахум Мумси- 
кулъинон ба сурати марде истода 
ба як  даст тозиёна ва ба дасти ди
гар иноне, кавокибаш чахордах, аз 
он чумла Айюк аз кадри аввал; се- 
здахум  Укоб ва онро Насри Тоир 
низ гуянд, кавокибаш нух; чахор- 
дахум Дулфин ба сурати хайвони 
бахрист, ки ба машки пурбодкарда 
мушобахат дорад, кавокибаш дах ; 
понздахум Сахм ба сурати тир, ка-
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вокибаш панч; шонздахум Худ ин 
ба сурати марди морафсост, каво- 
кибаш бисту чахор; хафдахум Хай- 
ят  ба сурати мор, ки ба дасти ха- 
мон морафсост, кавокибаш хаж дах ; 
хаж дахум  Китъатулфарас кавоки
баш чахор ва дар «Нафоис-ул-фу- 
нун» ба чои Китъатулфарас Фара- 
си том навишта, ки ба сурати аспи 
хушшакл, кавокибаш ей; нуздахум 
Фараси Акбар ба сурати аспе, ки 
уро сару ду  даст бошад ва кафалу 
д у  пой набувад, кавокибаш бист; 
бистум Маръати мусалсала ба сура
ти зане истода, дастхо кашида ва 
занчире бар хар ду  пои у нихода; 
ва баъзе навишта, ки занчире бар 
дасти уст, кавокибаш бист; бисту 
якум  М усаллас ва он мусалласест, 
ки дар вай тул бошад, кавокибаш 
чахор.

Ва понздах сувар, ки ба чониби 
чануб аз минтакатулбуруч вокеъ 
шуда ин аст: аввал К,антус ва он 
бар шакли хайвони бахрист, ки уро 
ду  даст бувад ва болу дум чун 
MypF, кавокибаш бисту д у ; дуввум  
Чаббор бар шакли марди коим ба 
д у  курей ва дар даст асо гирифта 
ва камар баста ва шамшере хамо- 
ил карда ва ин суратро Чавзо низ 
гуянд, кавокибаш сию хашт; сав- 
вум Нахр бар шакли чуй борик бо 
гардишхои бисьёр, кавокибаш сию 
чахор; чахорум Арнаб ба сурати 
харгуш, кавокибаш дувоздах; пан
чум Калби Акбар ба сурати саг, 
кавокибаш хаж дах , миичумлаи он 
Шеърои Ямонй, ки Шеърои Убур 
низ гуянд, аз кадри аввал; шашум 
Калби Асгар, аз кавокиби у  яке 
Шеърои Шомй ва дигар Мирзам; 
хафтум Сафина ба шакли киштй, 
кавокибаш чихилу панч ва минчум- 
лаи он Сухайл аст аз кадри аввал; 
хаштум Шучоъ ба сурати мори бу
зург ва дароз бо шиканхои бисьёр, 
ба бурчи Асад пайваста, кавоки
баш бист; нухум Ботия ва онро 
Кос низ гуянд, шаклест мустадир, 
кавокибаш хафт; дахум  Руроб ба 
сурати 30F, кавокибаш хафт; ёзда- 
хум Кунтурас ба сурати хайвоне 
мураккаб аз асп ва одамй, аз cap 
то пушт чун мукаддами одамй ва 
аз камар то по мисли асп, кавоки
баш сию хафт; дувоздахум Сабуъ 
ба сурати хайвони дарранда, к а 
вокибаш нуздах; сездахум Мичма- 
ра ба сурати манкал, кавокибаш

хафт; чахордахум Иклили Чанубй 
ба шакли санавбаре, кавокибаш 
сездах; понздахум Хути Чанубй ба 
шакли мохии бузург, кавокибаш 
ёздах.

БАСТОМ//БИСТОМ (>Lb—> сохиби 
«М унтахаб-ул-лугот» ва «М узил-ул- 
арлот» ва Екути Хамавй навишта- 
анд, ки билкаср аст, роми шахрест, 
ки мавлиди хазрати Боязид аст; ва 
сохиби «М уайид» ва «Кашф» ва 
«Сурох» ва «М адор» ва «Лубб-ул- 
албоб» ба фатх навиштаанд; ва 
биззам (яъне Бустом)* дар хеч ки- 
тоб ёфта нашуд.

БАСИМ ба маънии табассумку- 
нанда (аз «Латоиф»),

БАССОМ (I—; хандон ва шугуфта.
БАСЕЧИДАН ирода кардан.
БАСТАН ба маънии пайванд низ 

омада, чун оина  бастан-, ба м аъ 
нии пайдо кардан ва шудан, чун 
ш угуф а  бастан  ва обила  бастан ; ва 
ба маънии пушидан, чун пироя  
бастан-, ва ба маънии бино кардан, 
чун у и с о р  бастан  (аз «Бахори 
А чам»).

БУСТОН d 11- ;  м уарраби  бустон 
( ujU-jj ; аз «М унтахаб»); ва дар 
«Сироч-ул-лугот» навишта, ки лаф
зи форсист, мураккаб аз калимаи 
буст (биззам), ки ба маънии гул- 
зор ва чое ки меваи хушбу дар он 
бошад ва алифу нуни зоида, мисли 
ш од  ва шодмон .

БАСОТИН цамъи  бустон; ва
ба зам (яъне бусотин)* хондан х а 
тост.

БУССУДИН eji*-1—; мансуб ба буссуд, 
ки марчон бошад; ва м ур о д  а з  
сурх.

БИСТУ ЯК КИРОН Л У  cL j  vi— тар- 
тибаш ин аст: Зухалро бо шаш 
кавкаб , ки зери уст; Муштариро бо 
панч кавкаб, ки зери уст; ва Мир- 
рихро бо чахор кавкаб, ки зери уст; 
ва Шамсро бо се кавкаб , ки зери 
уст; ва Зухраро бо ду кавкаб ; ва 
Уторидро ба Камар.

БА САРИ ЗУЛФ СУХБАТ ДОШТАН
j ~j парешон ва ти- 

раруз будан ва изхори ранчиш ну- 
мудан.

БА САР ШУДАН j~: охир шу
дан (аз «Бахори Ачам» ва райра).
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БА САР ПЕЧИДАН j~>. илхох
ва самонат кардан; ва номи дов 
аст аз куштй.

БА САР КАШИДАН j - i  як
дафъа лочуръа кашидан (аз «М ус
талахот») .

БАСТ ШИКАСТАН аз хад
тачовуз нумудан (аз «М устала
хот») .

БА САРИ ПО ОМАДАН Ц j —>
аз мараз шифо ёфтан (аз «М уста
лахот»).

БА САРИ КАСЕ ГАРДИДАН ^  ^  
муродифи  гирди cap гарди-

да.н.
БАСБОСА *-Ц—; м уарраби  базбоз; ба

хиндй чавитрй гуянд (аз «М унта
хаб »).

БАСМИЛА//БИСМИЛА ; мухаф
фафи бисмиллох; ва ба маънии бис- 
миллох-ир-рахмон-ир-рахим гуфтан 
(аз «М унтахаб» ва гайра).

БУСХ.ОКИ АТЪИМА 61*-! номи 
шоир, ки дар ашъораш хама баё- 
ни таомхо бошад.

БИСВА >j~-; лафзи хиндист, ба маъ
нии бистум хиссаи хар чиз умуман; 
ва ба маънии бистум хиссаи бигх 
дар паймоиши з^мини зироат хусу- 
сан.

БАСТА букча.
БИСОТИ ХОНА ^  матоъи хо

на (аз «*Чароги хидоят»),
БАСМАЧ Й ijz*’—'. он ки ба авроки 

тилло ва нукра ба колаб ё ба к а 
лам бар чома накш кунад (аз «Б а
хори Ачам»),

БАСЕ мазид алайхи бас (аз «Б а
хори Ачам»),

БУСТОНСАРОЙ ; боге, ки
дар сахни хона созанд (аз «Сироч- 
ул -лугот»).

Фасли бои м уваххада маъа 
шини муъчама

БУШРО ба маънии м уж да ва
"бишорат; ва номи ёри барорандаи 
Юсуф алайхиссалом аз чох (аз 
«М унтахаб» ва «Тафсири Мадорик» 
ва «Чомеъ-ул-баён»); ва тахкики ё 
бушро дар боби ёи тахтонй гуфта 
хохад шуд.

БУШКОБ ба маънии рикобе
бузург; ин лафзи туркист (аз «Б а
хори Ачам»).

БУШОРАТ//БИШОРАТ O jlt, б а маъ
нии хабари хуш; ва ба фатх (яъне 
башорат)* ба ин маънй хатост (аз 
«Бахр-ул-чавохир» ва «М адор» ва 
«Кашф» ва «М уайид» ва «М унта
хаб »).

БАШОШАТ кушодаруй ва ху-
шии табъ (аз «М унтахаб» ва 
«К ан з»); ва дар «Сурох» тозару 
шудан.

БИШАНПАД навъе аз суруди
хиндист, мисли дхурпад.

БАШАР ба маънии инсон; ва аз 
ив чихат инсонро башар гуянд, ки 
дида мешавад ва намоён мебошад 
билбашарат, эй ба зохирулчилд (аз 
«Шархи Макомоти Харирй»),

БАШ банди хар чиз мутлакан; 
ва бандхои охану нукра ва биринч,. 
ки бар дарзхо ва пайвандхои сан- 
д ук  ва амсоли он насб кунанд ба
рои устуворй (аз «М усталахот» ва 
«Сироч-ул-лугот»).

БАШШОШ ,/1^! ба маънии хуш ва 
тозару (аз «Латоиф» ва «К анз»),

БАШИЪ бадмаза ва гулугир (аз 
«К анз»).

БАШ К ^  давидан ва дуруг гуфтан 
(аз «Латоиф »); ва дар «Рашидй» 
ба фатх, ишва ва гам за; ва биззам 
(яъне буш к)* ба маънии зулф.

БАШКОЛ барсот.

БИШКАН-БИШКАН ^  ^  ба
маънии хангомаи чушу хуруш ва 
ангуш так задан, ки ахли раксро 
бошад (аз «Чароги хидоят»).

БИШУЛИДАН парешон кар 
дан (аз «Бурхон»).

БИШХУДАН харошидан (аз
«Бурхон»),

Б ИШ КУЛИ ДАН чолокй ну
мудан (аз «Бурхон»),

БАШАРА зохири пусти одамй 
(аз «Кашф» ва «М унтахаб» ва 
«К анз»),

БИШРХОФЙ номи валие, ки
барахнапо мегашт (аз «Латоиф»).
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Фасли бои мувах,хада маъа 
соди мухмала

БАС ИР AT биноии дил, яъне
доной ва зиракй.

БАСОРАТ биноии чашм (аз
«М унтахаб» ва райри он).

БАСИР бино ва доно (аз «М ун
тахаб»).

БАСО ИР биноихо ва хуччатхои 
равшан.

БАСАЛ J-»; пиёз (аз «Латоиф» ча 
«К ан з»).

БУСМ t~°j. фурчай миёни хинсир ва 
бинсир (аз шархи «Нисоб»),

БАСРА номи шахре аз Ироки 
Араб; ва ба фатхатайн (яъне ба- 
сара)* цамъи  босир.

БИСРЙ lSs*‘. мансуб ба шахри Бас
ра; агарчи киёс ба фатх мехост, 
лекин касра доданд, Tq тафовут 
бошад миёни Басрй (билфатх) ман
суб ба суи Басра, ки ба маънии 
мулки Х,ичоз аст (аз «Шархи Ко- 
фия» аз Шахобуддини Давлатобо- 
дй).

Фасли бои м уваххада маъа 
зоди муъчама

БИЗОАТ мол ва асбоб.
БИЗЪ аз се то иух хар ададе, 

ки бошад бизъ гуянд; ва биззам 
(яъне бузъ)* ба маънии никох ва 
фарчи зан; ва билфатх (яъне базъ)* 
гушт буридан ва сероб шудан (аз 
«Латоиф» ва «К ан з»).

БИЗЪА **•« гуштпора (аз «Л ато 
иф» ва «К анз»),

Фасли бои м уваххада маъа 
той мухмала

БАТХО водии М аккаи муаззама; 
ва гохе аз Батхо М аккаи м уазза
ма мурод бошад; ва дар асл лура- 
ти батхо ба маънии замини фарох, 
ки гузаргохи оби сел бошад ва дар 
он сангрезахо бисьёр бошад (аз 
«М унтахаб» ва «К анз» ва «Кашф» 
ва «Латоиф»),

БАТОЛАТ с Л Ь  бекор ва муаттал 
будан; ва ба касри аввал (яъне би-

толат)* ба маънии далерй (аз 
«М унтахаб» ва «С урох»).

БАТОЕХ, £51 ;̂ чохои нишеб ва фа
рох, ки гузаргохи оби сел бошад 
ва дар он сангрезахо бисьёр бо
шанд; ва ин чамъи  батхо-ст (аз 
«Сурох» ва «К анз»),

БИТТИХ c-j-lu харбуза (аз шархи 
«Нисоб» ва «Латоиф»),

БАТР шигофтани захм ; ва ба 
фатхатайн (яъне батар)* дахш ат 
ва хайронй ва гафлат; ва носипосй 
ва нофармонй; ва шодии муфрит; 
ва тавонгарй ва фарохии айш; ва 
ба маънии замини шигофта низ 
омада (аз «М унтахаб» ва «Л ато 
иф» ва «Кашф» ва «К ан з»),

БАТЛАЙМУС номи хакими
юнонй, сохиби китоби «Мичастй»; 
ва такдими мим низ гуфтаанд (аз 
«М унтахаб»); ва дар «Бурхон» ба 
фатхи бо ва фатхи лом ва такдими 
мим бар ёи тахтонй; ва гуфта, ки 
ба такдими тахтонй бар мим (яъне 
Батламюс)* низ ба назар омада.

БАТШ сахт гирифтан ва хамла 
кардан (аз «М унтахаб» ва «Канз» 
ва «С урох»),

БАТ ^  чонвари маъруф (яъне мур- 
f o 6 h )  *; ва ин м уарраби  бат ( o j  ) 
аст; ва сурохии шароб, ки ба сура
ти бат созанд (аз «Рисолаи муар- 
работ» ва «Бахори Ачам» ва «Б ур
хон») .

БИТРИК зохиди тарсоён (аз
«М уайид» ва «Бурхон»); ва дар 
«Сурох» ва «Канз» сардори фавчи 
румиён.

БАТАК сурохии кучак, ки барои 
шароб созанд.

БАТАЛ J b  ба маънии шучоъ ва да- 
лер (аз «М унтахаб»),

БАТТОЛ бекор ва дуруггу ва
багоят далер (аз «М унтахаб»),

БАТН шикам (аз «М унтахаб»),

БУТАЙН тасгири батн; ва номи 
манзили дуввум  аз манозили К а
мар ва он се ситораи борик аст 
бар шакли мусаллас, ки бар думи 
Хамал вокеъ шуда (аз «Шархи 
Кирон-ус-саъдайн»); ва ба фатхи 
аввал ва касри то (яъне батин)* 
ба маънии бузургшикам.



БУТУН пушидан ва пушидагй;
ва чамъи  батн, ки ба маънии т и 
кам аст.

БУТЛОН ночиз ва зоеъ шудан 
(аз «М унтахаб»).

БА ТОКИ АБРУИ КАСЕ КОР КАР
ДАН is-* ‘J js .I ба ёди 
у  кор кардан (аз «М усталахот»).

БА ТАРХ, ДОДАН с Л  Ф У Р У х -  
танн чине ба зур ба раоё (аз «Б а
хори Ачам»),

БУТЪ *>->. даранг ва охистагй; на
низи  суръат (аз «С урох»).

БИТОНА ба маънии остари ка- 
бо ва райра; ва ба маънии андару- 
ни шикам ва сина; ва м ауо зан  ба 
маънии иродаи ботин; ва ба маъ
нии дусти дилй (аз «Латоиф» ва 
«М унтахаб»).

БАТИЙ цЬ, бар вазни фаъил; да-
рангкунанда ва охиста.

БАТИ СУРХОБЗОЙ ^  су-
рохии шароб (аз «М уайид»).

Фасли бои м уваххада маъа 
айни мухмала

БАЪС ба маънии барангехтан
(аз «М унтахаб» ва «К ан з»); ва го
хе аз ин киёмат мурод бошад.

БУЪДАБЪАД // БУЪД И АБЪАД
а<и1,А<о номи доирае, ки болотар аз 
хама афлок ховии фалакхост. Ва 
низ ахли хайъат буъди абъад бар 
хате итлок кунанд, ки аз маркази 
олам хорич шуда ба авчи кавкаб  
ба мисли он расад.

БАЪСУ НАШР j  ^  киноя  а з  
рузи киёмат, чаро ки дар он вакт 
хама мурдагон аз замин барангех- 
та хоханд шуд ва ба хар тараф 
пароканда хоханд гашт.

БАЪИР бар вазни факир; ба
маънии уштур (аз «Кашф» ва 
«М унтахаб» ва «К анз»),

БАЪР j" . саргини шутур ва гуспанд 
ва оху ва муш; ба форсй пушк гу 
янд (аз «М унтахаб» ва райри он).

БАЪУЗ i>j ". ба маънии пашша (аз 
«К анз-ул-лугот»).

БАЪЗ u»v порае аз чизе; ва дар 
лафзи баъзе ёи тахтонй барои вах-

дат аст. Агар вахдат манзур на- 
бошад овардани ё дуруст нест.

БААЛБАК номи шахрест ба
Шом, ки кавми Ильёс алайхисса
лом дар он чо Баъл ном бутро ме- 
парастиданд (аз «М унтахаб»).

БАЪЛ lH  н о м и  бути кавми Ильёс 
алайхиссалом; ва ба маънии шав- 
хар; ва ба маънии сохиб ва молик 
(аз «М унтахаб» ва «К ан з»).

БИЪОЛ ба маъйии нархо; ва ба 
маънии чимоъ кардан ва ручулият 
ва шавхарон; ва заминхои баланд 
ва заминхои бороннорасида (аз 
«М унтахаб» ва «Латоиф»).

БУЪДУЛМАШРИКАЙН
бидон ки мафосилаи машрики сай- 
фй ва шатавй ба эътибори уфуки 
арз такрибан як хазору чихилу 
шаш фарсах поу кам  мешавад ва 
ба хисоби курух се хазору яксаду 
сию хафт поу боло мешавад, чаро 
ки буъди матлаъи аксарулайём аз 
матлаъи атвалулайём такрибан чи
хилу хафт дарача аст. Ва хар д а 
рачаи арзй такрибан бисту д у  фар
сах поу боло мешавад. Ва ба хи
соби курух хар дарачаи арзй так 
рибан шасту хафт курух поу кам 
мешавад. Аз руи тахкик хар дара
чаи арзй шасту шаш куруху ду  ха
зору шашсаду шаш газу  дах  гирех 
мегардад. Ва паймоиши дарачаи 
фалакй ёздах лаку хафтоду хафт 
хазору шашсаду бисту шаш курух 
мешавад. Ва назди баъзе машри- 
кайн иборат аз машрику магриб 
аст, чаро ки гохе ба лихози шаро- 
фатн тулуъи офтоб аз машрик тар- 
либан магрибро низ машрик гуфта 
таснияи он машрикайн нумоянд.

БАЪСАРА барангехтан ва па-
роганда шудан (аз «К ан з»),

БАЪРА саргини шутур ва гус
панд ва оху; ба форсй онро пушк 
хуянд (аз «М унтахаб» ва «Латоиф» 
ва шурухи «Нисоб»).

БИАЙНИХ//БИАИНИХИ ба
маънии ба хакикати худ ва зоти 
худ.

БА ОЛАМЕ БАРТАРАФ УФТОДА
« t i l  O j i j j  u J U; кин о я  а з  худ-
раъй ва худписанд, ки насихати 
касе напазирад.
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Фасли бои мувах,х.яда маъа 
гайни муъчама

BAFPO номи подшохи Хоразм; 
ва номи ошест, ки эчбди Баррохони 
подшохи Хоразм аст. Ва он чунон 
бошад, ки мисли лимуи коразй, 
балки хурдтар аз он аз орди нахуд 
гулула сохта ош аз он дуруст ме- 
созанд; ва 6 a F p o  ба маънии хук 
низ омада (аз «Бурхон» ва райри 
он); ва дар «Снроч-ул-лурот» биз
зам (яъне бурро)* навишта, ки 
навъе аз ош аст ва вазъкардаи 
Баррохони подшохи Туркистон, ба 
касрати истеъмол лафзи хон ва ёи 
нисбат хазф шуда. Ва дар «Ойичи 
Акбарй» навишта, кн багро кисме 
аз палов, ки аз гушт ва майда вд 
нахуд ва равган ва канд ва сирка 
ва зардак ва райра рост кунанд.

БАРЗО l- ii; ба маънии адовати сахт.
BAFO I" ба маънии хостан; ва ба 

каср ва мад (яъне биго)* ба маъ
нии зиио кардан ва фохиша шудан 
(аз «М унтахаб» ва «С урох»); ва ба 
форсй ба маънии хез ва муханнас 
(аз «Латоиф» ва «Раш идй»),

BAFOC//BMFOC//BVFOC MypF-
ест тираранг, ки мурдор мехурад 
(аз «М унтахаб» ва «К ан з»); зохи- 
ран каргас бошад. Ва дар тарчу- 
маи «Харири» навишта, ки бирос 
(ба касри аввал) тоири шикорист; 
ва дар «Канз» ба зам, ба маънии 
тоири пир, ки аз талоши туъма 
очиз монад, валлоху аълам бисса- 
воб.

БАРДОД номи шахр дар Иро
ки Араб, ки дар асл Бордод буд. 
Аз он ки пеш аз ин боре буд, ки 
хар хафта Нушервони Одил дар он 
6of ба доди мазлумон мерасид. Ал- 
хол алифро сокит карда Бардод 
мегуянд (*з «Кашф» ва «Бурхон» 
ва «Хиёбон»); ва дар «М устала
хот» ба маънии кухна ва хароб ва 
киноя  а з  пиёлаи шароб, ки пур ва 
моломол бошад. Ва Бардод ба ис
тилохи лутиёи шикамро гуянд (аз 
«Шархи «Гулкуш тй»).

БА РЛ А М И Ш Л А Р дар туркй
ба маънии бастаанд.

BH F0 3  j l "  чубаке, ки дар шигофи 
чубе ба куфтан дохил кунанд (аз 
«Бурхон»); ва дар «Рашидй» ба 
рои мухмала (яъне бигор)* ба на

зар омада, валлоху аълам бисса- 
воб.

БАРАЛТОК б '-Ч  j  6^-1" ба маънии 
кабо (аз «Раш идй»); ва дар «Б ур
хон» кулох ва фарчй ва тока; ва 
баъзе ба маънии чомаи багалбанд 
навишта; ва дар «Сироч-ул-лугот» 
навишта, ки ба маънии багалбанд 
ва кулох. Чун то ( -̂  ) ва коф ( о  ) 
дар форсй намеояд, щояд ки забо- 
ни дигар бошад.

БАРЛАК (У " номи тоир; мачозан  ба 
маънии тир омада.

БА РАЛ А К гирехе бошад, ки
дар багали мардум пайдо ш авад ва 
ба дер пухта гардад (аз «Бурхон» 
ва «Раш идй»),

БАРЛ ба маънии астар, ки ба 
хиндй онро хаччар гуян д; ва он аз 
хари нар ва аспи мода пайдо ме
ш авад (аз «М унтахаб» ва райри 
он).

БУРЧ А  чомабанд, ки маъруф
аст. Ин лафзи туркист, аз луготи 
туркй собит шуда.

BAFTATAH ногох ва якборагй 
ва дафъатан (аз «Кашф» ва «М ун
тахаб »).

BAFH уЦ масдар аст, ба маънии бе- 
фармонй ва аз итоат берун раф
тан; ва ба фатхи аввал  ва касри 
сонй ва ёи муш аддад (яъне багий)* 
бар вазни фаъил, сигаи сифати му
шаббах ба маънии бефармон (аз 
«М унтахаб»),

БАРДОД И ХА РО Б ва БАРДОДИ 
КУХН А  ва БАРДОДИ Х О Л Я  ^
yJU  ilo i; j  J v b * - киноя  а з
сорари тихй ва шиками холй (аз 
«Бахори Ачам»).

БА РА Л ГИ РЙ  номи дов аз
куштй.

БА РАЛЙ  t#1"  киноя  а з  Куръони ку- 
чаки тактеъ, ки онро ба сафар дар 
барал тавон дошт.

Фасли бои муваххада маъа фо

БИ Ф РИ С А Н Д  ин лафз галат
аст ва бифристанд сахех, чаро ки 
масдараш фиристодан аст. Пас зиё- 
да кардани ёи тахтонй баъди рои 
мухмала вачхе надорад ва искоти
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той фавк,они низ дар ин лафз аз 
баъди сини мухмала ёфта нашуда.

БАФТАРЙ i j j^ i  коргохи чулоха (аз 
«Каш ф »); ва аз «Рашидй» маълум 
мешавад, ки рачхи чулоха бошад.

Фасли бои м уваххада маъа к,оф

БАКЛАТУЛХ.АМКО ЯШ тараи
хурфа; ва маънии лугавии он т а 
раи нодон аст. Чун бо васфи к,а- 
воиди бисьёр бештар дар роххо ва 
чохои хасис меруяд, лихозо ба ин 
исм мусаммо гашт (аз «М адор»); 
ва дар шархи «Нисоб» навишта, ки 
чун тараи мазкур бо вучуде ки хар 
бор аз сел хароб ва барбод мера- 
вад, лекин аксар ба рохи сел ва 
гузари об меруяд.

БА КО ИМЯ РЕЗАД *>.j  яъне
дар бозии шатранч баробар монад.

БАКАР уч ба маънии мутлаки гов; 
хох нар, хох мода. Ба хилофи савр, 
ки гови нарро гуянд. Ва дар баца- 
рат ( )  той вахдат аст, на ба
рои таънис (аз «Сурох» ва шархи 
«Нисоб»).

БАКРОТ ±1 уЦ номи хаким (аз «М а
дор» ва «Кашф»),

БИКОЪ £ 4  ба маънии чохо; цамъи 
бук,ъа (ки биззам аст) ба маънии 
чо (аз «М унтахаб» ва «Латоиф»),

б а к (К ) &*. ба маънии пашша; гохе 
дар форсй ба зарурати назм ба 
тахфиф меоранд.

БАКЛ Л  тарае, ки пухта нонху
риш созанд.

БАККОЛ сНч дар Хиндустон ба 
маънии галлафуруш бисьёр мус
таъмал ш удааст; ва ба ин маънй 
баддол (ба фатх ва ташдиди доли 
мухмала) сахех бошад. Ва назди 
ахли забон бакдол ба маънии та- 
рафуруш аст, чи бак,л (билфатх) 
тараро гуянд (аз «Чароги хидоят»),

БАККАМ номи чубе, ки аз у  ран
ги сурх хосил шавад (аз «К ом ус»);

4 ва дар форсй ба тахфифи коф мус
таъмал.

Б А КОИМ РЕХТАН очиз
шудан аст (аз «Чахор ш арбат»); 
ва дар «Бахори Ачам» киноя  а з  
чанг нокарда очиз омадан.

БАКЛА тарае, ки пухта нонху
риш созанд.

БУКЪА з.амин, ки махдуд ва 
мумтоз бошад аз замини дигар; за 
ба маънии сарой ва хона мустаъ
мал аст (аз «М унтахаб»).

Фасли бои м уваххада маъа кофи 
арабй ва форсй

БУКО 1£» ба маънии гирья, ки ашк 
рехтан бошад; ва букоъ (*l£j. ;  биз
зам ва дар охир хамза) бар вазни 
фуъол, ба маъниичгирья кардан ба 
овоз (аз «М унтахаб» ва «Шархи 
Ю суф»).

БАКОРАТ O j IXj сахех аст; ва ба зам 
ва ба каср (яъне букорат, бико- 
рат)* хатост. Ба маънии душизагй 
(аз «М узил-ул-аглот» ва «Сурох» 
ва «Кашф» ва «М унтахаб»),

БА ГАРД РАФТ o i j  харобу та- 
бох шуд (аз «М усталахот»),

БА ГАРД ACT ба маънии та-
бох ва зоеъ аст (аз «М усталахот»),

БАГЛАР J-1& бар вазни алтар; ба 
туркй амир ва бузургро гуянд (аз 
«Латоиф»).

БАГТАР бар вазни ахтар; чома- 
есг ки ба рузй чанг пушанд. Ва он 
тобахои оханй бошад, ки бар он 
махмал ё банот кашида истеъмол 
менамоянд (аз «Бурхон» ва «Р а 
шидй»),

БИКР jS-i зани душиза; ва аввали 
хар чиз ва хар коре, ки монанди 
он пештар нашуда бошад. Ва ба 
фатх (яъне бакр)* шутури чавоч; 
ва номи кабилаест; ва номи мулк- 
ест; ва ба фатхатайн (яъне бакар)* 
бомдод. Ва лафзи бокира ( #j rlj. ), 
ки ба зиёдати алиф машхур аст, 
яъне зани душиза аз мухтареотл 
авом аст. Сахех бидуни алиф асг. 
Ва бикр (билкаср) ба маънии но- 
зук ва латиф низ омада, магар ба 
мацоз, чун с ухани бикр  ва мазму- 
ни бикр  ва нуктаи бикр  ва хамчу
нин б у с а и  бикр  ва б о д а й  бикр , ба 
маънии бодае, ки хануз аз он на- 
хурда бошанд (аз «М унтахаб» ва 
«Сурох» ва «Бахори Ачам»).

БУКУР пагох бархостан ва дар 
бомдод рафтан (аз «М унтахаб»).
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БЕКТОШ J-M j  номи подшохи Хо
резм (аз «Бурхон» ва «Сироч-ул- 
лугот» ва «М адор»); ва дар «Р а 
шидй» ёфта нашуда. Ва баъзе чу
нин навиштаанд, ки Бегтош (бил
каср ва кофи форсй) мураккаб аст 
аз лафзи бег (■=£; ), ки мухаффафи 
биг (бег ) аст, ки ба туркй ба 
маънии сохиб ва амир бошад ва 
тош ба маънии гулом. Пас маънии 
мачмуъ сохиби руломон аст. Ва ме- 
тавонад, ки ба маънии хам худо- 
ванд бошад, чи дар туркй лафзи 
тош ва дош барои иштирок ояд.

БЕГЁРУК, o j ^ .  н о м и  амир; ва ба 
маънии руломони як сохиб (аз 
«Латоиф»),

БАГ рук; ва билкаср (яъне бег) 
мухаффафи биг (бег «С-* ), ки ба 
турка ба маънии амир аст (аз «Л а- 
тоиф» ва «Раш идй»).

БАКНАГ ба маънии хайвони
думбурида (аз «Бурхон» ва «Р а 
шидй»).

БАГЛАРБЕГ ба туркй ба
маънии хонн хонои ва амири ами- 
рон (аз «Латоиф»).

БУКОВУЛ J jl^ ; ба маънии доругай 
боварчихона (аз «Сироч-ул-лугот»); 
ва дар «Бахори Ачам» ба фатхи 
аввал ва фатхи вов (яъне бако- 
вал)*,

БУКМ (&“■ Ч^мъи абкам, ки ба маъ
нии гунг аст; ва ба фатхатайн 
(яъне бакам )* ба маънии гунгй (аз 
«М унтахаб» ва «Латоиф» ва 
«К ан з»).

БУКРОН тахдегй (аз «Раш и
дй» ва «Бурхон»).

БЕГТИНОН бар вазни миски-
нон; номи кавм  аз салотини турк.

БИГЗОШТАН аз «Рисола»-и
Абдулвосеъ маълум мешавад, ки ба 
касри бои м уваххада аст.

БА КОР БУРДАН еЯу. jI£j. ба амал 
овардан.

БЕГЛАРБЕГИЕН jNaCi сардо-
рони умаро ва бузургони амирон.

БАККА Л  номи кадимии М аккаи 
муаззама (аз «М унтахаб» ва шу
рухи «Нисоб»).

БУКРА субх ва бомдод; ва бил
фатх (яъне бакра)* чархе ки бар

сари чох насб кунанд; ва ба маъ
нии чархи кучак, ки чулохагон ка- 
ловаро бар он кашида ва ба гар- 
диш оварда ресмон бар мошура пе- 
чанд; ба хиндй чархй номанд (аз 
«Сурох» ва «М унтахаб» ва райра).

БАКЛОНА мулкест дар аксои
шаркияи савбаи Бангола.

БИКРНИГОХ маъшуке, ка
хануз дилрабой наёмухта бошад 
(аз «М усталахот»),

Фасли бои м уваххада маъаллом

БАЛ ВО Ы-; бало ва захмат (аз «Л а 
тоиф» ва «К ан з»),

БАЛО Ы-! озмоиши касе кардан, хох 
ба изо расонидан, хох ба неъмат 
додан (аз шурухи «Н исоб»); ва 
дар «Сурох» ба маънин захмат ва 
сахтй; ва дар «М ухаззаб-ул-лурот» 
ба маънии неъмат; ва дар «Канз» 
ба маънии неъмат ва захмат хар 
д у  омада; ва дар «М унтахаб» оз- 
мудан ва макрухй расонидан ва 
неъмат додан; ва дар муховараи 
форсиён ба маънии бисьёр изо (аз 
«Чароги хидоят»); ва низ дар «Б а
хори Ачам» навишта, ба маънии 
коре ки багоят ачиб бошад; ва ко
рн умдаи фавкуттокат.

БУЛАГО 1^4 чамъи  балир.

БАЛОГАТ ^ 1 ;  чавон шудан ва ра- 
сидан ба мартабаи мунтахо; ва ка- 
мол дар эроди калом ба риояти 
муктазои хол, яъне овардани к а 
лом мутобики иктизои маком ба 
шарти фасохат, чаро ки фасохат 
чузви балорат аст. Ва фасохати фа- 
катро балогат шарт нест (аз «М ун
тахаб» ва чанд ш уруху расоил ва 
«М ачмаъ-ус-саиоеъ»); ва дар «М а- 
нозир-ул-иншо» чунин таъриф кар 
да, ки балогат мутобик будани к а 
лом аст мар муктазои макомро, 
яъне лоики холи мухотаб ва муно- 
сиби маком калом кунад; ва холис 
будани калом аз заъфи таълиф. Ва 
баъзе сикот чунин тасрех карда
анд, ки балорати калом он аст, ки 
калом бар вафки маком ва хол 
бувад, чунонки ба вакти эхтимоли 
малоли сомеъ аз тули макол эхти- 
роз кунад ва он чи ахам бошад 
такдим намояд ва он чи ахам на-



бувад муаххар кунад. Ва зикри 
умури мабгуза тарк созад ва ум у
ри махбубаи мухотаб эрод нумояд; 
ва ало хазалкиёс.

БАЛИЯТ ба маънии озор ва
ранч ва сахтй (аз «М унтахаб»),

БИЛОХ.АТ камакл будан дар
умуроти дуньё (аз «К ан з»); ва дар 
«М унтахаб» ва «Сурох» ба фатх 
(яъне балохат)* нодонй.

БАЛОДАТ кундзехнй (аз
«Кашф» ва «Сурох» ва «К ан з»).

БУЛУКОТ j b  чанд дех, ки бо 
хам тааллук, дошта бошанд, ба 
хиндй паргана гуянд (аз «М адо р»); 
ва дар фарханге муътабар навиш
та, ки булукот чамъи  булук аст 
(ки ба замми аввал) ба маънии 
касаба ва дех бошад; ва ин лафзи 
туркист.

БУЛМОЧ навъе аз ош, ки ра- 
кик. ва пуроб ва бегушт пазанд, 
монанди харира (аз «Рашидй» ва 
«Бурхон» ва «Сироч»).

БИЛОЧАРХ ба маънии биду-
нн рад кардан.

БАЛХ £•!■; номи шахр аз Хуросон (аз 
«Бурхон» ва «М унтахаб»); ва ба 
фатхатайн (яъне Балах)* хондан 
хатост.

БАЛ ИД кундзехн (аз «М унта
хаб »).

БАЛАНД ба харакоти салоса, 
лекин фатх афсах аст (аз «Бурхо
ни котеъ» ва «М адор»); ва сохиби 
«Рашидй» ва «Чахонгирй» навиш- 
таанд, ки баланд (ба фатхатайн) 
ба маънии ч^би чахорум, ки аз се 
чуби дарвозаи дигар боло бошад. 
Ва сохиби «Бахори Ачам» навиш
та, ки баланд (ба фатх ва зам) 
хар чизи дароз, хох ба суи фавк, 
хох ба суи тахт, чун: зулфи б а 
ланд, яъне зулфи дароз; ва ба 
маънни азимушшаън ва бузург низ 
мачозая ,  чун: раъйи  баланд  ва к,и- 
мати баланд  ва давлати балан д  ша 

^шауриёри баланд-, ва дар «Сироч- 
ул-лугот» ва «Чароги хидоят» на
вишта, ки баланд (билфатх) зидди 
паст. Ва ба лахчаи баъзе ба зам 
ми аввал (яъне буланд)* ба маъ
нии дароз низ омада, чунонки: 
ш а бу о и  б ул ан д  ва умри б ул ан д  ва 
дом ани б у л а н д ; ва ба маънии к а 

сир ва бисьёр низ омада, чунонки: 
тагофули буланд .

БАЛАД оЬ' дар арабй ба маънии 
шахр; ва дар форсй ба маънии 
рохбар ва пешво (аз «Фирдавс-ул- 
лурот» ва «Бахори Ачам»),

БУЛЧОР ба маънии ваъда (аз 
луготи туркй).

БУЛРУР jyJ-i хар галла, ки дар осиё 
андохта шикаста бошанд; ва оше 
ки аз он пазанд, онро низ булгур 
гуянд (аз «Рашидй» ва «Бурхон» 
ва «М адор»),

БУЛРОР шахрест наздики Зу-
лумот, ободкардаи Сикандар. Ва 
маънии таркибии он бисьёргор аст, 
чи дар ои сарзамин бисьёр f o p  аст 
(аз «Сироч-ул-лугот»); ва баъзе 
гуянд, ки дар асл буни Fop аст, нун 
ба лом бадал ш уда. Ва лафзи Бул- 
Fop ба маънии чарми будор низ 
омада, ки онро адим гуянд. Ва со
хиби «Комус» гуяд , ки ба маънии 
шахр Булгар аст (биззам) ва ом
ма Булрор гуянд. Ва сохиби «Р а 
шидй» навишта, ки вачхи сиххати 
Булгар зохир намешавад. Ва сохи- 
бн «Кашф» ва «М уайид» ва «Б ур
хон» ва «Рашидй» хама ба маънии 
номи шахр Булгор навиштаанд.

БАЛОДУР j ^ j. самари дарахтест, 
ки ба хиндй онро бхуланва гуянд, 
хор дар дарачаи чахорум; ва номи 
зевар ва пирояи занон, ки ба су
рати балодур созанд ва занон он
ро бар cap банданд (аз «Рашиди» 
ва «Латоиф» ва «М адор» ва 
«Кашф» ва «Чахонгирй» ва «Б ур
хон»); ва ба касри аввал ва фатхи 
дол (яъне билодар)* ралат аст.

БИЛЛАВР л lj. сангест сифед ва 
шаффоф; ва ба ин маънй ба фатхи 
бо ва замми ломи муш аддад ва во
ви маъруф (яъне баллур)*низ ома
да (аз «М унтахаб»); ва ба тахфи
фи лом (яъне билур, балур)* низ 
вокеъ шуда.

БАЛЪАМИ БОЪУР г^ .  яке аз
уламои Банй Исроил, ки мустачо- 
буддаавот буд ба хавои нафси худ. 
Бар Мусо алайхиссалом дуъои бад 
кард. Мусо ба сабаби он чихил сол 
дар биёбон саргардон монд. Охир 
ба дуъои Юшаъ пайгамбар алай
хиссалом имонн у  маслуб гардид.
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Номи падари у Боъур буд (аз 
«Латоиф» ва гайри он).

БИЛК.ИС заие буд чамила,
фармонравои шахри Сабо, ки ба 
никохи хазрати Сулаймон алайхис
салом омад.

БАЛ ИНОС номи хакиме аз на-
димони Сикандар (аз «Кашф» ва 
«М адор»),

БАЛОС мачозан  ба маънии мак- 
ру фиреб; ва вачхи тасмияи ин дар 
«Бахори Ачам» мастур аст.

БАЛЛУТ ЬЬ. номи дарахтест, ки тух- 
ми онро чуфти баллут гуянд, ки ба 
хиндй ситасупарй номанд, борид ба 
дарачаи аввал ва ёбис дар саввум, 
мумсик ва кобиз (аз «Бахр-ул-ча- 
вохир»).

БАЛЪ gb ба маънии фуру бурдан 
чизеро ба гулу; ва ба замми бо ва 
фатхи лом (яъне булаъ)* манзилн 
бисту саввум аз манозили Камар 
ва он д у  ситора аст, яке равшан 
ва бузург ва дигаре хафй ва ку- 
чак. Ва он кн равшан аст, гуё аз 
камоли равшании худ  он кучакро 
фуру мебарад (аз «М адор»); ва 
дар «Канз» барои хар д у  маънии 
мазкура ба фатхатайн (яъне ба- 
лаъ )* навиштааст.

БУЛБУЛИ БУСТОНИ M 0 3 0 F
£1 jl> киноя  а з  пайгамбар сал- 
лаллоху алайхи ва олихи ва салла- 
ма (аз «М уайид»).

БАЛОР расонидан; ва ба маъ
нии камол ва кифоят низ омада 
(аз «Сурох» ва гайра).

БАЛИР расо ва расанда дар
илм ба мартабаи камол; ва тезза- 
бон (аз «М унтахаб» ва Faf lpa) .

БАЛАР c h  аломате, ки дар мукоба- 
лаи китоб бар канораи варак, нави- 
санд, то маълум ш авад, ки муко- 
балаи сиххати китоб то ин чо ра- 
сида; балаг cHFan мозист.

БУЛОК б51-! чашмаи об ва халкаи 
бинй, ки зеварн занон аст (аз лу- 
готи туркй).

БЕЛАК//БИЛАК хар чиз, ки ди- 
данаш хуш ояд; ва ба маънии тух- 
фа ва чизи ачибу гариб (аз «Бур
хон» ва «Раш идй»).

БАЛ лафзи арабист, кн барои т а 
ранки ва изроб ояд; форсиён аксар

ба зиёдати коф дар охир нстеъмол 
кунанд.

БИЛОЛ номи шахсе аз ахли ха- 
баш, ки аз зумраи асхоби кибор 
буданд ва дар масчиди расул сал- 
лаллоху алайхи ва олихи ва сал- 
лама бонги иамози панчгона ме- 
гуфтанд.

БАЛОБИЛ ( » ;  чамъи  булбул, ки
тоири машхур аст; ва чамъи  бул- 
була, ки ба маънии кузаи луладор 
ва сурохнст.

БУЛБУЛИ ОМУЛ i>T J J ,  лакаби 
Толиби Омулй, ки шоири -муътабар 
аст.

БАЛАЛ J 4  нам ва тарй (аз «К ан з»).
БАЛ БОЛ JM-; ба маънии андух ва 

гами шадид (аз «М унтахаб» ва 
«К ан з»).

БАЛЪАМ с*1-; дарвеше буд мустачо- 
буддаавот, ки бар Мусо алайхисса
лом бад дуо кард ва муасспр шуд. 
Тафснлаш анкарнб дар Балъами 
Боъур гузашт.

БАЛОГАРДОН ба маънии
курбон ва тасаддук кардаш уда.

БАЛО КАРДАН кори ачиб
ба зухур овардан (аз «М устала
хот»).

БУЛДОН dW-i ба маънии шахрхо; 
ва ни чамъи  балад аст.

БАЛАБОН с>М-| номи соз, ки ба иш- 
тироки лаб ва даст менавозанд ва 
ба хамин сабаб ба хиндй онро 
мунхчанг гуянд (аз «Бахори 
А чам»); ва сохиби «Кашф» бала- 
бон-ро билфатх (яъне балбон)* на
вишта. Ва шорехе, ки сика ва муъ
табар аст, балабон-ро ба фатха
тайн ба маънии ангуза навишта. 
Ва ин лафз дар «Бурхон» ва «Р а 
шидй» ёфта нашуда.

БАЛАСОН сД-4 дарахтест кучак мо- 
нанди дарахти хино, ки намеруяд 
магар дар карияи Айнушшамс, ки 
дар мулки Миср аст (аз «М унта
х аб »); ва дар «Бурхон» навишта, 
ки ба фатхи бо ва сукуни лом 
(яъне балсон)* дарахтест дар мул
ки Мнср, ки аз баргп он равган ги
ранд. Ва дар «Бахр-ул-чавохир» ва 
«Кашф» низ ба фатхатайн навиш
та, ки дарахтест дар Миср, ки рав
ган аз у мечакад.



БАЛАНД ШУНИДАН oUj ба
маънии кар шудан, эй ношунаво 
шудан (аз «Шархи Кирон-ус-саъ- 
дайн»),

БАЛ ИЯ ба маънии озор ва ранч 
ва сахтй (аз «М унтахаб»).

БАЛМА дарозриш (аз «Л ато
иф») .

БУЛБУЛА ба маънии кузае, ки 
лулааш пахлуи гардаии он бошад 
ва овози сурохй ва ба маънии су- 
рохй низ омада. Ва ба фатхи хар 
д у  бои муваххада (яъне балбала)* 
ба маънии шиддати андух ва вас- 
вос (аз «М унтахаб» ва «Рашидй» 
ва «Бурхон»).

БАЛ ИЛА боди намнок; ва ба
ёи мачхул (яъне балела)* самари 
дарахте, ки ба хиндй бахира гуянд, 
борид ба дарачаи аввал ва ёбис 
дар дуввум , мукаввни меъда (аз 
«Л атоиф »).

БАЛАГА *ib аломате ки дар муко- 
балан китоб бар канораи варак на- 
висанд, то маълум ш авад, ки му- 
кобалаи сиххати китоб то ин чо ра- 
сид. Зохиран балага сигаи мозии 
муаннас аст, ки той онро дар ин 
макоми аломат ба чихати ихтисор 
дароз наивисанд. Ва дар «Сурох» 
навишта, ки булга (биззам) он чи 
писанд бошад. Ва дар «Шархи Хо
конй» навишта, ки балга (билфатх) 
мухаффафи балогат; ва ба фатхи 
аввал ва сонй ва солис цамъи  бо- 
лиг аст.

БАЛДА шахр ва номи манзили 
бисту якум аз манозили Камар; ва 
он шаш ситораест аз бурчи Каве. 
Ва сохиби «Комус» гуяд : он порае 
аз осмон аст холй аз кавокиб ва 
ба маънии шахр; ва биззам (яъне 
булда)*  низ омада (аз «М унтахаб» 
ва «Кашф» ва шурух ва баъзе аз 
сикот).

БИЛОЛОНА монанди Билол;
чун хазрати Билол марди солех ва 
бетакаллуф буданд, пас аз билоло- 
на м урод  солехона ва бетакаллуфо- 
на бошад.

БУЛХ «-4 цамъи аблах (аз «М унта
хаб» ва «С урох»); ва дар «Канз» 
навишта, ки камаклон дар умури 
дуньё ва маош, на дар умури охи- 
рат; ва бала (ба фатхатайн ва хои 
мухтафй) ба тасарруфи лутиён м у

хаффафи лафзи бале, ки ба маъ
нии оре аст.

БАЛКИ бидуни коф (яъне бал)* 
лафзи арабист; барои тараккй ва 
изроб форсиён бо коф истеъмол к у 
нанд ва дар макоми занн хам 
оранд (аз «Бахори Ачам» ва «М ус
талахот»); факир муаллиф гуяд , ки 
кофро дар лафзи балки дароз бояд 
навишт, чаро ки кофи гайри дароз, 
ки дар хакикат мураккаб ба хои 
мухтафист, ба чое нависанд, ки 
кофро ба лафзи дигар муттасил 
насозанд. Дар ин чо чун коф ба 
лафзи бал мураккаб шуд хочат ба 
иттисоли хои мухтафй намонд.

БАЛЕ у-Ц лафзест, ки барои тасдики 
калом ояд. Дар асл ин лафзи ара
бист ба фатхи лом, магар форсиён 
ба касри лом истеъмол кунанд.

БАЛАНДЙ дарозй ва рафъат;
ба лафзи д о д а н  ва ёфтан мустаъ
мал (аз «Бахори Ачам»).

БИЛОТАХОШЙ ба маънии
бедаранг ва беичтиноб ва бе иксу 
шудан; ва ба фатхи шини муъчама 
ба чои ёи тахтонй алиф (яъне би- 
лотахошо)* хондан тасарруфи фор
сиён аст, чунонки таманнй-ро та- 
манно нависанд ва мехонанд.

Фасли бои м уваххада маъа мим

БАМ ба маънии сарчанг, яъне ба 
зури даст задан бар сари касе (аз 
«Чахонгирй» ва «Чарога хидоят» 
ва «Латоиф »); ба маънии садои 
пур ва бонги баланд, ки аз накора 
ва руд бароранд, дар мукобалаи 
зер бошад, ки ба маънии овози бо- 
рик аст.

Фасли бои м уваххада маъа нун

БАННО 14 меъмор ва бисьёр бино- 
кунанда; ва ба касри аввал ва тах- 
фифи нун (яъне бино)* иморат ва 
бехи иморат (аз шархи «Нисоб» ва 
«Латоиф» ва «К ан з»); ва дар «Б а
хори Ачам» навишта, ки бино ба 
лафзи кардан  ва ш удан  ва ниходан  
ва гузоштан  ва афгандан  ва андох 
тан мустаъмал.

БИНТУЛЪИНАБ ^  ба маъ
нии шароб, чи инаб ангурро гуящ .
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Ва дар Араб ва Форс шароб аз ан- 
гур месозанд.

БИНТ о ь  ба маънии духтар.
БАНОТ ба маънии духтарон; ва 

ин цамъи  солими бинт аст ва бинт 
дар асл бунувват (Ъ Ч) буд. Вов- 
ро бар хилофи к,иёс хазф карданд 
ва той фавкониро ивази он гардо- 
ниданд ва н^нро сокин карда, бои 
мувахдадаро касра доданд. Чун 
хостанд, ки чамъи солим созанд, 
алифу то барои чамъият оварданд 
ва той фавкониро хазф карданд ва 
барои' тахфиф бои муваххадаро ба 
тарафи асл ручуъ сохта мафтух 
хонданд, ба чихати зоил шудани 
хиффатй, ки аз сукуни нун пайдо 
шуда буд.

БУНУВВАТ ба маънии писари
ва фарзанди (аз «М унтахаб»),

БАНЧ, еЧ м уарраби  банг, ки ба маъ
нии дарахти хуросонии ачвайн аст. 
Агарчи киёс мехохад, ки банч м у
арраби  ин банг низ бошад, ки ба 
хиндй бханг гуянд, магар чунин 
нест. Дар истеъмоли атиббо бехи 
дарахти ач^айни хуросонист. Ва ин 
баиг-ро ки баъзе мардум ба об со- 
ида менушанд, атиббо ва фукахо 
киинаб гуянд, на банч (аз «Рисо
лаи муарработ»-и сохиби «Раши
дй») .

БАНД ба маънии кайд; ва ба 
маънии фикр ва тадбир; ва ба маъ
нии фиреб ва хила; ва пайванди 
андомхо; ва кавонини куштии пах- 
лавонон; ва ба маънии занчир ва 
куфл ва банди кабо ва гайри он; 
ва даволи тег; ва банд, ки пеши 
оби руд банданд; ва расани асп ва 
Faflpa;  ва ахду паймон; ва Чуфти 
гов, ки ба кулба ва ароба бо хам 
бидоранд; ва шарт; ва рам; ва ги- 
рех ва ресмон; ва тумори когаз; ва 
ба маънии таваккуъ  ва т а м а ъ ;: ва 
номи вилоят (аз «Бурхон» ва «Л а 
тоиф» ва «Бахори Ачам» ва «М ус
талахот»).

БАНОМЕЗИД//БА НОМ ЭЗИД
ин калимаи бузург таяммунан ба
рои дафъи чашми бад истеъмол к у 
нанд. Ва баъзе гуянд дар махалли 
тааччуб ва касам оранд. Ба сабаби 
касрати истеъмол касраи изофатро 
хазф кардаанд, балки алифи эзид 
хам дар расмулхат нанависанд (аз

«Сироч-ул-лугот» ва «Кашф» ва 
«Бахори А чам »); ва баъзе гуянд, 
ки агар касраи мимрб касраи изо
фат карор диханд на барои риоягч 
ёи тахтонй ва хазфи алиф, ки беш- 
тар аст маъа касраи худаш пиндо- 
ранд, метавонад шуд.

БАНДАР канораи дарьё, ки чои 
бастани киштй бошад (аз «М унта
х аб »); ва ба маънии хар шахре, ки 
бар канораи дарьёи мухит вокеъ 
бошад мустаъмал мешавад, мисли 
Сурат ва Бамбай. Маълуми сарех 
намешавад, ки бандар ба ин маъ
нии кадом забон аст. Лекин аксар 
чамъи он дар кутуб ба таври ара- 
бии банодир меояд.

БАНОДИР цамъи  бандар, ки
мазкур шуд.

БИНСИР ангуште, ки миёня
вусто ва хинсир аст.

БАНЙ НАВЪИ БАШАР М  t *
ба маънии фарзандони чинси ин
сон; чи банй дар асл банин буд, ки 
цамъи  ибн аст. Чун банин-ро му
зоф карданд ба суи навъ, нуни 
чамъ мувофики коидаи на\ви со- 
кит гардид, банй навъ монд.

БАНЙ ОМ ИР j - 1» is" кабилаест аз 
араб.

БУНГАХ.И ТИР j -J киноя  а з  бур
чи Чавзо.

БАНГИШ 0r cij. бар вазни ранчиш; 
номи мулкест кариби Кашмир ва 
сокинони он мулкро низ бангиш гу
янд (аз «Бурхон» ва гайра).

БАНУФШ ба маънни кабудранг 
ва нилгун (аз «Шархи Сикандар- 
нома»).

БАНОТУННАЪШ се сито-
раанд кариби пояи шар к. и и шимо- 
лии Наъш. Ва Наъш чахор ситора 
дорад ба сурати чахорпой. Ва Ба- 
нот ва Наъш мачмуъ хафт ситора- 
анд кариби Кутби Шнмолй. Ва он 
хар хама бар гирди кутб мегар- 
данд.

БУНОГУШ нармап гуш (аз
«Рашидй» ва «Бахори Ачам» ва 
«Кашф» ва «Сироч-ул-лугот» ва 
«М уайид»); ва сохиби «Мадор-ул- 
афозил» аз «Сикандарй» ва «Ш а- 
рафнома» ва «Х,алли лугот» хамил 
ба замми аввал тахкик, карда. Ва 
сохиби «Фарханги Хусайнй» низ
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хамин замма сахех гуфта. Пас ба 
каср ва фатх (яъне баногуш, бино- 
гуш)*, кн машхур аст, махзн ралат 
бошад. Ва низ сохиби «Бахори 
Ачам» навишта, ки баъзе ба маъ
нии шакика гуфтаанд ва баъзе ба 
маънии паси гуш овардаанд.

БУНУМОШ | г а л л а и  сабзранг, 
ки онро мунг гуян д ( аз «М адор» 
ва «Сироч-ул-лугот»).

BAHOF мошуран ресмонн хом; 
ва навъе аз сабза; ва чуби хушк; 
ва тори анкабут (аз «Латоиф»).

БАНОДИК, чамъи  бундук,.

БУНДУК j j o i j  дар асл биззам аст, 
магар дар истеъмоли форсиён ба 
фатх (яъне бандук,)* низ чоиз, ба 
маънии туфанг. Ва ин маъхуз аз 
бундук, аст, кн ба замми ав
вал ва солис дар арабй ба маънии 
гулула бошад. Чун аз туфанг гу- 
лулан охан ё сурб меандозанд, ли
хозо мачозан  туфангро, ки олаи ан
дохтани он аст, номиданд. Чун 
заммаи долро ишбоъ карданд вов 
пайдо шуд. Пас он вовро навишта 
бундук, ( 6 j ^ j. ) гуфтанд.

БУНДУК о ^ .  гулулаи гилин, ки ан- 
дозанд; ва меваи маъруф, ки фун
д ук  гуянд (аз «М ун тахаб»).

БАННОЁНИ АФЛОК ^  У К У -  
ли ашара.

БАНГ ■=&-! бар вазни ранг; номи саб- 
заи маъруф; ва номн мулки маш
хур, ки онро Бангола гуянд. Ва ба 
фатхатайн ва кофи арабй (яъне 
банак)* бар вазни фалак, навъе аз 
кумош, ки заминаш аз атлас бо
шад ва гулхояш ба зардузй (аз 
«Раш идй»); шояд кн хамин ном 
сахех бошад бароу чизе, ки дар 
мулкн мо онро банат гуянд.

БАНЙ ИСРОИЛ «у-: ав’лоди
Яъкуб алайхиссалом. Чи Исроил 
ба забони ибрй лакаби Яъкуб 
алайхиссалом аст. Чи исро (бил
каср) ба маънии баргузида ва ил 
исми хак таоло (аз «Латоиф »); ва 
дар «М унтахаб» навишта, ки лафзи 
сурьённст. Ва баъзе гуфта, ки Ис
роил ба маънии бандаи худост.

БАНЙ ТАМИМ |***! J>->. кавме ва ка- 
бнлаест аз араб (аз «М унтахаб»),

БИНТУЛКАРМ ба маънии
шароби ангурй; чи карм (бил
фатх) ба маънии раз аст, ки д а 
рахти ангур бошад (аз «К анз»).

БАННОЕН меъморон.
БИНО БА ОБ РАСОНИДАН и'

киноя а з  камоли устувории 
бино, вачхаш зохир аст; ва низ ки
н о я  а з  харобии иморат.

БУНА БАСТАН «Ь киноя а з  са- 
фар кардан.

БИНО АНДОХТАН &ЫМ Ц  м уро-  
дифи  ранги хона рехтан (аз «М ус
талахот»).

БАНД КАРДАН ду маънй
дорад: яке мухкам гирифтан ва 
асир кардан, дуввум  закари худ  
бар узви касе нихода зур кардан 
ва чимоъ кардан (аз «М усталахот» 
ва «Чароги хидоят» ва «Шархи 
Г улкуш тй»).

БАНД БАСТАН с г- ! таваккуъ  
ва тамаъ доштан.

БАНУН ва БАНИН
маънии фарзандон ва писарон (аз 
«Латоиф»),

БУНКАРОН бирннчеро гуянд,
ки дар тахи дег бирьён шуда мон- 
да бошад (аз «Латоиф»),

БУНИ ДАНДОН сг! багоят ил-
хох ва очизй кардан ; ва дар «Л а 
тоиф» ва «Рашидй» ба маънии к а 
моли итоат ва рагбат ва тавозуъ.

БУНЁН ба маънии буньёди хо
на (аз «М унтахаб»),

БАНОН сархои ангуштон; ва ни 
Чамъи банона аст (аз «Бахр-ул-ча- 
вохир» ва «Кашф»),

БУН &>, ба маънии дарахт ва ба 
маънии бехи дарахт ва поёни хар 
чиз; ва тухмест, ки онро кахва низ 
гуянд (аз «Латоиф »),

БАНД И ВОН дар асл банди-
бон буд, ба маънии касе ки нигах- 
бони кайдиён бошад. Ва авом дар 
лафзу маънй галат кардаанд, ки 
ба чои бои м уваххада вов мехо- 
нанд ва ба чои бандй, ки ба маъ
нии асир аст, бандивон-ро ба маъ
нии кайдй ва асир гуянд.

БИНЁМИН ^ Ч Ч  бар вазни Исро- 
фил, номи писари Яъкуб алайхис-
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салом, ки бародари хакикии Юсуф 
алайхиссалом буд. Ва Ибни Емин 
галат аст; ва номи шоирест.

БАНГУ ба маънии аспрул (аз 
«Бурхон» ва «Сироч-ул-лурот»),

БУНГОХ, ва БУНГАХ j  чои
рахт ва асбоб ва хона ва хайлхона 
(аз «Латоиф» ва «Бурхон» ва баъ
зе шурух ва «Сироч»).

БИНЬЯ//БУНЬЯ ба маънии бунь
ёд ва ниход ва офарнниш ва вучуд 
ва сиришти одами (аз «Латоиф» 
ва «М унтахаб» ва «Бахр-ул-чаво- 
хир» ва «Кашф» ва «С урох»); ва 
ба фатхи аввал ва касри нун ва 
ташдиди тахтонй (яъне Банийя)* 
ба маънии Каъба (аз шурухи «Ни
соб»).

БАНДА мураккаб аз банд ва хо, 
ки калимаи нисбат аст. Ва вазъи 
он дар асл барои абид ва чаворй 
буд, зеро ки дар банд оянд ва ба 
фурухт мераванд. Ва ба мурури 
айём бар чамеъи навъи инсон ит- 
лок ёфта. Пас дар хакикат музоф 
ба суи хак. бошад ва чамъи он ба 
алифу нун киёсист ва ба хо ва 
алиф низ омада, байт:

Соиб зи банданой баихлос мешавад,
Хар кас ба як тараф них,ад

уммеду бимро.

Ва чунонки мегуянд: ба н да  ин кор  
мекунад ,  хамчунин ба н да  ин к ор  
мекунам, низ муховара аст, Сал
мон гуяд , байт:

Банда имруз панч руз гузашт,
Ки бар ин дар *амезанам фарьёд.

(аз «Бахори А чам»).
БАНУФША гиёхест давой, да-

рахташ бароят паст бо шохахои бо- 
рик ва гулаш ба ранги кабуд ме- 
бошад (аз «Б урхон»); ва дар «М у
айид» ва «М адор» ва «Кашф» ба 
замматайн (яъне бунуфша)*.

БАНОНА сарангушт; цамъи  он 
банон (аз «М унтахаб»),

БУНА//БУНАХ ба маънии рахт 
ва асбоб (аз «Сурурй» ва «Сироч»)-

БАНЯ ШАЙБА уЧ номи каби- 
лае аз араб.

БАНГИ РАСОЕ i J ^ j  ба маънии 
банге, ки нашъаи коми л дорад.

БАНЯ ТАЙ lt1, номи кабилаест 
аз Яман, ки Хотами Тойй мансуб 
ба он аст (аз «Латоиф»),

БАНДЙ l* асир ва гирифтор.

Фасли бои муваххада маъа b o b ’)

БУЕ Ч у ба маънии хушбудор.
БУАЛЙ С И НО U*- и^У. падараш аз 

снкоти Балх ва уммоли он чо буд. 
Ва дар айёми Нух ибни Мансур 
дар шахри Бухоро омада. Буалй 
Сино дар он чо мутаваллид шуд 
дар санаи сесаду хафтоди хичрй. 
Ба дувоздахсолагй аз аксар улум 
бахравар гашт. Ва баъзе улум баъ
ди он бар у макшуф гардид. Вази- 
ри Ш амсуддавла шуд ва хаж дах  
китоб дар улум тасниф карда, дар 
санаи чахорсаду бисту хашти хич
рй аз ин чахон даргузаш т. «Ишо- 
рот» ва «Хосили махсул» ва «Ши- 
фо» ва «Начот» ва «Конун» аз та- 
сонифи уст (аз «Сироч-ул-лугот» аз 
кавли Мачдуддин Алии Кавсй бг 
нхтисор манкул ш уд).

БУЛЪАЛО кунияти Полуда ва
кунияти Ханбак, ки дар хамокат 
зарбулмасал буд. Ва кунияти яке 
аз авлиёи кибор (аз «Латоиф »); 
ва номи устоди падари Хоконй, ки 
Хокониро аз у  ранчише ба миён 
омада буд (аз «Шархи Хоконй»).

БУЛХАИНО кунияти хазрати
Алй каррамаллоху вачхаху. Дар 
асл Абулхайчо буд. Форсиён ия 
кием алифро аксар хазф менумо- 
янд.

БУХАН НО кунияти Яхьё алай
хиссалом (аз «М уайид»).

БУ М ТИ Л (Л )0 гм  чизе ки зами- 
ни он тиллой бошад ва накшу ни- 
гораш аз чинси дигар.

БАВВОБ ба маънии дарбон.
БУЛАХАБ амми расулуллох

саллаллоху алайхи ва олихи ва 
саллама ва номи у  Абдулъуззо 
буд. Ба воситаи адоват ва душма- 
нии у ба он хазрат нафрин бар у 
вокеъ шуда, лихозо Булахаб но- 
маш карданд (аз «Латоиф »); ва 
Мавлоно Юсуф ибни Монеъ дар 
шархи «Нисоб» навишта, ки чун 
руи у  тобон буд мисли шуъла, ли
хозо Булахаб куният ёфт.

10 Риёс-ул-лурот.
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БУЛЪАНАБ у  падари тааччуб, 
яъне содиби тааччуб; ва ба маънии 
мушаъбид ва бозигар низ омада.

БУТУРОБ ^ у у  кунияти хазрати 
Алй каррамаллоху вачхаху, чаро 
ки рузе он чаноб дар холати раму 
F y c c a  бар замини масчид истирохат 
фармуданд, пайгамбар саллаллоху 
алайхи ва олихи ва саллама омада 
рухсора ва андоми эшонро аз хок 
гардолуда дида аз рохи шафакат 
барои бедор кардан фармуд: «кум  
ё абутуроб». Аз он руз ин куният 
мукаррар гашт ва ба ин куният ча- 
ноби амир тафохур мекарданд. Ва 
Бутуроб дар асл Абутуроб аст. 
Форсиён алифро аксар хазф меку
нанд.

БУТОЛИБ дар асл Абутолиб
аст. Кунияти волиди хазрати Алии 
М уртазо каррамаллоху вачхаху, ки 
амми пайгамбар саллаллоху алай
хи ва олихи ва саллама буд.

БАВОИС ^ 1 у ,  цамъи  боис (аз 
«Ш амсй»),

БУД киноя  а з  хастй ва вучуд.
БУЯЗИД яке аз авлиёи комил

буданд рахматуллохи алайхи.
БУСАЪИД J^*-y  дар асл Абусаъид

аст. Кунияти муршид хазрати Шайх 
Абдулкодири Мухйиуддини Ч,елонй 
рахматуллохи алайхи.

БУЗ ба маънии буд, ки ба доли 
мухмала аст (аз «Латоиф »); ва ин 
мувофики коида аст, агарчи\дар ин 
замон матрук шуда ва тафсилаш 
дар «Рисола»-и Абдулвосеъ ва «Ри- 
сола»-и Ночи мастур аст.

БУТИМОР j ^ y .  мургест сифед, ки 
ба хиндй багла номанд. Гуянд, ки 
MypFH мазкур бар лаби обхо ниши- 
над ва аз гами он ки мабодо об 
кам шавад бо вучуди ташнагй об 
нахурад. Ва ба хамин сабаб бути- 
мор гуянд, яъне сохиби гамхорй 
(аз «Раш идй»).

БАВОСИР л - l y  марази машхур; ва 
ин цамъи  босур аст. Ва он гушт- 
порае бошад, ки дар макъад ё би- 
ну пайдо шавад (аз «Сурох» ва 
«М унтахаб»).

БАВОР халокй ва харобй (аз 
«М унтахаб» ва «Бахр-ул-чавохир» 
ва «Зубдат-ул-ф авоид»); ва дар

«Бахори дониш» лафзи бавор ба 
маънии монанд омадааст, лекин- 
дар ин сурат калимаи форсй бо
шад ва бои м уваххада зоида аст 
ва аз нафси калима нест.

БУР j y  аспи сурхранг (аз «Рашидй» 
ва «Кашф» ва «Сироч-ул-лугот» ва 
«Латоиф» ва «Бурхон»); зохир он 
аст, ки ба хиндй онро суранг гу 
янд.

БУАМР j j ^ y  номи яке аз хафт ус- 
тодони илми кироат.

БУЗАР j j y ,  номи яке аз асхоб, ки аз 
зумраи мухочирин буданд.

БУЙАФРОЗ J y  гарммасолех» 
таом, мисли зира ва каранфул ва 
кокула ва дорчинй ва райра (аз 
«Б урхон»).

БУНОЗ №у.  гиёхест, ки хар чо бе- 
хн хушки онро нихон кунанд, зуд  
сабз шавад.

БУЪС ба маънии дарвешй ва
шиддати эхтиёч ва сахтй (аз «М ун
тахаб» ва «Латоиф» ва шархи 
«Нисоб» ва «К ан з»); ва ба замми 
аввал ва сукуни вов (яъне бус)* 
ба маънии буса (аз «Бахори 
А чам»),

БУФИРОС i/lArt кунияти шоири к.а- 
димие аз араб, ки номи у Фараз- 
дак  буд (аз «М унтахаб»).

БУКУБАЙС о - ^ у . н о м и  кух дар 
курб ва чавори М аккаи муаззама.

БУЛХ.АВАС ^ ^ У  ба таркиби лаф
зи бу, ки мухаффафи  абу бошад, 
ба маънии падар ва сохиб ва али
фу ломи таъриф ралат аст, чаро ки 
хавас лафзи форсист, ба маънии 
орзу. Ва пас дохил кардани алифу 
лом бар у  чоиз набошад, ба хило- 
фи булфузул ва булъачаб ва амсо- 
ли он, ки алфози арабист. Пас хач 
он аст, ки булхавас ( ) бе во- 
ву  алиф аст, мураккаб аз лафзи 
бул ( J j.\ биззам ва сукуни лом), 
ки ба маънии бисьёр бошад ва 
лафзи хавас, ба маънии бисьёрха- 
вас, чунонки: булкома ба маънии 
бисьёрком ва булгор ва булрок ва 
булганд ба маънии бнсьёррор ва 
бисьёршур ва бисьёрпеч («Шархи 
Бустон» аз Мир Абдулвосеъи Х,он- 
савй). Факир муаллифи китоб гу 
яд, ки он чи Мир Абдулвосеъ дар 
ин чо навишта, ки хавас (ба фат-
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хатайн) лафзи форсист ба маънии 
орзу, ба муктазои башарият хато 
вокеъ шуд, чаро ки аз «Комус» ва 
«Сурох» ва «М унтахаб» сарех маъ
лум мешавад, ки хавас (ба фат
хатайн) лафзи арабист, ба маънии 
орзу. Дар ин сурат дохил кардани 
алифу лом бар у чоиз бошад, чу
нончи: булфузул ва булъачаб ва 
амсолн он. Ва он чи дар «Бурхон» 
ва «Чахош’ирй» навиштааст, ки хус 
(биззами вовн мачхул) ба маънии 
орзу ва умед аст. Дар ин сурат 
лафзи хавас ролибан форсиюласл 
набошад, балки навъе аз тафрис 
бошад, ки лафзи хавас-ро (ки ба 
фатхатайн аст) форсиён ба вови 
мачхул хондаанй, ё он ки иттифо- 
кан моддаи лафзи арабию форсй 
муташобехулхуруф вокеъ гашта 
бошад. Пас булхус ( )  бидуни 
вову алиф, чунончи Абдулвосеъ 
фахмида, бар вазни мулнуш ва 
гулдуз собит меш авад; ва хол он 
ки яке аз шуаро дар каломи худ 
ба ин вазн наёварда, балки хама 
бар вазни булъачаб овардаанд.

БАВШ J - y  ба маънии карру фар ва 
худнамой ва марди дарвеши бись- 
ёръиёл; ва ба маънии мардуми 
мухталифи дар хам омехта; ва ав- 
бош чамъи ин аст ва хазалчамъул- 
маклуб (аз «Латоиф» ва «Чахон- 
гири» ва «Сурох» ва «Бурхон») .

БУНОФЕЪ л  навъе аз маънуни 
давой.

БУХИЛОФ кунияти Иблис.
БУЛЛ ИИ ДАККОК, i j l i i  НОМЙ

шоирест (аз «М уайид»),
БАВОРИК o J y  цамъи  борика, ки

ба маънии чизи равшан; ва ба маъ
нии дурахшандагй ва равшанй бо
шад. М уштак аз бурук, ки ба маъ
нии дурахшидан аст; ва ба маънии 
шамшерхо.

БУК, b y  чизе бошад аз мис монан- 
ди шахной, ки аз он овози мухибу 
макрух бармеояд (аз «Канз» на 
«С урох»); ва дар «Латоиф» на
вишта, ки ба хиндй бахир гуянд. 
Ва он чи дар «Бурхон» навишта, 
ки бук номи мухраи сифед аст, ки 
ба хиндй санкх гуянд, дуруст на
бошад.

БУРАК i j j y  чизест монанди намак, 
муарраби  бура ва ба хиндй онро

качлун гуянд (аз «М унтахаб»); ва 
ба вови мачхул (яъне бурак) дар 
туркй навъе аз ош аст, ки аз ширу 
чуррот пазанд.

БУСХ.ОК д ^ у  номи тоифаест, ки 
зохиран он тоифаи шарир бошад ё 
мабгуз. Хоча Низомй аз «Шархи 
Хони Орзу» ва сохиби «Бурхон» на
вишта, ки номи кони фируза ва но
ми шоир, ки аксар баёни таом ме
кунад.

БУСАЛИК номи макоме аз
дувоздах макоми мусикй (аз «Б ур
хон» ва «С урурй»); ва Бадри Чоч 
дар назм оварда, ки вакти он баъ
ди завол аст. Ва баъзе навишта, 
ки ба хиндй онро лурй гуянд. Ва 
баъзе гуфта, ки шер бар нагмаи 
бусалик ошик аст.

БУЛУК d j Jy  дар туркй ба маънии 
шахр; мацозан  ба маънии фалак 
низ омада.

БУК J У 6 а  маънии шояд ва ба маъ
нии магар.

БУРАК d j y .  бар вазни кучак; навъе 
аз таом; ва ба маънии санбуса на
виштаанд (аз «Бурхон»).

БАВЗАК ^ j y  он чи сабзй ё сафедии 
пунбамонанд, чизе ки аз хавои 
сард бар нони кухна ё ачор ниши- 
над (аз «Бурхон» ва «Рашидй» ва 
«Сурурй»).

БУЮНГ ^ к у  номи тараест мисли 
сипаргам ва онро бодруя низ гу 
янд.

БАВЛ J у  шоша (аз «М унтахаб»),
БУТАМ |*у ба маънии бача ва тифл; 

ва ин лафзи туркист, аз луготи 
туркй навишта шуд.

БУТАММОМ ru V. номи шоир 33 
араб.

БУЛХАКАМ с̂ ' у  5 абл 33 инк° ри 
ислом кунияти Абучахл буд. Нун 
аз ислом инкор кард, кунияти Абу
чахл мукаррар карданд.

БУНАЧМ с’у у .  номи шахее аз ш ах
ри Шахло’б, ки бар лаб муи саблат 
бисьёр дошт (аз «Шархи Хоконй»).

БУМ гу ба маънии замин, ки дар он 
кулбаронч нашуда бошад; ва номи 
тоири манхус; ба маънии сиришг 
ва тинат; ва ба замми аввал ва 
фатхи вов (яъне бувам ' * ба маъ-
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нии бошам (аз «Бурх,он» ва «Р а 
шидй» ва «Латоиф »); ва дар «Си- 
роч-ул-лугот» навишта, ки бум 
(биззам) тоирест манхус ва бад-ин 
маънй арабист ва он райри чугз 
аст ва калонтар аз у бошад. Ва 
К,авсй гуяд , ки бум дар форсй за 
мин, ки хануз дар он зироат на- 
карда бошанд ва марз ба маънии 
замине, ки дар он зироат кунанд; 
ва ба маънии мутлакн манзил ва 
чо ва маком низ омада.

БУ ДОДАН бирьён кардани
тухмхо ва магзхо (аз «Чарори хи
доят») .

БУСА ХУРДАН uP jj»  **л  буса ги
рифтан (аз «Чарори хидоят»); ва 
сохиби «Бахори Ачам» навишта, ки 
буса ба лафзи кандан  ва чидан  ва 
д у з д и д а н  ва печидан  ва барафшон-  
дан  ва рехтан ва афгандан  ва з а 
д а н  ва н щ о д а н  ва хурдан  ва д о д а н  
мустаъмал аст.

БУК.АЛАМУН &л**л навъе аз де- 
бои румй, ки хар лахза ба ранги 
дигар нумояд (аз «М унтахаб» ва 
«Бахори Ачам» ва «С урурй»); м а
гар сохиби «Бурхон» навишта, ки 
сивои маънии мазкур ба маънии 
хирбост; ва номи мурре, ки хар 
лахза ба ранги дигар нумояд. Зо- 
хиран ин хар ду  маънии ахир ма
чо з  бошад аз маънии аввал. Ва 
дар «Сироч» навишта, ки букала- 
мун лафзи арабист, дар асл абуца- 
ламун буд. Форсиён алифи у хазф 
нумоянд, чунончи дар Бучахл ва 
Булахаб. Ва дар «Сурох» маънии 
он дебои рангоранг навишт'а. Ва 
К,авсй гуяд , ки форсиён букала- 
мун-ро ба сукуни лом (яъне бу- 
калмун)* низ оваранд ва ин навъе 
аз тафрис аст. Ва дар «Хиёбон» 
чунин навишта, ки бук.аламун м у
хаффафи абукаламун, чунончи Бу
чахл мухаффафи Абучахл. Ва баъ
зе гуянд, ки райри хирбост, аз хир- 
бо бузургтар, ки субх ба ранге ва 
шом ба ранге нумояд. М агар фор
сиён ба маънии рангоранг мустаъ
мал кунанд.

БУЛХАСАН кунияти хазрати
Алй каррамаллоху вачхаху.

БУИ ПИРОХАН J y .  буи к а 
мней Юсуф алайхиссалом, ки кабл 
аз мулокот ба Яъкуб алайхиссалом 
расида буд; ва гохе аз ин м урод

бошад андаке аз осор ва м укадда- 
моти хусули васл.

БУЛХУКАЙМ ОН^Ц^Л.* ба маънии 
камхирадон ва бешуурон, чи ху- 
кайм (ба замми хои мухмала ва 
фатхи коф) тасрири хинам, ки (ба 
касри аввал ва фатхи сонй) чамъи 
хикмат бошад (аз «Шархи Хони 
О рзу»); ё ба маънии бединон бо
шад, чи Абулхакам (ба фатхатайни 
хои мухмала ва кофи арабй) куни
яти Абучахл буд. Аз он чихат онро 
ба чихати хакорат мусаррар карда 
чамъ сохтанд.

БУЛХАКАМОН м ур о д  а э
бединон, чи Абулхакам кунияти 
Абучахл буд, кабл аз инкори ис- 
лом. Чун аз ислом инкор кард, к у 
нияти у Абучахл мукаррар кар
данд.

БУН//БАВН о л  чудой ва дурй ва 
фарки миёни ду чиз; ва ба фатх 
(яъне бавн)* афзун омадан аз к а 
се ба фазл (аз «Латоиф» ва «М ун
тахаб »).

БУСТОН <^-л  мураккаб аз калимаи 
бу ва стон, ки ба маънии чои пай
до шудан аст (аз «Сироч»).

БУРДОН а ^ л  чизест, ки каланда- 
рон дар он асбоби гадой нигох до- 
ранд (аз «Латоиф»).

БУСА БА ЛАБИ ХЕШ ЗАДАН <-л
criA  ‘т'-Ц дар истилохи кушти- 

гирон он аст, ки даст ба бозуи худ 
зананд ва овоз баркашанд ва даст 
дар дасти хариф карда ба зур ра- 
ванд.

БУ л  сивои маънии машхур ба маъ
нии умед ва тамаъ  ва cypoF ва му- 
хаббат ва хубй; ва ба маънии кош- 
кй ва ба маънии шояд; ва мухаф
фафи бувад, (ки ба фатхи вов 
аст) ва мухаффафи  бум, ки тоири 
манхус аст. Ва дар туркй ба маъ
нии ин, ки исми ишорат аст барон 
кариб (аз «Рашидй» ва «Сироч» ва 
«Латоиф» ва «Шархи К,ирон-ус-саъ- 
дайн» ва «М усталахот»).

БУТА * л  номи зарфи кучаке, ки аз 
гил созанд ва дар он тиллову нук- 
ра гудозанд; ва ба туркй бачаи 
шутурро гуянд. Ва ба вови маъруф 
(яъне бута) дарахти кучак, кн 
бисьёр баланд набошад (аз «Р а 
шидй» ва «Сироч» ва луготи тур
кй).
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БУЗИНА чонвари маъруф аст,
ки ба хиндй бандар гуянд (аз 
«Б урхон»); ва сохиби «Бахори 
Ачам» навишта, ки бузина (ба кас
ри зои муъчама) мухаффафи абу- 
зинна (ба ташдиди нун), ки куни
яти маймун аст, ки онро бл форсй 
капй хонанд; ва зинна (ба касри 
зои муъчама ва ташдиди нун) ба 
маънии тухмат аст (аз «С урох»). 
Форсиён тасарруф карда бузина 
( «Члг>; ба ёи ишбоъи касраи зои 
муъчама) истеъмол кунанд. Ва ме- 
тавонанд, ки бузина ( ‘k . j y )  м у 
хаффафи абузина- бошад (ва ёи 
тахтонй ивази нуни аввал бошад) 
бар киёси динор ( j 1" 1) , ки дар асл 
диннор ( jU-») буда. Бар ин такдир 
ёи ишбоъ набошад ва тахфифи 
арабй дар форсй шоеъ аст ба хи- 
лофи зиёдат.

БУЗНИЯ <yjy. ба маънии бузина 
овардаанд.

БУС ИДА ‘^ у  ба маънии кухна ва 
фарсуда ва мундарис. Д ар асл ба 
бои форсист ва ба бои арабй шух- 
рат гирифта (аз «Шаръ-уш-шуа- 
ро»),

БУРА//БУРА *jy. чизест монанди на- 
мак талхмаза, ба хиндй сухага г у 
янд (аз «Бурхон»).

БУМАРРА >уу. кунияти Иблис (аз 
«Латоиф »),

БУХ.АНИФА **-?°-у кунияти Имоми 
Аъзами Куфй рахматуллохи алай
хи; ва номи мубораки эшон Нуъ- 
мон буд (биззам).

БАВШИДА ‘^ у  ба маънии карру 
фар ёфташуда (аз «Латоиф»),

БУДАНА <»у. чонварест, ки ба хин
дй батер гуянд (аз «Сироч»).

БАВЛЙ ц*у. тез кардани чонвари 
шикорй бар чонвари дигар; ва дар 
Х,инд бавлй шухрат дорад (аз «Ч а
роги хидоят»),

БУТОТНАВИСЙ Lf-iy у  галат аст 
ва сахех буютотнависй ба зиёдати 
тахтонй ва замми аввал ва сонй; 
ва ин цамъи  буют аст ва буют 
цамъи  байт аст, ки ба маънии хона 
бошад.

БУЯ\ЬЁ ц ? и у ,  кунияти Азроил алай- 
хиссалом.

БАВЛСАРЙ i J j - J y  номи дарахтест, 
ки онро мардум мавлсарй мегуянд, 
чи бавл (ба фатх) ба маънии пеш- 
об аст ва сарй ба маънии асп. Чун 
аз пешоби аспи Сулаймон алайхис
салом пайдо ш удааст, лихозо 
бад-ин исм мусаммо гашт.

БУИСХ.ОКЙ и ^ ^ у  кони фируза аст 
дар Нишопур мансуб ба Буисхок; 
ва гохе хамзаи максураро аз ия 
лафз хазф менамоянд.

БАВОКЙ (^1 у, цамъи  бок,й.
БАВОДЙ ij>1y чамъи  бодия, ки ба

маънии сахрост.

Фасли бои арабй маъа хои хавваз

БАХО If. равшанй ва равнак ва зе- 
бой (аз «М унтахаб»); ва дар фор
сй ба маънии кимат (аз «Латоиф »).

БА Х.ИНД РАФТАНИ \ИНО
li»- бар сиёхй задани хино (аз 
«М усталахот»),

БАХДАТ ^  шодмонй ва тозагй ва 
зебой ва хубй; ва ба зам  (яъне 
бухчат)*, чунонки машхур аст, г а 
лат аст (аз «М адор» ва «Кашф» ва 
«К анз» ва «М унтахаб»),

БУХТАТ хайрат ва тахайюр (аз 
«С урох»).

БХ.АТ o f  кавме аз барахманон.
БАХ.ИЧ е-Ч; бар вазни фаъил, ба 

маънии шодмон (аз «Латоиф»).
БАХ.РОЧ Е'ж  н о м и  подшохе.
БАХ.РАЧ ЕЖ ба маънии дирами но- 

сара; ва хар чизи забун ва ботил 
ва бад; ва ин м уарраби  бахза аст 
(аз «Рисолаи муарработ» ва шархи 
«Нисоб» ва «К ан з»).

БАХРОМИ ЧАРХ i s ;  Г1- *  Мнррих, 
ранги он сурх аст, бар фалаки пан
чум тобад.

БА ХАМ БАРОМАД ^ у  r f  яъне 
дар газаб  шуд (аз «Раш иди»),

БЕХЗОД номи наккоше, ки дар 
ахди шох Исмонли Сафавй дар 
наккошй яди туло дошт (аз «Си
роч-ул-лугот»),

БАХОРИ АЙБАР r i *  j l f  нукоти си- 
феди зардиомез, ки баъд аз шикас- 
тани анбари ашхаб падид меояд
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(аз «М усталахот» ва «Бахори 
А чам»); ва дар «Чарори хидоят» 
навишта: интишори буи анбар.

БАХ.ОДУР ба маънии шучоъ;
ва ин лафзи туркист ва ба фатхи 
дол (яъне баходар)* гуфтан хатост 
(аз «М уайид» ва луготи туркй ва 
«Б урхон»).

БАХОР j4-: фасли рабеъ; ва он дар 
билоди иклими чахорум ва панчум 
ва шашум муддати мондани офтоб 
аст дар Хамал ва Савр ва Чавзо; 
ва дар иклими дуввум  ва саввум 
муддати мондани офтоб дар Хут ва 
Х,амал. Ва хар гул умуман ва гули 
норанч хусусан; ва номи оташхона 
ва номи бутхона; ва к,исме аз чо- 
маи нафис. Ва билкаср (яъне Би- 
хор)* мулкест маъруф дар Хиндус- 
тон. Ва бахор (ба фатх) ба лафзи 
р у и д а н  ва дамидан  ва цуш идан  ва 
рехтан ва афшондан  ва омадан  ва 
ра си дан  ва шугуфтан  мустаъмал 
(аз «Рашидй» ва «Бахори Ачам» 
ва «Сироч» ва «Бурхон»).

БАХИР бар вазни факир; бозо- 
риёни лашкар. Зохираи лафзи хин- 
дист, ки ба тафрис вокеъ ш удааст.

БХАГАТБОЗ jb  oCf. мураккаб аст 
аз чузви аввали хиндй ва чузви 
сонии форсй; фиркаест дар Хиндус- 
тон, ки амрадонро мераксонанд.

БАХАК, of; иллатест, ки аксар бар ан
доми навчавонон падид ояд; ба хин
дй чхип гуянд (аз «М унтахаб» ва 
«М уаййд» ва «М адор» ва «Кашф»),

БИХИЛ J f ; ба маънии бигзор; вз 
ин амр аст аз хилидан (аз «М уай
ид» ва «Кашф» ва «Рашидй» за 
«Сироч»).

БУХЛУЛ tb lf. марди хандонру ва 
пешвои кавм, ки сардор бошад; ва 
номи орифест машхур (аз «М унта
хаб» ва «Кашф»),

БАХРОМ номи подшохи Ирок, 
кн бисьёр одил ва сахй буд. Чун 
аксар шикори гурхар мекард, лихо
зо уро Бахроми Гур гуянд. Ва дар 
форсй номи ситораи Миррих, ки 
бар фалаки панчум аст; ва йоми

'  рузй бистум аз хар мохи шамсй; ва 
номи сарлашкари Хурмуз ибни Ну- 
шервон, ки рузе Хурмуз бар у Fa-  
заб гирифта буд ва ба чихати таз- 
лилаш чарха ва пунба пеши у фи-

ристод. Бахром хамон замон хама 
силоху асбоби сипохгарй ба тороч 
дод, ки чун ман назди подшох хук- 
ми пирзан пайдо кардам, маро ба 
силох чй кор (аз «Бурхон» ва «Р а 
шидй» ва «Латоиф» ва «Сироч»).

БАХОИМ чахорпоён мисли ас- 
пу шутур ва гов ва райра; цамъи 
бахима.

БАХИМ бар вазни насим; номн 
асп (аз шархи «Нисоб»).

БАХРОМИ ЧУБИН rb f ; но
ми надим ва амири лашкари Хур
муз ибни Нушервон. Чун у бароят 
лорару хушкандом буд, лихозо Бах
роми Чубин машхур шуд (аз «С у
рурй» ва «Бурхон» ва «Кашф» ва 
«Сироч»).

БАХОРОН ба маънии бахор;
алифу нун зоида аст.

БЕХЛ ИСТОН номи мулке, ки
ба Бехлиса машхур аст (аз фар- 
ханге навишта ш уд).

БАХМОН исмест барои шахси
мачхули райри муайян, чунончи фу
лон. В а ин исм дар форси барои 
тамсил истеъмол кунанд, чунончи 
Зайд ва Амр ва Бакр дар арабй 
(аз «Бурхон» ва «Бахори А чам»),

БАХРАМОН гули усфур, ки
дар урф онро гули муасфар гуянд; 
ва ба хиндй касанба гуянд. Ва 
навъе аз бофтаи абрешумй; ва ба 
маънии ёкути сурх (аз «Сурурй» 
ва «М адор» ва «Сироч» ва «Раши
дй» ва «Бурхон»),

БЕХТАРИН мансуб ба бехтар,
яъне чизе ки онро бехтар метавон 
гуфт; ва гохе ё ва нун (яъне ин)'11 
махз зоида бошад (аз «Бахори 
А чам »).

БУХТОН ифтиро; ба лафзи ни-
у о д а н  ва кардан  ва бастан  ба си- 
лаи лафзи бар мустаъмал мешавад 
(аз «Бахори А чам»),

БАХМАН cWJ. номи мохи шамсй ва 
он муддати мондани офтоб аст дар 
бурчи Д алв. Бо пхогун, мохи хин
дй ба андак тафовут мутобикат до- 
рад. Ва номи рузй дуввум аз хар 
мохи шамсй; ва номи акли аввал, 
ки фиришта аст; ва подшохе, ки 
писари Исфандиёр буд. Уро низ ба 

нисбати он фиришта ин ном ш уда;
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ва номи давое ва он ду кием бо
шад: яке ба\мани сифед ва он
навъе аз зардаки сахроист ва ди
гар бахмани сурх ва он бехи д а 
рахти алохида аст; ва номи пардае 
аз , мусикй (аз «Рашидй» ва «Л а 
тоиф» ва «Сурурй» ва «Бурхон» ва 
«Сироч»).

БИХ.ИШТИРУ j j  киноя  а з  с о -
дару, чаро ки дар бихишт хама 
мардон сивои пайгамбари мо сал
лаллоху алайхи ва олихи ва асхо- 
бихи ва саллама содару дар холати 
навчавонй хоханд Т5уд. Ва дар «Р а 
шидй» ба маънии хубру навишта.

БАХ.В jh каср ва айвон ва нише- 
ман (аз «Бурхон» ва «М унтахаб» ва 
«Шархи Хоконй»).

БАХ.НОНА <jtif>.6a маънии бузина (аз 
«Кашф» ва «Бурхон»).

БАХ.РА ‘ Ai хисса ва насиба; ба лаф
зи доштан  ва бардоштан  ва б у р д а ч  
ба силаи аз мустаъмал (аз «Бахо
ри Ачам»),

БИХИДОНА бориди рутаб
дар дарачаи дуввум , ба сурфаи 
хор ва тагцо муфид, музъифи меъ- 
да.

БАХИЙЯ ба маънии равшан ва 
тобой.

БЕХ//БИХ У номи мевае, ки онро 
бихй низ гуянд.

БАХИМА чахорпоя (аз «Л ато
иф»).

БАХМАНЧИНА номи ид, ки
ба рузй дуввуми бахманмох к у 
нанд; ва рузй дуввуми хар мохи 
шамсиро дар форсй низ бахман 
ном аст. Чун номи мох ва номи руз 
мутобик афтад, дар он руз ид ва 
чашн мекунанд. Чун дар рузй бах
манмох бахман чаши кунанд ва ак 
соми таомхо пазанд ва гулхои бах- 
мани сурх ва гулхои бахмани си
фед чинанд ва бар таомхо пошанд. 
Ба хамин чихат чашни рузй бах- 
манро бахманчина гуянд (аз «Р а 
шидй» ва «Бурхон»),

БАХЛА *1+; дастона бошад аз пуст, 
ки миршикорон ва гайра бар даст 
пушанд (аз «Бурхон»); ва дар «Си
роч» ва «М адор» ва «Бахори Ачам» 
билкаср аст (яъне бихла)* .

БАХИМЙ LS—г«-: мансуб ба бахима,
ки ба маънии чахорпоя аст. Ва ки
ёс мехохад, ки бахимй хам ба фаг- 
хатайн бидуни тахтонй (яъне ба- 
хамй)* бошад, ба коидаи нисбатч 
ханафй дар ханифа.

БАХИЙ цН дар арабй ба маънии 
равшан ва тобон ва хуб ва зебо. 
Форсиён ба тахфиф (яъне бахй)* 
хонанд. Ва бехй (ба касратайн) 
форсист, яъне некуй ва бехтари ва 
сиххат ва тараккии давлат ва тан- 
дурустй. М ураккаб аз бех ва ёи 
масдарй. Ва номи меваи вилоятй, 
ки бихидона тухми уст. Ва он ду  
кием аст: ширин ва туруш. Ширин 
муътадили рутаб дар дарачаи ав
вал ва туруш борид дар аввал ва 
ёбис дар дуввум (аз «М унтахаб» 
ва «Бахори Ачам» ва «Тухфат-ул- 
муъминин»).

Фасли бои м уваххада маъа 
ёи тахтонй

БЕНАВО бесомон, бекувват ва
бехурок.

БАЙДБО , номи хакими зохид, 
ки воизи Рой Добишлими рочаи 
Хинд буд.

БАЙ ДО l<V. биёбон ва дашт (аз 
«К ан з»).

БАЙЗО ба маънии равшан ва
сифед; ва ба маънии офтоб; ва но
ми шахр дар Форс, ки «Тафсири 
Байзови» мансуб ба он аст (аз шу
рухи «Нисоб»).

БАЙТИ АКСО ^  иборат аз
Байтулмукаддас. Ва Аксо аз ин 
гуфта, ки он масчидест, ки дуртар 
аст аз ахли М акка (аз «Тафсири 
Хусайнй»).

БАЙТУЛХАЛО пойхона.
БЕВАРАСП лакаби Заххок

аст: чи бевар ба маънии дах  хазор 
асп. Чун Заххок молики дах хазор 
аспи хоса буд, лихозо ба ин лакаб 
мулаккаб  гардид (аз «Бурхон» ва 
«Шархи касоиди Хоконй»),

БИСТ о - г ;  бар вазни чист; номи 
адади маълум (аз «Сироч»),

БУЮТ xoHaxQ; ва ин цамъи
байт аст, ки ба маънии хона бо
шад (аз «К анз»),
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БАЙИНОТ ба маънии равшан-
кунандагон ва хуччатхои равшан 
ва гувохони содик; ва ин цамъи 
байина аст. Ва байинот навъе аз 
хисоби аъдоди хуруфи абчад аст. 
Ва он чунон бошад, ки исми хар 
харф ба эътибори талаффуз ги
ранд, яъне хуруфи духарфиро ду 
харф гирифта ва чузви аввал, ки 
мусаммои уст тарк кунанд, ва чуз- 
ви сонй, ки алиф аст, боки монад; 
аз он як адад мурод бошад. Хам
чунин аз хуруфи сехарфй харфи 
аввалро тарк карда, д у  харф, ки 
бокй монад, аъдоди онхо бигиранд. 
Ба ин хисоб син ва шин ва айн ва 
гайн хар якеро шаст адад  бошад 
ва алиф-ро яксаду дах ; ва сод ва 
зод хар якро панч ва ало хазалки- 
ёс. Ва бо ва то ва со ва ро ва зо 
хар якро як-як адад  бошад. Ва са
ри харфро, ки меандозанд, аъдоди 
онхоро зубур номанд (ба замма- 
тайн).

БА ЕТ  номи шуъбае аз мусикй;
ва дар туркй номи тоифаест аз 
туркиён; ва баъзе навишта, ки 
кавмест аз турк. Ва ба арабй ба 
маънии шабонгох ва нони шабина 
(аз «Чахор шарбат» ва «Нисоби 
туркй» ва «Латоиф»),

БЕХОСТ ба маънии беталош
ва бефикр; ва ба маънии нотала- 
бида.

БА Й Ъ АТ  фармонбардорй кар
дан в а .ах д у  паймон ва ихлоси худ- 
ро дар дустй фурухтан ва мурид 
шудан; ва гохе м ур о д  а з  акди нк- 
кох бошад (аз «Бахори А чам»).

БАЙТУТАТ шаббошй кардан
дар чое (аз «К анз»).

БАЙТ ба маънии хона; ва ин 
маъхуз аст аз байтутат, ки ба маъ
нии шаб гузаронидан бошад. Чун 
аксари авкот байтутат дар хона ме- 
бошад, лихозо хонаро байт гуфтанд 
(«Шархи Нисоб» аз Юсуф ибни 
Монеъ).

БАЙНУН АТ ^ у ? .  ба маънии чудой 
ва муфоракат.

БАЙ Д  о -  цамъи  байдо, ки ба маъ
нии биёбон аст; ва ба маънии пай- 
ванд ва халок шудан; ва билкаср 
(яъне бед)* дар форсй номи д а 
рахтест, гуянд ки бор надорад. Ва

муаллифи ин китоб бори сарв ва 
бори бед хар ду  дидааст, магар ко- 
били хурдан набошад. М агар беди 
сода ба чуз шугуфа самар надорад. 
Ва сохиби «Латоиф» ва «Сироч-ул- 
лугот» ва «Бахори Ачам» ва дигар 
ахли лугат навиштаанд, ки бед 
хафдах навъ аст, чунонки: гурба- 
бед ва беди Мач^ун ва мушкбед 
ва беди муш ва беди табарй ва бе
ди сода ва сурхбед ва еиёхбед ва 
беди муваллех ва гайра. Ва ба 
маънии шуур ва огохй, чунонки 
бедор ба маънии мукобили хуфта 
аз ин чост. Ва ба маънии бехуда 
низ омада; ва номи деве аз девони 
Можандарон; ва номи кирме, ки 
Колин ва когаз ва пашминаро ха- 
роб созад; ва низ номи китоби ху- 
нуд, ки барахманон онро «каломн 
худо» гуянд. Ва он дар асл якест 
муштамил бар чахор дафтар ва ба 
хамин сабаб чорбед гуянд: аввал 
ригхбед (ба касри рои мухмала ва 
сукуни кофи форсии махлутутта- 
лаффуз ба хо), дуввум  чачурбед 
(ба фатхи чими аввал ва замми чи
ми сонй), саввум сиёмбед (ба кас
ри сини мухмала ва баъдаху ёи 
тахтонй), чахорум атахрбанбед (ба 
фатхи алиф ва фатхи той фавконии 
махлутутталаффуз ба хо ва сукуни 
рои мухмала ва фатхи м уваххада ва 
сукуни нун). Дар хар се беди ав
вал аз амру нахй ва ваъдаву ваъ- 
ид ва соири ахкоми шариати эшон 
аст ва дар беди чахорум аз аввали 
офарнниш то охир ва хар чи дар 
миёни он аст.

БЕДОД ^1^  ба маънии зулму си
там; агарчи киёс мехохад, ки ба 
маънии золим бошад (аз «Сироч»); 
ва сохиби «Бахори Ачам» навишта, 
ки бедод ба маънии зулму ситам 
мураккаб аз бед ва лафзи од, ки 
калимаи нисбат аст. Чун дарахти 
бед бор надорад, лихозо зулмро, 
ки амали бефоида аст, ба дарахти 
бед мансуб ва мушобех карда, бе
дод ном карданд. Ва ба маънии зо
лим мураккаб аз лафзи бе ва дод.

БАИТОР ба маънии табиби ча- 
хорпоён (аз «К анз» ва «Хиёбон»).

БЕРУЗГОР jWjJsti  ба маънии шахсе 
ки шугле ва касе надошта бошад, 
Солики Яздй гуяд , байт:

Дили овораам бас бекарор аст.
Ба *инди зулфи у берузгор аст.
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Бидон ки лафзи но барои нафй бар 
муштакот ва сифот дохил мегар- 
дад, чунончи: ho6o m if  ва номас-  
муъ\ ва лафзи бе бар асмои гайри 
сифат меояд, чунонки: б е р у з г о р  ва 
б е у у н а р .  Аммо дар баъзе чо баръ- 
акси ин низ омада чунончи: туцон, 
ки исми гайри муш так аст, бар у 
лафзи но дохил карда нотувон  ме- 
гуянд (аз «Бахори А чам»).

БЕДОР мураккаб аст аз бед ва 
лафзи дор. Як долро хазф карда- 
анд ё он ки мураккаб аст аз бед 
ва лафзи ор, ки калимаи нисбат 
аст. Ва бед ба маънии шуур аст. 
Бедорй ба лафзи кашидан  мустаъ
мал аст (аз «Бахори А чам»),

БАЙТУЛ МАЪМУР масчи-
дест бар осмони чахорум аз зумур- 
руд ё ёкут мукобили Каъба, ба 
тавре ки агар аз он чо чизе биюф- 
тад, бар боми Каъба ояд. Ва кабл 
аз туфон бар замини Каъба буд ва 
маъмур аз он ном шуд, ки хар 
вакт аз зиёрати малоик обод аст 
(аз «М адорик» ва «Бахри маввоч» 
ва «К анз»),

БЕДАНЧ.ИР j~>y 1^; дарахтест, ки ба 
хиндй а р а н д  гуянд ва баъзе анд 
гуянд. Ва ин лафз дар асл бодан- 
чир буд, ба маънии шигофта ва 
шикастаи бод. Чун чубаш камоли 
нозук бошад аз шиддати бод шикас- 
та мешавад, ба имола беданчир 
шуд (аз «Кашф» ва гайра).

БЕДАР jJ~y. номи шахре дар мулки 
Д акан.

БИР уу. дар арабй ба маънии чох 
(аз шархи «Нисоб» ва «Латоиф» 
ва «Сурох»)-

БИЪСУЛМАСИР бадбоз-
гашт ва бадчои бозгаштан; ва ин 
киноя  а з  дузах  бошад.

БЕЛАВАР доруфуруш ва он ки
донахои обгина ва райра фурушад 
(аз «М адор»); ва дар «Бурхон» ба 
бои форсй (яъне пилавар)* омада.

БЕНУКАР//БЕНАВКАР / у ^ .  ба 
маънии шахси нукарипеша, ки ба 
чое нукар набошад.^ Ралат аст, 
ба чояш сахех нонукар аст. Чи 
лафзи но барои нафй бар мушта
кот ва сифот ояд, чунончи фоил ва 
исми мафъул ва сифати мушаббах, 
масалан: н о бол и г  ва ном асм уъ  ва

нохалаф-, ва ба лафзи бе барои 
нафй бар асмои райри муш так ва 
сифот ояд, чунончи исми масдар ва 
исми чомид, масалан: б е ш у у р  ва 
б е у у н а р  ва б е зар .

БАЙТУЛМУКАДДАС .j-obJI о -  мас- 
чидест дар мулки Шом, ки хазрати 
Д овуд алайхиссалом онро бино ни- 
хода ва хазрати Сулаймон алайхис
салом онро ба итмом расонида. Ва 
киблаи аксари анбиё хамон буда- 
аст.

БЕХЕШ J - ба маънии бехуд ва 
бехуш (аз «Сироч»).

БАЁЗ (>1?-; сифедии хар чиз ва KOFa- 
зи содаи нонавишта; ва номи шак- 
ле аз шонздах ашколи рамл. Ва он 
чи дар «Гулистон» навишта, ки: 
«иттифоки баёз афтод», яъне итти- 
фоки навиштан дар баёз афтод; ва 
лафзи навиштан дар ин чо мукад- 
дар аст. Ва сохиби «Бахори Ачам» 
чунин навишта, ки «иттифоки баёз 
афтод», яъне аз савод ба баёз овар- 
да, эй мусаввадаро соф карда.

БАЙЗ иЦ->. тухмхои MypF, чамъи  бай- 
за; ва билкаср ва ёи маъруф (яъне 
биз)* занони сифед ва чизхои му- 
аннас, ки сифед бошад. Дар ин су
рат ч^мъи байзо-ст. Ва айёмулбайз 
таърихи сездахум ва чахордахум 
ва понздахум (аз «М унтахаб»),

БАЙЕЪ харанда ва фурушанда 
ва даллол.

БАЙЪ су. харидан ва фурухтан; ва 
ин аз лурати аздод аст (аз шархи 
«Нисоб»).

БАЙТУЛЛУТФ киноя  а з  лу-
лихона (аз «М усталахот»); ва сохи
би «Бахори Ачам» ба ин маънй 
байтуннутаф навиштааст (ба замми 
нун, ки баъди лом аст ва фатхи 
той мухмала), чи нутаф чамъи  нут- 
фа аст. .

БАЙТУШШАРАФ хонаи ба-
ландй ва бузургй; ва ба истилохи 
муначчимин бурче, ки дар он якеро 
аз хафт ситораи сайёра саодатй ва 
шараф хосил шавад, чунончи ша- 
рафи Офтоб дар бурчи Хамал аст 
ва шарафи Камар дар Савр ва ша- 
рафи Муштарй дар Саратон ва Зух- 
раро дар Хут ва Уторидро дар Сун- 
була ва Миррихро дар Чадй ва Зу- 
халро дар Мизон.
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БАЙТУЛЪАТИК, lo e . ба маънии 
Каъба; ва маънии лафзии он хонаи 
кадим аст. Чаро ки аввал барон 
ибодати Одам алайхиссалом мукар
рар буд. Ва баъди туфони Н ух Иб- 
рохим алайхиссалом тачдиди он 
карданд. Ва атик ба маънии карим 
ва муаззаз хам омадааст; ё он ки 
озод карда ш удааст аз гарки т у 
фон, ё он ки озод аст аз дастн ха- 
роб кардани золимон (аз «Тафсири 
Мадорик» ва «Бахри маввоч»),

БАЙЗАК ба маънии пиёдаи шат- 
ранч ва он муарраби пиёда аст (аз 
«М адор» ва «Рисолаи муарработ» 
ва «Бахори А чам»), Ва холо он пи- 
ёдаро гуянд, ки ба мунтахои хонд- 
хои шатранч расад. Лекин мухак- 
кикини шатранч он ду  пиёдаро 
номанд, ки ру ба руи шоху фарзин 
ниханд, ом аз ин ки ба мунтахои 
хонахо расад ё нарасад.

БАЙ РАК о jr !  ба маънии алам ва 
нишони фавч ва гайра, ки кучак 
бошад (аз «Сурурй» ва «Бурхон» 
ва луроти туркй).

БЕДМУШК дарахтест, ки гу-
лаш зард бошад моил ба андак 
сабзй ва сиёхй. Пештар аз зухури 
барг бишгуфад, багоят хушбу.

БЕЛАК навъе аз пайкони тир,
ки пахн бошад (аз «Кашф» ва 
«Рашидй» ва «Бурхон»); ва  бил
фатх (яъне Байлак)* номи амире 
аз сипохи мурулон.

БИЧ.АК лафзи хиндист, ба маъ
нии он чи савдогарон кимати ха- 
риди чине бо тамомии ахрочоти 
махсул ва кироя ва райра навишта 
назди худ нигох доранд, то ханго- 
ми фурухти он мулохазааш наму
да суд ва манфаат сивои аз чамъ 
ва сармояи худ бигиранд.

БЕСУРОК Л г~;‘, ба маънии шутури 
чавон; ва ба маънии шутурбача 
хам омада (аз «Бурхон» ва «С уру
рй»); ва дар «Рашиди» навишта, 
ки баъзе гуфта шутуре, ки мода- 
раш арабй ва падараш дукухон бо
шад. Ва хам сохиби «Бурхон» боз

- навишта, ки ба маънии астар, ки 
ба хиндй онро хаччар гуянд низ 
омада. Ва дар «Сироч-ул-лугот» 
навишта, ки бесурок (ба бои м у
ваххада ва ёи мачхул ва сини мух
мала) шутури чавони пуркувват;

ва он ки баъзе ба маънии харулор 
ва астар навишта сахех нест, чаро 
ки бад-он маънй берок аст (бидуни 
сини м ухм ала).

БЕРАНГ &J-?, намунае, ки пеш аз 
бинои иморат кашанд; ва ба маъ
нии накшаи тасвир, ки хануз дар 
он рангомезй накарда бошанд; ва 
ба маънии гардан наккошон, ки 
бар когази сузанзада дуда ё сафе- 
да мегузаронанд ва бар асари он 
он чи матлуб бошад менигоранд; ва 
ба маънии зухури вахдонияти хак 
таоло (аз «Бурхон» ва «Рашидй» 
ва «Сироч» ва «Бахори Ачам» ва 
«Латоиф» ва «М уайид»),

БЕДБАРГ навъе аз пайкон,
ки ба сурати барги бед бошад (аз 
«Рашидй» ва «Бурхон» ва «Ш ар

хи Кирон-ус-саъдайн» ва «Сироч»).
БЕГ ба маънии амир (аз луготи 

туркй).
БЕГЛАРБЕГ ба маънии ами-

рулумаро ва сипахсолор; ин лафзи 
туркист.

БАЙТУЛМОЛ JL.JI хонае, ки мо
ли ранимат ва моли мутаваффо 
баъд аз забт дар он нигох доранд 
(аз «Бахори А чам»); ва дар «Л ато
иф» ба маънии он мол, ки хама 
мусулмононро дар он хакке бошад.

БЕЛ олатест оханй, ки сари он
пахн бошад, бад-он заминро ко- 
ванд; ва ба маънии чубе ки ба як 
сари он китъахои тахта васл к у 
нанд ва киштиро бад-он меронанд 
(аз «Бурхон» ва «Раш идй»),

БЕСАРУДИЛ J^j бепарво.
БАЙТУЛГАЗАЛ байти идти-

хобй ва бехтар (аз «Бахори 
Ачам»),

БИМ |~J. хавф; ба лафзи кашидан  ва 
б у р д а н  ва доштан  ва кардан  ва 
д о д а н  ва о ва р дан  мустаъмал (аз 
«Бахори Ачам»),

БАЙТУЛХАРОМ ба маънии
Каъба; ва харом масдар аст, ба 
маънии манъ. Дар ин чо масдар ба 
маънии исми мафъул аст, яъне хо
нае, ки манъ карда ш удааст ба са- 
баби бузургй аз каттолй, ки дар 
у бошад ё аз баъзе мубохот (аз 
«Тафсири Байзовй»),

БАЙРАМ f j t i  ба маънии гирдбур, 
яъне бармаи наччорон; ва ба маъ-
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нии тири бузург; ва навъе аз пор
чаи борик; ва ба туркй ба маънии 
ид ва чашн (аз «Рашидй» ва «М у- 
айид» ва шурухи «Нисоб» ва «Си
роч») .

БЕГИМ ; зани умда; ва ба фатхи 
кофи форсй (яъне бегам)* ба маъ
нии амири ман (аз луготи туркй).

БЕЗ АН c>h‘. номи пахлавоне, писари 
Гев, ки хохарзодаи Рустам буда ва 
бар Маниза духтари Афросиёб ишк 
дошт ва дар чох махбус монда му- 
сибатхо кашид (аз «Чахонгирй» ва 
«М адор»); ва дар «Бурхон» ба зои 
форсй (яъне Бежан)* аст.

БАЕБОН аз «Кашф»; ва баъзе
мухаккикин навиштаанд, ки биёбон 
(ба касри аввал) асах бошад, зеро 
ки дар асл беобон буд, ба маънии 
беобшаванда, яъне сахрои беоб. Чун 
ба алифи мамдудаи об ( v O ,  ки 
дар хакикат ду  алиф аст, лафзи 
дигар мураккаб шавад алифи ав
вал сокит гардад, чунонки: симоб  
ва г ул об .  Ва алифу нун (яъне он)* 
дар охир барои фоилият аст.

БЕСУТУН номи кухест (аз
«Раш иди»);’ ва дар «Бурхон» на
вишта, ки номи кухе, ки Фарход 
ба хукми Ширин онро меканд ва 
дар он дасткорихо карда. Ва баъзе 
гуянд, ки то аз он рохи чуй шир 
барои Ширин равона созад. Ва дар 
«Шарафнома» ва «Чахонгирй» на
вишта, ки Фарход ба таманнои Ши
рин он кухро ба гуфтаи Парвез кан- 
да буд ва хамин аквост.

БАЙЛАКОН номи шахре, на
ба каср (аз «Кашф» ва «Бурхон»); 
ва дар «М уайид» навишта, ки ба 
фатх ва ломи мавкуф (яъне Байл- 
кон)*; ва дар «Хиёбон» навишта, 
ки шахрест аз Эрон, зохиран м у
арраби  Байлагон бошад. Муаллиф 
гуяд , ки дар сурати таъриб ба фат
хи аввал ва фатхи лом сахех бо
шад ва ба сукуни лом хато, чаро 
ки дар арабй ичмоъи сокинайн би
дуни мадда дуруст набошад.

БАЙТУЛ Х УЗН //БАЙ ТУЛХ АЗАН
uijstJIc-j ба маънии хона ва хучраи 
Яъкуб алайхиссалом, ки дар айёми 
мухочирати Юсуф алайхиссалом 
дар он мемонданд; ва байти ахзон 
ва кулбаи ахзон низ гуянд (ба фат
хи хам за); ва мачозан  хонаи хар

ошики махчурро номанд (аз «Б а
хори Ачам»),

БЕГОХОН cjUtC.-; вакти шаб; ба 
алифу нуни зоида.

БЕКАРИН бемисл ва беназир.
БЕСУКУН с б а  маънии касе ки 

аз шухй ба хеч чо карор нагирад.
БИРУЛОН i ^ j l дар туркй ба маъ

нии якш аванда.
БИРОН ба маънии вирон (аз

«Рашидй» ва «Бурхон»); ва дар 
«Сироч-ул-лугот» навишта, ки би- 
рон ва бирона ба маънии вирон ва 
вирона; ва дар «Мадор-ул-афозил» 
навишта, ки Бирон номи вазири 
Афросиёб аст. Ва у сарлашкари 
Турон шуда дар лашкари Кайхус- 
рав шабехун оварда хафтсад пах- 
лавон ба катл расонида буд.

БАЙН сгг! ба маънии фарк ва фасли 
миёни ду  чиз ва чудой; ва ба фат
хи аввал ва ташдид ва касри сонй 
(яъне байин)* ба маънии ошкоро 
(аз «Канз» ва «С урох»); ва ба ёи 
маъруф дар хиндй номи созест, ки 
ба зери чубе, ки мисли гардани 
танбур бошад ду каду рост васл 
кунанд ва бар он чуб чанд тор ка- 
шида, ки мушобех ба танбура ме- 
навозанд. Ва он низ аз у  як навъ 
мушобехат дорад.

БАЕН пайдо ва зохир кардани 
чизе; ва сухан пайдову кушода гуф
тан ва фасохат («Шархи Нисоб» 
аз Юсуф ибни Монеъ ва «Сурох»).

БЕЛ ЗАН киноя  а з  дехкон ва
музореъ (аз «Шархи Сикандарно- 
м а»),

БИЕРОЛИДАН чунбонидан
ва омехтан ва баргалонидан, яъне 
h fbo  нумудан (аз «Бурхон» ва «Р а 
шидй») .

БИЪСУЛКАРИН хампай-
ванди зишт ва мусохиби бад.

БЕДИ МАННУН ^  навъе аз
бед аст, ки баргхои борик дорад 
ва шохахои нозук.

БЕРУН c)j у?. мук;обили дарун; ва 
бирун ( o j y . ;  ба касри аввал) м у
хаффафи он аст. Ба лафзи ш уда н  
ва уфтодан  ва за д а н  ва частан ва 
омаяан  ва р он дан  ва д о д а н  ва к ар 
д а н  ва кашидан  ва о ва р дан  за
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б у р д а н  мустаъмал (аз «Бах,ори 
А чам»),

БИНЙ ЗАДАН инкор кар
дан (аз «Бахори А чам»).

БЕХ.УЗУР ШУДАН j у ***, ба 
маънии бемор шудан (аз «Бахори 
А чам»); ва дар «Чароги хидоят» ба 
маънии беиамоз шудан.

БАЙТИ РАЗАЛПУРКУН J  >
^ у ,  як  байт ё ду  байти заифулмаз- 
мун, ки шоир дар чанд ашъори 
барчаста ва пурмазмуни худ  дохил 
намуда разал ба итмом расонад.

БИРА БАРДОШТАН ки
н о я  а з  ирода кардани билчазм; чи 
дар замоиаи собик дар салотиии 
Х,инд раем буд, ки пеши умаро ба
рои инсиром расонидани мухим би- 
рапон меандохтанд. Хар касе ки 
онро бардоштн инсироми он мухим 
ба зиммаи у вочиб шудй.

БАЙЗА ДАР САРИ КАСЕ ШИКАС- 
ТАН ва БАЙЗА ДАР КУЛОХ, ШИ- 
К ACT АН j  j j  l i uû xt r кин оя  а з  марлуб сохта- 
ни касе (аз «Чахор ш арбат»); ва 
дар «Сироч-ул-лурот» ба маънии 
расво кардан.

БАЙЗА АФГАНДАН тар-
сидан ва захра бохтан (аз «М уста
лахот»),

БЕРУ лгг! бемурувват.
БЕГОНА Faftp ва ноощно; ва

ба маънии нодир низ омада.
БЕСИККА бекадр ва бемикдор 

(аз «М усталахот»),
БИНИИ КУХ ‘ j *  баромадагии 

сари кух  (аз «М усталахот»),
БАЙИНА ^  ба маънии хуччати 

равшан ва гувох (аз «М унтахаб» 
ва шурухи «Нисоб» ва «К ан з»).

БЕВА дар «Сикандарй» ва «М у
айид» ба фатх (яъне бабва)* на
вишта; ва сохиби «М адор» гуфта, 
ки ба каср сахех аст.

БЕЧОДА чавхарест сурх, ки
- монанди кахрабо чазби кох кунад 

ва кисме аз он зард бошад (аз 
«Рашидй» ва «Кашф» ва «Бурхон» 
ва «Сироч»).

БАЙЗА *-4; т у х м и  M ypF ; в а  б а  м а ъ -
- нии худи оханй, ки сипохиён бар

cap ниханд; ва ба маънии чамоат 
ва гурух; ва сахтии гармо; ва миё
ни хар чиз ва миёни шахр ва наво- 
Хй; ва навъе аз дарди cap ки ба 
тамоми cap мухит бошад (аз «М ун
тахаб» ва «Латоиф» ва «Шархи 
Тухфат-ул-ирокайн» ва шурухи 
«Нисоб»),

БАЕРА оЦ->. бар вазни шарора; да-
рахте, ки соки он афрошта набу- 
вад, мисли каду ва хиёр (аз «Си
роч») .

БИРОНА ба маънии вирона.
БИЧА ба маънии маъшука^ ва 

ин мусаргар ва мухаффафи  биби-ст.
БЕГАХ ва БЕГОХ ь^ .  -> *** ба маъ

нии вакти шом (аз «Бурхон»),
БЕСАРУДИЛОНА яъне ба

таври бепарвоёи.
БЕЛА <4: замини хушкеро гуянд, ки 

дар миёйи оби дарьё ва рудхона 
вокеъ шавад; ва ба маънии белак; 
ва ба маънии рухсора; ва ба маъ
нии харитаи адвия (аз «Чахонги- 
рй» ва «Шархи Хоконй»); ва ба 
маънии кабола ва маншур низ ома
да. Ва бела дар туркй ба касри 
бои м уваххада ва ёи тахтонии рай
ри малфуз ва фатхи лом.

БИРЛА <1 хар ду  лафз ба маънии 
бои маъият.

БЕКУЙ l муродифи бекас ва бе- 
рафик (аз «М усталахот»).

БЕХУЗУРЙ беморй ва нота-
вонй, зеро ки мучиби кусури ибо- 
дат ва маош аст.

БЕДИ ТАБАРЙ i}у± навъе аз 
бед, ки шугуфаи сурх дорад.

БЕАНДОМЙ беадабй.
БАЮ ГОН Й шодии кадхудой,

ки онро дар туркй туй гуянд; чи 
баюк арусро гуянд (аз «М устала
хот»).

БЕНАМОЗЙ киноя  а з  хайз
(аз «М усталахот»),

БАЙЗОВЙ мансуб ба суи
Байзо, ки шахрест дар Форс (аз 
«Л убб-ул-албоб»).

БАЙТУЛМОЛЧЙ er?JUJIo*i касе ки 
аз тарафи султон бар байтулмол 
мутасарриф бошад.

I
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БЕК.АРИНАГЙ u&ij*?. наёмехтани 
чизе ба чизе; ва м урод  а з  он як- 
той дар амре ва сонй надоштан 
дар коре (аз шархе навишта ш уд).

БАЙЗЙ рутубатест сифед ва
шаффоф монанди сифедии байзаи 
MypF дар миённ чашм, мобайни 
пардаи инабия ва анкабутия.

БЕРУЙ ба маънии бетаваччу-
хй ва бемурувватй ва беравнакй 
(аз «Ш архи Зулайхо» ва «Кирон- 
ус-саъдайн»).

Б О Б И  БО

Фасли бои форсй маъа алиф

ПО Ц тарчумаи ричл; ва ба маънии 
бех ва буньёд ва тамкин ва истик- 
рор ва тобу токат хама мацоз  аст; 
ва ба маънии тахт, ки мукобили 
фавк аст (аз «Балори А чам»).

ПОИ ТАРСО Ь у  t*4 пиёлаи шароб
хурй.

ПОРСО 1—->4* мураккаб аст аз поре, 
ки муродифи пос аст ва алиф, ки 
чун лохики калима шавад, ифодаи 
маънии фоилият кунад. Пас маъ
нии таркибй посдор бошад. Чун у 
хофизи нафеи худ  аст аз манхиёт, 
лихозо ба ин исм мусаммо гашт. 
Ва ба маънии порей, яъне мансуб 
ба мулки Поре. Ба ин маънй али
фи порсо барои нисбат аст, мисраъ: 
Сокй бидех бишорати пирони пор
со, яъне пирони порсиро (аз «Р а 
шидй» ва «Бурхон»).

поло ^ 4  ба маънии аспи кутал (аз 
«Рашидй» ва  «Бурхон»).

ПОЙКУБ ба маънии раккос.
ПОШНАКУБ v j r *^ 4  «асе ки дар 

паси гурехта бидавад; ба арабй 
мутаокиб гуянд.

ПОБАРИКОБ v lO{4 мустаид раф
тан.

ПОИШИБ v A * 4  маконест дар рохи 
М акка, дар он чо акаба аст, ки чун 
шайтон ба он чо расид дар банд 
меафтад (аз «Шархи Хоконй»),

ПОНИ РУХСАТ с>4 дар баъзе
билоди Хинд раем аст, ки ба вакти 
рухеат кардан пон ба шахеи раван- 
да  медиханд.

БЕРАНГЙ u&j?. бечунии хак ; ва 
назди мухаккикон зухурй ахадият 
ест ва ишораи вахдат, ки иборат 
аз мартабаи бемартаба буд, ки ис- 
коти изофоти зоти муарро аз либо- 
си асмо ва сифот аст таоло ва та- 
каддус (аз «Бурхон»).

БЕДИМОРЙ беилтифотии та-
биат, ки баъд аз забти хашм ба 
хам мерасад.

БЕЧИГАРЙ бимнокй, ки зид-
ди баходурист.

И Ф О Р С Й

ПОБАСТ о-<4 ба маънии буньёди 
иморат; ва ба маънии мухкам ; ва 
ба маънии гирифтор низ омада.

ПОНСАДИЗОТ lS ^ 4 бидон ки 
сохиби мансаби понсадизотро хашт 
лакх дом мукаррар бошад. Чун чи
хил домро як  рупия мешавад, 
бад-ин хисоб хашт лакх домро бист 
хазор рупия шуданд.

ПОЙ КИЛ ОТ 0 ^ . 4  фаннест аз куш 
тй, ки харифро аз камар гирифта 
чунон бардоранд, ки пояш баланд 
ш авад (аз «Бахори А чам»).

ПОЙТАХТ о » у 4  шахре ки подшох 
дар он сукунат дорад; ба арабй 
доруссалтанат гуянд.

ПОЙРАНЧ £01*4 инъом ва заре, ки 
ба косид ё мехмон дода ш авад (аз 
«Бурхон» ва «Раш идй»),

ПОСУХ с - 4  ба маънии чавоб (аз 
«Бурхон» ва «Кашф» ва «Рашидй» 
ва «М уайид» ва «М адор»),

ПОЯД *ч4 ба маънии коим монад.
ПОЙ БАНД -% *4 расан ва дом.
ПОЙМАРД 4  мададгор, ки дар 

кори касе мардона дарояд (аз «Л а 
тоиф» ва «Бурхон»).

ПОЖАНД ^ 5 4  олатест оханй, ки 
бад-он оташро бишкананд ва би- 
гиранд; ва ба муносибати хамин 
маънй номи тафсири Жанд, ки ки- 
тоби Зартушт аст дар баёнй дини 
оташпарастй (аз «Рашиди» ва «Бур
хон» ва «М адор»),

ПОЗАХР ^ 4  захрмухра; дар асл 
повзахр буд, яъне поккунаидаи
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захр. Чи лафзи пов ба маънии 
шустан омадааст. Ба мурури айём 
вов хазф шуд (аз «Чахонгирй» ва 
«Б урхон»); ва сохиби «Рашидй» чу
нон навишта, ки позахр мухаффа
фи подзахр аст, мураккаб аз под 
(ба доли мухмала), ки ба маънии 
посбонист. Маънии мураккаб пос- 
дорандаи захр. Ва фодзахр м уар
ра би  он бошад.

ПОЛ КИР номи кавмест дар
мулки Дакан.

ПОКОР jWb пиёдаи тахсилй ва хид- 
матгор ва муздур ва хокруб.

ПОИ КОР jl*Lf4 чое ки масолех 
фарохам оварда зери иморат анбор 
кунанд.

ПОКИЗ номи дов аз куштй, ки 
ба як даст пои хариф гирифта, ба 
дасти дигар зур бар гардан овар
дан.

ПОР ба маънии соли гузаш та, ки 
порсол бошад.

ПОРОР jljb  се соли гузаштаро гу 
янд.

ПОЛАРЗ чои лагзидани по; ва 
ба маънии лагзидани по низ омада. 
Ва гохе м урод  бошад аз ин харо- 
бй ва чурм ва хато (аз «Бурхон» 
ва «Бахори Ачам»),

ПОСАБЗ >г“Ц миёнчй ва даллол ва 
шумкадамро низ гуянд (аз «М уста
лахот») .

ПОКАШ АНДОЗ сгг Ч яъне та- 
момаш андоз, ай харифро ба хуб 
вачх зер кун (аз «Бахори А чам»),

ПОАФРОЗ ба маънии кафш
(аз «Бурхон»),

ПОЙИЗ j^ '4  ба маънии фасли х а 
зой; ва он муддати мондани офтоб 
аст дар Мизон ва Акраб ва Каве 
Ва баъзе ба маънии тирмох навиш
та (аз «Рашидй» ва «Бурхон» ва 
«Чахонгирй» ва «М уайид» ва 
«Кашф» ва «Латоиф»),

ПОРС t/jb ба маънии мулки Форс, 
ки мавсум аст ба номи Поре ибни 
Пахлав ибни Сом ибни Нух алай
хиссалом, зеро ки дар тасарруфи у 
буд. Ва дар кадим тамоми Эронро 
Поре мегуфтанд. Ва холо чанд 
шахр аст: Шероз ва Язд ва Кир- 
мон ва Байзо ва Истахр ва Фируз-

обод ва Гозарун (аз «Кашф» ва 
«Бурхон» ва «Рашидй» ва «Хиёбон» 
ва гайри онхо); ва Поре дар туркй 
палаиги даррандаро гуянд (аз 
«Ф ирдавс-ул-лугот»).

ПОБУС i/ л ';  ба маънии по бусидан 
ва побусанда хар ду омада.

ПОС ба маънии мухофазат ва 
рубъи руз ё шаб, чаро ки нигох- 
дошти хар пахр ба хар як  посбон 
тааллук дорад. Ва ба хотири фа
кир мерасад, ки чун ин кадар вакт- 
ро ба шумори гхарихо пос доранд, 
лихозо мауо зан  ин муддати вактро 
пос гуянд (аз «Рашидй» ва «Ш ам
сй» ва «Бурхон»); ва дар «Бахори 
Ачам» ба маънии бахше аз руз ё 
шаб.

nOFyLLl J ' г ута (аз «Раш идй»).
ПОЛУШ J-J&i кофури магшуш; ва 

ба сини мухмала ва бон м уваххада 
(яъне болус)* низ омада (аз «Бур
хон») .

ПОЯНДАКЕШ номи шахр;
ва баъзе шорехини «Бустон» поянд 
ба маънии замиии гилу лой навиш
та ва кеш номи чазира.

ПОЛОИШ соф кардан.
ПОДОШ мутлак чазо ва чазои

бадй (аз «Бурхон»).

ПОЙТУР i s i S k  мансаби аламбардо- 
рй; чи TyF дар туркй алами фавч- 
ро гуянд.

ПОИ КУЛОР м урод  а з  калам ,
чаро ки мисли пои зог сиёху хушк 
мебошад; ва навъе аз хати арбобй 
девон, ки багоят зишт бошад.

ПОЯ К *^44 ба маънии пиёда.

ПОК тарчумаи тохир; ва ба маъ
нии хама ва тамом низ мустаъмал 
аст.

ПОДАН Г -£^4 чуби шоликуб, ки ба 
хиндй дхуниклй гуянд; ва он олат- 
ест чубй гулханафрузон ва когаз- 
созонро; ки чун по бар як  сари он 
ниханд сари дигараш баланд ша
вад ва хамин ки по бардоранд са
ри он дар хован хурад. М ураккаб 
аз лафзи по ва данг, ки номи чуби 
мазкур аст, зеро ки ба по харакат 
меёбад (аз «Бурхон» ва «Рашидй» 
ва райри он).
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ПОЛХАНГ ^ 4 J4 расане, ки ба ли- 
чом баста аспи куталро бо он к а 
шанд; ва дар муховараи хиндй 
бакдур хонанд. Ва тахкик он аст, 
ки полханг мураккаб аст аз лафзи 
поло, ки ба маънии аспи кутал аст 
ва оханг ва ханг ба маънии касд 
кардан ва кашидан. Ба вакти тар- 
киб як алифро ба сабаби ичтимоъи 
алифайн хазф карданд, полоханг 
шуд. Баъд аз он тахфиф намуда 
полханг гуфтанд (аз «Хиёбон» ва 
«Рашидй» ва «Бурхон»),

ПОЙ ДАР ГИЛ l?4 гирифтор
ва хайрон.

ПОЙМОЛ <_|ЦЬ ба маънии хароб.
ПОЧОЛ JL »4  гуй бошад, ки чулоха 

ба вакти бофтан хар ду  по дар ор 
меандозад; ба хиндй гарх гуянд 
(аз «Бурхон»),

ПОЙДОМ ft-5 i i4  одаме бошад ё 
чонваре, ки _ч°нварони паррандаро 
ба овоз ба суи худ каш ад (аз 
«Бурхон»); ва дар шархи «Нисоб» 
навишта, ки пойдом ба маънии та- 
лае, ки навъе аз дом аст.

ПОРДУМ f*jb ба маънии думчии 
зини асп (аз «Латоиф» ва «Бур
хон»).

ПОСИН ба маънии пошна (аз
«Шархи К,ирон-ус-саъдайн»).

ПО КУФТАН раке кардан (аз
«Бурхон»).

ПОЛОЙИДАН ба маънии соф
кардан (аз «Бурхон»),

ПОБАРАНЧАН сг̂ у Ч ба маънии 
халхол (аз «Бурхон»),

ПОЛУДАН сР.^4 соф кардан.
ПОРГИН ск^Ч  бар вазни остин; 

хавзи кучак, ки дар он оби сарой 
ва гуслхона ва матбах ва гайра 
чамъ шавад (аз «М адор» ва «Бур
хон») .

ПОРИДАН cx4 j 4 парвоз кардан (аз 
«Бурхон»).

ПОЯНДОН c>loli4 сафи ниол, ай са- 
фи охирини мачлис, ки дар он чо 
кафш аз по гузоранд; ва ба маъ
нии зомин ва кафил; ва ба маънии 
рахн ва гарав; ва ба маънии элчч- 
гарй ва нигахбон (аз «Бурхон» ва 
«Латоиф »),

ПОЛОЖИ 1^4 палосе, ки бар пушти 
хар 'андозанд.

ПОЙ И ДАН сМ '̂Ч пойдорй кардан 
(аз «Хиёбон»),

ПОАЛАМИ РАНГИН КАРДАН ^ “Ч
о-5А  сn&j он аст, ки касеро аз фав- 
чи душман гирифта зери алами худ 
ба тарики шугун гардан мезананд 
ва илло зери алам ду  гуспандон 
забх мекунанд.

ПО ДАРОЗ КАШИДАН jl j*  4

галтидан ва даъво кардан (аз «Б а
хори Ачам»),

ПОАЛАМХОН ijIA  Ч касе ки дар 
айёми ошуро ба зери алам чизе хо- 
над.

ПО БА ДАВРИ САРИ КАСЕ ГАР
ДОНИДАН j -  j j^ j,4 
киноя  а з  очиз сохтани уст, чунон
ки хиндуён гуянд: тунгарй талй се 
накари дунья (аз «Ш архи Гулкуш- 
тй»),

ПОЧАНОРИЁН С>4->итЧ  чамъи  поча- 
норй; ва Почанор макомест дар 
Эрон, ки сокинони он чо арзал ва 
номукайяданд, лихозо хар мардуми 
камкадр ва фурумоя ва хидматгу- 
зорро почанорй гуянд (аз «М уста
лахот» ва «Чор ш арбат»),

ПОЙМОЧОН//ПОИМОЧОН с>4U t*4
расмест дарвешонро, ки чун касе 
гунохе кунад уро ба сафи ниол, ки 
макоми эхтикор аст ба як  по исто
да кунанд ва гуши у ба дасти у 
гиронанд (аз «М уайид» ва «Бур
хон»),

ПОЙДАРШАН сА р  î 4 зери гурфаи 
шахнишини айвони султон; ва ин 
лафзи хиндист, истилохи шохони 
Дехлй.

ПОЙХОКЙ КАРДАН сРА  i / l i  с?Ч 
пиёда омадан ва кадам  ранча кар 
дан (аз «Бурхон» ва баъзе ш урух).

ПО БА КАДРИ ГИЛЕМ ДАРОЗ 
КАРДАН е)*А A *  Ч ба
кадри дастрас ва истеъдоди худ 
коре кардан.

ПО БОЛО НИХОДАН Ц да-
видан ва шитоб рафтан (аз «М ус
талахот»).

ПО ЧУФТ КАРДАН о *- 4  дар
талоши коре саъйи фавк аз макдур 
ба чо овардан (аз «М усталахот»),
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ПО БА САНГ ОМАДАН ■ £ ! - - 4  

зарб хурдан дар по аз санге, ки 
дар рох бошад, ба хиндй тхукар 
гуянд; ва ин киноя  аст аз пеш ома
дани мухотара.

ПО ГИРИФТАН киём гириф
тан (аз «М усталахот»),

ПОКИЗА мансуб ба пок, зеро
мураккаб аст аз лафзи пок ва иза, 
ки калимаи тасгир ва нисбат аст. 
Ва назири ин оташиза ба маънии 
кирми шабтоб. Ва чун калимаи нис
бат зоида низ меояд, метавонад ки 
покиза мазид алайхи пок бувад ё 
мураккаб аз лафзи покй ва зах  бу
вад, яъне чизе ки зода аз покй бо
шад (аз «Бахори А чам»),

ПОГУНДА гулулаи пунбаи
манкуш (аз «Чахонгирй»),

ПОТИЛА деги даханфарох (аз 
«Бурхон»),

ПОЧОХ, *1*4 гуй бошад, ки чулоха 
ба вакти бофтан хар ду  по дар он 
меандозад; ба хиндй гарх гуянд (аз 
«Бурхон»),

ПОЛИГОНА боми баланд ва
даричаи хона ва посанги тарозу (аз 
«Бурхон»),

ПОРИНА ба маънии кухна ва
чизе ки соли тамом бар у  гузаш та 
бошад.

ПОЙГОХ.//ПОИГАХ, *ьи//.1ЬЬ тави- 
лаи аспсш; мураккаб аз по, ки м аъ
руф аст ва гох ба маънии чо, яъ;не 
чои пои чахорпоён; ва хам мухаф
фафи поягох (.1Г-ЧЧ) ба маънии 
кадр у мартаба ва мансаб.

ПОРА »->Ч ба маънии ришват; ва ин 
форсист кадим (аз «Бурхон» ва 
шурухи «Нисоб»),

ПОРСА *-->Ч гадо.
ПОЧИЛА * 4 4  пойтоба (аз «Л ато

иф»).
ПОДШОХ ба бои форсй сахех

аст, на ба бои арабй. Ва ин ки дар 
Хиндустон ба бои арабй шухрат 
дорад зохиран аз чихати истикрохи

v чузви аввал аст аз калимаи мазкур, 
ки ба забони хиндй кабех аст. Ва 
лафзи подшох мураккаб аст аз под 
ва шох. Лафзи аввал, ки под аст 
ба маънии тахт бошад, чи дар асл 
пот буд, той фавкониро ба дол ба

дал карданд. Лафзи пот ба маънии 
посбони ва пойидан низ омада ва 
лафзи шох ба маънии худованд аст 
(аз «Бурхон» ва «Чахонгирй» ва 
«Чароги хидоят» ва «Раш идй»).

поя чЧ сивои маънии машхур ба 
маънии мартаба ва рутба; ва ба 
маънии забун ва хор низ омада (аз 
«Латоиф»),

ПОКЙ <УЧ маъруф; ва устура (аз 
«М усталахот»),

ПОЧЙ (^*-4 мардуми ачлоф; лекин 
дар каломи кудамо ёфта нашуда. 
Ва ин ки цамъи  он паввич гуянд 
аз тасарруфи форсизабонони мута- 
арриб аст. Ва метавон гуфт, ки му
раккаб аз по ба маънии тахт, ки 
мукобили фавк аст ва чй, ки кали
маи нисбат аст, чунонки миёнчи. 
Бар ин такдир маънии таркибии он 
мансуб ба тахт бошад. Пас итлоки 
он бар фурумоя мачоз  аст (аз «Б а
хори А чам»),

ПОЧАНОРЙ мансуб ба По-
чанор, ки макомест дар Эрон, ки 
сокинони он чо кавми арзал бо
шанд (аз «М усталахот»); ва сохиби 
«Бахори Ачам» навишта, ки агарчи 
почанорй одами фурумояро гуянд, 
магар дар муховарот ба маънии 
хидматгори доимулхузур мустаъ
мал аст.

ПОРГЙ j/ j 4  кухнагй ва даридагй; 
ва хавзи кучак, ки оби гуслхона ва 
матбах дар он чамъ шавад.

ПОЙИНПАРАСТЙ с^'Ь хид-
матгорй.

ПОКУБЙ .yjjS"Ц кин оя  а з  раке.
ПОЙ КАМ ОВАРДАН АЗ КАСЕ

^  j l  cPjjT (S кутохй кардан 
дар коре ба мукобалаи касе.

ПОЙ НИХОДАН БАР Ч И З Е еяЧ ^Ч
J j i t y .  киноя  а з  тарк кардаИи он 
чиз аст.

ПОЛОЙ софкунанда ва безанда 
(аз «Бурхон»).

ПОРИКОБЙ f j iUjb киноя  а з  мик- 
дори калил; чи по ба маънии залил 
ва хор ва забун ва рикобй табак- 
чаи хурд (аз шархи Хони Орзу ва 
мустафод аз «Латоиф»).

ПОЛОНЙ аспи борбардор.
ПОЙМАРДЙ lP j -чЧ ба маънии ма- 

дадгорй (аз «Хиёбон»).
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Фасли бои форсй маъа той фавконй

ПАТАР порахои охании пахн кар- 
даш уда. Ва ин лафзи муштарак 
аст дар хиндй ва форсй, магар дар 
хиндй той фавкониро муш аддад 
оранд (аз «Шархи Хоконй»).

ПУТК ^Ч охани ситабр бо дастачуб, 
ки бад-он оханро мекубанд; ва ба 
арабй онро митрака гуянд ва ба 
хиндй гхан номанд (аз «Бурхон» 
ва шархи «Нисоб», хусусан аз шар- 
хе, ки аз Мавлоно Юсуф ибни Мо- 
неъ аст).

ПАТВА навъе аз кишти, ки аз 
чуб созанд; ва ин лафзи хиндист.

ПАТЕРА//П ИТЕРА »Л Ч  офат ва ба- 
ло (йз «Бурхон»).

Фасли бои форсй маъа хои муъчама

ПАХЧ ба маънии куфта ва пахн- 
шуда; ва ба маънии паст низ ома
да ; ва ба маънии пажмурда (аз 
«Бурхон»).

ПУХ ба забони Хуросон бирозро 
гуянд, яъне саргини одамй ва рай- 
ра (аз «Шархи Гулкуш тй»); ва аз 
луготи туркй ба субут мерасад, ки 
лафзи туркист.

ПУХТАХОР j t j »  *1» мардуми ором- 
талаб ва гирончон; ва ба маънии 
гадо хам омада; ва ба маънии до- 
мод низ мустаъмал ш уда (аз «Б а
хори Ачам» ва райра).

ПАХС ба маънии пажмурда ва
гудохта (аз «Бурхон»),

ПАХС ИДА b j^Ju  пажмурда ва ту- 
рунчида (аз «Латоиф»).

ПАХТА *1*4 пунбае, ки аз дона чудо 
карда шуда бошад (аз «Раш идй»),

Фасли бои форсй маъа доли мухмала

ПАД ьЧ дарахтест, ки самар надорад 
(аз «Бурхон»),

ПАДРУД//ПИДРУД ба маъ
нии видоъ (аз «Раш идй»); ва дар 
«Бахори Ачам» биззам ва билкаср 
(яъне пудруд ва пидруд)* видоъ 
кардан ва тарк гуфтан.

ПАДИДОР jltbcb ба маънии зохир ва 
ошкоро (аз «Бурхон»),

11 Риёс-ул-лугот.

ПИ ДАР бар вазни писар; на ба
фатхи аввал (яъне падар)* чунон
ки машхур аст (аз «М уайид»),

ПИДРОМ (Ы* ороста ва хуррам; ва 
ба бои арабй (яъне бадром)* ба 
маънии аспи саркаш (аЗ «Рашидй» 
ва «М уайид» ва «М адор» ва «Ч а
хонгирй» ва «Бурхон»),

Фасли бои форсй маъа золи муъчама

ПАЗИРО//ПИЗИРО ба маънии
макбул; ва ба маънии истикбол ну- 
мудан (аз «Бурхон»),

ПИЗ И РА ба маънии истикбол
кардан ва пеши касе рафтан; ва ба 
маънии макбул низ омада (аз «М а
дор»).

Фасли бои форсй маъа рои мухмала

ПУРШИКАНО UCi* м урод  а з  маъ- 
шук; ва низ метавонад, ки ба маъ
нии ошик бошад; ва алиф дар охир 
барои фоилият аст (аз «Шархи К,и-‘ 
рон-ус-саъдайн»).

ПАРВО I jj i  ба маънии фурсат ва ил- 
тифот ва таваччух ва фарогат ва 
майлу рагбат (аз «Рашидй» ва 
«Чахонгирй» ва «Чароги хидоят»); 
ва К,авсй гуяд , ки ба маънии бим 
ва хавф; ва баъзе ахли тахкик на- 
виштаанд, ки лафзи парво дар ур- 
фи ом ба маънии эхтиёч ва илти- 
чост. Аммо бад-ин маънй нест, бал
ки ба маънии фурсат ва фарогат 
аст, лихозо сохиби «Сурох» фурсат- 
ро ба маънии парво навишта. Ва 
хак он аст, ки лафзи муш тарак аст, 
гохе ба маънии эхтиёч ва гохе ба 
маънии фурсат ояд. Ва инкор аз 
ин д у  маънй дур аз хисоб аст. Ва 
чун дар эхтиёч аз мухточилайх 
хавфе ва руъбе дар хотир мебо
шад, ба маънии хавфу бим низ ду- 
руст бошад (аз «Сироч-ул-лурот»); 
ва дар «Бахори Ачам» навишта, ки 
нафйи парво ба лафзи но ва бе хар 
ду  омада.

ПАРИ ХУМО ба маънии уто-
ка, яъне калрй.

ПАРДАСАРО ба маънии хай-
ма; ва ба маънии мутриб (аз «Б а
хори Ачам»).

ПАРПО кабутари помуз.
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ПАРТОБ v 1,’ j 4 ба маънии андохтан; 
ва навъе аз тир, ки бисьёр дур ме- 
равад ва масофате, ки миёни мав- 
зеъи рахо кардани тир ва махалли 
уфтодани тир вокеъ бошад (аз 
«Бурхон» ва «Сироч-ул-лугот» ва 
райри он).

ПУРТ ^ у ,  ба маънии бирав ва аз 
рох яксу шав! (аз «Латоиф»).

ПАРАНД ^ у , харири сода ва боф- 
таи абрешумй; ва ба маънии TeF ва 
чавхари тер; ва Парвин, ки онро 
Сурайё гуянд (аз «Кашф» ва «Р а 
шидй» ва «Бурхон» ва «Чахонгири» 
ва «Сироч-ул-лурот» ва «Сурурй»),

ПАРАСТОР j^ -y , ба маънии мутла- 
ки хидматгор, хох гулом бошад, 
хох каниз, хох мард ё зан, ки ба 
хидматгорй нукар бошад. Ва ин ки 
баъзе мардум и Хиндустон махсус 
ба маънии каниз донанд, хатост 
(аз «Сироч»).

ПАРДАДОР дарбон.
ПАРВОР jb y , хонаи тобистонй, ки 

сард бошад, дар он чонварони ча
хорпоя нигох дошта парвариш ме- 
намоянд, то фарбех ш авад; ва ма- 
Чоэан ба маънии фарбех ояд (аз 
«Раш идй» ва «Бахори Ачам» ва 
«Сироч»).

ПУРКОР jtfy , гохе ба маънии доно 
ва айёр бошад; ва ба фатх (яъне 
паркор)* калами охании душоха, 
ки бад-он дойра кашанд; мачозан  
гохе ба маънии.дойра ва халка ва 
тавк  низ меояд (аз «Шархи Кирон- 
ус-саъдайн» ва гайра); ва баъзе 
паргор (билфатх), ки бад-он дойра 
мекашанд, ба кофи форси хонанд, 
ба далели он ки м уарраби  ин фир- 
чор аст. Чи кофи форсиро дар таъ 
риб ба чими арабй бадал кунанд, 
на кофи арабиро.

ПАРВАРДГОР у, мураккаб аз 
парвард, ки мозй ба маънии мас- 
дар аст ва гор (ба кофи форсй) 
ифодаи маънии фоилият кунад. Пас 
парвардгор мачмуъ ба маънии пар- 
варанда ва аксар итлоки ин лафз 
бар боритаолост.

ПУР у. накизи холи; ва нисбати он 
ба зарф дида шуда, чунончи: шиша 
аз шароб пур аст; ва гохе ба маз
руф низ нисбат кунанд ва ин кам 
аст. Д ар ин сурат: хавз аз об пур

аст ва об дар хавз пур аст, хар ду  
сахех бошад. Ва лафзи пур ба маъ
нии бисьёр низ омада. Ва билфатх 
(яъне пар)* ба маънии барги кох 
низ ояд; ва ба маънии гуша ва к а 
нораи хар чиз (аз «Чароги хидоят» 
ва «Раш идй»),

ПАРДАИ ЗАНБУР j j f ' j  »*yt кисме аз 
буркаъи чолидор.

ПАРЕР у .у ,  ба маънии пареруз (аз 
«Шархи Нисоб» ва «Сироч»); ва 
дар «Бахори Ачам» навишта, ки 
парер бар вазни харир рузй пеш аз 
рузй гузашта.

ПАРВЕЗ j '. jy, бар вазни лабрез; но
ми подшох, ки уро Хусрав гуянд 
ва у ошики Ширин буд номи 
падараш Хурмуз ибни Нушервон 
аст. Уро Парвез аз он ном кар 
данд, ки парвез ба забони пахлавй 
мохиро гуянд ва у шикори мохиро 
бисьёр дуст медошт. Ва мусаннифп 
«Мифтох-ул-улум» парвез- ба маъ
нии азиз ва арчманд н а в и ш т а .  Ва 
низ навиштаанд, ки парвез рарболе 
бошад, ки бад-он шакар бибезанд. 
Чун у ш а к а р и | Н к а л о м  буд, лихозо 
Парвез ном карданд (аз «Бурхон» 
ва «Сироч-ул-лугот»).

ПАРДОЗ jb y ,  ба маънни тахрири бо
рик, ки гирди тасвир ва нукуш му- 
савварон мекашанд, чунончи бар 
тасвири барг ба чои рагхояш хутут 
созанд. Ва ба маънии ороиш ва 
машрул шудан.

ПАРВАЗ j j y ,  фаровез, яъне санчоф 
ва домани чома ва райра (аа «Бур
хон») .

ПАРТОС ,y l iy ,  номи вилоятест аз 
Худуди Рус; ва навъе аз пустини 
рубох, ки аз мулки Партос пайдо 
шавад (аз «Каш ф»); ва дар «Ко
мус» навншта, ки номи кавмест, ки 
ранги ушон сурх бошад.

ПАРИ СИЁВУШ ва ПАРИ СОВУШ
J - j Ьу, j  шаклест бар осмон
ба тарафи шимоли минтака, мурак
каб аз бисту шаш кавокиб ва онро 
хомили Раъсулрул низ гуянд (аз 
«Шархи Чарминии форсй» ва «Шар- 
хи Тазкираи Насируддини Туей» ва 
райра).

ПАРЕШ J - ty ,  сира и амр аст, ба маъ
нии парешон бикун; ба таркиби ис
ми маънй исми фоил мебахшад, чун
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хотирпареш ба маънии парешонку- 
иандаи хотир (аз «Бурхон» ва рай
ри он); ва дар «Сироч-ул-лурот» ба 
касратайн ва ёи мачхул (яъне пи- 
реш)* омада.

ПАРХОШ Ч а н г  ва хусумат (аз
«Бурхон»); ва д а р  «Фарханги Иб- 
рохимшохй» ба бои м уваххада 
( я ъ н е  бархош)*.

ПАР ШИКАСТАНИ IVW PFt^ J ^ y ,
пар бо хам чамъ кардани мурр ба
рои паридан.

ПИРИСТУК -st- у, тоирест кучаки си
ёх, ки дар сакфи иморот ошьёна 
созад ва ба исми абобил шухрат 
дорад (аз «Бурхон» ва «Чахонги
рй») .

ПУРДИЛ J-V, баходур ва шучоъ.
ПАРТКОЛ J №у, номи мулке ва кав- 

ме аз Фаранг, ки парткеш мубад- 
дали он аст; ва навъе аз шароб 
аст, к*1 баъд аз хафт бор кашидан 
хосил мешавад. •

ПАРЧАМ г ? у ,  чизест, ки аз абреши- 
ми сиёх тайёр сохта бар сари алам 
банданд; ва ба мачоз муи думи гови 
кухиро низ мегуфта бошанд (аз 
«Сироч-ул-лугот»); ва дар «Бур
хон» ва «Латоиф» навишта, ки ба 
маънии муи думи гови кухист ва 
ба мйцоз  ба маънии зулф ва кокул 
низ меояд.

ПАРСУМ г"у, бар вазни гандум; ор- 
ди хушк, ки бар рагифи ион по- 
шанд; ба хиндй палетхан гуянд (аз 
«Б урхон»).

ПУРХАМ (>у, кин оя  а з  муболара 
дар тахрироти диловези мусикй (аз 
«Шархи Хоконй»).

ПАРАСТ ЗАДАН cP j ^ - у ,  сайри дур 
кардан ва рафтор нумудан (аз 
«М усталахот»).

ПАРЧИН ск?У ,  хисор, ки аз хор ва 
чуб гирди кишт ва хона месозанд; 
ва низ мухкам шудани мех ва гай- 
ра дар чизе (аз «Бурхон» ва «М ус
талахот»).

ПАРЕШОН J l- t y ,  сохиби «Бахори 
Ачам» навншта, ки ба касратайн 
(яъне пирешон)* аст, ба маънии 
пароганда. Ва дар «Чахонгирй» ва 
«Бурхон» ба фатхи аввал ва ёи 
мачхул, магар маъруф фасех аст.

ПАРДОХТАН машгул шудан
ва навохтани соз ва форир шудан 
ва холй сохтан ва охир расидан ва 
рафъ нумудан_ ва тарк кардан ва. 
тамом щ удан;” ва ба маънии орос- 
тан (аз «Чахонгирй» ва «Бурхон»),

ПАРЧИН ШУДАН с ) ^  t t f f  у ,  мухкам 
шудани чизе дар чизе; чун мехи 
охани дар тахта фуру рафта мух
кам шавад, гуянд ки мех парчин 
шуд (аз «М усталахот» ва «Сироч»).

ПУРБОД ГАШТАН ва ПУРБОД 
ШУДАН с)*1-1 Aj.y, з  мута-
каббир ва магрур шудан.

П АРОН И ДАН ва П А Р О Н Д А Н ^ Ь {
а ^ у ,  з  лофзани кардан ва мубо
лара дар мадхи касе кардан ва 
таърифи бечо кардан (аз «М уста
лахот»).

ПАРИДАН д ^ у ,  тафохур кардан ва 
такаббур нумудан; ва частани ан- 
дом, чунончи частани чашму лаб 
(аз шарх).

ПАРПАХАН j •< бар вазни наста- 
ран; ба маънии тараи хурфа (аз 
«Бурхон»),

ПАРТОБИЕН с>^ру, тирандозон (аз 
«Бурхон» ва «Раш идй»).

ПАРИХОН c) ly-  l i y ,  афсунгар (аз 
«Б урхон»).

ПАРНИЕН о ^ у ,  харири чини, ки му- 
наккаш бошад (манкул аз «Ша- 
рафнома»).

ПАРАН о у ,  ба маънии Парвин, ки 
ба арабй Сурайё гуянд (аз «С уру
рй» ва «Бурхон»).

ПАРВИН o i зу, шаш ситораи кучак, 
ки бо хам мучтамеъанд ва он дар 
айёми зимистон аз аввали шаб иу- 
моён бошанд.

ПАРВЕЗАН оУ.зу, ба маънии гарбол 
(аз «Сурурй» ва «Бурхон» ва «Л а 
тоиф»).

ПИРИСТУ у —у, тоирест кучак ва 
сиёх, ки дар сакфи иморот ошьёна 
созад ва ба исми абобил шухрат 
дорад (аз «Бурхон» ва «Чахонги- 
ри»),

ПАРТАВ jJy , ба маънии фурур ва 
равшанй ва акс ва шуоъ, ки аз 
чирми нуронй зохир ш авад; ва ба 
маънии соя, чунонки машхур шуда 
хатост (аз «Бурхон» ва «Кашф» ва 
«Бахори Ачам»),
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ПУРСА <-у, азопурси (аз «М устала
хот»).

ПАРИ К.ОЗА >№у, ба маънии мука- 
лами накдошон; чи мусаввирони 
вилоят аз пари борики коз хома 
дуруст менамоянд (аз «М устала
хот») .

ПАРВОНА номи чонвари маъ
руф; ва ин мураккаб аз парв, ки 
ба маънии ситора аст ва мачозан  
ба маънии нури 4apoF ва шамъ ва 
лафзи она, ки калимаи нисбат аст. 
Е мураккаб аз пар ва лафзи вона 
(ба вов), ки калимаи нисбат аст, 
чунонки ангуштвона ба маънии зех- 
гир. Ва лафзи парвона ба маънии 
рубохе, ки хамрохи шер монад ва 
овоз баланд мекунад; ва ба маънии 
хатти хукми амирон бар уммол ва 
райра низ; ва парвоначот чамъи  он. 
Ва ин тасарруфи форсидонони му- 
таарриб аст, чунонки: фармон, ки 
лафзи форсист, чамъи он фаромин 
меоранд (аз «Бахори А чам»),

ПАРКОЛА у ,  ба маънии порча 
ва хисса (аз «Бурхон»).

ПАРГАНА дехот (аз «Бурхон»).
ПУРЗА • jу, он чи бар сакирлот ба 

хам расад; ва он чи занон ба худ 
баргиранд; ва ликаи давот (аз 
«Бурхон»),

ПАРРА >у, сафи лашкар; ва ба маъ
нии барги кох; ва чузви кучак аз 
хар ду  чузви куфл, ки ба вакти 
бастани дар онро андаруни куфл 
дохил кунанд, ба хиндй чхар гу 
янд; ва ба маънии чониби рост ва 
чап; ва нармии бинй ва як санги 
осиё ва чархи дулоб (аз «Латоиф» 
ва «Бурхон»).

ПАРДА »3у, ба маънии хичоб; ва он 
чи аз руда ё биринч ё нукра бар 
дастаи танбура ва сетор ва гайра 
банданд барои нигох доштани ан- 
гуштон ва хифзи макомоти мусики. 
Ва ба сабаби касрати истеъмол ба 
маънни мутлаки оханг мустаъмал 
ш уда; ва ба маънии макомот низ 
омада, чунончи: «Пардаи Ушшок» 
ва «Пардаи Хуросон» ва «Пардаи 
Ирок» ва «Пардаи Ёкут» ва «П ар
даи Дерсол» ва «Пардаи Булбул» 
ва «Пардаи Кумрй» ва «Пардаи 
Чагона». Ва тахкик он аст, ки ха- 
кикати макомоти дувоздахгона чу- 
дост ва хакикати парда ва шуъба

чудо (аз «Бахори Ачам» ва «Си- 
роч-ул-лугот»),

ПУРЕИ ВАЛЙ (jJ j iSky, лакаби пах- 
лавон М ахмуди Хоразмй аст; ва 
гохе м ур о д  бошад пахлавони ку- 
хансоли машшоки фани куштй, ки 
саромади пахлавонони зурхона бу
вад. Лихозо хар касе ки аз кушти- 
гирон вориди зурхона мешавад, ав 
вал кадамбусии Пурёи Валй м еку
над. Аз ин чихат гохе аз лафзи 
Пурёи Вали мачозан  маънии муаз- 
заз ва мукаррам гиранд (аз «Бахо
ри Ачам» ва «Чарори хидоят» ва 
«Шархи Гулкуш тй»),

ПАРДАИ АНБЙ *V, номи таба- 
кае аз табакоти хафтгонаи чашм 
аст, ки мултахима ва инабия ва 
шабакия ва анкабутия ва машимия 
ва сулбия ва карния аст (аз «М ус
талахот»).

ПАРДАИ ЗАНБУРЙ J j j ^ j  >v, хонаи 
чолидор.

ПАРДАБОЗЙ j j b  a j j  муродифи 
шаббози (аз «М усталахот»).

ПАРВОНЙ t j h y ,  номи фане аз куш- 
ти; ва он гирди хариф гашта пояш 
ногахон бардоштан ва аз чо рубу- 
дан аст (аз «Бахори Ачам» ва «Ч а
хор ш арбат»),

ПАРПОИ кабутарони помуз.
ПАРЙ j y ,  ба маънии мутлаки чин; 

ва дар урфи хол навъе аз занони 
чин, ки нихоят хубру бошанд, ис
теъмол нумоянд. Ва ба ёи мачхул 
(яъне паре)* ба маънии рузй гу- 
зашта аст, ки мухаффафи парер 
бошад ва парер низ ба ёи мач’Кул 
аст. Чун ёи мачхул ва вови мач
хул дар рузмарраи ирокиён, бал
ки аксари ахли Эрон намонда ва 
хама маъруф шуда. Ба маънии 
рузй гузаш та хам ба ёи маъруф 
хонанд (аз «Сироч-ул-лугот» ва 
«Бахори А чам»); ва низ дар «Б а
хори Ачам» навишта, ки пари 
навъе аз кумош аст дар нихояти 
мулоимй ба сони махмал хобагй 
хам дорад ва рангоранг мебошад 
ва аз он маснад ва фарш созанд.

ПАРИХОН Й ( У л афсунгарй ва 
азиматхонй (аз «Латоиф»),

ПАРДАГЙ J f>y, мансуб ба парда; 
ва м урод  а з  он махбуби пардани- 
шин бошад; ва гохе ба маънии хо-
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чиб ва пардадор ояд (аз «Сироч- 
ул-лугот» ва «Бахори Ачам»).

ПАРАФШОНЙ тарки алоик
кардан.

Фасли бои форсй маъа зои муъчама

ПАЗ >, амр аст аз пухтан.
ПИЗИШК ба маънии табиб (аз 

«Чахонгирй» ва «Бурхон»); ва дар 
«Рашидй» ба касратайн ва бои м у
ваххада (яъне бизишк)*.

ПАЖМОН ба маънии беравнак 
ва гамгин (аз «Сурурй» ва «Кашф» 
ва «М уайид»); ва дар «Бахори 
Ачам» навишта, ки пажмон мурак
каб аз пажм, ки ба маънии кух  аст 
ва алифу нуни нисбат. Ба чихати 
инчимоди табиат ва афсурдаги бар 
марди андухгин ва хар чизи афсур- 
да ва бенашвунамо итлок кунанд. 
Ва дар «Бурхон» ба хар се харака- 
ти харфи аввал ва дар «Чахонги
рй» ва «Рашидй» билкаср ва бил
фатх,.

ПАЖУХИДАН чустан (аз
«Каш ф»); ва дар «Чахонгирй» ба 
каср аст; ва дар «Сироч-ул-лугот» 
низ ба касри аввал (яъне пижухи- 
дан)* ба маънии тафаххус.

ПАЗОВА доши хиштпазон, ки
дар он хиштхо пазанд; авом онро 
пачова гуянД.

ПИЖУЛИДА парешон карда-
шуда (аз «Бурхон»).

ПИЖМУ РДА беравнак ва
гамнок; ва мачозан  ба маъиии бе- 
тароват (аз «Бурхон» ва «Чахонги
рй»); ва дар «Сироч-ул-лурот» бил
каср ва билфатх (яъне пижмурда 
ва паж мурда)* х,ар д у  омада.

Фасли бои форси маъа сини мухмала

ПИСТ «i*-» орди галлаи бирьён, ки ба 
хиндй сатту гуянд (аз «Бурхон»),

ПИСАР j~>, муродифи пур; ва аз ию
ни уст, ки гохе мактуъулизофат 
хам ояд, аз Муиззи Фитрат, байт:

Диламро бурд боз аз каф писар
берахми бозорй,

Матоъи орзу арзонкуне, матлаб
гиронсозе.

Малик гуяд , байт:

Дерина хамдаме, ки дилам захмдори уст,
Моро бародар аст, туро гар гшсаръам аст.

(аз «Бахори А чам»),
ПАСХЕЗ j i f - c r1, шогирди навмашки 

куштигирон, чаро ки баъд аз таъ- 
лим хама шогирдони устод ба чи
хати таълим ба у куштй гирад (аз 
«Бах,ори Ачам» ва шарх).

ПУС ба маънии писар (аз «Л а 
тоиф»); ва дар «Бахори Ачам» на
вишта, ки пас (билфатх) тарчамаи 
фо ( ^ )-ст , гохе барои таъкиб ояд 
ва гохе барои тафреъ. Таъкиб он 
аст, ки сониро махзи тааххур дар 
замон бошад ва аввалро мадхале 
дар вучуди сонй набувад, чухонки 
гуй: аввал Зайд омад, пас пада
раш, пас бародараш. Ва тафреъ он 
аст, ки аввалро бо вучуди такадду- 
ми зотй ва замонй дахл дар вучуди 
сонй бувад, чунончи гуфта шавад 
ки: Зайд ба акли сукмуниё мубо- 
дарат намуд, пас уро исхол шуд. 
Акли сукмуниё иллат ва сабаб аст 
барои исхол. Ва аз хавосси лафзи 
пас яке он аст, ки мактуъулизофат 
хам меояд, чун: па ск уча  ва п а с д е -  
в ор  ва па сф ардо  ва па с  он  го%.

ПИСРОК лафзи туркист; ба
маънии астар, ки аз чуфтии хари 
нар ва аспи мода пайдо мешавад 
(аз «М усталахот»),

ПАСОХ.АНГ фавчи пасин, ки
ба туркй чиндовул гуянд (аз «Б а
хори А чам»),

ПАСХАМ ГИРИФТАН ва ПАСИ 
САР КАРДАН j
uPjS" ру гардонидан (аз «М уста
лахот») .

ПАСХАМ ЗАДАН cPj {*- ^  гурех- 
тан (аз «Чароги хидоят»),

ПАСИ КОР БИНШАСТАН ^
сг-*". тарки максуди худ кардан ва 
аз кор даргузаш тан (аз «Сироч-ул- 
лурот»).

ПАСОВАРДА ^  рабиб, яъне 
писари зан (аз «М усталахот»),

ПАСАНДА ка!-* навъе аз кабоб; ва 
он курсхои кима бошанд, ки дар 
равгаи бирьён кунанд ва гохе бе- 
равран бирьён кунанд.
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ПИСИНДИДА «iMAi-j баргузида (аз 
«М уайид»); ва дар «Бурхон» ба 
фатхатайн (яъне пасандида)* аст.

ПАСАФГАНДА чизе ки аз
харч бозгиранд ва нигох доранд 
барои вакти дигар; ва ба маънии 
пихоли тоирон ва саргини давоб 
(аз «Сироч» на «Бурхон»).

Фасли бои форсй маъа 
шини муъчама

ПАШМИ ДИН 0К.0 ИТ гЧ лаф-
зест, ки дар макоми тахкир гуянд 
(аз «М усталахот»),

ПУШТ маъруф аст; ва ба маъ
нии шахси кундех; ва хар чизе ки 
барои таквияти нашъа дохили ша
роб кунанд (аз «Чароги хидоят»).

ПАШ ИЗ j -Ч  бар вазни каниз; ба 
маънии фале ва пули резаи кучак, 
ки аз мис бошад. Зохиран он аст, ки 
дар диёри мо оламгире машхур аст 
(аз «Сурурй» ва «Раш иди»); ва дар 
«Бурхон» ба касратайн (яъне пи- 
шиз)*.

ПИШК//ПУШК саргини шутур 
ва гуспанд ва оху ва муш, ба хин
дй менгнй гуянд (аз «Бурхон»); ва 
биззам дар турки ба маънии гурба; 
ва дар луготи туркй барои маънии 
гурба ба касри аввал ва фатхи со
нй (яъне пишак)* аст.

ПАШМАК кисме аз халвой.
ПУШАНГ номи падари Афроси- 

ёб (аз «Раш идй»); ва дар «Бур
хон» ва «Сироч-ул-лугот» ба фатха
тайн (яъне Пашанг)* номи падари 
Манучехр ва номи падари Афроси- 
ёб ва номи муборизе.

ПУШКОЛ мавсими барсот (аз
«Б урхон»).

ПИШКИЛ саргини шутур ва
гуспанд ва муш (аз «Бурхон»).

ПУШТИ САРИ КАСЕ ДИДАН
с*Ч* заволи касеро дидан
(аз «М усталахот»).

ПАШИН номи писари Кайкубод 
(аз «Сироч» ва «М уайид» ва «Бур
хон» ва «М адор» ва «Раш идй»).

ПАШАН иг* номи макомест (аз «М а
дор» ва «Раш идй»),

ПАШМ ДАР КУЛОХ ДОШТАН fi*
иззат ва эътибор дош* 

тан (аз «М усталахот»); ва дар «Ч а
хор шарбат» ба маънии гурури 
давлат кардан.

ПАШМ ДАР КУЛОХ, НАДОШТАН
j i  ба маънии муфли- 

си ва хори (аз «Сироч»).
ПАШМИ ДИН лафзест, ки

дар вакти тахкир гуянд.

ПАШМ КАШИДАН гЧ ба маъ
нии халок кардан.

ПУШТИ ДАСТ БАР ЗАМИН НИХО
ДАН ё ГУЗОШТАН o i -
jzi. 1ЛГ U киноя  а з  камоли ил-
хох нумудан ва зориву фурутанй 
кардан.

ПУШТ ЗАДАН ва ПУШТИ ПО ЗА
ДАН 0*1 Ц j  ба маъ
нии рад кардани чизе (аз «Чахор 
шарбат» ва «Сироч» ва «М устала
хот») .

ПУШТИ ЧАШМ НОЗУК КАРДАН
cPjS- f-Ц- оА> игмоз нумудан ва 
тагофул кардан ва ноз кардан (аз 
«Чароги хидоят»); ва дар китобе 
муътабар ба маънии озурдагии ноз- 
омез; ва ба маънии изхори бедимо- 
гй ва ранчиш; ва дар «Бахори 
Ачам» ба нозу гурур давидан.

ПУШТИ КАМОН БАР КАСЕ АФ
ГАНДАН е> ^1 ls~Sj J cjLi" o l j  киноя  
а з  тир андохтан ба суи касе, чи 
дар холати тир андохтан пушти 
камон чониби хариф бошад (аз 
«М усталахот»).

ПУШТИ ДАСТ ХОИДАН сЛ ,
афсус ва надомат (аз «Си

роч»).
ПАШМИ ДИН ва ПАШМИ КУЛЙ

и 1* tH J А  бинобар тахкир ва 
ихонати исми касе мукаррар к у 
нанд (аз «Бахори Ачам».

ПУШТВОРА микдоре аз бор
ки ба пушт тувон бардошт; ва 
пуштора мухаффафи он аст (аз
«Сироч-ул-лугот»).

ПУШТИ МОХЙ <j*1- о-Ч кин оя  13
шаб (аз «Рашиди» ва «Бурхон»),

ПУШТГАРМЙ 0 4  мададгорй
ва таквият.
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Фасли бои форси маъа фо

ПУФ даханро баста ба зур бод 
баровардан.

ПУФУ пуф кардан (аз «Л ато
иф») .

Фасли бои форси маъа кофи 
арабй ва форсй

ПАГ *£» ба маънии дастор; ин лаф
зи хиндист.

ПАКНА фарбех. ва кутохкад (аз 
«Чахонгирй»).

ПАГОХ, ва ПАГАХ, ^  j  » ^ 4  ба маъ
нии сахар ва фачр (аз «Бурхон»); 
ва ба бои арабй (яъне багох, ва 
багах) ба маънии зуд  (аз «Сироч» 
ва «Бахори А чам»).

ПАКЛЯ cs1 £ 4 номи зилъ аз музофоти 
Кашмир.

Фасли'бои форсй маъа лом

ПАЛ ИД ба дол сахех аст; ва ба 
чои дол тби фавконй навиштан ё 
гуфтан (яъне палит)* хатост.

ПАЛОС ^ 4  чизест мисли карпос, ки 
аз ресмони пусти дарахти сан бо- 
фанд, ба хиндй тат гуянд; ва номи 
дарахти дхак, ки гули онро тесу 
гуянд; ва дар «М адор» ва «Л ато
иф» ва «Сироч» навишта, ки навъе 
аз пашминаи ситабр; ва дар «Б а
хори Ачам» навъе аз чомахои кам- 
бахо; ва ба маънии макру хила низ 
навиштаанд.

ПАЛАНГТУШ номи шахсе ки
ба ваколати шохи Турон назди шох 
Аббос рафта буд. Ва баъзе аз м у
хаккикин навишта, ки палангтуш 
ба ёи тахтонй (яъне палангюш)* 
аст, ба маънии пахлавонсина. Чи 
пал ба маънии пахлавон ва анг аз 
хуруфи изофат ва юш (ба вови 
мачхул) дар туркй ба маънии сина.

ПАЛОРАК шамшер ва чавхари 
тег ва навъе аз фулод (аз «Раши
дй» ва «Сироч» ва «Чахонгирй» ва 
«Бурхон»),

ПАЛАК ^ 4  пусти гирдогирди/чашм; 
ва ба маънии муи мижа низ омада. 
Ва дар «Бахори Ачам» навишта,

ки палк (ба фатхи аввал ва сукуни 
лом) лихофи чашм; ва ба фатха
тайн низ омада.

ПАЛАНГ ^ 4  номи дарранда аст 
(аз «Рашидй» ва «М адор» ва «Ча- 
хонгири» ва «Латоиф» ва «Сироч» 
ва «М уайид» ва «Бахори Ачам» ва 
«Бурхон»); ва касоне ки ба касри 
аввал. ва фатхи лом (яъне пиланг)* 
хонанд ё ба маънии чита донанд, 
галат аст. Ва Сирочуддин Алихони 
Орзу алайхирахма дар «Шархи Гу- 
листон» хам навиштаанд, ки аксар 
мардуми бетахкики Х,индустон па
ланг чонвареро донанд, ки ба хин
дй онро чита гуянд ва ин хатост, 
зеро ки паланг чонвари дигар аст, 
ки ба арабй онро намир гуянд ва 
читаро дар форсй юз гуянд, на па
ланг. Ва дар «Бахори Ачам» на
вишта, ки паланг даррандаест гайр 
аз юз, ки ба хиндй чита гуянд; ва 
чорпоии чубин ва ба ин маънй хин- 
дист, ки дар ашъори баъзе ахли 
вилоят низ вокеъ шуда.

ПУЛ J 4 маъруф аст; ва ба маънии 
фале, ки он курси миси маскук бо
шад (аз «Бурхон»); ва он чи ки 
мисли фулус аз пушти баъзе аксо
ми мохй бармеояд.

ПУЛ ШИКАСТАН CT-S-1J4 махрум 
кардан (аз «Бурхон» ва «Бахори 
А чам»); ва баъзе гуянд ба маънии 
FapK кардан.

ПИЛЛАГОН ба маънии нард-
бон ва зинаи чубин (аз «Чароги 
хидоят»).

ПАЛОВ .ЛЬ ба маънии неъмат ва та- 
оми маъруф, на биззам (яъне пу
лов *; аз «М узил» ва «М уайид» ва 
«Бахори Ачам»),

ПАЛА *1' дарахти дхок (аз «Б ур
хон» ва «Сироч»); ва билфатх ва 
ташдиди лом (яъне палла)* дарача 
ва мартаба в атар о зув а  пояи нард- 
бон (аз «Бурхони котеъ»),

ПАЛИТА пунба ё ресмон ё лат- 
таи тобдода; ва фатила м уарраби  
он аст. Муаллиф гуяд , ки фатила 
лафзи арабист алохида маъхуз аз 
фатл, ки ба маънии ресмон тофтан. 
Зохиран палита мубаддали фалита 
хохад буд. Ва фалита муш так аз 
фалтат, ки ба маънии ногох аст. Ва 
фалита ба маънии ногохгиранда 
бошад, яъне чалд ва ногохгиран-
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дай шуъла. Е он ки фалита калби 
фатила бошад.

ПАЛАНТИНА *Ч&Ч мушобех ба 
пусти палаиг; навъе аз чома, ки дар 
нукуш мушобех ба пусти паланг 
бошад.

ПУЛУФТА *^Ч ба маънии оташпо- 
рае, ки хаво онро бибарад; ва ба 
хиндй онро чингарй гуянд (аз «Р а 
шидй») .

ПУЛЧЙ^уЦ фулусфуруш; ва ба маъ
нии хармухра низ омада (аз «Р а 
шидй»); ва агар харфи аввал ёи 
тахтонии мазмум бошад (яъне юл- 
чй)*, дар туркй гузарбон ва гадои 
рохнишин.

Фасли бои форси маъа нун

ПАННПО чонвари обй, ки ба
форсй харчанг ва ба арабй саратон 
гуянд.

ПАНЧ, ДУЪО Ь>»гЧ киноя  а з  панч 
намоз.

ПАНЧГУШТ o i i g i j  наботест, ки ба 
хиндй санбахолу гуянд (аз «Б ур
хон»).

ПАНЧ НАВБАТ g 4  навбати
панч вакт, ки бар дари подшохон 
зананд; ва ин аз ахди Султон Сан- 
чар , мукаррар ш удааст. Пеш аз ин 
се навбат мезаданд. Ва низ иборат 
аз он пЗнч чиз, ки менавозанд, чущ 
духул  ва дамома ва тунбак ва ной 
ва тос; ва низ киноя  а з  бонги на- 
мози панчгона (аз «Бахори А чам»).

ПАНЧУ ЧАХОР jU ? j  еЧ киноя  а з  
нух фалак ё панч хавос ва чахор 
табъ.

ПИНХ,О НШ И КАНЧг^ оЧЧ касе ки 
печутоби у махфи бошад.

ПАНЧ ГАНЧ г 11" еЧ дар «Сироч-ул- 
лугот» навишта, ки киноя а з  хаво- 
си хамса ва салоти хамса ва баъзе 
«Хамса»-и Низомй гуфта; ва баъзе 
навишта, ки иборат аст аз панч хи- 
зона, аз чумлаи хашт ганчи Парвез

'  ва он ин аст: аввал ганчи бодо- 
вард, ки онро шойгон низ гуянд; 
дуввум  ганчи гов; севвум ганчи 
арус; чахорум ганчи сухта; панчум 
ганчи шодовард (аз «Бурхон» ва 
гайри он).

п а н ч  а р к о н и  х д ч  г -  гЧ
назди Шофеъи аввал эхром бастан, 
дуввум саъй кардан миёни Сафо 
ва М арва, севвум вукуфи арафот, 
чахорум М уздалафа, панчум таво- 
фи Каъба. Ва назди Имоми Аъзам 
се аркон сивои саъй ва М уздалафа.

ПАНД 0 4  насихат; ба лафзи б у р 
дан  ва кардан  ва пазируфтан ва 
ш унидан  ва д о д а н  ва гуфтан мус
таъмал.

ПИНДОР _|1̂ Ч тасаввур ва такаббур 
ва хаёл (аз «Бурхон» ва «Чахон
гирй»).

ПАН ЧАР _г*Ч хар чи мушаббак бо
шад; ва он чи аз чуб ва гайра чо- 
лй созанд.

ПУНБАДУЗ j J 44r4  ба маънии кух- 
надуз галат аст; _сахех пинадуз аст, 
бар вазни кинатуз, ба маънии касе 
ки порчаи кухна ва хирка ва амсо- 
ли он дузад  (аз «Сироч-ул-лугот»),

ПАНЧ Х,ИС(С) ц — еЧ панч кувват- 
хои дарёфт ва он самъ аст ва ба- 
сар ва шам ва завк  ва ламе; ва 
тафеили ин дар тахкики хавос хо- 
хам навишт.

ПАНЧАИ АЛМОС Ц 4  панчаи
фулодй, ки куштигирон барои вар- 
зиш созанд; ва алмос дар ин чо ба 
маънии фулод аст (аз «Бахори 
Ачам»).

ПАНЧНУШ J - j j  ®Ч навъест аз тар- 
киб, ки мураккаб бошад аз симоб 
ва мис ва охан ва фулод ва талк 
ва рими охан; ва инро хиндуён 
панч амрит гуянд, яъне панч оба 
хаёт; ва атиббои фуре факат рими 
оханро гуянд; м уарраби  он фанча- 
нуш аст (аз «Шархи Хоконй»).

ПУНБАДАХОН d U i,4 4  киноя  а з  
камгу ва камсухан (аз «Бахори 
А чам»).

ПУНБА КАРДАН ЧЧ ба маъ
нии нарм сохтан ва очиз кардан 
(аз «Латоиф»),

ПИНГОН е>1СЧ косаи мисин, ки он
ро дар об андохта андозаи гхарн 
гиранд ва он косаро низ гхарй гу 
янд (аз «Латоиф»). Пингон дар 
«Фарханги Онандроч» чунин шарх 
дода шудааст: як  хисса аз дах  хис
саи шабонарузй; чи шабонарузро 
ба дах  кисмат кардаанд ва хар
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кнсматеро пинге гуянд ва пингонро 
низ гуянд. Ва он косаи кучаки ми- 
син ё тоси руйин аст, ки дар буни 
он сурохе танг кунанд ва дар об 
гузоранд. Чун пур гардад ва дар 
тах нишинад як  пинг шавад. Ва ак 
сар обёрон ва музореъон онро до- 
ранд ва ба он кисмат ва андозаи 
об нумоянд. Ва хар косаи мисин ва 
тоси руйинро, ки зарфи таом ва ё 
об бошад пингон гуянд; ва финчон 
м уарраби  он аст (шархи пингон аз 
«Фарханги Онандроч» иловаи ба 
чоп хозиркунанда аст)*.

ПАНН АРКОН d tf jl еЧ иборат аз 
панч бинои ислом; ва он калимаи 
тайиба ва намоз ва руза ва хач ва 
закот аст.

ПАНЧ НАВБАТ ЗАДАН 
изхори чоху салтанат кардан.

ПАНЧГОХ, авкоти намози панч- 
гона; ва номи пардае аз мусикй; 
ва гохе киноя  а з  хавоси хамса бо
шад. ,

ПАН ЧАРА j хар чи мушаббак 
бошад; ва он чи дар баъзе иморот 
чолй созанд; ва хонаи чубин, ки 
барои даррандагон ва туюр созанд.

ПАНОХ, *1" ба лафзи гирифтан ва 
кардан  ва б у р д а н  ва о ва р дан  ва 
доштан мустаъмал  (аз «Бахори 
А чам»).

ПАН ЧОХ номи адади маъруф, 
на билкаср (яъне пинчох)* чунон 
ки машхур аст (аз «М уайид» ва 
«Бурхон» ва «М узил»).

ПУНБА//ПАНБА V i  дар «Бахори 
Ачам» биззам; ва дар «Латоиф» 
билфатх.

ПАНЧПОЯ Ч 4?4  чонваре бошад 
дарьёй баробари рук; ба хиндй он
ро гингча (билкаср ва хар ду кофи 
форсй ва нун ва чими форсй) ва 
кекра низ гуянд; ва ба арабй сара- 
тон хонанд. Ва номи бурчи чахо^ 
рум аз буручи фалак, ки онро Са- 
ратон ном аст (аз «Бурхон» ва гай
ри он).

ПАНЧХАЗОРЙ касе ки ман-
саби панчхазоризот дорад; бидон 
ки панчхазоризотро як курур дом 
муайян бошад. Чун дом чихилум 
хисса мешавад, пас курури домро 
дуним лакх рупия бошад. Ва ин 
мансаб аз дигар мансабхо аъло ва 
афзун аст.

Фасли бои форсй маъа вов

ПУЕ Ц.У, ба маънии даванда ва да- 
вон; чунонки гуянд, ки аспро пуё 
кардам (аз «Бурхон»).

ПУРИ СИНО ^ y j y ,  хаким Буалй, ки 
номи падари у Сино буд.

ПУРИ САККО Шайх Санъон, 
ки дар ишки духтари тарсо куфр 
нхтиёр карда буд ва боз хидоят 
ёфт (аз «Шархи Хоконй»),

ПУТ ^>у, ба маънии чигар ва ахшо, 
яъне он чи дар сина ва шикам бо
шад. Чун калия аз вай пазанд он
ро калияи путй гуянд (аз «Л ато
иф»),

ПУСТТАХТ бистари фука-
ро, ки аз пусти шер ё оху ва гайра 
бошад (аз «М усталахот» ва «Бахо
ри Ачам» ва «Сироч-ул-лугот»),

ПУЧ &у, ба маънии холй ва бемагз 
(аз «Бахори А чам»),

ПУХ саргини одамй; лафзи тур
кист.

ПУД ва он ришта ва ресмоне бо
шад, ки ба арзи чома онро меан- 
дозанд; ба хиндй бана гуянд; ва 
тору пуд ба маънии танабана мео
яд  (аз «Бурхон» ва гайри он).

ПУЛОД навъе аз охан, ки баго- 
ят сахт бошад (аз «М уайид» ва 
«Кашф» ва «Раш идй»),

ПУР j y r бар вазни нур; ба маънии 
писар (аз «Бурхон» ва «Сироч»).

ПУРИ ХОЧАР ут[л->у, киноя  а з  Ис- 
моил алайхиссалом, чаро ки воли- 
даи он хазрат Хочар ном дошт.

ПУЗ//ПУЗ j  у ,  ба маънии бинии ча- 
хорпоён ва чехраи бахоим (аз «Бур
хон» ва «Сурурй» ва «Латоиф»).

ПУЗИШ J - j y ,  узр ва маъзарат (аз 
«Бурхон» ва «Сироч»)-

ПУШ J-y,  амр бар дур шудан (аз 
«Бурхон»).

ПУРИ ПУШАНГ Афросиёб.
ПУШОК пуш мухаффафи  пу-

шиш ва ок лафзест муфиди маънии 
нисбат (аз рисолае муътабар).

ПУСТ И Н кабо аз чарми баъ
зе хайвонот; ва ба маънии айб ва 
мазаммат (аз «Бурхон»).
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ПУСТ КАНДАН киноя  а з
зохир сохтан ва айби касе баён 
кардан (аз «М усталахот»),

ПУСТКАНДА ГУФТАН ^  о - *
cr**f  бармало ва сарех гуфтан.

ПУШИДАН лозим ва мутаад-
дй хар ду  омада (аз «М устала
хот») .

ПУСИДАН сахт суда шудан
ва аз кухнагй кариб рехта шудан 
(аз «М уайид» ва «Ш аръ-уш-шуа- 
ро»); ва дар мардум ба бои м увах
хада (яъне бусидан)* шухрат ги
рифта.

ПУЯ Ч х  рафтори кариби давидан 
(аз «Бурхон»),

ПУШОНА номи чоест дар ку-
хистони сари рохи Кашмир (аз «Си
роч-ул-лугот») .

ПУСТКАНДА с**# сарех ва ош- 
коро (аз «Бахори Ачам»).

ПУЛИ СИЕХ, Jj-; миси маскук, 
ки ба хиндй пайса гуянд (аз «Б а
хори Ачам»),

ПУШИДА stu ijj ба маънии хилъат 
ва доми сайёд хар ду омада.

ПУЛЧЙ j f i y ,  ба маънии рохбар на
виштаанд; ва ин хатост. Сахех юл- 
чй-ст ((УУ-Ы; ба замми ёи тахтонй 
ва вови маъдула ва сукуни лом ва 
чими форсй), ба маънии гадои рох- 
нишин. Чи юл бар вазни пул, дар 
туркй ба маънии рох ва калимаи 
чй ба маънии доранда ва сохиб аст.

Фасли бои форси маъа хои хавваз

ПАХНЧАШМ шух ва бехаё
(аз «Чахор шарбат» ва «М устала
хот» ва «Бахори Ачам»).

ПАХН с *  ба маънии фарох ва ариз.
ПАХЛУ ТИХЙ КАРДАН u f V f  

канора кардан аз коре (аз «Л ато
иф» ва «Бахори Ачам» ра «Бур
хон»).

ПАХЛУ ЗАДАН сРЗ баробари 
кардан (аз «Латоиф» ва «Бурхон»),

ПАХЛУ КАРДАН j V, ба маъ
нии канора кардан.

ПАХЛУ ДОДАН jif . мадади к а 
се нумудан (аз «Чароги хидоят»).

ПАХЛУ БА ЧИЗЕ ЗАДАН ^
u)>j баробарй ба он кардан (аз 
«М усталахот»).

ПАХЛУ ХУРДАН Vf" садама
хурдан (аз «М усталахот»)

ПАХЛУ НИХОДАН cP lf j l f .  хоби- 
дан (аз «М усталахот»),

ПАХЛУ Д У ЗД И Д А Н с)^ ;-» хеш- 
танро боздоштан аз чизе ба нахче 
ки касе бар он мутталеъ нашавад 
(аз «Бахори А чам»),

ПАХЛАВ j- lf  ба маънии шахр; ва
• забони пахлавй мансуб бад-он аст, 

чаро ки ин забон дар айёми кадим 
ба шахрхо буд; ва ба маънии мар- 
ди <пучоъ ва диловар ва марди со- 
хибчоху мол; ва номи писари Сом 
ибни Нух алайхиссалом ва Поре 
писари у  буд; ва ба фатхи аввал 
ва замми лом (яъне пахлу)* хар 
ду  тарафи сина ва шикам; ва ба 
маънии нафъ ва фонда (аз «Б ур
хон» ва «Рашидй» ва «Чахонгирй»).

ПАХ Ч калимаи тахеин аст, ба маъ
нии хушо ва хаббазо (аз «Бур
хон») .

ПАХ-ПАХ ЧЧ муродифи вах-вах, ки 
мухаффафи вох-вох аст; ва ин ба
рои мутлак тахеин нест, балки ба
рои тахеини хайратомехта аст дар 
туркй (аз «Бахори А чам»).

ПАХЛАВЙ номи забонест аз
хафт забони форсй ва он забони 
шахрист, чи пахлав ба маънии 
шахр аст ва баъзе гуянд мансуб ба 
Пахла, ки номи мулки Рай ва Ис- 
фахон ва Динав.>р аст; ва чамъе 
гуянд, ки пахлавонони пойтахти ка- 
ён бад-он такаллум мекарданд (аз 
«Бурхон»); ва дар «Сироч-ул-лу- 
гот» навишта, ки пахлавй мансуб 
ба пахлав, ки ба маънии аъён ва 
аркон аст. Ва мацозан  бар махалли 
ичтимоъи эшон, ки урдуст итлок 
кун ан д . Пас пахлавй забони ур
дуст ва дарй мансуб ба дарихонаи 
подшох аст.

Фасли бои форси маъа ёи тахтонй

ПЕРО Ijt ' амр аз перостан; ва ба 
маънии пероянда, яъне камкунанда 
аз чизе барои зебой (аз «Бахори 
Ачам» ва «Бурхон»).
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п и л  п о  ^  навъе аз бемории по; 
ва сурохии бузург; ва гурзи оханй 
ва хуккаи адвия (аз «Рашидй» ва 
«Б урхон»).

ПИЛБОЛО Vb яъне ба микдори 
коматн пил.

ПИРИ САРАНДЕП vyObUlj- J j j  киноя  
а з  Одам алайхиссалом; чаро ки аз 
бихишт бар замини Сарандеп аф- 
тода буданд.

ПЕШДАСТ o -o i- .  нонб ва пешкор; 
ва низ ба маънии голиб ва мадад- 
гор (аз «Сироч» ва «Бахори Ачам»).

ПИЛТАПЕЧ г-**11?' чизе ки мисли 
фатила тоб ёфта бошад; ва ин аз 
истилохи лутиён аст; ва номи до- 
ви куштй, ки дасти худ  зери бага- 
ли хариф бурда ба гардани у  печи
дан (аз «Шархи Гулкуш тй»),

ПАЙСИФЕД ц), шумкадам (аз 
«М усталахот»),

ПИЛ БАНД тадбирест дар бо-
зии шатранч, ки дар паси пили худ 
ду пиёда ниханд, то ин хар се так- 
вияти хамдигар нумоянд ва мухраи 
харифро ба ин тараф омадан нади- 
ханд ва пилбанди харифро ба пиё- 
даи худ мешиканйнд.

ПЕШХУРД *->j*  t r r i ба маънии чош- 
нии таом ва таоми андак, ки нахор 
бад-он шикананд (аз «М усталахот» 
ва «Бахори А чам»).

ПЕШОМАД ^  l t ? ;  сулук ва риоят.

ПЕШНИХОД ба маънии ирода
ва манзури хотир.

ПАЙКОР ба маънии чанг (аз
«Кашф»); ва дар «Бурхон» ба кофи 
форсист (яъне пайгор)*; ва дар 
«Сироч-ул-лугот» навишта, ки пай- 
гор дар «Бурхон» ба кофи форсист 
ва ба кофи арабй шухрат дорад. 
Ва дар «БахЬри Ачам» навишта, ки 
пайкор ба кофи арабист ва ба ко
фи форсй низ дар «Бурхон» вокеъ 
аст. Алаттакдирини маънии тарки- 
бии он амре ки нисбат дошта бо
шад ба по. Ва он иборат аст аз ис
боти кадам  ва афшурдани по, ки 
аз лавозими чанг аст ва ба маънии 
чангу чидол мацоз  аст.

ПИРОНАСАР ба маънии хо
лати пирй (аз «Сироч-ул-лугот»); 
ва дар «Хиёбон» навишта, ки лафзи

она гохе муфиди маънии вакт бо
шад. Ва маънии он вакти пирии 
cap аст, ки иборат аст аз сифедии 
муи cap.

ПИЛАВАР -о*1?* ба маънии шиша- 
гар ва аттор ва абрешумфуруш (аз 
«Бурхон»),

ПАЙСИПУР и>, ба маънии пой- 
мол -(аз «Бурхон»),

ПИНАДУЗ бар вазни кина-
туз, ба маънии касе ки порча бар 
кафш ва чома ва хирка ва амсоли 
он дузад  (аз «Сироч-ул-лугот»),

ПЕШВОЗ ва ПЕШБОЗ j  j l j i - ,
ба маънии истикбол кардан ва ба 
маънии истикболкунанда (аз «Си
роч» ва «Бахори Ачам» ва «М уста
лахот»).

ПЕШХЕЗ J~?, хидматгори чолок 
ва нашид ва оханги суруд (аз 
шарх).

ПЕС сг? , ба маънии барас; ва ба 
маънии мабрус, яъне касе ки бар 
андомаш догхои сифед пайдо шуда 
бошад (аз «Сироч-ул-лугот» ва «Б а
хори Ачам» ва «Бурхон»).

ПЕШРАС lti', мевае ки пештар аз 
дигар мевачоти мавсими худ пухта 
шавад.

ПЕШ ба маънии мозй; ва ба 
маънии хузур аксар ояд; ва ба маъ
нии мустакбал шоз ва нодир аст 
(аз «Сироч-ул-лугот»); ва сохиби 
«Бахори Ачам» но чи ба маънии 
мустакбал рварда ин аст, мисраъ:

Сари бозори расвой нишастам, то
чи пеш ояд...

Бадри Чоч гуяд , байт:
Пеш дар ин хокдон чамъ шудан

руй нест,
Хотири худро чу зулф пеши парешон

мадор.

ПЕШ КАШ ба маънии назрона
(аз «М усталахот»),

ПЕШКАБЗ цЦ* J -я  навъе аз аслиха; 
ва номи фане аз куштй ва он даст 
бар дасти хариф карда ба авзоъи 
мухталиф ба зур задан аст. Дар 
хиндй онро кили номанд (аз «Б а
хори Ачам» ва «Шархи Гулкуш 
тй»).

ПЕШТОК ба маънии сахни хо
на ва дарвозаи баланди касри ума-
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ро ва мулук; ва ба маънии сахни 
пеши дарвоза (аз «М усталахот»),

ПАЙСРОК -d lj.- , уштури чавон (аз 
«Раш идй»); ва сохиби «Кашф» на
вишта, ки лафзи туркист, ки ба 
форсй астар ва ба хиндй хаччар 
номанд.

ПЕШОХДНГ он ки пеш-пе-
ши лашкар ва кофила равад (аз 
«Бахори А чам»).

ПЕЧОК ба маънии печу хам;
ва дар «М адор» ба маънии турра 
ва зулф.

ПИЛ МОЛ поймол кардан к а 
серо ба андохтан дар тахи пил (аз 
«Бурхон»); в а 'б а  изофат (яъне пи
ли мол)* ба маънии моли бисьёр, 
яъне пили махмули мол.

ПИХОЛ саргини мургон.
ПИЛ САМ г -1?'. номи пахлавоне ба- 

родари Бирон, ки сарлашкари Аф- 
росиёб буд, ки аз дасти Рустам 
кушта шуда (аз «Бурхон» ва «Ч,а- 
хонгирй»)

ПАЕМ ва nAHFOM ru -J. J Г1*  ба 
лафзи г у з о р д а н  ва кардан  ва д о 
дан  ва ра сон и дан  ва омадан  ва 
ова р дан  ва б у р д а н  мустаъмал (аз 
«Бахори Ачам»).

ПЕРОСТАН e r -b t i  ва назди баъзе 
ба фатх (яъне пайростан)* ба маъ
нии кам кардан ва буридан чизеро 
ба чихати ороиш ва зебоии он, ма- 
салан муи зиёдаи одамй буридан ё 
шохи дарахти номуносиб аз дарахт 
катъ  кардан то хушнамо гардад 
(аз «Сироч-ул-лугот» ва «Рашидй» 
ва «Бурхон» ва «Чахонгирй» ва 
«М уайид»).

ПЕРОМУН гирдогирд (аз «Р а 
шидй» ва «Бурхон»).

ПЕРОМУН//ПЕРОМАН дар
«М уайид» ба фатх аст, мутобики 
«Рашидй»; ва дар «Бурхон» бил
каср ва ёи мачхул ва замми мим, 
чаро ки мухаффафи перомун 
(^ ij. l j^ i) аст. Ва дар «Сироч» пе- 
роман (билфатх) бар вазни перо-

ч хан ба маънии гирдогирди чизе.
ПЕШБИН ir r i доно (аз «Бур

хон»),
ПЕШДАНДОН J~ti чизе ки на- 

хор бад-он шикананд (аз «М уста
лахот»).

ПЕШ КАШИДАН дар итоб
гирифтан (аз «М усталахот»),

ПЕШДОМАН ба маънии хо
дим (аз «М усталахот»),

ПИЛ АФГАНДАН o o if c l j*  киноя  а з  
очиз кардан ва голиб омадан (аз 
«Сироч» ва «Бурхон»),

ПЕШДОДИЕН авлоди Ху-
шанг, ки у дар Форс аввали одил 
(яъне подшохи одил аз табакаи ав 
вал, аз чумлаи чахор табакаи шо 
Хони Эрон, ки ба адлу дод машхур 
будаанд)* будааст. Ва баъзе ёздах 
тан гуфтаанд: Каюмарс ва Хушанг 
ва Тахмурас ва Чамшед ва Заххок 
ва "Фиридун ва Манучехр ва Нав- 
зар ва Афросиёб ва Тахмосп ва 
Гуштосп (аз «Бурхон»),

ПИЛРО ХИНДУСТОН ЕД ДОДАН
upU ib  ajlL.joi* I jJ j j  киноя  аст, дар 
мастй ва шурши овардан пилро; ва 
ин масал мухтареъи ахли Эрон ва 
Турон аст (аз шархи Хони Орзу, 
ки бар «Сикандарнома» аст).

ПЕХТАН аз «Бурхон» ва «Ч а
хонгирй»; ва маънии он маъруф 
аст.

ПИРИ КАНЪОН киноя  а з
Яъкуб алайхиссалом,

ПАИМОН ПУР ШУДАН у , оЧ л
умр ба охир расидан.

ПАЙМОН ба маънии ахд, ки
дар урф онро кавл ва икрор гуянд.

ПАЙ КАРДАН i ба маънии ра
гу  пайи поро аз болои пошна ба 
шамшер катъ  кардан ва аз инчунин 
катъи пой кобили рафтор намемо- 
над, агарчи захм бех шавад; ва 
пай кардан гохе ба маънии очиз 
кардан ва берафтор кардан низ 
ояд.

ПИХИ ГУРГ БАР ПЕРАХАН МО
ЛИ ДАН макру
фиреб кардан (аз «М усталахот»),

ПАЙСИПУРОН и>1 j i - u i  ба маънии 
равандагон ва мусофирон ва пой- 
молкардагон.

ПЕГУ jZ# номи мулкест ба чониби 
Зеробод (аз «М усталахот»); ва он 
дар шарки Хиндустон аст. Ва ба  
фатх ва кофи форсй (яъне пайгу)* 
кисме аз чавохир аст.



ПИН? ба маънии чугроти хушк 
кардаш уда, ки гурабо аз он нонху
риш созанд ва ба турки онро курут 
гуянд; ва ба маънии мутлаки чуг- 
рот низ омада (аз «Бурхон» ва 
«Сироч-ул-лугот» ва шархи «Ни
соб»).

ПЕШРАВ Аг - 4  ба маънии ходим; ва 
ба маънии нашид ва оханги суруд 
(аз «М усталахот» ва «Бахори 
А чам »).

ПЕРОЯ 4 U ;  ороиш ва либос ва ба 
маънии зевар (аз «Бурхон» ва «М у
айид»); магар мачхулро маъруф 
хондан фасех аст? (аз «Сироч-ул- 
лугот» ва «Бахори Ачам»),

nAHFOPA •j &h ба маънии сарзаниш 
ва таъна (аз «Сурурй» ва «Сироч» 
ва «Бурхон» ва «М уайид» ва 
«Каш ф»); ва кила билкаср ба ёи 
мачхул (яъне пегора)*.

ПАЙРУЛА ба маънии гуша (аз
«Бурхон» ва «Чахонгирй» ва «М а
дор» ва «М уайид» ва «Кашф»),

ПИЛА кирме бошад, ки аз у
решм хосул ш авад (аз «Б урхон»); 
ва дар «Латоиф» сивои маънии маз- 
кура ба маънии палаки чашм низ 
навишта. Ва дар «Сироч-ул-лугот», 
ки пила бар вазни хила ба маънии 
байзаи абрешум, ки кирми тананда 
дар он чой гирад; ва ба маънии 
кирми тананда низ омада.

ПЕШГОХ, садри мачлис; ва
фарше, ки пеши айвон ва пеши тах 
ту маснади салотин ва умаро би- 
густуронанд; ва сахни хона (аз 
«Сурурй» ва «Бурхон» ва «Раши
дй» ва «Бахори Ачам» ва «Кашф» 
ва «М усталахот»),

ПЕШИНГОХ, вакти намози
зухр; ва намози зухрро пешин аз 
он гуянд, ки Ч,абраил алайхиссалом 
расулуллох саллаллоху алайхи ва 
олихи ва салламаро аввал аз хама 
намозхо намози зухр таълим карда 
буд.

ПИЕДА мураккаб аз пй ба маъ
нии по ва ода, ки калимаи нисбат 
аст. Бар ин такдир бояд, ки ба 
фатх (яъне паёда)* бошад, лекин 
машхур ба каср аст (аз «Бахори 
А чам»),

ПАЙСА зари накд; ва бад-ин 
маънй муштарак аст дар хиндй ва

форсй; ва билкаср ва ёи мачхул ва 
сини мухмала (яъне песа)* ба маъ
нии аблак, яъне хар чизе ки сиёху 
сифеди омехта бошад; ва ба маъ
нии мабрус (аз «Бурхон» ва «Б а
хори Ачам» ва «Сироч»).

ПЕХТА//ПИХТА ба маънии
майда.

ПИРИ ЧИХИЛ СОЛА j - j  киноя
а з  Чабраил алайхиссалом; ва дар 
«Сироч-ул-лугот» навишта, ки ки
н о я  а з  куввати окила, ки дар умри 
чихилсолагй тамом ва комил меша
вад.

ПИХ V, чизе сифед, ки бар гушт 
монанди равган мунчамид мебо
шад; онро ба урф чарбй гуйнд.

ПИРАФШОНЙ корхои чаво-
нон дар хангоми пирй кардан (аз 
«Чароги хидоят» ва «М усталахот»),

ПАЙ (У, чизест сифеди нарм дар пе
чидан ва сахт даргусастан, ки дар 
бадани хайвонот ба хам мерасад ва 
онро дар арабй асаб номанд ва ба 
хиндй паттха гуянд; ва ба маънии 
решахои асаби мазкур, ки бар к а 
мон ва Faiipa часпонанд; ва ба 
маънии по; ва ба маънии нишо
ни кадам ; ва ба маънии дунбол 
ва акиб; ва ба маънии барои; ва 
ба маънии бор ва карат ва мар- 
таба; ва ба маънии тобу токат 
(аз «Чахонгирй» ва «Бурхон»); 
ва билкаср (яъне пй, пе)* харфест 
аз хуруфи махсусаи форсй. Ва ин 
харф дар таъриб ва гайри таъриб 
ба фо бадал ш авад, чун: пил ва 
фил ; с и п е д  ва сиф ед  ва ба бои м у
ваххада, чун: тап ва таб ва ба чи
ми арабй, чун: поли з  ва чолиз  ва ба 
гайни муъчама, чун: парв е зан  ва 
га р в е за н  ва ба кофи тозй, чун: пих 
ва ких, ба маънии чирки чашм; ва 
ба лом, чун: Сарандеп  ва Саран- 
дел-, ва ба мим, чун: с а п о р у к  ва 
саморук ,  ба маънии кабутар ва ба 
вов, чун: чорпо  ва чорво.

ПАЙКОНЙ (уЦн, чинсе аз лаъл; ва
навъе аз нушодур; ва кисме аз 
ёкут (аз «Чароги хидоят» ва «Б ур
хон» ва «Сироч»).

ПИЛОНИ МЕЪБАРЙ <Jj~ o V , пи- 
лони калон, ки бар онхо нишаста 
аз дарьё убур кунанд.

ПИРОНАСАРЙ ба маънии
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холати пирй (аз «Сироч-ул-лугот»); 
ва дар «Хиёбон» навишта, ки лаф
зи она гохе муфиди маънии вакт 
бошад. Маънии он вакти пирии cap 
аст, ки иборат аст аз сифедии муи 
cap.

ПИНАКЙ t/ V , бар вазни зиракй; ба 
маънии гунудагй ва мукаддимаи 
хоб (аз «М усталахот»),

Б О Б И  Т О Й  

Фасли той фавконй маъа алиф

ТО И дар лугати араб хоки нарм; 
ва дар форсй ба маънии адад , чу
нонки; якто ва дуто\ ва ба маъ
нии тахи чома ва гайра; ва ба 
маънии тахтаи когаз; ва мухаффа
фи тор, ки бар сари созхо банданд; 
ва ба маънии харгиз ва зйнхор, чу
нонки байт:

Зи сохибгараз то сухан нашнавй,
Дигар кор бандй пушаймон шавй.

мисраъ:

То дуруштй хунар напиндорй...

ва барои танбех, яъне барои огохй 
додан, чунонки байт:
То чй хохй харидан, эй маррур,
Рузй дзрмондагй ба сими дарал!

ва ба маънии агар, ки калимаи 
шарт аст, Урфй гуяд , байт:

То тег ба каф ёбй бар нафс дудастй зан,
То санг ба каф ояд, бар шишаи

хастй зан!

ва барои ибтидои замон, чунонки 
мисраъ:

То ишки ту дар сина макон кард,
киро чой...

ва барои интихо ояд, гохе замонй 
бошад, чунонки мисраъ:

То ба рузй чазо паёпай бод...

ва гохе маконй, чунонки мисраъ:
Зи матриц то ба марриб тащте аз зар...

ва барои рабт коиммакоми кофи 
рабт ояд, мисраъ:
Бифармуд то доги шон баркашанд...

ПЕШДАСТЙ ниёбат ва саба-
кат нумудан.

ПЕШОНЙ ду маънй дорад: ав 
вал маъруф аст; дуввум  ба маънии 
сахтй ва бешармй ва шухй (аз «Л а 
тоиф»); ва дар «М усталахот» ба 
маънии лаёкат ва шоистагй омада; 
ва дар «Бахори Ачам» ба маънии 
вусъат ва фарохй; ва ба маънии 
насиб ва кисмат аст.

Ф А В К О Н Й

ва* барои ихтисор ояд, чунонки 
байт:

Бифармуд то кордонони Рум 
Суви кед рафтанд з-он марзу бум.

ва барои иллат ояд, байт:

Зи ман сурат набандад маънии озори
хотирхо,

Ба ёди кас наёям, то набошам бори
хотирхо.

ва барои баён ояд, яъне коиммако
ми кофи баёния, чунонки байт:

Умри гиронмоя дар ин сарф шуд.
То чй хурам сайфу чй пушам шито.

байт:
Дабирон нигар, то ба рузй сифед 
Калам чун тарошанд аз мушкбед.

ва барои натича ва тараттуби фон
да  ояд, байт: *

Чашми ман кард ба хар гуша равон
сайли сиришк. 

То сахисарви туро тоза ба обе дорад.

мисраъ:
Биё то бигардем майдон хуш аст...

ва ба маънии хамон дам ва хамин 
ки, яъне барои шиддати илтизоми 
байнуламрайн ва суръати таратту
би амри сонй бар аввал, чунонки 
бигуй: То муш аз сурох барояд, 
гурбааш бихурад; дар назм Соиб 
гуяд , байт:

То туро аз дур дидам рафт хушу акли
ман,

Мешавад наздики манзил корвон аз хам
ЧУДО.

ва той мусаммо, яъне той бидуни 
алиф барои хитоби вохид ояд ва
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он ду кием аст: яке то, ки музофи
лайх афтад ва он дар авохири ас- 
мо ояд ва маънии ту дихад, чунон
ки: руят хуб аст ва гуломат нек; 
дуввум  мафъул вокеъ ш авад ва он 
дар авохири афъол ва асмо ояд, 
чунонки: аспат-ро давонидам, мис
раъ:

Н агуямат, ки хама сол
майпарастй кун...

ва ба маънии худ ояд, мисраъ:

Гирам, ки гамат нест рами мо хам
нест...

мисраъ:

Ба роцат сурмасо кардй чабинам...

ва зоид ояд, чун: болишт ва болиш  
ба маънии такья ва фаромуш  ва 
фаромушт  ва дастрас  ва дастраст. 
Ва то дар арабй хашт кием ояд: 
той таънис, ки дар охири асмо во
кеъ шавад ва дар холати вакф хо 
гардад, чун: з о р и б а  ва м азр уба  ва 
фосик,а ва мастура; ва той масда- 
рия, чун: зорибият  ва мазрубият  ва 
рацмат ва к аноат ва гафлат; ва 
той вахдат, чун: самарат ба маъ
нии хурмой вохид ва уамома  ба 
маънии кабутар ё кумрии вохид; 
ва той зоида, чун той тамратин; ва 
той муболага, чун той аломат ва 
фа.уомат-, ва той иваз, чун иддат, 
ки дар асл ваъд буд; ва той накл, 
эй то, ки барои накли калима аз 
маънии васфй ба суи маънии исмй 
меояд, чун той кофия  ва халифа, 
зеро ки ин хар ДУ лафз дар асл 
бидуни то буданд ва маънии васфй 
медоштанд. Холо ки аз он маънии 
васфй манкул гашта исм шуданд, 
то ба чихати далолат бар хамин 
маънй оварданд; ва той касам ва 
ин чуз бар лафзи аллох дарнаёяд, 
чун толлоу, ба маънии касами х у 
до. Ва ин харф ба чими тозй бадал 
ш авад, чун горат  ва рорач, чунон
ки дар «Фарханги Кавсй»-ст ва 
лат ва лац ва ба чими форсй, чун 
туе ва чуе,  боди асфал, ки бесадо 
бошад ва ба доли мухмала, чун 
тут ва туд  ва ба сини мухмала, 
чун с е з  ба вазн ва маънии тез, ки 
мукобили кунд аст ва ба кофи ара
бй чун чошт ва чошк  ба маънин 
аввали руз ва дар таъриб ба сои 
мусалласа ва той ( Ъ ) мухмала 
бадал ш авад, чун Тацмурас  м уар

раби Таумурат ) ба д у  той
фавконй.

TOCO 1-U андух ва малол ва изти
роб ва бекарори (аз «Бурхон» ва 
«Латоиф»),

ТОБ ба маънии токат ва туво- 
ной; ва ба маънии равнак; ва ба 
маънии печидагй; ва ба маънии 
равшанй; ва ба маънии гармй; ва 
амр бар печидан ва амр бар дави- 
дан ва амр бар равшан кардан. Ва 
ин лафз аксар ба каринаи муродиф 
ифодаи маънй мекунад, чунончи: 
тобу ток,ат ва печутоб  ва обутоб  
ва табу тоб ва тагу тоб. Ва лафзи 
тоб хар гох ки ба маънии печ бо
шад, ба калимаи хур дан  ва уфто
дан  ва афгандан  ва гирифтан ва 
з а д а н  ва д о д а н  мустаъмал (аз «Б а
хори Ачам»),

ТО И Б тавбакунанда.
ТААХХУБ v “ l; сохта ва омода шу

дан.
ТОБУТ сундуки мурда.
ТОРАТ як бор ва як мартаба

(аз «Канз» ва «М унтахаб»).
ТОРОТ цамъи  торат; ва баъзе

навишта, ки дар форсй мубаддали 
тороч аст.

ТОММОТ oUt; ба маънии комплот; 
чи ин ч^мъи томма аст, ки муанна-  
с и  том бошад. Ва томм (ба ташди
ди мим) исми фоил аст аз тамом, 
ки масдар аст.

ТАЪЧИЧ забона задани оташ.
ТОРОЧ горат кардан; лафзи

форсист, ба калимаи д о д а н  ва кар 
дан  мустаъмал (аз «Бахори А чам»).

ТАЪРИХ вакти чизе падид кар 
дан (аз «М унтахаб»); ва дар исти
лох таъйин кардани муддатеро аз 
ибтидои амри азим ва кадими маш
хур то зухурй амри сони, ки акиби 
уст, то ки дарёфта шавад ба замо- 
наи оянда. Ва дигар муддати зуху- 
ри ин амри сонй ба лихози нисбати 
баъди муддати амри кадими маш- 
хури аввал.

ТАЪЛИД моли кухна ва кадим 
(аз «Канз» ва «М унтахаб»).

ТАЪБИД човид кардан (аз
«М ун тахаб»).
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ТОШГАНД aiC ii; шахрест дар Ту- 
рон.

ТОРУ ПУД Ъ pjV торхои тул ва ар
зи нома; ба хиндй танабана гуянд.

ТОР ->1< маъруф аст; ва ресмони чо- 
ма, ки ба хиндй тана гуянд; ва ба 
маънии торик; ва ба маънии миёни 
cap, дар ин сурат мухаффафи то- 
рак аст; ва номи дарахте мушобех 
ба дарахти хурмо, ба ин маънй му- 
ф арра си  тор ( )  аст, ки ба ро-и 
сакилн хиндист; ва дар туркй тор 
ба маънии танг аст, ки зидди фа
рох бошад.

ТОНИР савдогар; ва касгяе  ки 
ба фатх ва замми ним (яъне точар 
ва точур)* хонанд махзи галат.

ТОРМОР//ТОРУМОР j Uj j U / / » '  ба 
маънии зеру забар ва качу мач ва 
парешон ва пароганда; ва гохе ба 
хамин маънй толмол (толумол) низ 
меояд (аз «Кашф» ва «Сироч-ул- 
лугот» ва «М усталахот»),

TOJIOP jW  чахор сутун дар замин 
ФУРУ бурда болои он монанди тахт 
аз чубу тахта пушанд (аз «Раш и
дй» ва «Сироч-ул-лугот» ва «М ус
талахот» ва «Чахонгирй» ва «Б ур
хон»); зохиран хамин аст, ки ба 
хиндй онро танд гуянд.

ТОБЕЪДОР jIiMjJS и н  лафз галат аст, 
чаро ки лафзи тобеъ, ки сигаи ис
ми фоил аст, ба таркиби лафзи дор 
хочат надорад. Агар иттифок аф- 
тад  ба чояш табаъдор (бидуни 
алиф) ё фармонбардор бояд гуфт.

ТОЗ ЗЧ мухаффафи тоза (аз «Л ато
иф»); ва дар «Л угати Бобо» ба 
маънии тохтан ва ба маънии мах- 
буб.

ТОЧИ ХУРУС гулест сурх-
ранг, ки дар диёри мо онро калга 
гуянд.

ТААННУС ху гирифтан ба чизе.
ТАЪСИС устувор кардан ва

буньёд ниходан; ва номи харф аз 
хуруфи кофия (аз «М унтахаб» ва 

„ «Ш амсй»).
т о з и ш  давидан (аз «Бурхон»),
ТОШ J .U ба маънии худованд ва ёр 

ва шарик; ва дар туркй яке аз ал- 
фози ширкат аст, чунонки калимаи 
хам, ки барои ширкат мустаъмал

мешавад, чунончи: ^амроз} ва *;ам- 
сабак;-, хамчунин лафзи тош дар 
охири исме оранд барои иштирок. 
Пас хочатош ба маънии цамхо^а 
бошад, яъне бандагони як худо
ванд. Ва ба ин маънй мубаддали 
дош бошад, ки лафзи туркист; ва 
ба маънии калаф, ки бар руи баъ
зе мардум падид ояд. Ва ба маъ
нии ёр ва хона ва гулом низ омада. 
Ва дар туркй сангро гуянд (аз 
«Бурхон» ва «Чахонгирй» ва 
«Кашф» ва «М адор» ва луготи тур
кй).

ТОЛОШ бар вазни шобош; ба
маънии саъй ва чустучу зохиран 
галат аст, чаро ки дар каломи асо- 
тиза ва кутуби лугат наёмада. М а
гар ин ки бигуем ин лафзи туркист 
ва дар туркй харакотро ба хуруфи 
иллат менависанд. Пас алифи ав 
вал фатхи той фавконист. Навиш- 
тани ин алиф дуруст бошад ва хон- 
данаш нодуруст.

ТОЧИ ШАМЪ £1' шуълаи шамъ 
(аз «М усталахот»),

TOF кух (аз луготи туркй); ва 
дар «Сироч-ул-лугот» навишта, ки 
тог ва тох (аввал ба гайни муъча
ма ва сонй ба хои муъчама) д а 
рахтест, ки оташи чуби он дер мо
над. Кавсй гуяд , ки кариб ба дах 
руз. Ва дар «Сомони» навишта, ки 
онро озоддарахт низ гуянд, чунон
ки дар «Конун» аст.

ТОЙ ТАШРИФ ij\: як  хилъат
(аз «М усталахот»),

ТАЪЛИФ ду чиз ё чанд чиз бо
хам ба пайвастагй ва рабт додан; 
ва ба маънии чамъ нумудан бо 
тартиб. Ва гохе таълиф, ки масдар 
аст ба маънии исми мафъул низ ме 
ояд. Дар ин сурат китобе бошад, 
ки дар он аз чанд кутуб матолиби 
шатторо чамъ нумуда бошанд (ва 
ин мустафод аст аз кутуби лугат 
ва ш урух).

ТААЛЛУФ бар вазни таассуф;
улфат ва дустй ва созгорй ёфтан 
(аз «М унтахаб» ва «Канз» ва рай
ри он).

ТААННУФ ^1" ор ва нанг доштан 
(аз «М унтахаб»),

ТАЪЙИК ба маънии шойик (аз 
«Н ихоя»),
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ТААТТУК, орзуманд шудан ва 
бадху шудан (аз «Латоиф»).

ТОК ^  дарахти ангур; ва номи кав- 
мест дар навохии Дехлй ва Гучрот 
(аз «М адор» ва «Бурхон»).

ТОЧИК ^  авлоди араб, ки дар 
Ачам бузург шуда бошад ва акса- 
ри эшон савдогар бошанд. Лихозо 
аз точик гохе савдогар мурод бо
шад (аз «Бурхон» ва «Сироч»)-

ТО РА К 'J j l ' миёни сари одамй ва 
фарки cap (аз «Бурхон» ва «М а
дор») ; ва ин тасгири тор аст, ки ба 
маънии миёни cap аст.

ТОР И К дар истеъмол ин лафзи 
хос аст ва лафзи тира ом, чаро ки 
хар чиз, ки торик бошад онро тира 
метавон гуфт ва он чи тира бошад 
онро торик наметувон гуфт (аз 
«Чароги хидоят»).

ТОЧИК ■ 4 ^  арабзода, ки дар Ачам 
калон шавад; ва номи вилояте> ва 
тоифае, ки гайри арабй бошад (аз 
«Латоиф» ва «Сироч»); ва дар лу- 
готи туркй ба маънии ахли фуре 
навишта.

ТОЛ J l j  ду  пиёлаи кучаки камумк 
бошанд аз биринч, ки хангоми раке 
ва суруд бо хам зананд ва ба са- 
дои он усули суруд нигох доранд. 
Ва ин лафзи хиндист (аз «Бурхон» 
ва «Бахори Ачам»),

ТАЪВИЛ бозгашт кардан аз
чизе; ва таъбири хоб; ва хилаи 
шаръй; ва дар истилох гардонида- 
ни калом аз зохир ба суи чихате, 
ки эхтимол дошта бошад ва низ 
окибати падид кардан. Ва гуянд, 
ки таъвил муш так аз аввал аст. 
Пас таъвил гардонидани калом бо
шад ба суи аввал ва баён кардан 
аз иборате ба иборати дигар (аз 
«М унтахаб» ва «М адор» ва «Фар- 
ханги Хусайнй» ва «Зубдат-ул-фа- 
воид»); ва ин аз тахкикоти Хонсо- 
хиб Абдулкаримхони магфур аст.

ТОЛМОЛ//ТОЛУМОЛсД'>с)Ь7/иЧ^ба 
маънии парешон (аз «Бурхон»),

ТААММУЛ ,>& андеша нумудан (аз 
«М унтахаб»),

ТААХХУЛ бар вазни тааммул; 
зан хостан ва сохиби иёлу атфол 
шудан (аз «М унтахаб»),

ТАЪЧИЛ бар вазни тафъил;
мухлат додан.

ТАЪКИДУЛМАДХ БИМО ЯШБА-
ХУЗЗАМ сито-
иши касе ба вачхе нумудан, ки 
агар баъд аз он хохад, ки барои 
таъкиди ситоиш сифати дигар аф- 
зояд, ба лафзе ороз кунанд, ки со- 
меъро тасаввури он шавад, ки баъд 
аз ин зам хохад кард. Лекин чун 
ба сифат камоли дигар м уаккад  со- 
зад, сомеъро нишот афзояд, байт:

Лабаш рухпарвар, вале майфуруш,
Шабаш мехрфарсо, вале рузпуш.

Ва таъкидуззам бимо яшбах,улмадх,
хилофи ин аст.

ТААЛЛУМ i»1̂  дард ёфтан (аз «М ун
тахаб» ва «Шамсй» ва «К анз»).

ТОМ(М) ft? ба маънии тамом ва ко- 
мил.

ТАЪБИН дар пайи чизе шу
дан ва паси чизе рафтан (аз «С у
рох» ва «М унтахаб»); ва сохиби 
«М узил-ул-аглот» навишта, ки ин 
масдар аст бар вазни тафъил, ба 
маънии пайравй. М агар истеъмоли 
ин масдар ба маънии исми фоил 
дуруст аст, ба маънии пайравику- 
нанда. Чунончи чамъи ин форсиён 
таъбинон меоранд.

ТОБДОН равзане ки дар имо
рат барои омадани равшании офтоб 
гузоранд.

ТОРДОН cibjb" зарфе ки дар он ба
рои танбур ва сетор торхоро нигох 
доранд, то индалхочат ба кор ояд.

ТОЗИЕН шитобон (аз «Л ато 
иф»); ва ба маънии арабони араби- 
забонон.

ТОБЕЪИН ба истилохи мухад-
дисин чамоаи мусулмонон, ки ба 
яке ё бештаре аз асхоби расулул- 
лох мулокот нумуда бошанд; ва 
табаъаи тобеъин онон ки тобеъин- 
ро дида бошанд.

ТОХУ ^  навъе аз шароб (аз «Бур
хон»).

TOFA 4*1; холу (аз луготи туркй).
ТОСА «-и ба маънии андух ва ма- 

лол; ва ба маънии изтироб ва бе- 
карорй (аз «Бурхон» ва «Латоиф» 
ва «Бахори Ачам»).

12 Риёс-ул-лутот.
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ТОБХОНА ба маънии хаммом
ва хонае, ки дар он танур бошад 
ё бухор (аз «Чахонгирй»); ва ба 
маънии хонаи нолидори мушаббак; 
в а чое ки дар он печутоб хосил 
шавад.

ТОБА курси охан, ки бар он нон 
пазанд; ва ба хиндй тава гуянд.

ТОФТА 4iiU к,умоши абрешуми (аз 
«Бахори Ачам»).

ТОЗИЕНА он чи бад-он аспро
Зананд^ ба хиндй кура; мураккаб 
аз тозй, ки аспи тозист ва она к а 
лимаи нисбат.

ТААЛЛУТ УЧ аз боби тафаъул; хак- 
парастй; ва мутааллит иборат ва 
зорикунанда (аз «Фарханги Ахлоки 
Носирй»),

ТОТУРА ‘ j yV наботест, ки самари 
он захр бошад; ва ба хиндй дхату- 
ра гуянд.

ТАЪДИЯ Ч1*1 ба маънии расонидан 
ва гузордан ва адо кардан (аз 
«М унтахаб» ва «С урох»).

ТОК.Й J K кулох (аз луготи туркй).
ТОЗЙ ба маънии забони арабй; 

ва ба маънии аспи тозй; ва ба маъ
нии саги шикорй (аз «Бурхон»); ва 
дар «Сироч-ул-лугот» навишта, ки 
тозй ба маънии арабй ва ин ман
суб ба тоз аст. Чун лафзи тоз ба 
маънии тозанда низ омада. Ва дар 
авоили -ислом арабон тохту тороч 
бисьёр дар Эрон кардаанд, бад-ин 
чихат нисбат ба тоз карда.

ТААННЙ ба маънии даранг ва 
дер (аз «Кашф» ва «К ан з»); ва на
виштаанд, ки ин маъхуз аз ино-ст 
(ки ба касри аввал бошад), ба маъ
нии даранг ва дер дар вакти чизе 
ёфтан.

ТААССЙ итоат ва пайравй кар
дан (аз «М унтахаб»).

ТОЙ <jV ба маънии чома; ва ба маъ
нии адад; ва ба маънии ту, ки он
ро тах  ва лой низ гуянд (аз «Бур
хон» ва «Чахонгирй» ва «М адор»); 

"ва ба маънии тахтаи когаз; ва ба 
маънии ток, ки з и д д и  чуфт бошад, 
низ гуфтаанд.

ТОЗАДИМ ОРЙ^-о О1*доной ва хуш- 
холй.

ТОЛИ ба маънии дар пай раван- 
да ; исми фоил аст аз тилв, ки 
(билкаср) ба маънии паси чизе 
рафтан аст; ва гохе ба маънии ко- 
иммаком ояд. Ва ба истилохи ман- 
тик ба маънии чузви сонии казияи 
шартия ва чузви аввали онро му- 
каддам  гуянд. Чунонки дар казияи 
хамлия мавзуъ ва махмул гуянд, 
дар шартия мукаддам  ва толй хо- 
нанд, чунончи «ин конатишшамсу 
толеъатан фаннахору мавчудун» 
чузви аввалро, ки «ин конатишшам
су толеъатан» бошад, мукаддам  
гуянд ва чузви сониро, ки «фанна
хору мавчудун» бошад, толй но- 
манд. Ва ин низ маъхуз аз тилв 
аст. Ва номи аспи чахорум ва таф- 
силашро дар тахкики лафзи мучал- 
лй бояд чует (аз шурухи «Нисоб» 
ва гайри он).

ТОРЙ t j j t i  мухаффафи  торик (аз 
«Сироч-ул-лугот» ва шархи «Ни
соб»).

ТАЪНИСИ МАЪНАВЙ ба
истилохи нахвиён исме, ки дар он 
аломоти таънис, ки той фавконй 
дар охир ва алифи мамдуда ва 
максура аст, хеч яке набошад. М а
гар дар истеъмоли араб замири му- 
аннас ба суи он рочеъ кунанд ё 
алами муаннас бошад, ки дар он 
аломоти таънис набошад, чун: шамс 
ва арз ва акраб ва Х,инд ва Зай
наб.

ТОЧИРИ МАККЙ и** номи мар
де тарсо.

Фасли той фавконй маъа 
бои м уваххада

ТАБАРРО Ьг* бар вазни таманно; 
ба маънии безорй (аз «Латоиф»),

ТАБОБ v 1-' халокат ва зиёнкорй (аэ 
«Латоиф»),

ТИББАТ ^  бар вазни иллат ва 
шиддат; номи чоест мушкхез дар 
миёни шарку шимоли Кашмир, ки 
мушки хуб аз он чо оранд; ва ба 
тахфифи м уваххада (яъне тибат)* 
низ омада (аз «Бурхон» ва «Си- 
роч-ул-лугот»).

ТАБАЪИЙЯТ о .«;* пайрав шудан.
ТАБАЪОТ о Ц ; пайравон ва лавози

ми чизе; ва гохе м урод  а з  укуботи
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маъосй бошад; ва табаъоти ноти
сом киноя  а з  ранчхо ва маш аккат- 
хо.

ТАБАРЗАД канди сифед ва на- 
боти шаффоф; чун аз fohth сахтй 
побили он аст, ки онро ба табар 
бишкананд, табарзад ном карданд; 
ва табарзад ( му арраб и  он 
аст. Ва дар «Сироч-ул-лугот» на
вишта, ки табарзад шакари сифеду 
сахт, ки гуё атрофи он ба табар 
тарошидаанд.

ТАБАЛЛУД бар вазни таваллуд; 
ба маънии кундии зехн.

ТАБОЪУД аз хамдигар дур шу
дан (аз «М унтахаб» ва «К анз»),

ТИБР ба маънии тило, ки ба 
форсй онро зар гуянд (аз «Л ато
иф» ва «К анз»),

ТАБОР _>Ц дар арабй ба маънии ха-
, локй; ва дар форсй ба маънии хо- 

надон ва авлод (аз «М унтахаб» ва 
«М адор»).

ТАБАХТУР г * ?  ба нозу гурур хиро- 
мидан; бар вазни тафаълул, ру- 
боъии маггид.

ТАБУР jy ?  хусрон ва халок ва кохи- 
лй (аз «Латоиф»),

ТАБЗИР пароганда кардан ва
падид омадани гиёх аз замин; ва 
беандоза харч кардан (аз «М унта
хаб»),

ТАБАХХУР j* -?  бар вазни тафаккур; 
ба маънии бисьёрилм шудан (аз 
«К ан з»),

ТАБОДУР бо хам шитофтан ва 
пешй гирифтан дар коре (аз 
«К ан з»).

ТАБОШИР гохе инро муарраб
карда табошир гуянд; ва
он давое бошад сифеди кадре моил 
ба кабудй, ки аз миёни най пайдо 
ш авад; ва ба маънии равшании ав
вали субх низ меояд (аз «М адор» 
ва «Чахонгирй»); ва дар «Сироч- 
ул-лугот» навишта, ки табошир ба 
маънии аввали хар чиз; ва табо- 
шири субх аввали субх ва сипедаи 
он. Дар ин сурат лафзи арабист, 

чунонки Кавсй тасрех карда. Ва 
табошир давое сифед, ки аз най 
пайдо мешавад, форсист ва табо

шир (_»**Ц±; ба той мутаббака) м у
арра би  он аст.

ТАБРЕЗ номи шахрест дар
Озарбойчон, дар иклими панчум; 
ва номи шуъбае аз мусикй (аз «Ч а
хор шарбат» ва гайра). Ва марду- 
мони он чо аксар охангаранд. Ва 
Чалолуддини Суютй дар «Лубб-ул- 
албоб» навишта, ки Тибрез (бил
каср) шахрест кариби Озарбойчон 
ва ин м уарраби  он аст.

ТАБОРУЗ бо хам бугзу адо-
ват доштан (аз «К ан з»),

ТАБАССУТ i-V  бар вазни тафаъул; 
маъхуз аз бает, ки (билфатх) ба 
маънии кушодагист.

ТАБЕЪ бар вазни рабеъ; гови 
яксола (аз шурухи «Нисоб» ва 
«К ан з»).

ТАБАЪ £? пайрави кардан; ва ба 
маънии пайрав; ва ба маънии пай- 
равони вохид ва чамъ хар ду  ома
да (аз «М унтахаб»).

ТАБАРРУЪ бар вазни тасарруф; 
ба маънии бахшидани чизе ва кар 
дани коре, ки вочиб набошад (аз 
«М унтахаб»); ва гохе мачозан  ба 
маънии ибодати нафл ояд.

ТАБЛИР c tV  ба маънии расонидан.
ТАБУРОК табли кучак, ки му-

зореъон доранд ба чихати рамони- 
дани туюр; ва низ номи ду чуб аст, 
ки музореъин бар якдигар зананд, 
то мургон бигрезанд; ва ба маънии 
гарбол ва хон ва кафчаи_ оханй 
(аз «Латоиф» ва «Чахонгири»).

ТАБУК табаке бошад монанди 
даф; ва номи мавзеъе миёни Хичр 
ва нохияи Шом, ки газваи он чо 
машхур аст (аз «Латоиф»).

ТАБАРРУК ба баракат доштан 
ва муборак гирифтан (аз «К ан з»); 
ва гохе ба маънии мутабаррик ояд. 
Дар ин сурат масдар ба маънии 
исми мафъул бошад.

ТАББАТ ЯДОК ^  халок ша
вад  хар ду  дасти ту!

ТАБОРУК хучаста ва муборак
кардан ва баланд шудан ва пок 
гаштан ва зиёда шудан ва бузург 
шудан; ва ба фатхи ро (яъне табо- 
рак)*  сигаи мозии маълум аз бобн 
тафоъал, ба маънии бузург шудан.
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Чун исми илохиро хол вокеъ меша
вад, лихозо маънии бузург аст м у
род бошад; ва номи сураи куръонй.

ТАБЧИЛ бар вазни тафъил; бу
зург доштан ва иззат кардан ва 
таъзим кардан (аз «Кашф» ва 
«М унтахаб»),

ТАБАЪУЛ шавхарй.
ТАБАТТУЛ №  бо худо гаравидан 

ва дил аз дуньё буридан (аз «Л а- 
тонф»).

ТАБАССУМ f t 1 охиста хандидан (аз 
«М унтахаб»); ва дар охири «Бахо
ри дониш» лафзи табассум ба нун, 
ба маънии нафас задан ва дам ба 
худ кашидан; ва гохе аз ин дам 
задан ва изхори лофу гизоф мурод 
бошад.

ТАБАРРУМ ( г ?  бар вазни табассум; 
устувор шудан ва ба сутух омадан 
ва малул шудан ва монда шудан 
(аз «М унтахаб» ва Fafipa).

ТИБЁН dVr1 масдар аст аз боби та 
фъил, ба маънии равшан ва хувай- 
до шудани маонй ва ошкоро кар
дан (аз «шурухи «Нисоб» ва «С у
рох» ва «Латоиф» ва «К ан з»); ва 
навиштаанд, ки гохе бар нафси к а 
лом хам итлок карда мешавад.

ТИБН сг? кохи хушк (аз «Канз» ва 
«М унтахаб»).

ТАБЙИН -ции* бар ваани тамйиз ва 
тагйир; ба маънии баён кардан ва 
ошкоро сохтан (аз «М унтахаб» ва 
«Сурох» ва райри он).

ТАБАРХУН j  чубе бо
шад сурху сахт ва гирон (аз «Р а 
шидй» ва «Сироч-ул-лугот» ва 
«Бурхон»); ва баъзе гуянд, ки он 
сандали сурх аст. Дар ««Бурхон» ба 
маънии баккам.

ТАБОЮН ба маънии тафовут ва 
фарк будан ва чудой миёни ду  чиз.

ТАБАРЗИН r f . j j ?  навъе аз табар бо
шад, ки сипохиён дар зини асп ни
гох доранд (аз. «Бурхон» ва «Си-

-роч-ул-лугот»).

ТАПИДАН гарм шудан; ва ба
маънии изтироб ва бекарорй мацоз  
аст. Ва ба той хуттй навиштан рас- 
ми мутааххирин аст (аз «Бахори 
Ачам»),

ТАБХОЛА <IU«J обилахои хурд, ки 
аз гармии таб бар атрофи лаб па- 
дид ояд ва ин аломати муфоракатч 
тап аст; ба лафзи уфтодан  ва да -  
мидан  ва за д а н  мустаъмал. Ва дар 
ин лафз калби изофат аст ва -таб- 
дили бои форсй ба арабй ва зиёда
ти хо ва ба бои форсй ва бидуни 
хо низ омада (аз «Бахори Ачам» 
ва «Сироч-ул-лугот»).

ТАБЕРА тап ва ларза (аз «Л а 
тоиф»); ва дар «Бахори Ачам» на
вишта, ки тапёза (ба зои муъчама) 
ба маънии тап ва ларза ба лафзи 
гирифтан ва уфтодан ва з а д а н  мус
таъмал.

ТАБАЪА тобеъон ва пайравон;
ин цамъи  тобеъ аст; ва лавозим ва 
лавохики чизе; ва ба фатхи аввал 
ва касри бои м уваххада (яъне та- 
биъа)* кори бад ва окибати бад 
(аз «М унтахаб» ва F a f tp a ) .

ТАБКИЯ 4 V  бар вазни тасфия; бо-
кй доштан (аз «К анз»).

ТАБОРАКАЛЛОХ бузург
шуд ва пок шуд аллохи таоло; ва 
истеъмоли ин дар мадх ба вакти 
тааччуб бошад.

ТАБИРА ба маънии табл ва кус 
ва духул  (аз «Кашф» ва «Раши
дй»),

ТАБСИРА бино кардан; ва му
р о д  а з  айнак низ доштаанд (аз 
«Ш амсй» ва «М унтахаб» ва  «Канз» 
ва Faftpa).

ТИББАТЙ (_jV мансуб ба Тиббат, ки
шахрест дар кухистони чануби 
Хиндустон кариби Кашмир.

Фасли той фавконй маъа 
той фавконй

ТУТМОЧ номи кисме аз ош аст 
дар туркй (аз «Латоиф» ва «Си
роч» ва «М адор»),

ТАТАР мухаффафи  Тотор, ки 
шахрест дар Туркистон.

ТАТОБУЪ паёпай шудан (аз
«М унтахаб»).

ТАТАББУЪ дар пайи чизе раф
тан ба талаби он (аз «М унтахаб»); 
ва дар «М адор» тафаххус ва та- 

лош; ва дар «Канз» пайравй кардан.
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ТУТУК, i j"  ба маънии саропарда (аз 
«Бахори Ачам» ва «М уайид» ва 
«М адор» ва «Каш ф»); ва низ сохи
би «Кашф» навишта, ки ин лафзи 
арабй нест.

ТАТМИМ гг*" бар вазни таъзим; ба
маънии тамом кардан.

ТУТУН J S  дар туркй танбокуро гу 
янд.

ТАТИММА ба маънии бакия ва
охири хар чиз; ва касоне ки ба кас
ри аввал ва фатхи сонй (яъне ти- 
тамма ё титама)* хонанд, хатост 
(аз «Кашф»).

ТАТАРЙ J yZ  мансуб ба Татар, ки 
мухаффафи Тотор аст ва он мулк- 
ест аз Туркистон, ки сокинони он 
чо дар собик кофир буданд.

Фасли той фавконй маъа 
сои мусалласа

ТАСРИБ сарзаниш ва маломат
кардан (аз «М унтахаб»),

ТАСОЪУБ бар вазни тафоъул;
харакате трбиист, ки ба чихати 
дафъи бухорот дахан боз мегар- 
дад; ба форсй фожа ва дахандара 
гуянд; ва ба хиндй чамахй номанд.

ТАСЛИС ба истилохи мунач-
чимин будани Камар бо Саъде ба 
муфосилаи панч бурч ё нух бурч, 
чунонки Камар дар Х,амал бошад 
ва Муштарй дар Асад ё он ки 
Муштарй дар Каве бошад. Дар ин 
сурат аз Х,амад то Асад панч хона 
аст ва аз Х,амал то Каве нух хона. 
Ва ин назари тамом дустй бошад; 
ва ин ситораи С аъд нозир ва ходим 
бошад Камарро. Ва инро таслис аз 
он гуянд, ки дар миёни Камар ва 
Саъд ба хисоби дарачот севвум 
хиссаи фалак бошад. Ва он чахор 
бурч бувад ба ин тавр ки се бур
чи солим ва ба кадри як  бурч аз 
чамъ кардани дарачоти бурчи К а
мар ва бурчи Саъд. Х,осил он ки 
миёни Камар ва Саъд муфосилаи 
яксаду бист дарачаи хоил бошад. 
Ва агар муфосилаи се бурч ё ёздах 
бурч бошад ва инро назари тасдис 
гуянд ва ин нимдустй бошад. Ва 
агар ба муфосилаи чахор бурч ё 
дах бурч бошад ин тарбеъ аст, на
зари нимдушманй дорад. Ва агар 
муфосилаи як  бурч ё хафт бурч бо

шад, инро мукобала гуянд, ин на
зари тамом душманист. Ва агар ду 
кавкаб  дар як  бурч бошад, онро 
кирон гуянд. Назари тарбеъ дар ча- 
меъи кори бад гиранд, магар тар- 
беъи Мох бо Муштарй барои бинои 
масчид ва кандани чох ва чуй бех
тар ва тарбеъи Мох бо Уторид ба
рои таълим хуб бувад (аз «Шархи 
Кирон-ус-саъдайн» ва «М уайид» ва 
«М адор» ва дигар расоил).

ТАСМИР jt+'S мева чидан; ва ба 
маънии нафъ ёфтан.

ТАСОКУЛ JSL-ii гиронбор шудан ва 
гиронии хотир.

Фасли той фавконй маъа чим

ТАЧОРУБ бар вазни тафоъул;
хамдигарро озмудан; ва ба касри 
рои мухмала (яъне тачориб)* 
цамъи  тачриба.

ТАЧАННУБ Д У Р  шудан в а  як
су шудан (аз «М унтахаб»),

ТАЧДИД аз сари нав сохтан;
ва дар «М унтахаб» нав кардан.

ТАЧРИД барахна кардан чизе
ро аз завоидоте, ки бар он бошад; 
ва перостан ва ислох нумудан; ва 
номи китобе (аз «М унтахаб»).

ТАЧВИД неку кардан ва сара
кардан ва хуруф ба махорич адо 
кардан.

ТАЧАРРУД барахна шудан ва 
барахнаги; ва мачозан  ба маънии 
тарки дуньё ва катъи алоик.

Т А Ч А Л Л У Д ^^ чалдй ва чолокй ну
мудан дар мукобалаи душман.

ТАЧАББУР г ? ?  гарданкаши кардан 
(аз «Канз» ва «М унтахаб»),

ТАЧОСУР уЛя, далери кардан ва 
шухию густохй кардан (аз «Кашф» 
ва «Канз» ва «М унтахаб»),

ТУЧЧОР j t »  савдогарон; ва ин 
чамъи  точир аст.

ТАЧХ.ИЗ У#" бар вазни тачвиз; сох- 
тани асбоби мурда ва сохтани ас
боби арус.

ТАЧАХЛУЗ омода шудан (аз 
«М унтахаб»),

ТАЧАССУС чустучу кардан ва
хабар пурсидан (аз «М унтахаб»),
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ТАЧАММУШ бар вазни тафаъ- 
ул ; аз ч-амш, ки ба фатх аст; ва 
дар «М унтахаб» навишта, ки чамш 
(билфатх) ситурдани му ва овози 
борик ва бозй ва ишк варзидан ба 
касе.

ТАЧАРРУЪ ба маънии чуръа-
чуръа нушидан ва андак-андак ну- 
шидан (аз «М унтахаб» ва райри 
он).

ТАЧВИФ холй кардан; ва дар
муховара он чи ки дар миёни чизе 
холй бошад.

ТАЧФИФ хушк кардан (аз
«К анз» ва «М унтахаб»).

ТАЧОХ.УЛ бо вучуди донистан
худро нодон ва нодониста вонуму- 
дан.

ТАЧАММУЛ (>»' шаъну ш укух ва 
намол ва ороиши худ нумудан (аз 
«К анз» ва «М унтахаб»).

ТАЧАССУМ баргузидан касеро 
аз миёни кавм ва касд  кардан ба 
чизе ва тановар шудан ва ба кор 
бузург шудан (аз «М унтахаб»),

ТАЧАШШУМ гЧ" ранчу маш аккат 
кашидан (аз «К анз» ва «М унта
хаб» ва «М адор»),

ТАЧРИБА ба маънии озмоиш;
ва бо лафзи гирифтан ва кардан  
мустаъмал (аз «Бахори Ачам» ва 
«М унтахаб»); ва тазкира ва тафри- 
к а  низ бар вазни тачриба аст, ки 
мазкур ' аст.

ТАЧЗИЯ пора-пора кардан ва
таксим кардан чизеро (аз «М унта
хаб» ва райри он).

ТАЧЛИЯ зудудан ва тачаллй
ва равшан ва ошкоро кардан.

ТАЧАЛЛЙ ^  ошкоро шудан (аз 
«К ан з»); ва дар «М унтахаб» рав
шан ва ошкоро кардан ва чилва 
кардан; ва ба истеъмоли форсиён 
кин о я  а з  ралабаи нури илохй, ки 
Мусо алайхиссаломро бар Тур зо
хир шуда буд ва Мусо алайхисса
лом аз он бехуш шуданд. Пас т а 
чаллй ба лафзи доштан  ва шикас-

,  тан ва таровидан  ва дамидан  ва 
кар дан  мустаъмал (аз «Бахори 
А чам»); ва гохе форсиён тачаллиро 
тачалло мехонанд, агарчи ёи мо- 
кабли максурро алиф хондан хило- 
фи коидаи арабист. Лекин ин та-

сарруф навъе аз тафрис аст, чунон
ки: таманнй-ро таманно ва тамо- 
шй-ро тамошо мехонанд.

ТАЧАННЙ гунох бар касе бас- 
тан.

Фасли той фавконй маъа хои хуттй

ТАХ.ТУССАРО иборат аз зе
ри замин, чи capo (ба фатхи аввал 
ва сонй) хоки намнокро гуянд.

ТАХ.ОРУБ бо хам чанг кардан 
(аз «К ан з»),

ТАХ.ИЯТ о л "  салом гуфтан ва дер 
мондан ва подшохи ва мулк (аз 
«Сурох» ва «М унтахаб»),

ТАХ.МИД tu**; нек ситудан ва пай 
дар пай ситоиш кардан (аз «М ун
тахаб »),

ТАХ.ДИД ibu*; тез кардан ва хадди 
чизе пайдо кардан (аз «М унта
хаб»),

ТАХ.ЗИР ба маънии тарсонидан 
(аз «Кашф»),

ТАХ.РИР озод кардани гулом
ва канизак; ва ба маънии навиш- 
тан ва покиза гуфтан; ва навъе аз 
нагма, ки ба печидагии овоз бошад, 
ба хиндй гиткарй гуянд; ва ба маъ
нии хатхои борик, ки аз мукалам 
бар нукуш ва тасовир кашанд; ва 
номи китоб дар илми ашколи хан
даса аз Уклидис (аз «Канз» ва 
«Кашф» ва «Бахори Ачам» ва 
«М усталахот»).

ТАХДИИР танг доштани нафака 
бар ахлу иёл (аз «Латоиф»).

ТАХДЧЧУР ->?** мисли санг сахт 
гардидани чиза

ТАХ.ЗИЗ тез кардан (аз «С у
рох») .

ТАХ.АРРУЗ j j * ‘ бар вазни тасарруф; 
пархез кардан ва хешро нигох дош
тан (аз «М унтахаб»).

ТАХ.РИЗ касеро бар чанг ба
рангехтан (аз «Кашф» ва «М адор»).

ТАХТУШШУОЪ £>iJI киноя а з  
ду руз ё се руз, ки охири хар мох 
мебошад, ки чирми Камар дар он 
айём аз fohth борикй аз боиси кур- 
би Шаме ба зери шуоъ ва равша- 
нии Шаме аз назар маъдум мегар- 
дад ва он айёми манхус аст.
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ТУХДФ цамъи  тухфа (мустафод 
аз «Фусули Акбарй»),

ТАХ.РИФ гардонидани сухан ва
чизеро аз вазъу холати худ ва мав- 
зуъи худ (аз «М унтахаб»),

ТАХТУЛХ.АНАК маъмули
зухход аст, ки як  печи имома аз 
тахти ханак гузаронда ба cap пе- 
чанд; ва ханак (ба фатхатайн) ба 
маънии ком ва зери занах (аз 
«М усталахот»).

ТАХ.РИК харакат додан; ва го
хе мачозан  ба маънии рагбат до
дан ва варгалонидан ояд.

ТАХАРРУК чунбидан.
ТАХ.ЛИЛ аз хам кушодан чи

зеро ва халол кардан ва ба чое 
фуруд омадан ва фонй кардан чи
зеро ба гудохтан; ва ба истилохи 
муаммо д у  бахш кардан лафзеро 
ё зиёда ва аз хар бахш маънии 
алохида гирифтан ва баъзеро ба 
холи худ гузоштан, чунончи дар 
муаммои исми асад. Лафзи асбоб- 
ро ба тахлил ду  чузв карданд, яке 
ас, дуввум  боб. Хар ду лафзи му- 
роданд, на> маънии эшон, чаро ки 
лафзи ас ба холи худ монд ва аз 
лафзи боб муродифи у, ки дар аст, 
хоста шуд. Ва аз лафзи дар харфи 
ро ба амали искот, ки калимаи ло- 
нихояти ишорат аст, бад-он хазф 
намуданд. Пас лафзи ас-ро ба дол, 
ки аз калимаи дар бокй монда, 
м улхак карданд, исми асад хосил 
шуд.

ТАХВИЛ J i jx t  баргардидан ва бар- 
гаштан ва баргардонидан; лозим 
ва мутааддй хар ду  омада; ва мус
таъмал ба маънии сипурдан ва ха- 
вола нумудан ва дохил шудан (аз 
«Кашф»).

ТАХАТТУМ бар вазни такаллум; 
ба маънии вочиб шудан (аз «Кашф» 
ва «Канз» ва «М унтахаб»).

ТАХАККУМ даъво кардан ва га- 
лаба кардан ва хукумати ба зур; 
ва дар «Хиёбон» навишта, ки та- 
хаккум  хохнахох хукми касе к а 
бул кардан.

ТАХАЧЧУМ (***' берун баромадагии 
хар чиз; ва хачомат нумудан ва 
макидан ва боздоштан ва барома- 
дани пистон (аз «М унтахаб»).

ТАХАШШУМ | у а з а б  нумудан ва 
сохиби чокарон ва хидматгорон 
шудан.

ТАХАЗЗУН Oj*‘ бар вазни таъассуф; 
андухгин шудан (аз «М унтахаб»),

ТАХАССУН дар хисор шудан.
ТАХАННУН &х~‘ мехрубонй кардан.
ТАХРИМА такбири аввал, яъне 

такбире ки баъди нияти намоз гу 
янд ва ин такбир аз хама такбиро- 
ти намоз аввал мебошад; ва маъ
нии аслии ин харом гардонидан 
бар худ каломи дуньё ва дигар ха- 
ракоту муомалот.

ТАХИЯ ба маънии салом ва ду- 
руд; ва ба маънии зиндагонй додан 
ва мулк ва подшохй (аз «Сурох» 
ва «К анз» ва «М унтахаб»),

ТАХЛИЯ ■иЫ ширин кардан ва зе- 
вар бастан ва касеро сифат кардан 
(аз «М унтахаб»),

ТАХОШЙ у - 1*1 ба як  су шудан (аз 
«Кашф» ва «К анз»),

ТАХАРРЙ бар вазни тасалли;
ба маънии савоб чустан ва сазовор 
ва бехтар чустан ва даранг кардан 
ба чое ва касд кардан ба суи киб- 
ла (аз «Латоиф» ва «М унтахаб»),

ТАХОФЙ y il* ' неку шудан ва чудо 
шудан (аз «Латоиф»),

Фасли той фавконй маъа 
хои муъчама

ТУХМИ ХИНО li-  аз «М ахзаи» 
маълум мешавад, ки музирри бох 
аст.

ТАХРИБ хароб кардан.
ТАХТИ ХИСОБ V й * ^  муначчи- 

монро тахтаи хисоб мебошад, ки 
бар он хок андохта нукуши хисоби 
толеъ дуруст кунанд.

ТАХТ о »  маъруф; ва чок шудани 
димог аз нашъа (аз «М устала
хот»); ва сохиби «Бахори Ачам» 
навишта, ки тахт ба маънии арика 
муш тарак аст дар арабй ва форсй.

ТАХОЛУЧ шак ва васвос дар 
дил омадан (аз «К ан з»).

ТАХРИЧ e i j "  берун овардан ва 
адаб додан бар некй.



ТАХТАБАНД Л * ! »  ба маънии хабе 
ва кайд; ва ба маънии махбус ва 
кайдй; ва ба маънии чубхои кучак, 
ки бар дасту пои шикаста банданд; 
ва ба маънии дасту пои шикаста, 
ки бар он чубхо баста бошанд низ 
омада (аз «Рашидй» ва «Бурхон»),

ТАХТАИ НАРД &*j тахтае, ки 
бар он бозии нард бозанд.

ТАХСИР ба маънии камй (аз
«Латоиф »); ва дар «М унтахаб» ва 
«Сурох» ба маънии халок кардан.

ТАХШ J .  »  камони тири новак (аз 
«Бахори А чам»); ва дар «Бурхон» 
навишта, ки навъе аз камон аст, ки 
тири кучак дорад; ва кисме аз тир 
аст. Ва дар «М усталахот» маркум 
аст, ки навъе аз камон аст, ки тир 
аз он ба таъбия андозанд; ва дар 
«Сироч-ул-лугот» оварда, ки тахш 
(билфатх) боло ва садри мачлис 
ва  навъе аз тир ва тири оташбози- 
ро низ гуянд. Чун тахшидан ба 
маънии боло нишастан аст, тири 
оташбозиро ба хамин сабаб тахш 
номанд, ки дар хаво бисьёр баланд 
меравад. Ва низ навишта, ки баъзе 
гуянд, ки навъе аз камон аст.

ТАХЛИТ омехтан ва омезиш
кардани ботил дар калом (аз «М а
дор») .

ТАХАШШУЪ бар вазни такал- 
луф; фурутанй ва ачз кардан (аз 
«Кашф»),

ТАХВИФ ба маънии тарсони-
дан.

ТАХОВУФ lijU J бо хамдигар хавф 
нумудан.

ТАХОЛУФ ijJU J мухолафат ва ди- 
гаргунй.

ТАХАЛЛУФ бар вазни тасар-
руф; хилоф кардан дар ваъда.

ТУХМОК, о 1-»*1 ба маънии мехкуб; ва 
он чубе бошад, ки бад-он меххои 
хайма кубанд. Ин лафзи туркист 
(аз «М усталахот» ва луготи тур
кй).

ТАХРИК, ‘.А ‘ пора кардан (аз «Л а 
тоиф»).

ТАХАЛЛУК, ,>1*; бар вазни тамал- 
лук; хулк гирифтан ва ху кардан 
ва хушху шудан (аз «М унтахаб» 
ва Fafipa).

ТАХТАИ ШАЛ АН Г «E1U варзи- 
ши куштигирон аст, ки хафт-хашт 
тахта ба девор коим карда ва занг- 
хо баста ба вазъи маъхуд бар он 
шаланг зананд (аз «М усталахот» 
ва «Бахори А чам»).

ТАХТАИ АВВАЛ J j l  fc*? лавхи м ах
фуз (аз «Шархи М ахзан-ул-асрор»),

ТАХАЛЛУЛ рахна шудан ва ха- 
робй ва табохй.

ТАХЙИЛ бар вазни тафъил;
хаёл кардан ва касеро дар хаёл 
андохтан.

ТАХАЙЮЛ бар вазни такаллуф; 
дар хаёл овардан (аз «М унтахаб»),

ТАХАЛХУЛ чудо шудани ач-
зои чизе аз якдигар; з и д д и  тако- 
суф (аз «М унтахаб»),

ТАХОК.У ЙИЛ//ТАХОК,УЙИЛ J j 'V b y  
соли мург; чи тахоку дар туркй 
ба маънии мург ва йил ба маънии 
сол. Чунонки давраи дувоздах мох- 
ро сол бошад, хамчунин турконро 
давраи дувоздах сол низ мукаррар 
аст ва хар солро номе алохида ба 
исми чонварест. Пас тахокуйил но
ми соли дахум аст аз чумлаи д у 
воздах сол. Ва касоне ки номи мох 
фахманд галат аст.

ТУХМИ ГУЛ гирехе бошад
сурхранг, ки баъд аз бартараф шу
дани гул бар дарахти гул пайдо 
мешавад.

ТУХУМ {уй  нишонахо ва худуди 
миёни ду замин; ва номи шахр.

ТАХТА БАР САР ШИКАСТАН
с j - у. хароб ва расво кардан 
(аз «М усталахот»),

ТАХТА ЗАДАН расми насо-
рост, ки хангоми парастиш ба зар- 
бу усул тахта бар тахта зананд (аз 
«Шархи Гулкуш тй»),

ТУХМИ ЧИЗЕ БАРУФТОДАН ^
киноя  а з  нобуд на 

маъдум шудани он (аз «М устала
хот»),

ТАХШИДАН боло нишастан
(аз «Бурхон»),

ТАХМИН андоза кардан.

ТАХТИ СУЛАЙМОН „оми
макомест дар Кашмир.
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ТАХТИ РАВАНДА киноя
а з  асп.

ТАХТИНДА дар туркй ба маъ
нии дар тахт; нун зоида аст ва 
лафзи да  (ба хои мухтафй) ба 
маънии дар.

ТУХМА дар форсй асл ва нажод 
ва авлод; ва ба замми аввал ва 
фатхи дуввум  ва севвум (яъне ту- 
хам а)* дар арабй ба маънии бад- 
хазмии таом, ки аз имтилои меъда 
пайдо шавад (аз «Бурхон» ва «Р а 
шидй» ва «Латоиф» ва «Сурурй» 
ва «Сироч»).

ТАХЛИЯ холй кардан (аз
«К ан з»).

ТАХТИЯ бар вазни тасфия; ба
маънии хато гирифтан дар кори к а 
се (аз «К ан з»),

ТАХОКУЙ ба маънии мург; ва 
ин туркист (аз луготи туркй на
вишта ш уд).

ТУХМБОЗЙ I рузй навруз ва 
рузй ид кудакон ба байзахои ран
гин бозй кунанд (аз «М усталахот»),

Фасли той фавконй маъа 
доли мухмала

ТАДРИЧ дарача ба дарача ва 
поя ба поя чизеро ба суи чизе бур- 
дан, яъне охиста-охиста коре кар
дан.

ТАДАББУР бар вазни тафак-
кур; паси кор андешидан (аз «М ун
тахаб »),

ТАДБИР j t дар паси коре дарома
дан ва дар акиби коре гавр кардан 
(аз «Каш ф»); ва дар «Сурох» по- 
ёни коре нигаристан.

ТАДМИР _х;алок кардан ва ба 
халок афгандан касеро (аз «М ун
тахаб») .

ТАДВИР маънии лугавй гирд
гардонидани чизе; ва ба истилохи 
илми хайъат фалаки кучак, ки миё
ни фалаки дигар бошад (аз «М ун
тахаб »); бидон ки хар фалаке аз 
афлоки хафтгона мураккаб аст аз 
чанд афлок, яъне аз чанд ачзои му- 
даввар. Ва хама асмои ачзо ин аст: 
мумассил ва моил ва чавзахар ва 
мудир ва хоричулмарказ ва хомил

ва тадвир. Пас дар хомил ва хори
чулмарказ тафовут хамин аст, ки 
дар фалаки Шамо хоричулмарказ 
номанд ва дар афлоки дигар хомил 
гуянд. Ва мумассил ва моил ва м у
дир хар се бар як  шакл бошад, 
яъне хар яке аз ин хар се баъди 
маркуз шудани хомил он чи боки 
монад ба ду мутаммими мухтали- 
фуссихан тамомият мегирад. Яке 
ховй ба хомил ва дигаре махвии 
хомил ва риккати ховй ва гилази 
махвй ба чониби авч ва ба суи ха- 
зиз, хамчунин бар хилофи якдигар. 
Бидон ки фалаки Камар мураккаб 
аст аз чахор ачзо: яке моил, д ув 
вум хомил, севвум тадвир, чахорум 
чавзахар, ки мухити хар се ачзои 
мазкураи уст; ва фалаки Уторид 
мураккаб аз чахор фалак: яке м у
массил, дуввум мудир, севвум хо
мил, чахорум тадвир; ва фалаки 
Шаме мураккаб аз ду  фалак: яке 
мумассил, дуввум хоричулмарказ 
ва тадвир надорад. Ва Шаме дар 
сихани хоричулмаркази худ ба чои 
тадвир маркуз аст. Ва фалаки З ух
ра ва Миррих ва Муштарй ва Зу- 
хал хар яке аз инхо мураккаб аст 
аз се фалак: яке мумассил, дуввум  
хомил, севвум тадвир. Ва сивои 
Шаме хар яке аз сайёра дар кано
раи тадвири хеш маркуз аст ва 
тадвир дар сихани хомили худ. 
Дар ин чо шакли фалаки Камар 
навишта мешавад, ки аз он сивои 
фалаки Уторид ба шакли панч фа
лаки дигар ба киёс метавон овард.

1 — Камар, 2 — Мутаммими мах;вии моил, 
3 —- Хомил, 4 — Тадвир, 5 — Чавзахар,
6 — Мутаммими ховии моил, 7 — Авч,

8 — Хазиз
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Чун аз чавзахар катъи назар к у 
нанд, сурати фалаки Зухра ва Мир- 
рих ва Муштарй ва Зухал мушах- 
хас мешавад. Ва чун чавзахар ва 
тадвир хар дуро аз назар андо- 
занд, шакли фалаки Шаме зохир 
мегардад.

ТАДРИС сабак додан.
ТАДНИС ба чирк олудан.
Т А Д К Ж  борик кардан ва нек

куфтан (аз «М унтахаб» ва «К ан з»).
ТАДОРУК дарёфтани чизе, ки

фавт шуда бошад ва ба хамдигар 
расидан (аз «К анз»),

ТАДОХУЛ J  ба хам даршудан 
дар якдигар (аз «М унтахаб»); ва 
ба истилохи атиббо дар ризои_мун- 
хазим гайри мунхазимро омехтанТ

ТАДОВУЛ J jW  аз якдигар даст ба 
даст фаро гирифтан ва ба навбат 
аз якдигар гирифтан (аз «Кашф» 
ва «Канз» ва «М унтахаб»).

ТАДВИН чамъ нумудан ва таъ- 
лиф кардан (аз «М унтахаб»),

ТА ДАЙ ЮН диндор шудан (аз
«К анз» ва «М унтахаб»),

ТАДХИН ^  равган молидан ва 
чарб кардан.

ТАДСИЯ 4; “‘л; табох кардан ва гум- 
рох кардан (аз «М унтахаб»).

ТАДОВЙ даво кардан ва дар-
мон нумудан (аз «Канз» ва «М ун
тахаб »),

Фасли той фавконй маъа 
золи муъчама

ТАЗНИБ бар вазни такриб;
дунбола пайдо кардан чизеро (аз 
«М унтахаб»),

ТАЗАБЗУБ дудила шудан ва
мутараддид будан ва чунбидани 
чизе, ки ба хаво овехта бошанд (аз 
«М унтахаб»),

ТАЗХИБ зарандуд кардан (аз
«М унтахаб» ва «К анз»),

ТАЗКОР j\Sjj зикр нумудан; ва бил
каср (яъне тизкор)* хатост, чаро 
ки сивои тибён ва тилкой хеч мас- 
даре бар вазни тифъол (билкаср) 
наёмада. М агар исми чине ва сифот

бар ин вазн аксар меояд, чунончи: 
тимсол  ва тимсоу ва тилъоб ба 
маънии бисьёр бозикунанда (аз «Ри- 
сола»-и Ибни Хоч).

ТАЗКИР музаккар гардонидан; 
ва ба маънии ёддихй кардан.

ТАЗАККУР ёд кардан ва ба ёд 
омадан.

ТАЗАЛЛУЛ фурутанй нумудан 
ва ачз кардан ва худро хор дош
тан (аз «С урох»).

ТАЗАРВ j ба маънии хуруси сах- 
рой; ва ба доли мухмала (яъне та- 
дарв)* навиштан ва хондан ва ба 
маънии кабк гуфтан хатост (аз 
«Чахонгирй» ва «Фарханг»-и Хаким 
Н уруддин); ва дар «Сироч-ул-лу- 
f o t»  аз «Фарханг»-и Кавсй накл 
кардат-кн-лазарв (ба золи муъча
ма) мурге азчй иеи  мокиён ва ху- 
рус, ки дар бешан Астаробод ва 
Мозандарон бисьёр бошад ва баро
ят хушранг бувад. Ва боз Сиро- 
чуддин Алихони Орзу кавли Кав- 
сиро писанд нумуда навишта, ки 
маро эътимод бар кавли Кавсист, 
ки сохибзабон аст.

ТАЗКИРА ба маънии ёддошт;
ва ба маънии ёд овардан ва панд 
додан (аз «Кашф» ва «К анз»).

Фасли той фавконй маъа 
рои мухмала

ТАРСО Цу насоро ва оташпараст; 
ва ин лафзи румист (аз «Бурхон» 
ва «Сироч»).

ТАРТИБ тар кардан ва тарй
дар мизоч даровардан.

ТАРТИБ рост кардани дарачаи
хар чиз ва ниходан чанд чизро ба 
маком ва мартабаи худхо.

ТАРАТТУБ бар вазни тасарруф; 
рост ва дуруст шудан.

ТУРКИЗАРБ Vj*® l/ s  навъе аз усу
ли навохтани созхо.

ТАРАХХУБ рохиб шудан (аз
«Латоиф »).

ТУРОБ хоки хушк (аз шурухи
«Нисоб»).

ТИРБ v j * ба маънии хамъумр, ки ба 
форсй хамзод гуянд (аз «Сурох» ва 
шурухи «Нисоб»),
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ТАРОИБ ^ у  устухонхои сина; ин 
цамъи  тариба аст; ва мацозан  ба 
маънии сина ояд (аз «М унтахаб» 
ва «Сурох» ва райра).

ТАРАХАУБ ^ - у  мархабо гуфтан 
(аз «Латоиф»),

ТАРХ ,И Б^^> ба маънии таъзим (аз 
«Латоиф»),

ТАРАКДУ.Б ^> у  чашмдошт (аз 
«К анз»).

ТАР\ИБ бар вазни таркиб; ба
маънии тарсонидан (аз «М унта
хаб»),

ТУРБАТ ^ ‘. у  ба маънии хок; ва ма
цозан  ба маънии кабр (аз «К анз»),

ТАРТУМАРТ j  ба маънии 
зерузабар (аз «Латоиф »).

ТУРРАХОТ с^\лу суханхои ботили 
лахвомез; цамъи  туррахат, ки ба 
маънии ботил аст (аз «Сурох» ва 
«К анз»).

ТАР ДАСТ с —V  ба маънии чусту 
чолок (аз «Рашидй» ва «Бурхон»); 
ва баъзе мухаккикон навиштаанд, 
ки ба маънии машшок ва комилху- 
нар ва мустаъмал дар коре, ки ба 
даст тааллук  дорад; ва дар «Си
роч-ул-лугот» ба маънии чолокдаст. 
Ва итлоки ин лафз бар касоне к у 
нанд, ки амал ба даст нумоянд, чу
нонки наккош ва котиб.

ТАРВИЧ EIJj1 ба маънии ривоч до
дан ва равой додан.

ТУ РУН Ч ^ у  меваи маъруф; ва ба 
маънии чин ва шиканч; на ба зам 
ми аввал ва фатхи сонй (яъне ту- 
ранч*; аз «Кашф» ва «Бурхон» ва 
«Чахонгирй» ва «Рашидй» ва «М у
айид» ва «М адор»); ва ба маънии 
бутаи калон, ки бар хар чахор гу- 
шаи чодир ва душола ва баъзе чо- 
хои кабо ва райра аз калобатун ва 
абрешуми алвон накш кунанд.

ТАРВЕХ C'.JУ рохат додан ва хуш- 
будор кардан (аз «М унтахаб» ва 
«К ан з»).

ТАРОВЕХ c i j l y  цамъи  тарвех; ва 
бист ракъат намози нафл, ки дар 
шабхои мохи рамазон гузоранд. 
Онро таровех ба хамин сабаб гу 
янд, ки баъди хар чахор ракъат 
худро рохат ва ором медиханд.

ТАРАХ С У ба маънии андух ва гам, 
ки зидди фарах аст (аз «Латоиф »).

ТАРАШШУХ е - у  таровидан (аз 
«М унтахаб»); ва мачозан ба маъ- 
нии андак бориш мустаъмал!меш а
вад.

ТАРШЕХ Ci-V  об додан ва номи 
санъате (аз «Ш амсй»),

ТАР ЧЕХ t - л у  бар вазни тафъил; аф-
зунй ниходан ва голиб шудан (аз 
«Точ-ул-масодир» ва «М унтахаб»); 
ва ба лафзи доштан  ва д о д а н  оа 
кардан  ва ниходан  мустаъмал (аз 
«Бахори А чам»),

ТУРБУД a jy  номи давое мусхил; ба 
хиндй расут гуянд.

ТАРДИД *>.>у бозгардонидан ва бо- 
зовардан ва забун ва фосид гардо- 
нидан (аз «М унтахаб»).

ТАРАДДУД « у  гардидан ва рафтан 
ва омадушуд кардан; ва мацозан  
ба маънии фикру андеша (аз «Точ- 
ул-масодир» ва «М унтахаб» ва 
«К анз»),

ТАРАССУД ^ у  чашм доштан (аз
«М унтахаб» ва «Ш амсй» ва «К ан з»),

ТУРКЙ ТАМОМ ШУД № J y
гурури касе охир шудан (аз «М ус
талахот») .

ТАРЧЕЪБАНД ЧУ маънии ин 
дар лугат баргардонидани банд 
аст; ва дар истилох он ки шоир 
чанд банд дар бахри мувофик ва 
ба кавофии мухталиф тасниф му- 
мояд ва баъди хар банд як  баИти 
муайянро, ки муттафикулвазн ва 
мухталиф ба кавофии хар банд бо
шад, бор-бор биёрад, ба шарте ки 
он байти мукаррар ба мазмуни 
байти охири хар банд марбут бо- ’ 
шад.

ТАРКИББАНД a^v*isV  он ки шоир 
чанд банд ба бахри мувофик ва ба 
Кавофии мухталиф тасниф нумояд 
ва мобайни хар банд байте алохи- 
даи гайри мукаррар, муттафикул
вазн ва мухталифулкавофй хоил 
кунад.

ТАР у  барои тафзил ояд; ва ба< 
маънии тоза ва обдор ва соф ва 
покиза, чун: шарбати тар ва шака-  
ри тар ва к а бо б и  тар ва б у с а и  тар 
ва. ш еъри  тар ва нагмаи, тар ва- 
нолаи тар ва кофури  тар ва ва с -
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май тар; ва лафзи тар ба маънии 
нодим ва шарманда низ омада (аз 
«Бахори Ачам»).

ТАРЁК.И КАБИР j ~S маъчу-
нест мураккаб аз хафтод адвия ва 
инро тарёки форук низ гуянд. До- 
феъи чамеъи захрхо ва мукаввии 
дил ва димог.

ТУРКТОЗ jUJ"y мутлак тохтан; ва 
ба маънии ногох тохтан бар саби- 
ли FopaT, мисли Тохтани туркон; ва 
ба маънии марди сипохй ва рорат- 
гар (аз «Бахори Ачам» ва «Сироч» 
ва «М адор»),

ТИРЕЗ//ТИРИЗ >.у китъае аз чома 
ва кабо; ва он мусаллас бошад (аз 
«Бурхон» ва «Кашф» ва «М адор»),

ТИРОЗ j l s  номи шахре; ва нукуши 
чома; ва мачозан  зинат ва ороиш; 
ва билфатх (яъне тароз)* низ ома
да. Ва тироз (jIj-k; ба той) му ар 
ра би  он аст (аз «Раш идй»); ва дар 
«Сироч-ул-лугот» навишта, ки ти
роз алами чома ва ба маънии зи
нат ва ороиш ва номи шахрест аз 
Туркистон, ки ахли он ба камоли 
хусн шухраи офоканд; ва ба фатх 
низ гуфтаанд. Ва Кавсй навишта, 
ки тароз (билфатх) санчофи чома 
ва тарози остин ва гиребон; ва он 
зинатест, ки кабл аз ин мекарданд; 
ва ба каср шахре аз Туркистон.

ТУРС дар арабй ба маънии си- 
пар; ва дар форсй ба маънии чизи 
сахт меояд (аз «Кашф» ва «Раши
дй» ва «Сурурй» ва «Бурхон»),

ТАРОШ ифтихор ва ороиш ва
нафъ; ва ба маънии тамаъ ва та- 
ваккуъ  (аз «Рашидй» ва «Сироч- 
ул-лугот» ва «Латоиф» ва «М уста
лахот»).

ТАРКАШ дар асл тиркаш буд,
ба маънии чои тир кашидан. Ба чи
хати касрати истеъмол касра барои 
тахфиф ба фатх бадал шуда ва ё- 
ро хазф карданд.

ТУРУШ//ТУРШ J - у  номи мазаи маъ
руф, ки ба арабй хомиз гуянд (аз 
«М адор» ва «Кашф» ва «Бахори 
А чам»).

ТАРСИС устуворй кардани чи
зе ба вачхи камол ва ба арзиз ги
рифтан чизеро (аз «Канз» ва 
«Кашф» ва «М унтахаб»).

ТАРХИС рухсат кардан ва ичо-
зат додан.

ТАРАББУС бар вазни тасар-
руф; чашм доштан чизеро ва та- 
ваккуф кардан ва галла нигох дош
тан барои фурухтан (аз «Кашф» 
ва «Сурох» ва «Канз» ва «Л ато 
иф») .

ТАРОЗ бо якдигар розй шудан. 
Д ар асл тарозй буд, ё ба чихати 
тахфиф хазф шудааст,

ТАРЧЕЪ СЛУ бозгардонидан; ва дар 
мусибат «инна лиллохи ва инна 
илайхи рочеъун» гуфтан.

ТАРАФФУЪ c v  баландй чустан ва 
киноя  а з  Fypyp ва такаббур (аз 
«Латоиф» ва гайра).

т а р о ч у ъ  бозгаштан ва мун- 
калиб шудан ва бо якдигар ручуъ 
кардан; ва рачъат кардани кавокиб 
аз харакати аксарии худ, ки аз 
магриб ба суи машрик мебошад.

ТУРАЪ ба маънии сабзазор (аз 
шархи «Нисоб»); ва дар «Канз-ул- 
лугот» навишта, ки тураъ бустрнхо 
ва дарачахо; ва ин цамъи  туръа 
аст (ки биззам бошад).

ТАРАЪРУЪ t s s  болидани кудак  ва 
нашвунамо гирифтан (аз «М унта
хаб» ва «С урох»).

ТАРБЕЪ t i i j '  Дар миёни Камар ва 
ситораи дигар тафовут чахор бурч 
ё дах  бурч бошад. М асалан, агар 
Камар дар Хамал бошад ва Зухра 
дар Саратон ва ё Камар дар Чавзо 
бошад ва Зухра дар Хут; ва ин 
назари далели душманист (аз «М а
дор»); ва инро тарбеъ аз он гуянд, 
ки дар миёни Камар ва кавкаби 
дигар ба хисоби дарачот муфоси
лаи навад дарача, ки чахорум хис- 
саи фалак бувад; ва он се бурч бо
шад ба ин тавр, ки ду  бурчи солим 
ва ба кадри як  бурч аз чамъ кар 
дани дарачоти бурчи Камар ва 
бурчи дигар кавкаб. Ва дар «М ун
тахаб» чахоргуша кардан чизеро; 
ва назар кардани кавкаб  аз бурчи 
севвум, ки рубъи фалак аст ба к ав 
каби дигар.

ТАРСЕЪ чавохир нишондан
дар чизе; ва дар сухан мукобалаи 
хар лафз лафзе дигар овардан, ки 
кофия ба он тавонад шуд. Ва баъ
зе мухаккикон чунин навиштаанд,



— 189 —

ки тарсеъ чавохир нишондан дар 
чизе; ва ба истилохи шоир ё мун- 
шй баробари хар калима калимаи 
дигар биёрад, ки *муттафикулвазн 
ва мувофикулкавофй бошад, мисо
ли он аз Куръони мачид: инналаб- 
рора лафий наъимии ва ииналфуч- 
чора лафий чахимин.

TAPflHMOF £ W  сархуш ва ним- 
маст. У

ТАРОДИФ каринахо, яъне ду
чиз ё бештар, ки бо хам мушобехи 
якдигар бошанд.

ТАРФ ‘j y  панир ва чугроти хушк 
(аз «М уайид»); ва дар «Бурхон» 
навишта, ки нонхуришест, ки аз 
чугрот мепазанд.

ТАРАФФУК, бар вазни тамал- 
лук; ба маънии мехрубонй кардан 
ва нармй нумудан.

ТИРЁК муарраби тирёк; ва он
давое мураккаб аст маъруф, ки 
чанд адвияро куфта ва бехта дар 
шахд омезанд. Ва он дофеъи аксо- 
ми захрхон наботй ва хайвонй бо
шад.

TyPFOK, о ^ у  посбонй ва нигохбонй 
(аз «Сироч-ул-лугот»); ва ин лаф
зи туркист.

ТАРК ба маънии гузоштан; ва 
ба лафзи гуфтан  ва кардан  ва г и 
рифтан мустаъмал; ва ба маънии 
кулох ва гушаи кулох; ва ба маъ
нии худи оханй; ва биззам (яъне 
турк)* номи кавме мансуб ба Турк, 
ки марде буд аз фарзандони Нух 
алайхиссалом; ва мацозан  ба маъ
нии сипохй ва ба маънии маъшук 
(аз «М адор» ва «Чахонгирй» ва 
«Бахори Ачам» ва «М уайид» ва лу
готи туркй ва «Бурхон» ва «М ун
тахаб »). М агар форсиён барои маъ
нии худи оханй дар баъзе махал 
ба кофи форсй низ истеъмол кар 
даанд.

ТУРКИ ФАЛАК liUiisJ/ ситораи Мир- 
рих; ва баъзе гуянд, ки киноя  а з  
офтоб аст.

ТИРЕК//ТАРЁК сохиби «М уай
ид» ва «Бурхон» ва «М адор» ба 
фатх ва касри аввал навиштаанд; 
ва дар «Чахонгирй» ба фатх факат 
номи маъчуне ва мутлак фодзахр 
ва ба маънии афьюн; ва дар «Си- 
роч-ул-лугет» навишта, ки тирёк

(билкаср) ба маънии подзахр, ки 
ба урф онро захрмухра гуянд; ва 
мацозан  ба маънии маъчуне мукар- 
рарй, ки дофеъи захр бошад итлок 
кунанд; ва дар «М усталахот» на
вишта, ки ба маънии афьюн исти
лохи чадиди афьюниён аст, ки шух
рат гирифта.

TyPFOK ба маънии посбон ва
посдории шаб; ин лафзи туркист 
(аз «Бурхон»).

ТАРАН Г <&у овози камон ба вакти 
тир андохтан (аз «Бурхон»).

ТАРАНГОТАРАНГ овози
тег ба вакти задан бар чизи сахт.

ТАРОЗУИ АДЛ 6 ^  i J j j l y  тарозу, ки 
ба санчидан дар хар ду  паллаи он 
камию бешй набошад, балки ба
робар бошад.

ТИРХ.ОЛ J l » y  куч кардан (аз «Л а 
тоиф»).

ТАРТИЛ J ? y  кироати Куръон ба 
адои махоричи хуруф ба охистагй 
ва оромидагй.

ТАРАХДУЛ бар вазни тачам-
мул; нармгушт шудан ва нарм шу
дани узв (аз «К ан з»); ва дар «М ун
тахаб» ба маънии суст шудан.

ТАРОКУМ r*V  бар вазни тафоъул; 
бар хам нишастан ва гирд омадан 
(аз «Кашф» ва «Сурох» ва «К ан з»); 
ва мацозан  ба маънии хучум ва 
анбух.

ТАРХИМ нарм гардонидан ва
андохтани харфи охир аз калимаи 
мунодо ва гайри мунодо.

ТАРАН НУ М г*у ба маънии сароидан 
ва суруд (аз «М унтахаб»).

ТАР ШУДАН и)** У шарманда ва 
мунфаъил шудан (аз «Чароги хи
доят» ва «Сироч» ва «Ш амсй» ва 
«М усталахот»).

ТАРДОМАН о -IV  фосик ва фочир 
(аз «С урох»).

ТАРЗУБОН е>4j y  нотик ва ба фасо
хат сухангуянда.

ТУРКЙ КАРДАН зулм ва
уштулум кардан (аз «Раш иди»).

ТАРКИДАН шигофта шудан;
ва ин мубаддали таркидан аст (аз 
«Чавохир-ул-хуруф »).
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ТАРЧУМОН с)1-*»-у ба маънии фасех 
ва теззабон ва хуштакрир; ва касе 
ки донандаи ду  забон бошад, ки 
сохиби як  забонро ба сохиби дигар 
забон бифахмонад; ва ин муарраби 
тарзубон аст. Ва замми ним аз он 
аст, ки зубон (ба замми аввал аст) 
ба фатх низ омада. Ва баъди му- 
арраб кардани ин лафз масдар ва 
афъол ва асмое аз он ахз карданд, 
чун: тарчама, ютарчиму, тарцаматан 
фахува мутарчимун, чун: ваурача ,  
юд уирч у ,  ваурачатан  ф ахува муд -  
уи р ч ун  (аз «Рисолаи муарработ»-и 
Мулло Абдуррашиди сохиби «Р а 
шидй»); ва дар «Кашф» ва «М а
дор» ва «М унтахаб» низ ба замми 
чим аст; ва дар «М уайид» ба фат
хи чим (яъне тарчамон)*; ва дар 
«Сурох» ба зам ва фатхи чим, ба 
маънии тилмочй. Ва лафзи тарчу- 
мон ба маънии товон низ омадааст, 
чунонки дар «Бахори Ачам» ёфта 
шуд. -

ТУРКМОН номи кавме аз турк
(аз луготи туркй ); ва дар «Сироч» 
навишта, ки чун инхо аз туркон 
пояи камтар доранд чунин мавсум 
шуданд, яъне монанди туркон; ва 
баъзе навишта, ки мураккаб несг.

ТАРКИН ^ у  наздик ба хам на- 
виштани сатрхои китоб ва нукта ва 
эъроб кардан ва ороиш додан ки- 
тобро ва хизоб кардан ба хино ва 
сиёх кардан мавзеъеро ба фарди 
хисоб ба хати зоида, то гумон на
шавад, тки ин чоро барои навиштан 
сифед гузоштаанд (аз «М унтахаб» 
ва «С урох»).

ТАРАН о у  гули нисрин (аз «Бур
хон») .

ТАРАНГУБИН ва он давоест
ширин мисли шакар, ки монанди 
шабнам бар дарахте хос, ки хордор 
мебошад мунчамид мегардад (аз 
«Бурхон»).

ТАРИДАН с)^.у  кашидан; ва ба 
зам (яъне туридан)* ба маънии ра- 
мидан (аз «Бурхон»).

ТАРКОН лакаби занон аз ола
ми бибй ва бегима (аз «Латоиф »),

ТУРКИ ЧИН а - ^ ^ у  кин оя  а з  офтоб.
ТАРАНЧУБИН i- j r t^ y  м уарраби  та- 

рангубин аст; ва он чизе бошад мо
нанди шахд ба ширинй ва кавом, 
ки бар хорхои дарахти уштурхор

дар мулки Хуросон аз хаво монан
ди шабнам меафтад ва боз хушк 
шуда монанди шакар сурх мегар
дад (аз «М адор» ва «М уайид» ва 
«Садиди» ва «Бахр-ул-чавохир»),

ТАРОЗУИ ПУЛОДСАНЧОН i S r f s
киноя  а з  найзаи мубори- 

зон (аз «Сироч»).
ТУРХОН d 1 * у  касе ки подшох уро 

аз таколифи одоб муоф карда бо
шад ва ба гунохе муохаза накунад; 
ва навъе аз сабза, ки монанди пу- 
дина бо нон хуранд; ва кавме аз 
туркони чигатой; ва раис ва ша- 
рифро низ гуянд; ва лакаби Абу- 
насри Хоконй (аз «Раш идй»); ва 
Хони Орзу дар «Сироч-ул-лугот» 
навишта, ки турхон ба мачоз  дар 
урфи хол ба маънии масхара низ

, мустаъмал меш авад.1
ТАРОЗУ ШУДАН j j l j J  як Сарц 

тир ва найза аз чизе гузаштан ва 
мондани нисфе аз он ба тарафи ка- 
мондор; ва мукобил шудан ва ба
робар шудан (аз «Чарори хидоят» 
ва «Рашидй» ва «Сироч» ва «Б ур
хон») .

ТАРОЗУ И САНГЗАН lOJI у
тарозу, ки як  паллаи он зиёда бо
шад ва дигар кам (аз «Бахори 
А чам»),

ТИРА ‘у  ба маънии кина; ва ба 
фатхи аввал ва касри сонй (яъне 
тарих)* ба маънии ботил; ва ба 
фатхатайн ва тахфиф ва ташдиди 
ро (яъне тара ва тарра)* дар фор
сй ба маънии барги баъзе наботот, 
ки пухта ба у нон хуранд; ба хин
дй саг гуянд (аз шурухи «Нисоб» 
ва «Латоиф» ва «Канз» ва гайра).

ТАРЧАМА Ч-“ГУ баён кардани мато- 
либи забоне ба забони дигар; ва 
маъхази ин тарчумон аст, ки муар 
ра би  тарзубон бошад. Ва тарчумон 
ба маънии касе ки каломи ду шахси 
мутагоируллисонро ба якдигар би
фахмонад. Чун арабои тарзубон-ро 
муарраб карда тарчумон сохтанд, 
пас аз он масдар ва афъол ва ас
мо иштикок карданд, чун: тарчама, 
ютарчиму, тарчаматан фахува м у
тарчимун, чун: ваурача, юд уирчу ,  
ваурачатан  фахува муд уирчун .  
Агарчи дар лафзи тарчумон ба 
фатх ва замми чим баъзе ихтилоф 
кардаанд, чунончи сохиби «Мунта-
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хаб» ва «Сурох». М агар дар лафзи 
тарчама ба харакати чим ихтилоф 
набояд кард, чаро ки бар вазни 
вахрача аст. Сивои ин «Бахр-ул-ча- 
вохир» ва «Кашф» ва «М унтахаб» 
ва «Канз» ва «М узил-ул-аглот» х а 
ма ба фатхи чим собит мекунанд.

ТАРКУВАТ ‘ j * y  устухони чанбари 
гардан, ки ба хиндй хаслй гуянд 
(аз «М унтахаб» ва «К анз»),

ТИРЁКИ АРБАЪА <»jjl yU jJ маъчу- 
нест дофеъи захрхо ва муфиди саръ 
ва лаква. Ачзояш чахор аст: чин- 
тиёно, хаббулгор, зарованд, мурр.

ТАРОША <Ыу олатест оханй, ки аз 
у  сангро метарошанд.

ТАРИКА *Sу  он чи молу матоъ аз 
мурда монад (аз «М уайид» ва 
«М унтахаб» ва «Сурох» ва «М а
дор»).

ТАРНОНА ба маънии нон бо
нонхуриш (аз «Латоиф»),

ТУРУНЧИДА ба маънии пур-
чин ва турушру (аз «Чахонгирй» 
ва «Б урхон»); ва дар «Рашидй» на
вишта, ки ин лафз аз турунч маъ
хуз аст, ба .воситаи чину шиканч, 
ки бар пусти он бошад.

ТАРФЕХ, \;‘у  бар вазни тарчех; ба 
маънии осудагй (аз «М уайид»); ва 
дар «М унтахаб» осоиш додан ва 
хуш вакт гардонидан.

ТАРАФФУХ, осудагй ва давлат- 
манди.

ТАРОНА у  ба маънии суруд ва 
нагма ва навъе аз суруд (аз «Си- 
роч-ул-лугот»); ва рубоъиро низ та- 
рона гуянд.

ТАРДОМАНЙ yi-'bj* гунохгорй ва 
фосикй.

ТАРАЧЧЙ и=гу умед доштан ба чизе, 
ки мумкин бошад.

ТИРЁКЙ yS'bj? касе ки ба афьюн 
хурдан оДат дорад; ва номи шоире.

ТАРОИАХОИ ХАЗОНАГЙ j W  у
yCSIji м ур о д  таронахои умда ва 
таронахое, ки онро подшохе ё ами- 
ре тасниф карда бошад.

ТУРСЙ и ^ у  хар чиз, ки ба сурати 
сипар мушобех бошад.

ТАРДИМОГЙ у  холати акл ва 
шуур; ва ба маънин фархат ва су-

рур ва мастии муътадил; ва ба 
маънии тозагй низ омада.

ТАРОЧЙ (УГ бо хам мурод дош
тан.

ТИРЁКИ ЛОНЙ (уУ Ь^.у позахри 
Лон; ва Лон номи кухест (аз «Б а
хори Ачам» ва «М унтахаб»),

ТАРОХЙ J \ y  бар вазни фарохй; 
ба маънии кохилй ва таксир нуму
дан (аз «Кашф» ва «К ан з»); ва 
дар «М унтахаб» таъхир кардан.

ТАРОХЙ и ^ у  навбова ва меваи 
наврасида (аз «Бурхон» ва «Чахон
гирй» ва «Рашидй» ва «Сироч»).

ТУРХОНЙ J> ^y  мансаби мукарра- 
рии пеши салотини Туркистон, ки 
сохибаш аз чамеъи таколифи нав- 
карй муоф бошад; ва мацозан  ба 
маънии масхарагй низ омада (аз 
«Чароги хидоят»).

ТУРКТОЗЙ <JiWy  ба маънии мут- 
лаки тохт; ва ба маънии ногох тох- 
тан бар сабили горат, мисли тох- 
тани туркон; ва ба маънии марди 
чолок ва сипохй, ба ин маънй ёи 
нисбат бошад (аз «Бахори А чам»),

ТАРЙ IJ y  бедимогй ва нохушй ва 
зарофат (аз «М усталахот»); ва дар 
«Чароги хидоят» ба маънии дуруш- 
тй ва озурдагй.

ТАРНАВОЗЙ i J j l y y  хушхонии мут- 
риб (аз «М усталахот»).

ТАРОЗЙ и ^ у  аз хамдигар ризоманд 
ва хушнуд шудан (аз «К анз» па 
«М ун тахаб»).

ТИРМИЗЙ i j ^ y  мансуб ба шахри 
Тирмиз, ки он тарафи Чайхун аст 

(аз «Лубб-ул-албоб»-и Суютй).

Фасли той фавконй маъа 
зои муъчама

ТАЗВИЧ E iJj' чуфт кардан ва карин 
кардан ва мардро зан додан ва 
занро шавхар (аз «М унтахаб»).

ТАЗОЮД ^}'у афзун шудан (аз 
«М унтахаб»).

ТАЗОРИД у  ба маънии чинхо ва 
шиканхо, ки мушобех ба бофтани 
зирех бошад.
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ТАЗВИР у.Уу макру фиреб кардан 
ва биёростани дуруг (аз «Сихох» 
ва «Канз»),

ТАЗАЪЗУЪ ба маънии чунбиш
(аз «Мунтахаб»),

ТАЗЙИФ бар вазни тасриф; ба
маънии забун ва ночиз кардан ва 
носара гаштан (аз «Латоиф»),

ТАЗЪИФ халок кардан (a j
«Сурох»),

ТАЗРИК, о'.УУ риё ва нифок ва ду- 
рур; ва касеро ба риё ва нифок ва 
дурур нисбат кардан.

ТУЗУК ^У ба маънии тартиб ва ин- 
тизом ва зобитаи лашкар ва мач,- 
лис; ва ин лафзи туркист. Гохе ту- 
зук  ( 4 ) у )  ба зиёдати вов нависанд 
мувофики расмулхатти туркй (аз 
«Нисоб»-и туркй ва «Шамсй» ва 
луготи туркй).

ТАЗАЛЗУЛ J j J ^  ларзидан ва чунби- 
дан.

ТАЗАЛЛУЛ J J j j  бар вазни тааммул; 
ларзиш ва ларзидан.

ТАЗОХ.УМ ба маънии анбухй ва 
анбух кардан (аз «Канз»).

ТАЗЙИН ^ У  зинат додан ва ороиш 
кардан (аз «Мунтахаб»).

ТАЗРИКБАЕН ба маънии
козиб ва дурургу.

ТАЖОВ j i y  яке аз сипохиён ва но
ми сардор (аз шархи Хони Орзу 
бар «Сикандарнома»),

ТАЗКИЯ *i?'y пок гардонидан ва за- 
кот додан (аз «Канз»).

ТУЗАККЙ i / s  номи амирест аз ума- 
рои султон Муизуддин (аз шарх).

Фасли той фавконй маъа 
сини мухмала

ТАСАХХУБ s-* - '  ба маънии ноз, ки 
маъшуконро ба ошикон бошад (аз 
шархи «Нисоб» ва «Мунтахаб» ва 
«Канз»).

ТАСВИДУЛБУЮТ I ojj J i  ба ис-
' тилохи муначчимин он аст, ки шак

ли дувоздах хонаи буруч бар тахта 
ё кораз кашанд ва мутобики буда- 
ни кавокиб дар бурчи фалакй дар 
хар хонаи он исми кавкаб нависанд

ва дар он шакл назар карда нуху- 
сат ва саодатн толеъи мавлуд дар- 
ёфт нумоянд.

ТАСБЕХ субхоналлох-субхонал- 
лох гуфтан ва ба покй худоро ёд 
кардан ва намоз кардан (аз «Мун
тахаб») ;  ва мачозан  ба маънии як- 
сад донаи дар ришта кашида низ 
омада (аз «Бахори Ачам»),

ТАСОМУХ С' 1 - 1 осон гирифтан (аз 
«Канз» ва «Кашф»); ва чавонмар- 
дй кардан.

ТАСЛИХ пуст кандан.
ТАСОФУД аИ_; чимоъ кардани бахо- 

им (аз «Канз»).
ТАСДИД u io J  рост ва дуруст нуму- 

д^н; ва дурустй ва устуворй.
ТАСВИД сиёх кардан; ва киноя  

а з  навиштан (аз «Канз»).
ТАСХИР ром кардан ва фар-

монбардор кардан (аз «Мунта
хаб»).

ТАСТИР ба маънии навиштан
(аз «Мунтахаб»),

ТАСТИР j~~‘ пушида кардан ва пар
да бастан.

ТАСАЙЮР сайр кардан.

ТАСЙИР j " - : сайр додан ва равон 
кардан ва аз шахр бадар кардан.

ТАСОКУР j 5'1- '  худро мает вонуму- 
дан ба гайри мастй ва нашъа.

ТАСВИС васвос кардан.
ТАСДИС шашгуша кардан; ва

ба истилохи ахли танчим агар миё
ни ду  ситора тафовут ба се бурч ё 
ёздах бурч бошад, чунонки Камар 
дар Хамал бошад ва Муштарй дар 
Навзо, ё он ки Камар дар Ч,авзо 
бошад ва Муштарй дар Хамал; ва 
ин ним дустист (аз «Мадор»); ва 
инро тасдис аз он гуянд, ки миёни 
Камар ва кавкаби дигар муфоса- 
лаи шаст дарача, ки суде, яъне 
шашум хиссаи фалак бошад, вокеъ 
бувад.

ТУС У‘' дар форсй ба маънии гузи 
бесадо (аз «Мусталахот»).

ТАСАЛЛУС j J - *  бар вазни тамал- 
лук; ба маънии солуси ва маккорй 
(аз «Латоиф»).
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ТАСАЛЛУТ бар касе даст ёфтан 
ва галаба кардан (аз «Мунтахаб» 
ва «Шамсй»),

TACBHF cij-T равон кардан ва равон 
нумудан (аз «Мунтахаб» ва «М у
айид» ва «Кашф»),

ТАСВИФ таъхир кардан ва дар 
даранг андохтан ва ваъдахои фи
реб додан (аз «Мунтахаб» ва «М а
дор» ва «Канз»).

ТАСАЛСУЛ J - 1- 7 пайваста шудан ва 
равон шудан (аз «Канз» ва «Мун
тахаб») ; ва ба истилох тасалсул 
иборат аст аз вучуди умури гайри 
мутанохия дар як  вакт бар сабили 
таваккуф, ки яке аз он мавкуф бар 
дигаре бошад ва он дигаре мавкуф 
бар дигаре аз онхо ва хамчунин 
ило гайри нихоят. Чунонки мароти- 
би аъдод, ки гайри мутанохианд, 
агар дар як  вакт чамъ шаванд аз 
чонибн интихои фарзй.

ТАСБЕХ.И СОЛ JL- сгг-;  риштаи сол- 
гирех (аз «Мусталахот»),

ТАСВИЛ J i j - j  оростани коре ва суол 
кардан ва хостан ба забон; ва низ 
оростани шайтон гунохонро дар 
нафси мардум ва ифтиро ва суха- 
норон (аз «Мунтахаб» ва «Мадор» 
ва «Кашф» ва «Фарханги Хусайнй» 
ва «Латоиф» ва «Канз»).

ТАСХ,ИЛ J t H  осон кардан; ва ба 
истилохи ахли муаммо яке аз 
аъмоли таъмия аст, ки анвоъи он 
чахор аст: интикод ва тахлил ва 
таркиб ва табдил. Интикод ишорат 
кардан аст ба баъзе хуруф, чунон
чи харфи аввалро cap ва рух ва 
лаб ва точ ва харфи васатро миён 
ва дил ва камар ва харфи охирро 
по ва доман ва гайра гуфтан, чу
нонки барои исми шамс дар ин 
мисраъ, мисраъ:

Аввали шому миёни чаману домани
наргис...

Ва тахлил он ки лафзи муфрадро 
ду  пора карда амал нумоянд, яъне 
лафзеро, ки ба эътибори маънии 
шеъри муфрад бошад, ба эътибори 
маънии муаммой мураккаб доранд 
ба ду  чузв ё бештар, чунонки дао 
исми такй, фард:

Чу набвзд мехру мах, эй турфа соцй, 
Бувад пайваста рухсори ту бокй.

лафзи бокй-ро, ки ба эътибори
• маънии шеърй муфрад аст, ба эъти

бори маънии муаммой мураккаб 
доштанд. Аз лафзи бо, ки барои 
илсоки васла меояд ва аз лафзи 
кй чун рухсора лафзи ту-ро, ки тон 
фавконй бошад, бо лафзи кй зам 
карданд, таки пайдо шуд. Ва тар
киб иборат аз он* аст, ки ду  лафз- 
ро, ки дар маънии шеърй хар яке 
мустакил бошад ё гайри мустакил, 
барои хусули сурати исмии\он хар 
ду  лафзро мураккаб карда, як  лафз 
фарз нумуда маънии он мурод к у 
нанд, чунончи дар исми Умар (ё 
умр)*, байт:

Мурги дилхои касонро ба паём он гамза 
Сайди худ сохта бе донаву дом он

гамза.

аз таркиби лафзи дом ва лафзи он 
домон мураккаб нумуда ва аз до
мой ба амали интикод харфи охири 
гамза, ки хо бошад мурод дошта 
ва дона кин оя  а з  нуктаи гайни 
гамза, пас ба нафйи нукта ва на- 
фйи хо Умар хосил шуд. Табдил 
иборат аст аз он ки баъзе хуруфро 
аз калима ба чихати сурат гириф- 
тани исми матлуб ба харфи дигар 
ба далолатхои латиф бадал нумо
янд, чунончи дар исми иваз, байт:

Бар лаби хавз чун дахон шустй 
Чашмаи Хизр шуд канораи хавз.

чун канораи лафзи хавз-ро, ки хои 
хуттист ба муродифи чашма, ки 
лафзи айн бошад, ба муносибати 
тачонуси лафзй ба харфи айн ба
дал созанд, иваз пайдо мегардад.

ТАСОЛУМ (JL-J бо хамдигар сулх 
кардан (аз «Мунтахаб»),

ТАСЛИМ I*;1- '  супурдан ва салом
кардан ва гардан ниходан ба хукм 
(аз «М унтахаб»); ва ба саломат 
доштан (аз «Канз»).

ТАСНИМ нахрест дар бихишт,
ки болои гурфахо чорист (аз «Мун
тахаб»),

ТАСОВИУТТАРАФАЙН ^ j U
баробар шудани д у  тараф.

ТАСХИН ба маънии гарм кар
дан, ки мукобили сард кардан бо
шад; ва билкаср (яъне тисхин)* ба 
маънии кафш, ки дар по кунанд 
(аз шурухи «Нисоб» ва «Мадор» ва 
«Канз»).

паи-
BF3H
'Н » ),

ф и я ;

t ва 
шри

5а р

13 Риёс-ул-лурот.
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ТАСМИН фарбех кардан ва
равган ба хурди касе додан (аз 
«Мунтахаб»),

ТАСВИЯ «и - 5  рост кардан ва баро
бар кардан (аз «Мунтахаб» ва 
«Канз»).

ТИСЪА ба маънии нух, ки ад а 
ди маъруф аст (аз «Канз»).

ТАСМИЯ -4--' ном ниходан ва бис- 
миллох-ир-рахмон-ир-рахим гуфтан 
(аз «Мунтахаб» ва «Канз»),

ТАСМАБОЗЙ дагалй ва фи-
реб; ва навъе аз кимор (аз «Мус
талахот» ва «Чароги хидоят») .

ТАСОВЙ tS-»1—1  баробар шудани ду 
чиз (аз «Мунтахаб»),

ТУСНАФАСЙ м урод  а з  хар-
загуй (аз «Мусталахот»),

Фасли той фавконй маъа 
шини муъчама

ТАШБИБ v r r 1  зикри ахволи айёми 
шабоб кардан ва сифати маъшук 
(аз «Мунтахаб»); ва дар «Хадоик- 
ул-Ачам» навишта, ки ташбиб дар 
лугат оташ афрухтан; ва ба исти
лохи шуаро он чи дар ибтидои ка- 
сида, кабл аз мадхи мамдух байте 
чанд дар баёнй ишк зикр кунанд, 
чаро ки шоир ба зикри маъшук 
оташи шавкро иштигол медихад.

ТАШАЪУБ шох дар шох шудан 
ва гурух Дар гурух шудан.

ТАШАРРУБ V-t " нушидан ва ошо
мидан.

ТАШАТТУТ пароганда шудан
ва парешонй (аз «Мунтахаб» ва 
«Канз»).

ТАШТ бар вазни х,ашт; ованди 
маъруф ва ташт ( ' ^ t ) муарраби  
он аст (аз «Музил»).

ТАШАББУС чанг дарзадан (аз 
«Канз» ва «Мунтахаб»),

ТАШАННУЧ г ^ 'к аш и д а  щудани узв, 
ки аз харакати инбисоти бозмонда, 
хох аз бурудат, хох аз юбусат.

ТАШТЕХ бехаёй кардан; ва ба
истилохи суфия калимоти мухоли- 
фи зохирй шаръ гуфтан (аз «Мун
тахаб») .

ТАШРЕХ, ба камоли вазохат
баён кардан ва ошкоро кардан; ва 
дар истилохи атиббо баён кардани 
хакоик ва ашколи аъзои дарунй ва 
бурунй ва шумори устухонхо ва ба- 
ёни махал ва пайванди хар узв ва 
баёнй рагхо ва асабхо.

ТАШДИД устувор кардан ва
сахтй нумудан (аз «Мунтахаб^).

ТАШАДДУД jo i ;  сахтй кардан.
ТАШАХДУД •Ч4' бар вазни тавал- 

луд; калимаи шаходат хондан ва 
«ашхаду ан лоилоха иллаллох» 
гуфтан (аз «Мунтахаб»),

ТАШО\УД бо хам гувохй до
дан ва бо хам хозир шудан ва му- 
локот.

ТАШИИД барафроштани бино
ва андойидани девор ба охак ва 
гач ва чуз он; ва мачозан  ба маъ
нии устувор ва мухкам кардан (аз 
«Мунтахаб» ва гайри он).

ТАШХИЗ тез кардани корд ва
шамшер (аз «Канз» ва «Мунта
хаб»),

ТАШХИР шухрат додан рас-
воии касеро; чунонки касеро бар 
хар савор карда ба шахр гардони
дан.

ТАШМИР jt+X доман ба миён за 
дан; ва мачозан  ба маънии чустнву 
чолокй (аз «Мунтахаб»).

ТАШВИР ишорат кардан ва
хачлат ва шармсорй (аз «Кашф» 
ва «Бахори Ачам» ва «Мунтахаб»); 
ва дар «Канз» ба маънии шармсо
рй ва ишора кардан; ва дар «С у
рох» ба маънии хачлат ва ишора 
кардан; ва дар китобе< навишта, ки 
арак кардан аз хачлат ва ишорат 
кардан.

ТУШ AT Р j r *  номи шахр (аз «М у
зил»).

ТИШ//ТЕШ мухаффафи  теша.

ТАШВИШ парешон кардан (аз
«Мунтахаб»),

ТАШХИС муайян кардани чи
зе; ва ба маънии ичора гирифтан 
низ мустаъмал мешавад.

ТАШАХХУС таайюн ёфтан ва
муайян гардидан.
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ТАШНЕЪ зишт гуфтан ба касе
ва маломат кардан касеро (аз 
«Мунтахаб» ва «Сурох,»).

ТАШАЙЮЪ даъвои мазхаби
шиъа кардан ва худро шиъа нуму
дан (аз «Мунтахаб»).

ТАШРИФ о ujX  ба маънии бузург 
кардан ва бузург доштан; ва фор
сиён ба маънии хилъат оранд, ки 
умаро ва салотин ба касе диханд 
барои бузург гардонидани у; ва 
лафзи ташриф ба лафзи пушидан 
ва доштан ва барои маънии рафтан 
ба лафзи бурдан ва додан ва овар
дан ва фармудан мустаъмал (аз 
«Бахори Ачам»),

ТАШВИК, ба орзу даровардан
касеро (аз «Мунтахаб»),

ТАШАВВУК, b jX  орзуманд нумудан 
(аз «Мунтахаб»).

ТАШАККУК дар шак уфтодан. 
ТАШКИК дар шак афгандан

касеро (аз «Точ» ва «Мунтахаб» 
ва «Канз»),

ТАШОБУК «гЬШ бо хам даромехтан 
ба якдигар ва чизхо дар якдигар 
даровардан ва ба хамдигар карда
ни ангуштон ва гайри он; ва ба 
маънии анбух ва издихоми чизхо 
мустаъмал.

ТАШАББУК дар хамдигар кар- 
данн ангуштон ва чизхои туло- 
нй дар якдигар даровардан.

ТАШКИЛ сурат додан ва шакл
кашидан аз чизе (аз «Мунтахаб»).

ТАШАККУЛ бар вазни тавак-
кул; сурат гирнфтани чизе (аз 
«М унтахаб») .

ТАШМИМ буйидан.
ТИШРИН номи д у  мох дар

забони румй: якеро тишрини уло 
гуянд ва онро ба хиндй такрибан 
катик гуянд ва дигареро тишрини 
ухро номанд ва онро ба хинди так 
рибан агхан хонанд (аз «Мадор» 
ва шурухи «Нисоб»).

ТАШТУ ХОЯ номи бозй, кн
дар байзаи мурр шабнам пур к у 
нанд ва дахани он ба адвияи лози- 
ка банд нумоянд ва дар ташт гу- 
зошта дар офтоб ниханд, он байза 
ба парвоз меояд; ва баъзе гуянд, 
ки симоб пур кунанд ва бар оташ 
ниханд (аз «Бурхон»).

ТАШША бар вазни пашша; пай
монаи равган, ки бад-он равган 
дар 4apoF  андозанд (аз «Бурхон»),

ТАШВИЯ бар вазни тасфия-
бирьён кардан (аз «Канз»),

ТАШБЕХ ба лафзи д о д а н  ва 
к ардан  мустаъмал аст (аз «Бахори 
Ачам»),

Фасли той фавконй маъа 
соди мухмала

ТАСВИБ рост ва дуруст дош
тан ва роста ва фуруд овардан (аз 
«Мунтахаб») .

ТАСАФФУХ, дар коре ба хуби 
вачх назар кардан ва сафха-сафха 
нигаристан (аз «Мунтахаб» аа 
«Кашф»); ва хосил аз ин талош ва 
тафаххус ва чустучуст.

ТАСОФУХ дасти якдигар ги
рифтан; ва ин коиммакоми муона- 
ка аст.

ТАСХЕХ е ; * "  рост ва дуруст кар
дан; ва ба истилох назар ва мавчу- 
доти сипох гирифтан.

ТАСЪИД баромадан бар чое
баланд (аз «М унтахаб»); ва ба ис
тилохи атиббо ва мухаввисон ач- 
зои латифи баъзе адвия ба таъйиди 
оташ аз миёни дег ва Faflpa ба сар- 
пуши он мунчамид сохтан, чунон
ки нушодур ва кофур ва гайраро 
кунанд.

ТАСОЪУД o»Ul боло баромадан бар 
чои баланд.

ТАСИИД сайд кардан.
ТАСАВВУР j j *> дар дилн худ  сурати 

чизе бастан; ва ба истилохи ахли 
мантик хусули сурати шайъ дар 
акл ба гайри хукм, чунончи тасав- 
вури Зайд ва Амр ва Бакр ва та- 
саввури гуломи Зайд.

ТАСВИР у . б а  маънии сурат кар
дан; ва ин масдар ба маънии ис
ми мафъул мустаъмал аст (аз 
«Кашф»),

ТАСДИР у * ' *  дебоча навиштая ва 
мукаддам гардонидан (аз «Мунта
хаб») .

ТАСВИРИ СОЯДОР бут,
кн аз сангу ох,ан ва Fafipa бошад.
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Дар мазхаби шиъа шикастани он 
вочиб аст ба хилофи тасвири ранг 
(аз «М усталахот») .

ТАСАННУЪ с1" '  равиши неку нуму
дан аз худ ва оростани зан хусни 
худро (аз «М унтахаб»); ва ба маъ
нии хушомад ва чоплусй мустаъ
мал.

ТАСДЕЪ дарди cap додан; ба
лафзи д о д а н  ва кашидан  мустаъ
мал.

ТАСАЛЛУФ бар вазни тасар-
руф; лоф задан (аз «Мунтахаб» ва 
«Канз»).

ТАСОРИФ гардониданхо ва
гузаштанхо ва баргаштанхо.

ТАСАВВУФ пашмина пушидан;
маъхуз аз суф (биззам), ки ба маъ
нии пашм ва навъе аз пашмина; ва 
ба истилох аз хохиши нафсонй пок 
шудан ва ашьёи оламро мазхари 
х ак  донистан. Чун дар замони со- 
бик сохибони сифоти мазкура суф 
мепушидаид, лихозо мачозан  аъмол 
ва афъоли эшонро тасаввуф номи- 
данд. Ва метавонад, ки тасаввуф 
маъхуз бошад ва савф (билфатх), 
ки ба маънии як су шудан ва ру 
гардонидан аст. Чун восилони хак  
аз мо суи аллох як  су мешаванд 
ва ру мегардонанд, лихозо кори 
эшонро тасаввуф гуфтанд. Вачхи 
охир дар «Кашф» низ мастур аст.

ТАСН И Ф -'^ - '"  синф-синф кардан ва 
навъ-навъ гардонидан ва чудо сох- 
тани баъзе навъро аз баъзе (аз 
«Кашф» ва «М уайид») ; ва дар 
баъзе кутуб чунин навишта, ки тас- 
ниф навъ-навъ гирифтан ва чамъ 
кардан, маъхуз аз синф (ки бил
каср аст).

ТАСХ.ИФ хато кардан дар кн-
тобат; ва ба истилохи муаммо T a F - 
йир кардан дар нукот ва хуруф ба 
исбот ё ба махв кардан (аз «Шар
хи Бустон»); ва баъзе чунин тас- 
рех карда, ки тасхиф ба истилохи 
муаммо лафзеро ба бурдани нукта 
ё  ба овардани нукта ё ба накли 
нукта лафзе дигар мукаррар гар- 

' донанд, чунончи буса (*".>■! )-РО ба 
тагйири нукот туша ) гардо- 
нанд.

ТАСФИК о-*-" баровардани шароб 
аз зарфе ба зарфе дигар ва даст

бар хам задан (аз «Сурох» ва 
«Мунтахаб»).

ТАСДИК ростгу доштан ва
рост пиндоштан; ва ба истилохи 
мантик тасаввур бо хукм бошад, 
чунончи гуй: Зайд нависандааст ё 
нависанда нест.

ТАСОДУК о-11-" бо якдигар ростй 
нумудан дар дустй ва сухан (аз 
«М унтахаб») .

ТАСОДУМ fiUJ ба хам вокуфтан; ва 
ба хиндй дхакка гуянд; ва гохе 
м ур о д  аз он анбух бошад.

ТАСМИМ холис кардан ва ус-
тувс-р кардан (аз «Мунтахаб»).

ТАСНИч» НИХ.ОДАН ба
маънии бухтон кардан (аз «Шар.\и 
касоиди Хоконй»).

ТАСДЕЪА зиёдати хо дар
охири ин лафз галат аст ва са\ех 
тасдеъ аст бидуни хо (аз «Ба.\ори 
Ачам»); факир муаллиф гуяд, кн 
агар дар охири лафзи тасдеьа тон 
фавконй, ки аз чихати вакф хо шу- 
дааст барои маррат карор дп.чанд 
ва ба маънии як  бор дарди c a p  до
дан, эй як бор таклиф додан мус
таъмал нумоянд, дуруст башад (ва 
ин мустафод аст аз «Фусули Ак- 
барй»),

ТАСФИЯ соф кардан ва пок
нумудан.

ТАСАДДЙ бар вазни тасаллй;
пеш омадан (аз «Мунтахаб» ва 
«Сурох»).

ТАСОБЙ амрадпарастй.

Фасли той фавконй маъа 
зоди муъчама

ТАЗЪИФИ БУЮТИ Ш АТРАНН^-^ '
- дучанд гардонидани хо- 

нахои шатранч, яъне дар хар хонаи 
шатранч дучанд кардани аъдоди 
чизе аз аъдоди хонае, ки болои 
уст, масалан агар дар хонаи аввал 
як  биринч ниханд, дар хонаи дув 
вум ду  биринч ниханд ва дар хо
наи севвум чахор биринч ва дар 
хонаи чахорум хашт биринч ва дар 
хонаи панчум шонздах биринч ва 
дар хонаи шашум сию ду биринч 
ниханд, ало хазалкиёс то хонаи 
шасту чахорум. Бидон ки маротиби



аъдод ин аст: лкан, дахан, сайян, 
сахсан, дах  сахсан, лакхан, дах  
лакхан, круран, дах  круран, ара- 
бан, дах арабан, кхарбан, дах  
кхарбан, найлан, дах  найлан, пада- 
ман, д ах  падаман, санкхан, дах 
санкхан, махо санкхан. Пас аъдоди 
биринчи хонаи шасту чахоруми 
шатранч билиттифок ин аст: нава- 
ду  ду  санкхан, бисту се падам, сию 
хафт найл, бист кхарб, сию шаш 
араб, хаштоду панч крур, чихилу 
хафт лакх, хафтоду панч хазору 
хаштсаду хашт биринч. Ва аъдоди 
биринчи чамъи аъдоди кулли хо- 
нахои шатранч аз хонаи аввал то 
хонаи шасту чахорум ин аст: як  
махо санкх, хаштоду чахор санкх, 
чихилу шаш падам, хафтоду чахор 
найл, чихил кхарб, хафтоду се 
араб, хафтод крур, наваду панч 
лакх, панчоху як  хазору шашсаду 
понздах биринч. Чун ин хама би- 
ринчро вазн карда манхои пахта 
сохтам ин шуд: хаштоду се кхарб, 
хафтоду хашт араб, хафтоду нух 
крур, чахор хазору чахорсаду дах 
ман шуд. Ва бокимонд нух осор, се 
моша, хафт сурх ва хафт биринч. 
Ва бидон ки дар ин вазни хар ман 
чихил осор пахта ва хар осор ба 
вазни хаштод рупия ва хар рупия 
дах  моша ва шаш сурх ва хар мо
ша хашт сурх ва хар сурх хашт 
биринч ва биринч вазни як  рупия, 
шашсаду хаштоду хашт мешавад. 
Ва рупияхои як  ман пахта сехазо- 
ру дусад ; ва хосили зарби он дар 
як  ман пахта д у  круру бист лакху 
шонздах хазору дусаду  хаштод 
шуд. Ва агар хама биринчи тазъи- 
фи буюти шатранчро касе крури 
мани пахта хар руз вазн кунад, 
дар духазору сесаду бисту хафт со- 
л у  панч моху нух руз вазн карда 
шавад ва чахор хазору чахорсаду 
дах ману нух осору се мошаву 
хафт сурху хафт биринч бокй мо
над, валлоху аълам биссавоб.

ТАЗОД(Д) >ИЗ бо хамдигар зид бу
дан ва бо хамдигар душманй кар
дан (аз «Канз»),

ТАЗАЧДУР j * *  бар вазни тахайюр; 
дилтангй ва беором шудан аз Fan 
(аз «Мунтахаб»),

ТАЗЙИЪ ctj-aj бар вазни тарчех; ба
маънии зоеъ кардан.

ТАЗАРРУЪ зорй кардан (аз t
«Мунтахаб» ва «Канз»).

ТАЗЪИФ дучанд гардонидан
(аз «Мунтахаб»).

ТАЗОЮК о i 1"*' бар хамдигар танг 
шудан ва дар як  чо гунчидан (аз 
«М унтахаб») .

ТАЗАРРАМ (j** сигаи амр ба маъ
нии оташ барафруз; аз боби тафаъ- 
ул.

ТАЗМИН o r* "  пазиронидан ва зо- 
мин гардонидан касеро ва дар па- 
нохи худ овардан; ва даровардани 
шеърй машхури дигареро дар шеъ- 
ри худ ва чизеро дар миён ниходан 
(аз «Мунтахаб»).

Фасли той фавконй маъа 
той мухмала

ТАТАЙЮБ хушбудор кардан ва 
хушбудор шудан.

ТАТЙИБ бар вазни тафъил;
хушбу кардан ва пок кардан ва 
хуш кардан (аз «Канз»).

ТАТХ.ИР пок кардан (аз «Мун
тахаб»),

ТАТАВВУЪ £j 1» фармон бурдан ва 
он чи бар худ лозим набошад ба 
чо овардан, яъне мустахабот ва на- 
вофил (аз «Кашф» ва «Мунтахаб» 
ва «Канз»),

ТАТАРРУК oj >̂ рох кардан ва рох 
ёфтан ва шикаста шудан (аз «Мун
тахаб» ва гайри он).

ТАТОВУЛ JjtW гарданкашй ва т а 
каббур (аз «Мунтахаб» ва «Канз» 
ва «Сурох»); ва м уродан  ба маъ
нии зулм мустаъмал мешавад. Ва 
дар «Хиёбон» навишта, ки татовул 
ба маънии дароздастй ва киноя  а з  
зулму тааддй.

ТАТВИЛ J j j AJ дароз кардан.

ТАТФИЯ бар вазни тасфия; ми-
рондан ва сард кардани оташ.

Фасли той фавконй маъа 
зои муъчама

ТАЗОХ.УР бо хам пуштй додан 
ва мададгорй кардан.

ТАЗЛИЛ соя андохтан ва соя-
дорй (аз «Мунтахаб» ва гайри он).
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ТАЗАЛЛУМ fW' фарьёд кардан ва 
нолидан аз бедоди касе (аз «Мун
тахаб» ва «Канз»).

Фасли той фавконй маъа 
айни мухмала

ТААДДО li*" ба маънии зулм; ва дар 
асл ин лафз тааддй (ба ёи тахто
нй) аст, магар форсиён ба тасарру- 
фи худ аксар ёи алфози ин вазнро 
бидуни коидаи арабй ба алиф ба
дал нумоянд, чунончи: таманнй ва 
таваллй ва тачаллй ва тамошй 
((У"*1! ц ^ ^ ) - р о  тавалло
ва тачалло ва таманно ва тамошо 
( I U 1 Му, Ы*;, l i l J )  хонанд. Ва 
ин навъе аз тафрис аст.

ТАОЛО ба маънии баланд шуд; 
ва ин сигаи мозии маълум аст аз 
боби тафоъул, ки аксари исми ило- 
хиро хол вокеъ мешавад, чунончи: 
худой таоло ва хак  таоло, яъне 
бартар аст худо.

ТААССУБ v 1-11"  химоят кардан ва 
ёрй додан ва пуштй кардан ва хе- 
шовандй кардан (аз «Кашф» ва 
«Канз» ва «Муайид» ва «Мунта
хаб» ва «Латоиф»),

ТАЪАБ v "  ранч ва мондагй (аз 
«М унтахаб») .

ТАОКУБ V 51"  Дар паси гурехта да- 
видан.

ТААЗЗУБ v ”*" теззабонй (аз «Мун
тахаб»).

ТАЪЙИНОТ o lU - J  бар вазни тах,- 
кикот; чамъи  таъйин; ва форсиён 
ба маънии мутаайин истеъмол к у 
нанд ва ин мачоз  аст (аз «Бахори 
Ачам»).

ТАЪЗИЯТ мотампурсй кардан
(аз «Мунтахаб»).

ТААННУТ бар вазни тасарруф; 
айби касе чустан ва бадгуи (аз 
«Мунтахаб» ва «Канз» ва «Хиё
бон»).

ТАЪДОД шумор кардан; ва
_ хамчунин тазкор ва  такрор (низ ба 

фатх); ва хеч масдар бар вазни 
тифъол (билкаср) наёмада, магар 
ду, яке тибьён, дуввум тилкоъ.

ТАЪКИД a-bJ пушида сухан гуф
тан, чунонки нек натавон дарёфт;

ва бисьёр гирех задан; ва ба исти
лохи илми маонй такдим ва таъхир 
кардани алфоз ба чихати риояти 
вазн; ва дар «Мусталахот» навиш
та, ки таъкид ду  кием аст: маъна- 
ви ва лафзй. Маънавй он аст, ка- 
ломе ки гайри зохируддалолот бо
шад бар маънии максуд аз чихати 
адами интиколи зехн аз маънни 
лугавй ба суи маънии максуди му- 
такаллим, бинобар зикри лавозими 
баъида ба хиётати васоити касира 
бо васфй интифои кароин; ва лаф
зй он аст каломе ки далолати зо
хир надорад бар маънии максуд аз 
чихати такдим ё таъхири алфоз ё 
сабабе дигар аз хазф ва амсоли он, 
ки мучиби душвории фахми маънй 
бошад. Ва нн ду  кием аз маойиби 
фасохат ва балогат аст. Ва баъзе 
навишта, ки лафзй айб аст ва маъ
навй хунар, мисоли таъкиди лафзй, 
мисраъ:

Чун биронй, мекунам афрону зорй,
з-ин дарам...

мисоли таъкиди маънавй, байт:
Аз он су хазору аз ин су хазор,
Чу бо хам зада гашта дахеад хазор.

ТАЪДИД шумор кардан.
ТААННУД ^  инод кардан ва сите- 

за кардан.
ТААХХУД *4" саранчоми кори касг  

ба зиммаи худ гирифтан ва зоминй 
кардан (аз «Канз»).

ТААББУД ^  бандагй кардан ва 
ибодат кардан (аз «Шамсй» ва 
«Канз»).

ТААВВУД бар вазни тасарруф; 
одат гирифтан ва хугир шудан (аз 
«Канз»).

ТАЪВИЗ панох додан ва дар
панох овардан (аз «Мунтахаб»); аа 
мачозан  ба маънии он чи аз адъия 
ё аъдоди асмои илохй навишта дар 
гулу ва бозу банданд ба чихати 
панох додан аз балиёт.

ТАЪЗИР л 'у* камтар аз хад задан ; 
ва акалли дарачаи хад чихил дар- 
ра аст; ва баъзе гуфта сиёсат кар
дан касеро он микдор, ки маслаха- 
ти вакт бошад (аз «Мунтахаб» ва 
«Кашф» ва «Канз»).

ТААССУР .г—' душворй (аз «Мунта
хаб»),
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Т А Ы И Р  хушбу кардан (аз
«Мунтахаб»),

ТАЪЙИР сарзаниш (аз «Мун
тахаб»),

ТААТТУР хушбу шудан (аз
«Мунтахаб»),

ТАЪБИР баён кардан ва баён
нумудани маънии хоб; ба лафзи 
кардан  ва ниходан  ва рон дан  ва 
рафтан ва з а да н  мустаъмал (аз 
«Бахори Ачам»),

ТААЗЗУР j i i"  душвор шудани кор 
ва узр ва хуччат овардан (аз 
«Мунтахаб» ва «Сурох»)-

ТАЪРИС ix t j*  ба охири шаб фуруд 
омадани мусофир (аз «Латоиф»),

ТААЙЮШ бар вазни тасарруф;
асбоби маишат сохтан (аз «Мунта
хаб»),

ТААТТУШ бар вазни тасарруф; 
ба маънии ташнагй ва ташна шу
дан.

ТАЪРИШ J - бар тахт ё бар кушк 
бурдан ва cap бардоштан ва дахан 
боз кардани хар (аз «Латоиф»).

ТАЪРИЗ ба киноя сухан гуф
тан ва пеш овардан (аз «Мунта
хаб»).

ТААРРУЗ пеш омадан касеро
(аз «М унтахаб»); ва ба чизе дар- 
пардохтан (аз «Канз»).

ТААТТУФ мехрубонй кардан
(аз «Мунтахаб»),

ТААССУФ берох рафтан (аз
«Мунтахаб»),

ТААФФУФ пархезгорй ва пор-
сой (аз «Латоиф» ва «Мунтахаб»),

ТАОРУФ o jL J якдигарро шинохтан 
ва каломи рузмарра.

ТАОТУФ бо хам мехрубонй
кардан.

ТААННУФ сарзаниш кардан ва 
дуруштй ва ситам нумудан (аз 
«Мунтахаб»).

ТААРРУФ j j " '  бар вазни такаллуф; 
ба маънии шинохтан.

ТАЪВИК боздоштан ва дар
банд кардан; ва дар китобе навиш
та, ки таъвик манъ сохтан ва боз
доштан ва дар даранг афгандан;

муштак аз авк (билфатх), ки ба 
маънии боздоштан аст.

ТАЪЛИК овехтан чизеро (аз
«Мунтахаб»),

ТАЪМИК o r "  дур андешидан дар 
коре ва гавр кардан ва магок кар
дан (аз «Мунтахаб» ва Faflpa).

ТААММУК сг*" гавр кардан ва ба 
кунхи чизе расидан (аз «Мунта
хаб»).

ТАОНУК ь»**" багалгир шудан.
ТАЪДИЛ баробар кардан чизе

ро ба чизе ва росту дуруст, кардан 
(аз «Мунтахаб»).

ТАЪЧИЛ Jr?~‘ шитоб кардан дар 
коре пеш аз вакти он; ва ин маз
мум аст.

ТАЪТИЛ бекор кардан касеро
(аз «Мунтахаб»).

ТААТТУЛ бекор мондан.
ТААЛЛУЛ J1" иллат ангехтан ва са- 

баб пурсидан; ва маънии таъхир 
ва бахоначуй аз он мурод бошад 
(аз «К ан з» ) ; ва дар китобе навиш
та, ки тааллул хуччат ангехтан. 
Чун хуччат боиси даранг ва таъ 
хир мешавад, лихозо м ауо зан  ба 
маънии даранг ва таъхир мустаъ
мал мешавад; ва ба истилохи атиб
бо андак-андак хурдан чизеро.

ТААККУЛ J 1"  фикр нумудан дар 
коре.

ТАОЛ J 1"  ба маънии биё (аз «Лато
иф»).

ТАЪМИЛ J r " “ амал додан (аз «С у
рох») ■

ТАЪМИМ гг*" ом ва шомил гардо
нидан чизеро (аз «Мунтахаб»).

ТАЪЛИМ i*?1"  касеро чизе омухтан; 
форсиён ба маънии лозим низ 
овардаанд, Чомй гуяд, байт:

Гурухе дид гирдогирди Юсуф,
Пайи таълими дин шогирди Юсуф.

ба лафзи фармудан  ва гуфтан ва 
д о д а н  ва кардан  ва бофтан ва ги 
рифтан мустаъмал (аз «Бахори 
Ачам»).

ТААЛЛУМ (*•>" аз касе омухтан; ва 
ба фатхи аввал ва сонй ва ломи 
мушаддади мафтух (яъне таал-
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лам)* дар ин сурат сигаи амр аст, 
ба маънии биёмуз; аз боби тафаъ- 
ал.

ТААТТУМ г "  даранг ва таъхир кар
дан (аз «Сурох.»).

ТААССУМ г-"' тамаъ доштан.

ТААШШУМ г "" сахт пир шудан ва 
хушк шудан.

ТАЪЙИН бар вазни тахкик;
муайян кардан ва махсус нумудан 
чизеро аз миёни чизхо; магар фор
сиён як ё-ро барои тахфиф хазф 
нумоянд ва ин навъе аз тафрис бо
шад.

ТАЪДИЛИ АРКОН ба ис
тилохи фикх ба охистагй росту ду- 
руст адо кардани рукуъу сучуд ва 
райра.

ТААФФУН ганда шудан ва бад- 
бу шудан; ва мачозан  ба маънии 
бадбуй.

ТАОВУН бо хам мададгории
якдигар кардан.

ТААЙЮН ^  махсус шудани чизе 
аз миёни чизхо (аз «М унтахаб»); 
ва гохе м урод  а з  хастй ва вучуд 
низ бошад.

ТАЪБИЯ Дар «Сурох» ба маъ
нии оростан; ва дар «Мунтахаб» ба 
маънии пинхон кардан ва пушидан 
чизеро; ва дар «Хиёбон» навишта, 
ки таъбия ба маънии оростан ва ба 
маънии сохтани чизе, ки кадре га- 
риб нумояд.

ТАЪДИЯ Ч1*" гузаронидан; ва феъ- 
ли лозимро мутааддй кардан (аз 
«М унтахаб») .

ТАЪМИЯ V "  иобино кардан ва пу
шидан чизеро; ва ба маънии муам 
мо гуфтан; аз маънии аввал ва со
нй мачоз  аст (аз «Мунтахаб» ва 
«Канз»),

ТААДДЙ !J тачовуз кардан аз 
хадди худ; ва мачозан  ба маънии 
ситам ва зулм ояд (аз «Мунтахаб» 
ва «Канз» ва райра).

ТАЪЛИМЙ тасмае, ки бар са
ри личоми асп бошад.

Фасли той фавконй маъа 
гайни муъчама

ТАРАЛЛУБ v-1"  галаба кардан ва 
чира шудан.

ТАРЙИР бар вазни ташриф; бар
вазни факир, магар форсиён як  
ё-ро барои тахфиф хазф кунанд ва 
ин навъе аз тафрис аст. Ва ба лаф
зи д о д а н  ва кар дан  мустаъмал (аз 
«Чароги хидоят» ва «Бахори 
Ачам»),

TAFOP j l "  ба маънии ташти гилй 
(аз «Бурхон»),

ТИРЛИС u-r1"  номи шахр, ки дорул- 
мулки Арман аст (аз «Шархи Си- 
кандарнома»-и Хони Орзу); ва дар 
«Рисолаи муарработ» Тафлис (бил
фатх ва фо) м уарраби  Типлис на
вишта . 2

ТУРЛУК 1У "  ба маънии сардор (аз 
луготи туркй навишта ш уд) ; ва но
ми подшохе.

ТАРОФУЛ ба лафзи доштан ва 
кардан ва задан мустаъмал аст (аз 
«Бахори Ачам»),

ТАРОБУН сн1" якдигареро дар зиёя 
афгандан ва ба зиён якдигарро фи- 
рефтан ва гохе тачрид нумуда ба 
маънии зиёнкорй ва зиёнзада шу
дан; ва чун зиёнкориро афсус ло
зим аст, мачозан  ба маънии афсус 
хонанд (аз «Мунтахаб» ва «Хиё— 
бон»).

ТАРЗИЯ хуриш додан ва пар-
вардан (аз «Мунтахаб»).

ТАРОЙ y l t "  ба туркй бародари мо- 
дарро гуянд, ки ба хиндй мамун 
номанд (аз луготи туркй навишта 
шуд).

ТАРАШЙ ба маънии пушидан
ва раш овардан.

Фасли той фавконй маъа фо

ТАФТ гарм ва сухта ва разаб- 
нок; ва мачозан  ба маънии муфлис 
низ омада; ва номи чое аз музофо- 
ти Язд; ва сабаде! ки барои нихо- 
дани гул ва мева созанд (аз «Мус
талахот» ва «Сироч» ва «Лугати 
Бобо»),

ТАФОВУТ ^>jUJ ба маънии дурии 
миёни ду  чиз (аз «Комус» ва «Су-
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рох» ва «М унтахаб»); ва ин хило-
* фи киёс махсус ба хамин лафз аст.

ТАФАТТУТ бар вазни тасарруф; 
реза-реза шудан (аз «Канз»).

ТАФАС ^  бурут ва нохун ва муи 
багал ва муи сарро тарошидан ва 
русл кардан дар рузхои хач ва 
рамй ва нахр ва гайра (аз «Сурох» 
ва «Канз» ва «Мунтахаб»).

ТАФАРРУЧ, НУ* ба маънии кушоиш 
ёфтан ва аз тангиву душворй бе- 
рун омадан ва хушхолй; ва дар ис- 
теъмоли форсй мацозан  ба маънии 
сайру тамошо (аз «Мунтахаб» ва 
«Латоиф» ва «М адор»); ва дар 
«Хиёбон» навишта, ки тафарруч 
дар лугат ба маънии кушодагй ги
рифтан аст; ва форсиён аксар ба 
маънии сайру тамошо истеъмол к у 
нанд, чаро ки сайр мучиби кушода
гй гнрифтани хотири тангдилон аст.

ТУФФОХ ба маънии себ, ки ме- 
ваи маъруф аст.

ТАФЗЕХ, фазихат ва расво кар
дан. t

ТАФСЕХ сг - * 7 ба маънии фарох кар
дан ва фарохй (аз «Шамсй» ва 
«Канз»).

ТАФАККУД гумшударо бозчус- 
тан ва пурсиш нумудан; ва мачо- 
з а н  ба маънии дилчуй ва мехрубо
нй ва гамхорй (аз «Мунтахаб» ва 
«Шамсй» ва «Хиёбон»),

ТАФАРРУД ягона шудан ва хил- 
ват гузидан; ва номи рисолае аз 
Яъкуби Тарсо.

ТАФРИД ягона кардан ва тан-
хо мондан (аз «Мунтахаб»).

ТАФНИД ба маънии накухидан 
ва касеро ба заъфи раъй ва дурур 
нисбат кардан (аз «Мунтахаб»),

ТАФАРРУР j j "  гурехтаи ва тарси- 
дан ва пархезгорй.

ТАФАРРУС дарёфтан чизеро
дар аввали назар ба аломот ва 
осор (аз «Мунтахаб» ва «Канз»),

ТАФЛИС м уарраби  Тиблис, но
ми шахр, ки дорулмулки Арман 
аст .3

ТАСИШ багоят гармй.

ТАФТИШ ковидан ва кандидан
ва чустучу кардан (аз «Мунта
хаб»).

ТАФАХХУС и**" ковидан (аз «Мун
тахаб»).

ТАФВИЗ иЧу* супурдан ва бозгу- 
зоштан кори худро ба касе ё ба 
худо.

ТАФРИТ Ь у ;  кутохй ва камй кар
дан дар коре ва зоеъ кардан (аз 
«Мунтахаб»),

ТАФАСТУТ ахмак шудан ва
хазьён ва инкори хакоик кардан ва 
суфастой шудан (аз «Латоиф»).

ТАФАЧДУЪ £** дардманд шудан 
(аз «Мунтахаб»).

ТАФЗЕЪ тарсонидан.
ТАФАЛСУФ ui-U: ба маънии хикмат.
ТАФ е й  бухор ва гармй; ва биззам 

(яъне туф)* оби дахон андохтан 
(аз «Сироч» ва «Бурхон» ва «Ч а 
хонгирй»); ва дар «Бахори Ачам» 
навишта, ки туф оби дахон ва ба 
лафзи афгандан  ва за д а н  ва кар 
д а н  мустаъмал.

ТАФАВВУК Oj "  бартарй нумудан 
(аз «Мунтахаб» ва «Канз»),

ТАФОРИК чудо нумуданхо ва 
тафрика карданхо; ва ин чамъи  
тафрик аст.

ТАФТИК пора кардан ва кушо
дан (аз «Латоиф» ва «М унтахаб»).

ТУФАК ва ТУФАНГ j  ^  ба
маънии бундук; лафзи аввал му- 
баддали тупак, ки тасгир ва тахфи- 
фи туп аст ва лафзи дуввум м у
раккаб аз туф, ки мубаддал ва 
мухаффафи  туп аст ва анг калимаи 
нисбат ва ташбех, чунонки дар jfi/- 
иганг ва ди ран г  ва буянг\  ба лафзи 
андохтан  ва афгандан  ва ca p  д о д а н  
ва хур дан  мустаъмал аст, на ба 
лафзи гузоштанi (аз «Бахори 
Ачам»),

ТАФОСУЛ J -И; аз хам чудо нуму
дан ва фарк нумудан.

ТАФОЗУЛ аз хамдигар афзуи
омадан.

ТАФАЪУЛ J j *1  фоли нек задан ва 
шугуни нек гирифтан (аз «Мунта
хаб» ва гайра).
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ТАФАРРУК.И ИТТИСОЛ J l -Л о>"
ба истилохи табибон ба маънии 
захм ва чировдт.

ТАФХИМ f-AB бузург кардан (аз 
«Мунтахаб» ва «Кашф»),

ТАФХ.ИМ сиёх кардан ва дар
торикии шаб сайр кардан (аз «Л а 
тоиф») .

ТАФАННУН гуна-гуна шудан ва 
шох дар шох шудан.

ТАФСИДАН гарм шудан (аз
«Бурхон» ва «Лугати Бобо»),

ТАФСОН uiLjj багоят гарм (аз «Ч а
хонгирй»),

ТАФТОН он чи аз офтоб ё аз
оташ гарм шуда бошад; ва кисме 
аз нон, ки онро ба хиндй паратха 
гуянд (аз «Мусталахот» ва гайра).

ТУФУ j *  ба маънии туф, яъне оби 
дахон (аз «Чавохир-ул-хуруф»).

ТАФТА « а  сахт гармшуда (аз «С у
рурй» ва «Бурхон» ва «Мадор»).

ТАФТ ИДА «а—а  он чи аз офтоб ва 
оташ гарм шуда бошад.

ТАФРИКД ба маънии фарк кар
дани миёни ду чиз ё чанд чиз.

ТАФЕХ, ■'* ба маънии чизе, ки хеч 
маза надошта бошад, мисли хиёр 
ва каду  (аз се шурухи «Нисоб» ва 
«Сурурй»).

ТАФАККУХ, * £  мева хурдан.
т а ф с и Д а багоят гармшуда

(аз «Бурхон»).
ТАФАССЙ ц "  бар вазни тараккй; 

ба маънии аз тангй ва душвори 
халосй ёфтан (аз «Мунтахаб» ва 
«Канз»),

Фасли той фавконй маъа коф

ТУК.0 I*1  пархезгорй (аз «Латоиф» 
ва «Мунтахаб»).

ТАК.ЛИБ баргардонидан ва боз- 
гуна кардан; ва бадал кардан хар- 
феро ба харфе.

ТАК.ОЛИБ бозгуна гаштанхо
ва инкилобот ва гардишхои замона.

ТАК.АЛЛУБ v 1"  бисьёр гардидан ва 
гардиш.

ТАК.РИБ наздик гардонидан;
ва ба истилох рондани сухан ба 
вачхе, ки мусталзими матлуб бо
шад.

ТАК.ЙИД бар вазни тафъил; ба 
маънии кайд кардан ва банд нуму
дан (аз «Мунтахаб»),

ТАК.АЙЮД ^  бар вазни таваллуд; 
касоне ки ба фатхи ёи тахтонй 
(яъне такайяд)*  хонанд, хатост.

ТАК.АЛЛУД uJSJ бар гардани худ ко
ре гирифтан ва пайрави ва таах- 
худ.

ТАК.ОУД аз кардани коре боз- 
нишастан ва аз коре бозмондан (аз 
«Кашф» ва «Канз»),

ТАКЛИД гарданбанд дар гар-
дан андохтан ва кор ба ухдаи касе 
сохтан ва бар гардани худ кор биг- 
рифтан; ва мачозан  ба маънии пай- 
равиц касе бе дарёфти хакикати он 
(аз «Мунтахаб» ва «Шамсй» ва 
«Фарханги Хусайнй» ва «Зубдат-ул- 
фавоид»),

ТАКАЗЗУР палид доштан (аз
«Латоиф»).

ТАКАТТУР y S  тангй кардан дар на- 
факаи иёл.

ТАКС ИР кутох кардан ва сустй 
ва кутохй кардан дар коре (аз 
«Мунтахаб»).

ТАКРИР У./*" сухан гуфтан ва карор 
додан ва ба икрор овардан (аз 
«Мунтахаб» ва «Бахори Ачам»),

ТАКАРРУР j >‘ карор гирифтан (аз 
«Мунтахаб»).

ТАКШИР пуст дур кардан аз
хубуб ва мева ва гайра.

ТАКОТУР >1* паёпай катра чакидан 
(аз «Мунтахаб»).

ТАКАДДУС пок кардан ва пок 
шудан (аз «Мунтахаб» ва «Канз»).

ТАКДИС покиза кардан ва 6 - 1

покй мансуб кардан (аз «Сурох»).

ТАКТЕЪИ ЛИБОС && перо-
иш ва ороиши либос.

ТАКДИМАТУЛЧАЙШ W S  ба
маънии пешвоии лашкар (аз «Шам
сй»); агарчи такдимат масдар аст, 
ба маънии пеш кардан, магар дар
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нн чо барои муболага ба маънии 
мафъул омада, аз кабили «зайд ва 
адл».

ТАКДЛЛУС барчастаии чизе ва 
боло часта шудани чома ва лаб 
дархам кашида шудан (аз «Канз»),

ТАК,РЕЪ j j j i '  бад гуфтан ва мало- 
мат кардан ва куфтан ва баргаш- 
тан аз пахлу ба пахлу ва бекарорй 
(аз «Латоиф» ва «Мунтахаб» ва 
«Кашф» ва «Сурох»),

ТАКОТУЪ j-bU; бо хам катъ нуму
дан якдигариро.

ТАКАДДУМИ БИШШАРАФ
Ciji 1Ь такаддуми пеш будани шайъс 
бар шайъе сони. Бидон ки такад- 
дум бар панч навъ аст: аввал та 
каддуми билмакон, чунончи т ак ад 
думи имом бар муктадо ва инро 
такаддуми биррутбат низ номанд; 
дуввум такаддуми биззамон, чунон
чи такаддуми Одам алайхиссалом 
бар Мухаммад Мустафо саллалло- 
ху алайхи ва олихи ва саллама; 
севвум такаддуми бишшараф, чу
нончи такаддуми Мухаммад Мус
тафо саллаллоху алайхи ва олихи 
ва саллама бар Одам алайхисса
лом; чахорум такаддуми билъил- 
лат, чунончи такаддуми харакати 
даст бар харакати калид; панчум 
такаддуми биттабъ ва он будани 
шайъе мукаддам ба хайсияте, ки 
мухточ бошад ба тарафи у мута- 
аххир ва набувад мутакаддуми ил- 
лати томма барои мутааххир, чу
нончи такаддуми вузу бар салот ва 
такаддуми вохид бар иснайн.

ТАКАШШУФ ба куввати андак 
ва чомаи дурушту чиркин зист кар
дан ва ба маънии дарвешй мустаъ
мал; ва такашшуфи чилд иборат аз 
тирагй ва хушунати чилд (аз 
«Мунтахаб» ва «Х,удуд-ул-амроз»),

ТУКМОК мехкуб, ки баъзе мар- 
думони Х,инд онро мехчу гуянд (аз 
«Мусталахот» ва луготи туркй).

ТАКБИЛ Jr?"  бусидан ва чизеро бу
са додан (аз «Канз»).

ТАКАББУЛ пазируфтан ва к а 
бул кардан (аз «Мунтахаб»).

ТАКОТУЛ J ' l i ;  якдигарро куштан.
ТАКЛИЛ кам кардан ва андак 

нумудан.

ТАКАЛКУЛ ба маънии бекаро
рй ва андух ва овоз кардани суро- 
хй (аз «Кашф» ва «Сурох»),

ТАКВИМ кимат кардан ва рост 
нумудан ва хисоби яксолаи мунач- 
чимон ва он вараке чанд бошад, ки 
дар он харакот ва ахволи кавокиби 
сайёра сабт нумоянд; Bai ба маънии 
коим кардани чизе; ва ба маънии 
сураг  низ (аз «Кашф» ва «Мунта
хаб» ва «Шамсй» ва чанд шурух).

та к с  им а - х  бахш кардан ва паро- 
ганда кардан ва неку кардан (аз 
«М унтахаб»); ва номи санъатест, 
ки шоир дар мисраъ чанд чизро 
зикр кунад, баъдаху чанд чизи ди
гар зикр нумояд, ки ба онхо хар 
вохид тааллук дорад.

ТАКАДДУМ пеш шудан; ва ба 
фатхи доли мушаддад (яъне такад- 
дам )*  сигаи амр аст аз хамин боб, 
ба маънии пеш шав!

ТАКДИМА w i J  бар вазни такмила 
ва тасфия; пеш кардан ва дар пеш 
шудан (аз «Мунтахаб» ва «Канз»);  
магар ба маънии мафъул ояд ва ба 
маънии мукаддима ва пешво мус
таъмал мешавад; ва ба истилох за 
ре, ки пеш аз кор ба коргар ди- 
ханд; ва дар форсй пешдод гуянд 
(аз «Мусталахот» ва «Бахори 
Ачам»),

ТАКАЗЗЙ у "  бар вазни тараккй; 
охир омадани муддат (аз «Канз»).

ТАКИЙ бар вазни фаъил; ба
маънии тарсанда аз худо; ва ма- 
чо зан  ба маънии пархезгор мус
таъмал (аз «Шархи Нисоб» аз 
Мавлоно Юсуф ибни Монеъ).

ТАКВО дар ин чо ин лафз ба
рои риояти расмулхат навишта 
шуд; ба маънии тарсидан ва пар- 
хезгорй (аз «Канз» ва «М унтахаб») .

ТАКОВЙ с к у в в а т  додан; ва ба 
истилохи уммол заре, ки ба музо- 
реъони нодор диханд барои дурус- 
тии кори зироат.

Фасли той фавконй маъа 
кофи арабй ва форсй

ТАГУТО lb*® ба маънии давидан 
ба пои худ ва давонидани асп, чи 
таг ба маънии давидан ба пои худ
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ва то мухаффафи тоз аст, ба маъ
нии давонидани асп (аз «Сироч»).

ТАКАРРУЧ ZjZ  мутагайир шудани 
лавн ва бую мазаи таом ё чизе ди
гар; ва ин масдари чаълист аз ка- 
рач, ки м уарраби  кара бошад ва 
кара (ба фатхатайн) сабзй ё мисли 
пунба чизе ки дар айёми барсот 
бар ачор ва гайра_ пайдо ояд, ба 
хиндй пхапхундй гуянд (ин чо ка 
ра магор ва пупанак аст, ки бар 
руи нон ва сабзавоти дар сирко 
хобондашуда пайдо мешавад; та- 
карруч магор бастан, пупанак кар
дан аст)*.

ТАКОСУР афзун шудан ва ба 
маънии бисьёрй ва афзунй мустаъ
мал.

ТАКСИР бисьёр кардан (аз
«Мунтахаб»); ва ба истилохи илми 
хисоб зарб кардан ду  ададро, ки 
бо хам баробар набошанд, чунончи 
хафтро дар нух зарб кардан.

ТАКАССУР бисьёр шудан (аз
«Мунтахаб»),

ТАКСИР бисьёр шикастан чизе
ро; ва ба истилохи таъвизнависон 
таксим кардани аъдоди исмро бар 
хонахои таъвиз ба нахче, ки аз хар 
тараф шумор баробар уфтад.

ТАКАССУР шикаста шудан (ач 
«Мунтахаб»),

ТАКРИР' ва ТАКРОР бор-
бор гардонидан ва борхо бозома- 
дани чизе (аз «Мунтахаб»)..

ТАКФИР каффорат додан ва
касеро кофир хондан ва пушидан; 
ва сохиби «Магриб» гуфта, ки так- 
фир ба маънии кофир хондан ри- 
воят нашуда; ва сохиби «Комус» 
низ наёварда, аммо дар кутуби 
бисьёр мустаъмал кардаанд (аз 
«Мунтахаб»),

ТАГОВАР j j lC  ба маънии аспи тез- 
рав; ва ин мураккаб аст аз таг, ки 
ба маънии давидан бошад ва аз 
лафзи овар, ки сигаи амр аст (аз 
«Бурхон» ва «Чавохир-ул-хуруф»).

ТАКАШ номи подшохи туркон 
(аз «Бурхон»); ва дар «Мадор» ба 
касратайн (яъне тикиш)*.

ТАКАРРУЪ f.J5 3  бар вазни тах,ам- 
мул; ба маънии вузу  кардан; ва ин 
маъхуз аз акореъ аст, ки ба маъ

нии пойча бошад. Чун дар вузу  
дасту пой шуянд, лихозо такарруъ 
гуфтанд (аз «Шархи Нисоб»-и 
Юсуф ибни Монеъ).

ТАКАЛЛУФ оОС бар худ ранч ни
ходан ва аз худ чизе нумудан, ки 
он дар у набошад (аз «Мунтахаб»).

ТАКЛИФ касеро дар ранч ан-
дохтан ва кор фармудан касеро, ки 
ба андозаи токати у набошад (аз 
«Мунтахаб» ва райри он); ва дар 
«Бахори Ачам» навишта, ки форси
ён ба маънии мутлак кор фарму
дан оранд ва ба лафзи кардан  мус
таъмал. Пас таклифоти шаръия би- 
нобар машхур аз кисми пасин аст.

ТАКАЙЮФ бар вазни тасарруф; 
чигунагй донистан.

ТАКОСУФ ситабр ва рализ шу
дан ва фарохам омадан (аз «Су
рох»).

ТА КС И Ф ситабр ва рализ гар
донидан ва фарохам овардан (аэ 
«Сурох»).

ТАГ ба маънии каъри чох ва тах 
ва пойин ва бун, чун; тахи хавз ва 
буни чох ва умк; ва ба маънии д а 
видан; ва ин лафз ба кофи арабй 
низ омадааст (аз «Бурхон» ва «М у
айид»); ва дар «Сироч-ул-лугот» 
навишта, ки лафзи таг ба кофи 
форсй сахех аст; ва он чи «Суру
рй» ва «Бурхон» ба кофи арабй 
овардаанд, хатост.

ТАГАРГ ^ б а  маънии жола; ба 
Хиндй уло гуянд; ва дар «Сироч» 
навишта тагарг ба маънии оби бас
та, ки аз осмон борад. Ва баъзе ба 
маънии жола навишта; ва жола ба 
маънии шабнам низ дида шуда.

ТАКОСУЛ J - 15̂  худро кохилу суст 
нумудан.

ТАКОХ.УЛ худро кохил нуму
дан.

ТАКАФФУЛ зомин ва мутааххи- 
ди чизе шудан (аз «Мунтахаб»).

ТАКАРРАМ {jZ  сигаи амр аз такар-
рум (ки ба фатхатайн ва ташдиди 
рои мазмум) аст, масдар ба маъ 
нии бахшидан.

ТАКАЛЛАМ сираи амр аз так&л-
лум (ки ба замми лом) аст, масдар 
ба маънии сухан гуфтан.



ТАКВИН хает нумудан ва дар
вучуд овардан ва пайдо кардан (аз 
«Мунтахаб» ва «Канз»); ва асли он 
кавн (билфатх), кн ба маънии бу
дан аст.

ТАКАВВУН хает шудан ва бу
дан (аз «Мунтахаб» ва «Канз»).

ТУКЛОН ба маънин эътимод ва
таваккул (аз «Мунтахаб» ва 
«К ан з») .

ТЕГИН с**? номи подшохи Хуросоч, 
ки падари Султон Махмуд буд; ва 
дар «Латоиф» тагин (ба фатхи ав
вал) ба маънии пахлавон ва  оташ 
ва хавзи хурд.

ТАКФИН кафан пушонидан
мурдаро.

ТАГОНИДАН ба маънии аф
шондан (аз «Бахори Ачам»),

ТАГОФУ бо хамдйгар баробар
шудан (аз «Мунтахаб» ва «Канз» 
ва «Сурох»).

ТАКАЛТУ ба маънии хавгири
асп; ва ин лугати туркист; ва дар 
«МусталаЯот» навишта, ки такалту 
хавгири асп, ки онро намадзин гу 
янд; ва риш, ки ба ихтилоти сабал 
дароз шуда бошад; ва дар «Чароги 
хидоят» ба маънии намадзин ва 
риш, ки саблат дохил карда дароз 
созанд.

ТАГОПУ//ТАКОПУ у \С Ц у 1С  ба 
маънии давидани бисьёр.

ТУКМА гуи гиребон (аз «Бур
хон» ва луготи туркй), ки ба хин
дй онро гхундй гуянд; ва ба маъ
нии халкаи кучак, ки аз он гуи ги- 
ребонро бигзаронанд ва дар Хин
дустон машхур аст, зохиран дуруст 
нест.

ТАКЬЯ лафзи арабист, ба маъ
нии пушт ба чизе гузоштан; ва ба 
маънии муттако низ омада, яъне 
чизе ки бар он пушт гузоранд ва 
макони будани фукаро (аз «Чаро
ги хидоят»); ва дар «Бахори Ачам» 
навишта, ки такья болиш ва чизе 
ки бар он такья зананд; ва ин фор
сист маъхуз аз тугох бар вазни к у 
лох, ки дар арабй бад-ин маънй 
омада; ва ба мацоз  пушту панохро 
гуянд; ва макони будубоши фука
ро; ва ба маънии эътимод мацоз  
аст; ба лафзи к ардан  ва з а д а н  ва

д о д а н  ва о ва р дан  ва доштан  мус
таъмал.

ТУКЛА 4-1& номи подшохи Шероз 
(аз «Бурхон»),

ТИККА *£ ба маънии изорбанд (аз 
шархи «Нисоб» ва «Канз»),

ТАКОФЙ баробар шудан бо
хам (аз «Мунтахаб»).

ТАГОМАШЙ калимаи мурак
каб аст аз таг ва маши ва алиф 
барои иттисол аст, чунонки дар 
тагопу ва даводав. Ва пас маънии 
тагомашй ба маънии тагопу ва 
бисьёр давидан бошад. Ва чун лаф
зи таг ба маънии акиб ва пас низ 
меояд, дар нн сурат алиф барои 
ишбоъ шавад ва маънии он таокуб 
бошад, яъне дар пайи касе дави
дан.

Фасли той фавконй маъа лом

ТАЛОЛО W  ба арабй равшанй; ва 
ба маънии наъраи каландарон (аз 
«М уайид») .

ТИЛ ко ш? ба маънии тараф ва чо- 
ниб, ки мукобили ру бошад; ва чи- 
хат ва баробар ва дидор кардан 
ва дидан (аз «Сурох» ва «Мунта
хаб»).

ТИЛО ба маънии захаб, ки фор- 
сиёни арабидон ба то (^ -Ч  навиш
таанд; аз олами тапидан 
(аз «Сироч-ул-лугот»),

ТУЛБ ^  гурух ва тоифа (аз «Л а 
тоиф»).

ТАЛАХХУБ шуълазан шудани
оташ ва забона кашидани оташ.

ТАЛКИБ мулаккаб гардонидан
ва лакаб додан.

ТАЛХКУМАЙТ кумайте, ки
рангаш моил ба сиёхй бошад.

ТАЛОН шуру гавго (аз «Кашф» 
ва «Сироч» ва «Бурхон»).

ТАЛАХХУЧ г ^ ;  бар вазни тамаввуч; 
шефтагй ва хирс (аз «М унтахаб»),

ТАЛ МЕХ с ^ 7 нигохи сабук кардан 
ба суи чизе (аз «М унтахаб»); ва ба 
истилохи ахли маонй ишорат кар
дан дар калом ба кисса ё овардани 
истилохоти нучум ва мусикй ва
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райра; ё дар каломи худ овардани 
оёти Куръони манид ё аходис.

TAJIBEX, ишорат кардан ва ду- 
рахшон кардан ва равшан ва зохир 
сохтан; ва китобе дар усули фик\ 
(аз «Мунтахаб» ва «Канз»).

ТАЛ X сивои маънии маъруф ба 
маънии ранги сиёх низ меояд; ва 
дар «Мусталахот» навишта, ки талх 
маъруф аст; ва ба маънии ногувор 
ва номулоим ва ба маънии сиёх 
низ меояд; ва номи чоест, ки хаво- 
яш шадидулбурудат аст.

ТИЛМИЗ ба маънии шогирд;
ва ин муарраби  талмиз аст (ки ба 
фатх бошад; аз «Мунтахаб» ва 
«М адор») .

ТАЛОМИЗ ба маънии шогир-
дон; ва ин чамъи  талмиз аст.

ТАЛАММУЗ iWJ ба маънии шогирдй 
(аз «Муайид»).

ТАЛАЗЗУЗ маза гирифтан.

ТАЛБИС tri?1' чома пушидан (аз 
«Мунтахаб»); ва ба маънии макру 
фиреб мустаъмал, чаро ки аз макру 
фиреб одамй иродаи худро мепу- 
шад.

ТАЛОШ J .  бар вазни харош; ба 
маънии саъй ва чустучу (аз луго- 
ти туркй); ва талош бар вазни шо- 
бош хондан галат, магар навиштан 
дурустг Баъзе гумон баранд, ки 
лафзи талош арабист ва барои 
маънии талошкунанда лафзи мута- 
лошй аз талош маъхуз кунанд, ин 
хам махзи ралат ва сахех ба чои 
муталошй лафзи талошй-ст, чаро ки 
лафзи талош туркист (аз «Бахори 
Ачам» ва «Сироч»).

ТАЛХИС хулоса кардан ва по-
ку соф кардан; ва номи китоб дар 
илми маонй (аз «Мунтахаб» ва 
«Шамсй» ва «Мадор»).

ТАЛАММУЪ j-JJ ба маънии равшан 
шудан ва дурахшидан (аз «Мунта
хаб»),

ТГАЛАФ лЬ* ба маънии халок шудан; 
ва ба маънии зоеъ ва табох мус
таъмал.

ТАЛФИФ OuiU дар хам печидан (аз 
«Мунтахаб» ва «Канз»),

ТАЛАККУФ зуд фаро гирифтан 
чизеро ва чолокй нумудан (аз 
«Мунтахаб»),

ТАЛОФИФ нек дарпечиданхо;
ва ин чамъи  талфиф аст.

ТАЛАХХУФ '-Ч*' бар вазни такал- 
луф; ба маънии дарег; ва ба маъ
нии андух (аз «Кашф» ва «Мунта
хаб» ва «Канз»),

ТАЛФИК фарохам овардан ва 
тартиб додан (аз «Мунтахаб» ва 
«Латоиф» ва «Сурох» ва «Мадор»),

ТАЛ К ^  ба маънии кайл ва пай- 
мона (аз «Мусталахот»); ва ба кас
ри аввал ва сукуни лом ва фатхи 
коф (яъне тилка)* дар арабй тар- 
чамаи лафзи ин, ки исми ишорат 
аст барои кариб.

ТИЛАНГ номи мулкест аз Да-
кан, ки онро Тилангона низ гуянд, 
Хайдаробод дорулмулки он аст; ва 
ба касратайн (яъне тилинг)* ба 
маънии задани ангушт бар даф ва 
дойра ва амсоли он (аз «Сироч»); 
ва дар «Мусталахот» ба сарангушт 
навохтани даф ва дойра; ва муро- 
дифи кук низ омада; ва ба аввал 
мазмум (яъне туланг)* хочат ва 
хохиш; ва туланги ба маънии гадо 
ва хочатманд; тулангона гадоёна.

ТАЛ (Л )  JJ замини баланд ва пуш- 
та (аз «Кашф» ва «Бурхон» ва 
«Чароги хидоят» ва «Латоиф» ва 
«Канз» ва «Сироч-ул-лурот» ва лу
готи туркй); зохиран дар сурати 
мушаддад будан муарраб ва му- 
хаффаф аст.

ТИЛОЛ JVJ гаревахо ва пуштахо.
ТАЛСИМ бар вазни такрим; бу-

сидан ва буса додан чизеро (аз 
«Мунтахаб»); ва ин лафзро ба сини 
мухмала навиштан хатост.

ТАЛАССУМ г* '  бар вазни такал- 
лум, буса додан ва бусидан.

ТАЛОТУМ бо хамдигар тапонча 
задан; ва бар якдигар задани мавч- 
хои дарьё (аз «М унтахаб»); ва ка- 
соне ки талотум-ро ба ду той мух
мала (яъне ri^>) нависанд, хатост.

ТАЛВИМ маломат кардан (аз
«Латоиф»).

ТАЛКИН фахмонидан ва таъ-
лим кардан (аз «Мунтахаб» ва



«Канз» ва «Точ»); ва маъхуз аз 
лакн ба маънин фахмидан ва гн- 
рифтани сухан аз касе; ва дар «Ба
хори Ачам» навишта, ки талкин ба 
лафзи кардан ва задан ва овардан 
ва доштан ва додан мустаъмал.

ТАЛ ВИН гуногун кардан; ва ба 
истилохи ахли тасаввуф номи яке 
аз макомоти факр.

ТАЛАВВУН Ij jX  рангоранг шудан 
(аз «Мунтахаб»).

ТАЛХХ.АРФОН кофирнеъма-
тон.

Т А Л ОЛ УЪ//Т АЛ АЪ Л УЪ j-W ба маъ
нии дурахшидан (аз «Канз»).

ТИЛВ j -Ь" ба маънии пайрав ва ба- 
чаи шутур, ки дар пайи модари худ 
равад (аз «Кашф» ва «Мадор» ва 
«Сурох») .

ТАЛОМИЗА ба маънии шогир-
дон; ва ин цамъи  талмиз аст.

ТАЛХА хилти сафро; ва низ ба 
маънии зарфи он.хилт, ки ба хинди 
питта гуянд.

ТИЛ ИНГИ ДОИ РА дафро
ба ангуштон задан то садо барояд; 
ва ба тнлинги дойра бадар кардан. 
Лутиёни Эрон навое доранд, ки ба
рои дафъи мухилли мачлиси худ 
хоианд, чун он дафъ шавад гуянд, 
ки: «ба тилинги дойра бадар кар- 
дем» (аз «Мусталахот»),

ТАЛТУМ ва ПАТЕЛА з  хар
ду  номи чое дар хаволии Бурхон- 
пур (аз «Шамсй»),

ТАЛБИЯ бар вазни тазкира; ба
маънии лаббайк гуфтани хочиён.

ТАЛ ВАСА ва ТАЛВОСА U j i l  j  
ба маънии андух ва изтироб ва бе- 
карорй (аз «Кашф» ва «Бурхон» 
ва «Сироч»).

ТИЛЛА заре, ки ба тило шухрат 
дорад ва тило ( )  м уарраби  ха 
мин тилла аст (аз «Рашидй»); ва 
тала (ба фатхатайн ва тахфифи 
лом) дар туркй ба маънии навъе 
аз доми сайёдони туюр (аз «Бур
хон» ва «Сироч»); ва дар «М уста
лахот» навишта, ки тала (ба фаг- 
хатайн) чизест, ки онро ба хок 
пинхон карда, бад-он чонваронро 
шикор кунанд, сивои дом; ва дар 
«Чароги хидоят» ба фатх ва таш-

дид ва тахфиф (яъне т ал (л )а )*  
халкахои муи думи асп, ки бад-он 
туюрро шикор кунанд.

ТАЛ ПАТ ва ТАЛ ПАТА -> ^
номи парганае шаш курух аз Дех- 
ли.

ТАЛОФЙ дарёфтан ва ба даст 
овардан (аз «Канз»).

ТАЛОКЙ якдигарро дидан ва
бо хам мулокот кардан (аз «С у
рох») .

ТАЛЙ мухаффафи  таалй, ки лаф
зи хиндист.

ТИЛИНГЙ//ТАЛИНГИ навох-
тани даф ва дойра ба сарангушт; 
ва ба маънии мурувват ва дард- 
мандй низ омада; ва ба маънии га- 
дой низ вокеъ шуда (аз «Бахори 
Ачам» ва дигар шурух).

ТАЛОШЙ масдар аст, ба маъ
нии нест шудан; маъхуз аз лошайъ 
(аз «Канз»).

ТАЛАККЙ i/ 1* мулокот кардан ва 
пазируфтан (аз «Мадор»).

Фасли той фавконй маъа мим

ТАМОМАЧЗО ба маънии ко-
мил ва бекусур (аз «Чароги хидо
ят») .

ТАМОШО liLJ лафзи арабист, мас
дар аз боби тафоъул; дар асл та- 
мошй буд, маъхуз аз маши. Форси
ён дар ин кием масодир ё-ро ба 
алиф бадал мекунанд, аз олами та- 
манно ва тавалло ва такозо, ки 
дар асл таманнй ва таваллй ва та- 
козй аст. Пас маънии тамошо ба 
асли лугат бо якдигар пиёда раф
тан аст. Чун ёрон барои тафарруч 
аксар бо хам пиёда сайр мекунанд, 
лихозо дар урф ба маънии тафар
руч ва дидани башавк мустаъмал 
шуда. Аз ин боис ба тарафи дида 
мансуб доштаанд. Ва тамошо бо 
лафзи кардан  мустаъмал аст ва бо 
ди да н  дида нашуда. Ин кадар 
хает, ки тамошо ба маънии чизе 
кн дар у ба тааччуб ё ба шавк на
зар кунанд мустаъмал мешавад; ва 
ба маънии хангома низ омада 
(«Шархи Гулистон» аз Мир Нурул- 
лох ва «Мусталахот» ва «Чароги 
хидоят» ва «Хиёбон»); ва дар «Ба-



— 208 —

хори Ачам» навишта, ки тамошо ба 
лафзи доштан  ва кар дан  ва н ум у 
д а н  ва ди дан  хам мустаъмал аст.

ТАМАННО орзу кардан; дар асл 
ба охири ин лафз ёи тахтонист, м а 
гар форсиён ба алиф нависанд ва 
хонанд. Ва ин тасарруф навъе аз 
тафрис аст. Ва дар «Бахори Ачам» 
навишта, ки таманно ба лафзи 
доштан  ва кардан  ва пухтан ва 
бастан  мустаъмал аст.

TAMFO дар турки ба маънин 
нишон ва мухр ва aof, ки бар рони 
асп ва гайра ниханд; ва боч гириф
тан аз савдогарон ва мардум, ки 
тамго гуянд, галат аст (аз «Кашф» 
ва «Шарафнома» ва луготи туркй); 
ва дар «Мусталахат» навишта, ки 
тамго (билфатх) бочест, ки бар 
дархои билод ва маобири бихор аз 
туччор гиранд; ва ба маънии мух- 
ре ки баъди гирифтани боч бар ач- 
носи туччор зананд; ва ба маънии 
фармони султонй; ва мукаррар бас- 
тани шоир мазмуни худро.

ТАМШИЯТ бар вазни тафъи-
лат; маъхуз аз машй, ба маънии 
чорй кардан ва равон кардан; ва 
касоне ки бар вазни тафъил гуянд, 
галат аст, чаро ки дар ин хол ёи 
тахтонй зоид мегардад, ва хол он 
ки аслист.

ТАМВИХОТ зарандудагихо;
ва киноя  а з  суханхои тамаллук ва 
фиреб. •

ТАМАВВУЧ мавч задани об.
ТАМЛИХ, намак кардан дар чи

зе ва овардани шайъи малех (аз 
«Мунтахаб»).

ТИМСОХ с 1—“ ба маънии наханг, 
ки чонвари обист (аз «Мунтахаб» 
ва «Латоиф»),

ТАМОСИХ Ci-LJ нахангон; ин цамъи 
тимсох аст, ки ба маънии наханг 
бошад.

ТАМДЕХ мадх кардан.
ТАМРИХ &yS равган ё монанди он
„ бар бадан молидан (аз «Мунта

хаб»),
ТАМОСУХ с - 1"  баргардидани сурати 

касе ба сурате дигар, ки бадтар аз 
сурати нахустин бошад (аз «Мун
тахаб»),

ТАМЧИД ба бузургй нисбат
кардан касеро (аз «Сурох» ва 
«М унтахаб») .

ТАМХИД густаронидан ва хам- 
вор ва неку кардани кор (аз «Мун
тахаб»),

ТАМАРРУД саркашй кардан (аз 
«Мунтахаб» ва «Шамсй» ва 
«Канз»),

ТАМАР хурмой хушк (аз «Мун
тахаб»);  ва номи зани аъробй (аз 
«Латоиф»); ва  дар форсй ба фатхи 
аввал ва сукуни сонй (яъне тамр)* 
номи беморй, ки дар чашм пайдо 
шавад; ва ба касри аввал ва замми 
мим (яъне темур)* ба забони тур
кй оханро гуянд; ва номи яке аз 
сардсрони мугул; ва номи подшохи 
азимушшаън, ки мардуми новокифи 
Хинд онро Таймур хонанд, бар ваз
ни зайтун ва расмулхати туркиро 
намедонанд, ки заммаро ба сурати 
вов ва фатхро ба сурати алиф ва 
касраро ба сурати ё нависанд (аз 
«Бурхон» ва «Мадор» ва «Шархи 
Кирон-ус-саъдайн» ва луготи туркй 
навишта шуд).

ТАМОМЪИЕР A ?  ,*U комилъиёр ва 
холис (аз «Бахори Ачам»),

ТАМУЗ ба забони румй муддати 
мондани офтоб дар бурчи Саратон; 
ва ба хиндй такрибан мохи саван 
бошад. Чун дар мохи мазкур гармй 
бисьёр мебошад, лихозо дар форсй 
мацозан  ба маънии шиддати мавси- 
ми гармо мустаъмал (аз «Кашф» 
ва «Бурхон» ва «Сироч» ва «Хиё- 
бон»),

ТАМЙИЗ j бар вазни тафъил; ба
маънии чудо кардан; маъхуз аз 
майз (билфатх); аммо форсиён як 
ё-ро бинобар тахфиф хазф кунанд 
ва тамиз бар вазни азиз мехонанд 
(аз «Чароги хидоят» ва гайри он).

ТАМОРУЗ с х у д р о  бемор нуму
дан бе мараз ва худро ба такаллуф 
мариз вонумудан (аз «Мунтахаб»).

ТАМАТТУЪ бархурдорй ёфтан
ва манфаат гирифтан (аз «Мунта
хаб»);  ва дар «Бахори Ачам» на
вишта, ки таматтуъ ба лафзи д и дан  
ва гирифтан ва б у р д а н  ва б а р д ош 
тан мустаъмал аст.

ТАМАССУК чанг дарзадан дар 
чизе (аз «М унтахаб») .
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ТАМОСУК бо хам чанг дарза-
дан ва хештанро нигох доштан; ва 
мацозан  ба маънии сабру тахаммул 
ва вакор омада.

ТАМАЛЛУК молик шудан.
ТАМЛИК молик гардонидан

касеро бар моле ва ё чизе (аз 
«Мунтахаб» ва «Канз»).

ТАМОЛУК «sULJ ба ихтиёри худ бу
дан ва молики нафси худ шудан; 
ва ба маънии ихтиёр ва токат мус
таъмал аст (аз «Мунтахаб» ва гай
ри он).

ТИМСОЛ J t u  ба маънии сурат ва 
пайкар; ва мацозан  ба маънии фар- 
мони подшохи; цамъи  он тамосил 
ояд (аз «Кашф» ва «Мунтахаб»).

ТАМОСИЛ тасовир ва асном;
ва ба маънии фармонхои подшохй 
низ омада (аз «Шамсй»),

ТАМАХЛУЛ ба маънии макру
хила нумудан (аз «Мунтахаб» ва 
«Канз»),

ТАМАВВУЛ J у й  молдор шудан ва 
давлатмандй (аз «Мунтахаб» ва 
«Канз»), *

ТАМАХЛУЛ даранг кардан (аз 
«Мунтахаб» ва «Канз» ва «Сурох»).

ТАМАЛМУЛ бекарорй ва бе-
оромй; ва ба маънии холате, ки 
дар миёни хобу бедорй бошад.

ТАМОМ (UJ дуруст ва кофй ва ко- 
мил (аз «Мунтахаб»).

ТАМТОМ ft*? касе ки дар калом 
той фавконй бисьёр талаффуз к у 
над; ба хиндй тутла гуянд (аз 
«Мунтахаб» ва «Сурох»),

ТАМ Р  офатест, ки дар чашм пайдо 
шавад монанди парда; ва мацозан  
ба маънии торикй ва сиёхй ояд.

ТАММИМ > сигаи амр аст, ба маъ
нии тамом кун!

ТАМАРИСТОН ба маънии бо-
fh хурмо.

ТАМКИН чо додан ва побар-
чой кардан; ва ба маънии кадр ва 
вакъ  (аз «Бахори Ачам» ва 
«Канз») ;  ва номи яке аз макомоти 
соликон.

ТАМКИН КАРДАН ва ТАМКИН 
ДОДАН J О * /

мадх ва вакъ  гузоштан (аз «М ус
талахот») .

ТАМАККУН чой гирифтан ва 
коим шудан (аз «Мунтахаб» ва
«Канз»),

ТУМАН цт" даххазор кас  (аз «Шам
сй»); ва дар туркй иборат аз бист 
рупия.

ТАМАДДУН бар вазни тамал
лук; дар шахр будубош кардан ва 
интизоми шахр нумудан ва ичти- 
моъи ахли хирфа.

ТАМАРРУН бар вазни тамал-
лук; нарм шудан ва одат кардан 
ба чизе (аз «Мунтахаб»),

TAMPA ба маънии як  хурмо (аз 
«Мунтахаб»),

ТАМИМА ба маънии таъвиз; ва 
ба маънии мухраи сиёху сафед, ки 
дар гардани тифлон андозанд; та- 
моим цамъи  он (аз «Мунтахаб» ва 
«Сурох»).

ТАМВЕХ Ч г 3 бар вазни тафвиз; ба 
маънии зарандуда кардан ва оро
иш нумудан; ва ба маънии макру 
фиреб ва тамаллук (аз «Мунтахаб» 
ва «Латоиф»),

ТАМАННО орзу кардан (аз
«Мунтахаб»),

TAMFOMfl (/ rk .J  касе ки аз чонибн 
кутвол бар ачнос мухр карда мах- 
сул ва бочи он гирад.

ТАМАТТЙ ба маънии хамьёза,
ки ба хиндй анграй гуянд.

ТАМОДЙ tpLJ ба нихоят расидан ва 
дароз шудан (аз «Мунтахаб» ва 
гайри он).

Фасли той фавконй маъа нун

TAHX.0 Ч" ба маънин холй низ ома
да  (аз «Мусталахот»).

ТАНГЛУШО UjlCJ нигорхона ва 
тасвирхонаи румиён (аз «Муайид» 
ва «Шаръ-уш-шуаро»); ва шорехи 
касоиди Хоконй навишта, ки номи 
хакимест, ки китоби «Артанг» тас- 
нифи уст .4

ТАНГТОБ маъдумуттокат (аз
«Бахори Ачам»).

ТАНОСУБ v~U; бо хам муносибат 
доштан.

14 Риёс-ул-лугот.
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ТАНСУК.ОТ аноибот ва ашь-
ёи камёб (аз «Бурхон»); ва дар 
луготи туркй ба маънии нодирот; 
ва навишта, ки ин цамъи  тансук 
аст, ки лафзи туркист, ба маънии 
нодир; ва сохиби «Рашидй» навиш
та, ки тансук м уарраби  тансуч аст 
ва он навъе аз чомаи нафис, ки он
ро танзеб гуянд; ва мачозан  ба 
маънии тухфа ва чизи нафис ва 
ачиб; ва дар «Сироч» навишта, ки 
тансукот цамъи  тансук аст ва тан
сук м уарраби  тансух аст (билфатх 
ва сини мухмалаи мазмум ва хои 
муъчама бошад), муфарраси  тан- 
сукх, ки лафзи хиндист (билфатх 
ва сини мухмалаи мазмум ва кофи 
арабй ба хои махлутутталаффуз) 
ва он кисме аз чомаи нафис аз 
мулки Бангола оваранд. Чун чомаи 
мазкур аз тухфахои нафиси Хин- 
дустон аст, ба мачоз  хар тухфэи на- 
фисро гуфтаанд.

ТАНАЪУМОТ айшу ишратхо.
ТАНАЗЗУХОТ бар вазни та-

каллуфот; беайбихо ва хубихо ва 
сайрхои богу бустон (аз «Мунта
хаб» ва гайри он).

ТАНКЕХ пок ва соф кардан
чизеро аз завоид ва уюб ва холис 
кардан (аз «Сурох» ва «Мунтахаб» 
ва «Канз»),

ТАНАХНУ\ гулу соф кардан
(аз «Сурох»).

ТАНОСУХ j-U ; ба маънии зоил шу
дан ва зоил шудани^ рух аз колабе 
ва даромадани он ба колабе дигар 
(аз «Мунтахаб»).

ТАНУМАНД oUji; ба маънии кави- 
чусса ва фарбех; ва баъзе навиш
таанд, ки тануманд ба маънии со- 
хибкувват, чи тану ба маънии кув- 
ват ва манд ба маънии сохиб; ва 
Хони Орзу гуяд, ки вов дар тарки
би калимаи духарфй ва лафзи манд 
зиёда кунанд, чунонки баруманд.

ТАНОД//ТАНОДИ 41У бо хам нидо 
додан якдигариро; ва явмуттанод 
киноя  а з  рузй киёмат (аз «Мунта
хаб» ва «Латоиф»),

ТАНФИЗ равон кардани фар-
мон ва нома (аз «Мунтахаб»),

ТУНДАР ба маънии бонги раъд 
(аз «Бурхон» ва «Сироч»); ва шо-

рехи касоиди Хоконй ба маънни 
булбул низ навишта.

ТАНОВАР ба маънии фарбех ва 
ситабр (аз «Бурхон» ва «Муайид»); 
ва дар «Сироч-ул-лугот» навишта, 
ки тановар (ба фатхи вов) ба маъ
нии кавичусса; ва ин мураккаб аст 
аз тан ва лафзи овар, ки калимаи 
нисбат аст.

ТАН ГОР j lC l  давое конист, ки ба 
хиндй сухага гуянд; ва ба кофи 
арабй дида нашуда (аз «Мадор» ва 
«Бурхон» ва «Рашидй»),

ТАНЗИР у.Х: ба маънии тарсонидан.
ТАНГИ ШАКАР фаннест аз

фунуни куштй ва он хар ду  пои 
хариф, танг гирифта зур бар сару 
синаи у оварда бар замин задан 
аст (аз «Мусталахот»),

ТАНОФУР нафрат нумудан ва 
гурехтан аст; ва ба истилохи илми 
маонй ичтимоъи алфозе чанд, ки 
талаффузи онхо сакил бошад ва аз 
талаффузи он табъ нафрат гирад, 
чунончи: сидки кавл ва чунончи 
иморати Турон ва хусусан, ки ба 
як дам онро ду-се бор бигуянд, чу
нончи ин алфоз: хоча таваччухи ти- 
чорат мекунй!

ТАНВИР равшан кардан (аз
«Канз»); ва ба маънии равшанй 
мустаъмал.

ТАНШИР .г г "  пароганда кардан.
ТАНУР лафзи форсист; дар сура

ти ташдиди нун (яъне таннур)* 
м уарраби  он (аз «Сироч»)-

ТАНГБОР Л * "  чое, ки дар он хар' 
касро дахл набошад (аз «Бурхон»).

ТАНГУЗ j ба туркй хукро гуянд 
(аз луготи туркй).

ТАНОФУС бо хам нафас з а д а »
ва фахр кардан.

ТАНКИШ накш кардан.

ТАНГАЙШ муфлис ва дард-
манд.

ТАНКИС нуксон кардан.

ТАНСИС зохир кардан (а*
«Мунтахаб»).

ТАНОКУЗ <>5и: зидди хамдигар шу
дан (аз «Мунтахаб»).
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ТАНШИТ ■М" ба нишот овардан ва 
шодмонй нумудан (аз «Мунтахаб» 
ва «Канз»).

ТАНАВВУЪ гуногун шудан ва 
кисм-кисм шудан (аз «Шамсй»).

ТАНОЗУЪ бо хам хусумат кар
дан (аз «М унтахаб»); ва танозуъ 
кунанд бо хам ду  феъл ба исми 
зохир, ки баъди онх,о бошад дар 
фоилият, чун: зарбатй ва акраматй 
Зайдан; ё дар мафъулият, чун: за- 
рабти ва акраматй Зайдан; ё дар 
фоилият ва мафъулият, яъне яке 
фоилро хохад ва дигаре мафъулро, 
мисли зарабти ва акраматй Зайдан. 
Пас мухтори басриин аъмоли феъ- 
ли сонист ба чихати курби у; ва 
феъли аввал агар иктизои фоил к у 
над, дар ин сурат мувофики исми 
зохир дар феъли муфрад замири 
■мустатир фарз кунанд ва дар гайри 
•он замири бориз, чунончи: зарбатй 
ва акрамти Зайдан ва зарабонй ва 
акраматуззайдайни. Агарчи дар ин 
сурат  измори каблуззикр лозим ме
ояд, лекин назди басриин дар та
нозуъ, дар фоил чоиз аст. Ва агар 
аввал мафъулро хохад замири ма- 
•фъулро хазф кунанд, ба шарте ки 
он хар ду  феъл аз афъоли кулуб 
набошад, чунончи-. зарабту ва ак- 
рамту_ Зайдан, яъне задам уро ва 
гиромй кардам Зайдро, то измори 
каблуззикр лозим наёяд дар мафъ
ул. Ва Кисой хилофи басриин измо
ри фоил дар феъли аввал раво на
дорад, ба хавфи измори каблуз
зикр, балки хазф мекунад замири 
фоилро аз феъли аввал ва фазой 
аъмоли феъли сонй раво надошта, 
ба вакти хостани феъли аввал фо
илро барои хавфи хазфи фоил ё 
измори каблуззикр; ин хар ду  мам- 
йуъ аст. Ва мухтори куфиин аъмо
ли феъли аввал аст, ба чихати саб- 
кати он факат.

ТАНСИФ дуним кардан чизеро
ва аз хам нисф-нисф кардан (аз 
«Канз»).

ТАНСИК o i r ^  интизом ва тартиб 
додан (аз «Мунтахаб» ва «Канз» 
ва «Сурох»).

ТАНМИК навиштан (аз «Кашф» 
ва «Канз»).

ТУН БАК -аЦ» духули кучак ва нако- 
раи кучак (аз «Рашидй» ва «Ч а 

хонгирй»); ва ба маънии сози маъ
руф, ки ба урфи Хиндустон онро 
табла гуянд, низ омада.

ТАНАССУК ,il- "  ба маънии худопа- 
расти (аз «Латоиф»),

ТИН НИН И ФАЛАК ^  | и ш о р а т  
аст ба укдаи раъсу занаб, ки ма- 
халли, такотуъи хомили Камар аст 
ё моил; ва ба маънии Кахкашон 
низ (аз «Бурхон»),

ТУНУК борик ва кам ва андак 
ва нозуку латиф (аз «Мадор» ва 
«Шакаристон» ва «Бахори Ачам»),

ТАНГ харбор, яъне боре, ки хар 
онро барад; ва навор, ки бад-он зи- 
ни асп мазбут кунанд; ва корномаи 
наккошон; ва номи мулке аз Ба- 
дахшон; ва номи мулке аз Туркис- 
тон; ва ба маънии кариб ва наз- 
дик; ва биззам (яъне тунг)* кузае, 
ки шикамаш калону гарданаш ку- 
тох ва дахонаш танг бошад; на 
билкаср (яъне тинг)* минкори мур- 
foh (аз «Рашидй» ва «Чахонгирй» 
ва «Бурхон» ва «Муайид»),

ТАНЗИЛ J t 'y j  ба маънии фуру фи- 
ристодан; ва ба маънии Куръони 
мачид; ва номи китобе дар илми 
сулук (аз «Латоиф» ва «Канз» ва 
«Мунтахаб» ва гайри он).

ТАНОВУЛ J j l "  фаро гирифтан ва 
бардоштан (аз «Канз»); ва мацозан  
ба маънии хурдан мустаъмал.

ТАНБУЛ J j f "  бар вазни мацбул; 
барги пон (аз «Бурхон»); ва ин 
лафзи хиндии китобист.

ТАНГСОЛ JUcCL" ба маънии соли 
кахт ва имсоки борон (аз «Бахори 
Ачам») .

ТАН БАЛ J r "  ба маънии одами фар- 
бех ва чохил ва кохилу бекор; ва 
биззам (яъне тунбал)* макру хила 
(аз «Латоиф» ва «Бурхон» ва лу
готи туркй ва «Сироч»).

т а н о с у л  j - u ;  аз хам зоидан (аз 
«Канз»).

ТАНАЪУМ ба нозу негьмат пар- 
варда шудан (аз «Мунтахаб»).

ТАН НИМ f t?"  ситорашиносй; ва му- 
тобнки кавоиди илми нучум сооти 
саъду нахс шинохтан (аз «Мунта
хаб» ва гайри он).

ТАНАССУМ f-i '  бар вазни такал- 
лум; нафас задан ва дам ба худ
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кашидан ва буидан ва хаво гириф
тан (аз «Сурох» ва гайра).

ТАНЪИМ I*-»1' номи мавзеъест ба 
фосилаи се куру*  аз Макка ба чо
ниби шимолй, маносики умра дар 
он чо ба амал меояд ва хач ба ит- 
мом мерасад.

ТАНЗИМ сs&J чавохир ба ришта ка 
шидан; ва мачозан  ба маънии ду- 
рустии умуроти шахру дарбор ва 
гайра.

ТАНГЧАШМ бахил ва мум-
сик ва навдавлат; ва сифати маъ
шук ояд, чаро ки ба суи касе наме- 
бинад (аз «Бахори Ачам»),

ТУН БАК И ТАЪЛИМ тун-
бакест, ки ба вакти таълими варзи- 
ши куштй навозанд; ва ин расми 
вилоят аст (аз «Бахори Ачам»).

ТАН ЗАДАН uPj i/  хомуш шудан 
(аз «Рашидй» ва «Мадор» ва «Бур
хон» ва «Кашф»),

ТУН БОН шалвор ва пойчома;
туркист (аз «Бурхон» ва луготи 
туркй).

ТАНИДАИ РЕСМОН чи
зест, ки ба хиндй онро атия гуянд.

ТАН J> ба маънии танхох; ва даф- 
тартан ба маънии дафтартанхох аст 
(аз «Чароги хидоят» ва «Бахори 
Ачам»),

ТАНХОХ, ГИРИФТАН с
кавн гирифтан (аз «Чахор шарбат» 
ва «Мусталахот»).

ТИННИН ба маънии аждахо
(аз «Мадор» ва «Кашф» ва «Мун
тахаб» ва «Канз»).

ТАНОНИН ба маънии аждахо-
хо; ва ин цамъи  тиннин аст.

ТАН И ДАН кори чулоха ва ан-
кабут; ва ба маънии бофтан низ 
меояд; ва ба маънии пайдо кардан 
хам омада; ва гохе ба гирди чизе 
гардидан ва таваччух ва илтифот 
ояд (аз «Бахори Ачам» ва шурух).

ТАН ДАРДОДАН ->s & кабул 
кардан ва розй шудан (аз «Си- 

'  роч»).
ТАНГИ ТУРКОН dUV номи мав

зеъест (аз «Бурхон»),
ТАНБОКУ ба лафзи кашидан

мустаъмали ахли забон ва ба лаф

зи н уш идан  махзи хатост (аз «Ба
хори Ачам»),

ТУНДРУ j j M  бахил (аз «Сироч»).

ТАНКИЯ пок ва соф кардан (аз 
«Мунтахаб» ва «Канз»),

ТАНБЕХ ба маънии огох ва 
хушьёр кардан; ва мачозан  дар 
урф ба маънии задан ва кайд кар
дани кутохандешон.

ТАНАББУХ, V ’ бар вазни таваккул; 
ба маънии огох шудан (аз «Мунта
хаб»),

ТАНЗЕХ дур кардан ва пок
кардан аз чизхои зишт (аз «Мун
тахаб» ва «Канз»),

ТАНАЗЗУХ *j ^  бар вазни тасарруф; 
дур шудан аз айб; ва сайри богу 
сабза ва иморот; ва мачозан  ба 
маънии хушй ва бегами (аз «Мун
тахаб» ва гайра).

ТАНУРА ч у *  навъе аз пушиш, ки 
рузй чанг пушанд ва он монанди 
чавшан бошад; ва ба маънии чарх 
задан ва халка задан (аз «Раши
дй» ва «Бурхон» ва «Сироч»); ва 
ба,ъзе ба маънии чор ойина навиш
та; ва ба маънии манкал низ на
виштаанд.

ТАНА *** бехи дарахт аз болои за 
мин то махалли руйидани шохахо; 
ва дар «Мусталахот» ба маънии 
ром ва мутеъ низ навишта; ва дар  
«Бахори Ачам» барои маънии дув 
вум ба замматайн (яъне тунух.)* 
аст.

ТАНКА ба маънии курси роич
хох аз зар бошад, хох аз нукра ё 
мис; ва ин муфарраси  така аст; ва 
тунга (биззам ва кофи форсй) тун- 
бони чармй, ки то сари зону бошад, 
вакти куштй гирифтан пушанд (аз 
«Мусталахот» ва «Бахори Ачам»).

ТАНХОХ »!>*" ба лафзи д о д а н  ва 
гирифтан ва кардан  мустаъмал (аз 
«Бахори Ачам»).

ТАНУФА ба маънии биёбон (аэ 
шархи «Нисоб» ва «Канз»).

ТАНМИЯ бар вазни тасфия;
афзоиш ва болидагй (аз «Канз»).

ТАНОСОНЙ рохат ва ором.
ТАНХОРЙ // ТАНАХОРЙ l U J y - J  

j j ! кохиши тан кардан аз
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боиси раму андух; ва дар «Бахори 
Ачам» ба маънии шиканча ва азоб.

ТАНОХ.Й ба поёни чизе раси-
дан ва боздоштан аз чизе (аз 
«М унтахаб»); ва дар «Кашф» ва 
«Канз» ба маънии нихоятпйзир шу
дан ва ба поён расидан.

ТАНГЧАШМЙ киноя  аэ
бухл; ба лихози он ки сохибаш ба 
сабаби дунхимматй ба дуньёи фонй 
басанд нумуда; ва киноя  а з  камни- 
гохии маъшук; ва ин лафз дар си- 
фати маъшук вокеъ шавад аз он 
чихат, ки маъшук аз Fypypn хусн 
ё аз фарти хаё ба суи касе намеби- 
над («Шархи Сикандарнома» аз 
Хони Орзу).

ТАНГДАРЗЙ l (jj> ба маънии час- 
понй ва ихтилот (аз «Чароги хидо
я т » ) ;  ва баъзе гуянд, ки ба замми 
аввал ва фатхи нун ва кофи арабй 
(яъне тунакдарзй)* ба маънии пай- 
вастагй ва васли ду  чиз ё бештар, 
ки махалли васли онхо ба гавр 
маълум шавад.

ТАНГХАВСАЛАГЙ // ТУНУКХАВСА- 
ЛАГЙ вач-
хи аввал зохир аст ва вачхи сонй 
он ки хар шайъ, ки захомат ва си- 
табрй кам дорад ва баъзе чизхо аз 
риккати худ ё аз сангинии худ он
ро шикаста бадар мераванд (аз 
«Чароги хидоят» ва гайри он).

ТИНГРЙ//ТИНГИРЙ дар за 
бони туркй номи хак  таолост (аз 
луготи туркй ва «Бурхон» ва «М а
дор»).

ТУНДРОЙ//ТУНДРАЪЙ кута-
хандеш (аз «Бахори Ачам»).

ТАНГНОЙ ( кучаи танг ва ба 
маънии мутлак чои танг (аз «Ба
хори Ачам»),

Фасли той фавконй маъа вов

ТАВАЛЛО V  мухаббат ва умед; ва 
дар «Мунтахаб» ва «Мадор» ба 
маънии баргаштан ва дуст доштан 
ва хукумат нумудан ва ба кори к а 
се киём нумудан, агарчи барои ин 
маънй тавалло ( ^ у  ) ба ёи тахто- 
нист, лекин форсиён ба тасарруфи 
худ ба алиф хонанд, чунончи: та- 
маннй-ро таманно гуянд; ва ба во
ви мачхул (яъне туло)* дар форсй 
ба маънии сагбача.

ТУТИё \~?у ба маънии сурма; ва ба 
то ( ■!> ) навиштан хатост (аз «Су
рох» ва «Мунтахаб»).

ТАВО I у  халокат (аз «Мунтахаб» 
ва «Латоиф»),

ТУВУ ХУДО//ТУ ВА ХУДО lu i  j y
дар макоми касам гуянд; хамчунин 
худо, бар ту, ба маънии савганди 
худо ояд (аз «Мусталахот»),

ТАВЛАБ у  ба маънни харкурра, 
яъне бачаи хар (аз «Мунтахаб» ва 
шурухи «Нисоб»),

ТАВВОБ v l /  тавбапазиранда (аз> 
«Мунтахаб»),

ТАВРИБ ^ ‘. j y  бар вазни тавфик; 
качй ва кач нумудан ва ба уреб> 
гирифтан.

ТУП у >у дар туркй ба маънии фавн 
аст (аз луготи туркй).

ТУП-ТУП v >у у >у ба маънии фавч- 
фавч, яъне бисьёр.

ТАВЛИЯТ о Л у  воли гардонидан ва> 
пай дар пай шудан (аз «Мунта
хаб») ;  ва дар «Канз» ба маънии; 
волй гардонидан ва амал додан ба. 
касе; ва зиммадорй ва пушт бар- 
гардонидан; ва чизеро ба он чи ха- 
рида бошад ба касе фурухтан.

ТУХТ o i j l  бар вазни сухт; ба маъ
нии чамъ кард ва адо нумуд (аз- 
«Бурхон»).

ТАВРИТ//ТАВРОТ ^ j y l l ^ i j y  кито- 
би Мусо алайхиссалом.

ТАВЗЕХ равшан ва пайдо сох
тан; ва номи китобест дар усули 
фикх (аз «Мунтахаб» ва «Мадор»).

ТАВШЕХ С х а м о и л  дар г а р д а »  
андохтан ва ороиш додан; ва номи 
санъате шеърй, ки шоире ба тарике 
шеър иншо нумояд, ки чун хуруфи 
аввали масореъ ё абьёт чамъ к у 
нанд, исме берун ояд, чунончи исми' 
М ухаммад аз ин рубоъй:

Ман бар даханат ба муй бастам дили
танг,

Хосил зи лабат нест бурун аз найранг,
Ман бо туву ту бо манн мискин шабу руз-
Дорам сари оштиву дорй сари чанг.

Чун харфхои аввал аз масореъи ин~> 
ду  байт ба тартиб як  чо кунанд,.. 
номи Мухаммад пайдо мешавад.
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ТАВБЕХ ^ :‘.У маломат ва сарзаниш 
(аз «Латоиф» ва «Мунтахаб» ва 
«Канз»).

ТУИ ШОХ i j y  фаннест аз куштй, 
ки даст даруни хар ду  даст ё пой 
миёни хар ду  рони хариф андохта 
зур кунанд; чи туй ба маънии ан- 
дарун аст ва шох ба маънии дасту 
пой (аз «Мусталахот» ва «Бахори 
Ачам»),

ТАВКИД ^ у  устуворй (аз «Шам
сй» ва «Канз»).

ТАВАЛЛУД *>у зойида шудан; ба 
лафзи кардан  мустаъмал (аз «Б а
хори Ачам»),

ТАВЛИД ^ у  зоёнидан ва парвариш 
кардан (аз «М унтахаб»); ва ба 
маънии пайдо кардани чизе аз хо- 
сият ва таъсир низ мустаъмал ме
шавад.

ТАВАККУД ‘Я  У афрухта шудани 
оташ.

ТАВОРУД >Jy  бо хам ба як  чо фу- 
руд омадан (аз «Мунтахаб» ва 
«Канз») ;  ва ба истилохи шуаро во
кеъ шудани мисраъ ё байт аз 
табъи ду шоир бе иттилоъи якди
гар.

ТАВЗИР y . j y  ба дуруг бар зиммаи 
касе гунох бастан.

ТАВФИР j ^ y  бисьёр кардан ва 
бисьёр шудан (аз «Мунтахаб» ва 
«Канз»); ва дар урф он чи дар 
ичора ф'оида бардоранд.

ТАВКИР у } у  иззат ва хурмат ни
гох доштан (аз «Мунтахаб»),

ТУР j  у  номи писари калони Фири- 
дун, ки мулки Турой мансуб ба 
уст; ва низ номи вилояти Турон 
аст; ва ба маънии пахлавон ва  ба- 
ходур; ва номи гиёхест турушмаза; 
ва ба маънии рам ва рамидагй (аз 
«Луготи Бобо» ва «Рашидй»); ва 
тур (ба вови мачхул) дар турки 
чолиро гуянд, ки бар михаффаи 
савории ароис ва бегимот андозанд; 
ва ба маънии доми мохй низ ома
да; ва ба арабй тавр (билфатх) ба 
маънии тагор ва кузаи об ва та- 
■бак; ва чамъи он атвор (аз «Мун
тахаб» ва «Мадор»).

ТУВОНГАР дар асл ба маъ
нии сохибкувват аст; мураккаб аз 
тувон ба маънии токат ва гар к а 

лимаи нисбат; ва ба маънии мол- 
дор мацоз  аст. Ин лафзро дар асли 
расмулхат бидуни алиф навиштан 
хатост ва хондан раво бошад (аз 
«Бахори Ачам» ва «Хиёбон»),

ТАВОТУР y l y  пай дар пай шудан; 
маъхуз аз витр (билкаср), ба маъ 
нии танхо-танхо ва як-як ба хам 
омадан (аз «Мунтахаб» ва гайри 
он).

ТУЗ j y  сигаи амр аст, ба маънии 
андуз; ва ба таркиби исм ба маъ
нии чуянда ва андузанда ва ка- 
шанда; ва номи пусти дарахтест, ки 
мисли пай бар камон ва зин ба кор 
баранд (аз «Бурхон» ва «Кашф» 
ва «Сироч»); ва Хони Орзу дар 
«Шарх . 1 Сикандарнома» навишта, 
ки туз-ро ба хиндй бхучпаттар гу 
янд; ва дар «Шархи Хоконй» на
вишта, ки туз кисмест аз катон.

ТУШ J - y  ба маънии сина (аз луго
ти туркй); ва дар «Бурхон» ба 
маънии кувват  ва тувоной ва чисм 
ва бадан.

ТАВАССУТ Ъ~у миёнаравй ва эъти- 
дол (аз «Шамсй»); ва восита кар
дан.

ТАВАККУЪ £>у ва мардум аз беил- 
тифотй ба каср ё ба фатхи коф 
(яъне таваккиъ ва таваккаъ )*  хо
нанд.

ТАВОЗУЪ фурутанй нумудан
ва худро фуру ниходан; ва мардум 
аз беилтифотй ба касри зод (яъне 
тавозеъ)* хонанд.

ТАВАЗЗУЪ & у  бар вазни тасарруф; 
парогандагй ва парешони (аз 
«Кашф» ва «Мунтахаб» ва «Канз»),

ТАВКЕЪ £i*y нишон кардани под
шох бар нома ва маншур; ва ба 
маънии дастхат ва нищонии под
шох; ва фармони подшохи, ки ба 
кахр бошад, ба хилофи маншур (аз 
«Сурох» ва «Мунтахаб» ва «Канз» 
ва «Муайид»).

ТАВДЕЪ а ^ у  вадоъ кардан ва си- 
пард кардан ва рухсат кардан.

ТАВЗЕЪ £*„}у  пароганда кардан ва 
бахш кардан (аз «Мунтахаб» ва 
«Латоиф» ва «Кашф»).

ТАВАЛЛУЪ e V  бар вазни тамал- 
лук; ба маънии хирс кардан ва 
хаваснокй.
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ТАВАССУЪ j - /  фарохи кардан ва 
фарох будан (аз «Сурох»).

ТАВАРРУЪ пархезгорй.
ТАВСЕЪ £?*у фарох кардан (аз 

«Мунтахаб»).
ТАВАЧЧУЪ & у  дард пайдо шудан.
ТУР ба маънии алам ва нишон 

(аз луготи туркй ва «Сироч»).
ТАВФИК дар лурат чизеро ба 

чизе баробар кардан; ва ба исти
лох мувофик гардонидани худо ас- 
бобро мувофики хохиши банда, то 
он хохиши у саранчой ёбад; ва ис- 
теъмоли лафзи тавфик дар ба хам 
расидани асбоби умури хайр бо
шад, на умуроти шар.

ТАВОФУК, бо хам як  чо шудан 
ва мувофик будан (аз «Мунтахаб» 
ва «Канз»);  ва дар «Сурох» якй 
шудан ва хампуштй кардан.

ТАВСИК Ск'У бар вазни тавфик; ба 
маънии мухкам ва устувор кардан 
(аз «Кашф» ва «Мадор» ва
«Канз»),

ТАВК С>У орзумандй ва ралабаи 
шахмат (а$ «Мунтахаб»).

ТУЗУК лафзи туркист; ба маъ
нии сомон ва ороиш; ва ба маънии 
интизом ва тартиби лашкар ва 
мачл»с ва дарбор.

ТУШ К d£y  ба маънии фарш (аз лу- 
роти туркй); ва дар «Бурхон» ва 
«Сироч» ба вови мачхул (яъне 
тушк)* ба маънии нихолин.

ТУВУРГ £ j s  ба маънии хурфа ва 
он тараи маъруф аст (аз «Чахонги
рй» ва «Рашидй»); ва дар «Бур
хон» бар вазни кучак (яъне ту- 
раг)*.

ТАВАККУЛ J S y  ба худо сипурдан 
ва дил бардоштан аз асбоби дуньё 
ва ба хазрати мусаббибуласбоб та- 
ваччух нумудан.

ТАВАРРУЛ J » y  бар вазни тавак- 
кул; дар «Сурох» навишта, ки ба 
маънии дур даршудан ва рафтан, 
яъне дар коре ба мартабаи камол 
расидан ва машки комнл доштан.

ТАВКИЛ вакил гардонидан ва
корро ба касе гузоштан (аз «Мун
тахаб» ва «Канз»).

ТУБОЛ//ТУБОЛ Jby" буродаи мис 
ва охан (аз «Бурхон» ва «Канз»).

ТУШМОЛ J U i y  буковул ва хонсол- 
ор (аз «Мусталахот»); лафзи тур
кист.

ТАВОБИЛ <У)у ба маънии масолехи 
таом, мисли зира ва каранфул ва 
филфил ва F a f ip a  (аз «Мадор» ва 
«Кашф»),

ТАВАХДУМ слу  Дар вахм андохтан 
(аз «Латоиф»),

ТАВЪАМ ftji  бар вазни равзан; он
як бача, ки бо бачаи дигар аз як 
хамли зан пайдо шуда бошад; ва 
ба маънии бурчи Чавзо низ меояд 
(аз «Мадор» ва «Мунтахаб»),

ТАВЪАМОН сМ у  бар вазни навча- 
вон; он хар ду  бача, ки аз як  хам
ли зан зойида мешаванд; ва ин тас- 
нияи тавъам аст; ва ба маънии 
бурчи Чавзо (аз «Мунтахаб» ва 
«Муайид»),

ТУРОН <aby мулкест маъруф, ман
суб ба Тур, ки писари Фиридун бу- 
да  (аз «Бурхон»),

ТАВСАН &-у курраи асп, ки тунд 
ва шуху саркаш бошад (аз «М а
дор» ва «Сироч»); ва дар «Кашф» 
биззам (яъне тусан)*; ва сохиби 
«Бахори Ачам» дар «Чавохир-ул- 
хуруф» навишта, ки зохиран асах 
ба вови мачхул ва шини муъчама 
(яъне тушан)* аст, ки ба касрати 
истеъмол мухмала шудааст; чи туш 
ба маънии кувват ва тувоноист; 
тундй ва шухии асп дол бар туво- 
ноии уст.

ТУХТАН J ^ y  хосил кардан ва хос
тан ва чамъ кардан; ва ба маънии 
адо кардан ва гузордан; ва ин аз 
луготи аздод аст (аз «Бурхон» ва 
«Латоиф»),

ТУШКОН u>t*V лафзи туркист; ба 
маънии харгуш (аз луготи туркй 
навишта шуд).

ТУЛИДАН а * £ у  ба маънии рами- 
дан (аз «Латоиф» ва «Бурхон»),

ТУН с>у захдон ва хаммом ва суро- 
хи хаммом ва гулхан ва чои сар- 
гин андохтан (аз «Латоиф» ва 
«Бурхон»),

ТАВОНИН у  ин лафз ралат аст; 
сахех танонин аст, ба маънии ажда- 
хохо; ин цамъи тиннин аст.
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ТУМОН ба маънии гурух ва
паргаиа ва мер; ва ба маънии дах 
хазор; ва ба маънии зари накд, ки 
ба кадри бист рупия бошад (аз лу
роти туркй).

ТУВОН с>1 У ба маънии зур ва кув- 
ват; ва фатхи аввал (яъне тавон)* 
хато (аз «Кашф» ва «Бурхон» ва 
«Бахори Ачам» ва «Рашидй» ва 

«Муайид» ва «Чахонгирй» ва «Си
роч») .

ТАВКОН орзумандй ва галабаи 
шахват (аз «Мунтахаб»).

ТАВЗИН r f . j y  санчидан ва вазн кар
дан.

ТУ у  парда ва таху  болой (аз «Бур
хон» ва «Рашидй»); ва дар «Бахори 
Ачам» навишта, ки ту (ба вови 
маъруф) ба маънии андаруни чизе 
ва ба вови мачхул ба маънии худ 
ва туро низ омада.

ТУРА •j y  дар туркй ба маънии расму 
коидаи мутлак; ва мацозан  шариа- 
теро гуянд, ки Чингизхон аз худ 
вазъ карда (аз «Сироч»); холо ба 
маънии хукми шадиди подшохи 
мустаъмал.

ТАВТИЯ *-:^У густурдан ва пайси- 
пар фармудан, яъне помол кардан 
(аз «Мунтахаб» ва «Сурох»); ва 
мацозан  тамхиди муддаоро гуянд.

ТУЛОКАЛЛОХ, HJIdV  дуст дорад 
туро аллохи таоло.

ТУЛА <)у бачаи саг ва навъе аз са
ги шикорй, ки буи чонварон буйида, 
шикорро аз зери буттахо меорад 
(аз «Бурхон» ва «Рашидй» ва 
«Мусталахот»),

ТУЛЧА ба маънии тула, ки лаф
зи хиндист; исми вазни дувоздах 
моша; мутааххирини форс баъди 
хазфи хои мухтафй, лафзи ча зои- 
да  карда навъе аз тафрис карда
анд (аз «Чавохир-ул-хуруф»),

ТУША <Ьу зоди рох; мураккаб аз 
туш ба маънии кувват  ва тувоной 
ва хо-и нисбат; ба лафзи кашидан  
ва кардан  ва бардоштан  ва гириф 
тан ва бастан  мустаъмал (аз «Ба- 

"хори Ачам»),
ТУШАХОНА зохиран ин лафз

галат аст; сахех тушкхона аст, чи 
тушк ба маънии рахт аст, чунонки 
дар «Бурхон» ва «Чахонгирй»-ст.

ТУРОНШОХ ‘ ^ с )Ь у  номи вазир.
ТАВАЧЧУХ Ч У ба касри чим (яъне 

таваччех)* галат аст, чунонки баъ
зе мардум гуянд; ба маънии ру ба 
суи чизе ё ба суи касе овардан.

ТАВЧЕХ * ^ у  гардонидани ру ба суп 
чизе ва нек баён кардан (аз «М ун
тахаб»);  ва номи харакати мокаб 
ли равии сокин.

ТАВБА <>_у аз гунох бозгаштан; ва 
авом биззам (яъне туба)* гуянд 
(аз «М унтахаб») ;  ва ба лафзи 
гуфтан ва кар дан  ва фармудан  ва 
д о д а н  ва шикастан  ва гусастан  
мустаъмал (аз «Бахори Ачам»),

ТАВСЕЪД ь* -у  фарохй ва фарох 
кардан; ва гохе аз райри нокис хам 
бар ин вазни масдар меояд.

ТАВФИЯ Ч*у  тамом додан ва нек 
вафо кардан.

ТАВЛЕХ V j ‘ кор ба зиммаи касе 
кардан (аз «Сурох»).

ТАВАЛЛЙ <Jy баргаштан ва ру ба 
ру гардонидан ва хукумат нумудан 
ва ба кори касе киём нумудан (аз 
«Мунтахаб» ва «Мадор» ва «Канз» 
ва «Сурох»).

ТАВОЗЙ i j j l y  б о  хам баробар шу
дан (аз «Мунтахаб»),

ТАВАККЙ ц * у  нигахбонй.
ТУЗЙ l( j y  навъе аз чомаи нафис; ва 

дар «Сироч» навишта тузй номн 
чомае мансуб ба шахри Туз, ки 
шахрест аз мулки Форс.

ТАВОНЙ (^1/ сустй кардан ва т ак 
сир кардан (аз «Мунтахаб»).

ТУЙ J s  дар туркй шодии арусиро 
гуянд (аз «Бурхон»; ва дар луроти 
туркй ба замми аввал ва вови рай
ри малфуз ва сукуни ёи тахтонй 
(яъне туй <Jjl> )* ба маънии шодй, 
мутааххирин ба то нависанд.

ТУНЙ J>y ба маънии каннос ва 
дузд ва даробоз.

ТУВОНОЙ (аз «Кашф»).
ТАВОЛЙ <_уЛу  паёпай шудан (аз 

«Мунтахаб» ва «Канз») ;  маъхуз аз 
вило (билкаср), ки ба маънии паи- 
хам ба коре нумудан аст; ва ба ис
тилохи ахли хайъат харакати та- 
воли харакати афлоки сабъаи сайё-
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раро гуянд, ки аз магриб ба_ суи 
машрик аст ба тартиби паёпай бу
дани буруч аз Хамал ва Савр то 
Хут, чунонки харруза аз хар хара
кати хоси Камар муоина мешавад. 
Ва ин харакат хилофи харакати 
фалакулафлок аст, ки доим аз 
машрик ба суи магриб мебошад. 
Ин харакати хилофи таволи сареъ- 
тар аст аз харакоти таволй; ва бу
дани рузу шаб тааллук ба харака
ти фалакулафлок дорад.

ТАВОРЙ i j J y  пинхон шудан ва пу- 
шидагй (аз «Кашф» ва «Сурох» ва 
«Сурурй» ва «Канз»).

Фасли той фавконй маъа хои хавваз

ТАХЗИБ v i i V  пок кардан ва ислох 
додан (аз «Мунтахаб» ва «Канз»).

ТУХАМАТ гумони бад кардан
(аз «М унтахаб»); ва дар «Бахори 
Ачам» навишта, ки ин лафз дар 
форсиён ба сукуни дуввум (яъне 
тухмат)*  мустаъмал аст; ва ба 
лафзи кардан  ва андохтан ва ни- 
}(одан ва за д а н  ва бастан  ва каши
да н  ва бардоштан  истеъмол ме- 
ёбад.

ТАХНИЯТ муборакбод гуфтан
ва гуворо кардан (аз «Мунтахаб» 
ва «Сурох» ва «Канз»);  ва дар 
«Бахори Ачам» навишта, ки ба лаф
зи гуфтан  ва д о д а н  ва кар дан  ва 
сохтан мустаъмал.

ТАХАББУЧ 2 ^  мушобех ба омос 
шудан; чи хабач (ба фатхатайн) 
омосидан аст; ва боби тафаъул ба
рои ташбех ояд.

ТАХАЙЮЧ бархостани бод ва Fy- 
бор ва райра (аз «Латоиф»),

ТАХАЧЧУД бар вазни такаллуф; 
дар шаб хуфтан ва дар шаб бедор 
шудан (аз «Канз» ва «Мунтахаб»); 
ва мацозан  ба маънии намозе, ки 
сулахо баъди нисфи шаб аз хоб 
бархоста хашт ракъат ё маъа витр 
ёздах ё зиёда аз ин мегузоранд.

ТАХДИД ба маънии тарсони-
дан (аз «Мунтахаб»).

ТИХИОХУР у -Т ц ё  касе ки мубталои 
кахтии обу дона бошад (аз «М ус
талахот»).

ТАХАВВУР j j V мардонагй; ва бз 
кавли хукамо ифроти куввати ра- 
забй ва он мазмум аст.

ТХОКУР лафзи хиндист; ба
маънии худованд; ва хиндувон дар 
муховароти худ бар хамсилк, яъне 
самдхй итлок кунанд.

ТАХАВВУЪ U<‘ бар вазни тасарруф; 
ба шиддат кай кардан (аз «Кашф» 
ва «Комус» ва «Мунтахаб» ва 
«Канз») ;  ва дар «Кифоя» харакате 
бувад, ки аз меъда ходис шавад 
барои дафъи чизе ки дар у бошад, 
бе он ки чизе дафъ шавад.

ТАХАТТУК парда даридан ва 
пардадарй ва бетахаммули ва рас- 
вой (аз «Мунтахаб» ва «Сурох» ва 
«К ан з» ) .

ТАХЛИЛ JJfr ’ «ло илоха иллаллох» 
гуфтан (яъне «нест худое гайри он 
худой ягона» гуфтан)*.

ТАХАМТАН лакаби Рустам; м у
раккаб аз тахам, ки ба маънии ди- 
ловар аст ва хам ба маънии бузург 
ва кавй; ва таи ба маънии чусса 
ва чисм (аз «Бурхон» ва «Чахонги
рй»).

ТАХОВУН хор ва хакир дош
тан (аз «Мунтахаб»).

ТАХИ РИШ ГУЗАШТАН J - v *
фиреб додан.

ТАХНИШОН ciLiJ*; он чи кабзахои 
TeF ва Faflpa канда, торхои тило ва 
нукраро дар он куфта менишонанд, 
ба тавра ки нукуши гулхо падид 
оянд.

TAX КАРДАНИ ЗОНУ .РЬ ба-
адаб нишастан, чунонки дар намоз 
менишинанд.

ТАХИ(Й)Я *+£ омодагй кардан (аз
«М унтахаб») .

ТАХЛ АКА // ТАХЛ И КА // ТАХЛ У КА
ба маънии нест шудан ва мур

дан (аз «Мунтахаб»).
ТАХЧУРЪА киноя  а з  шароби

андак, ки дар тахи чом бимонад, 
ба изофат ва бидуни изофат (аз 
«Бахори Ачам»),

ТАХГИРА чизест, ки онро тах-
дегй гуянд (аз «Мусталахот»).

ТИХИГОХ ба маънии камар ва 
он чоест нарм болои устухони су- 
рин ва зери устухонхои пахлу.
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ТА\БАНДЙ uj<: ба истилохи саб- 
6ofoh ранге кн барои таквият пеш 
аз ранги максуд кашанд; ва ба 
маънии чузъбандии китоб (аз «М ус
талахот»).

ТАХ.ОДЙ хадья бо хам фирис-
тодан (яъне хадья ба якдигар фи- 
ристодан),*

ТАХИМАЙДОНЙ мардуми бе-
сарупои хонабадуш (аз «М устала
хот»); ва дар «Бахори Ачам» на
вишта, ки чамъе аз лутиён, ки дар 
тахи майдони як  гуша уфтода ме
бошанд.

ТАХ,АЧ,НЙ хачв гуфтан касеро; 
ва хичо кардан, яъне хуруфи муф- 
радаро бо хамдигар таркиб додан; 
ва хуруфи тахаччй хуруфи алиф, 
бо, то, со-ро гуянд.

ТАХДУРЪАГЙ андак шароб,
ки баъд аз нушидан дар пиёла бо
ки монда бошад.

ТАХ.ОНЙ yjlf ! бо хам муборакбод 
гуфтан ва тахният кардан; ба ин 
маънй масдар аст аз боби тафоъул; 
ва хам цамъи тахният, мисли тачо- 
риб (ба касри ро) чамъи  тачриба, 
чунонки дар «Фусули Акбарй»-ст.

Фасли той фавконй маъа ёи тахтонн

ТИРИ КОКУЛРУБО t y j r i s v  ба 
маънии тире, ки аз сари нишон 
бигзарад. ва ба сари хадаф расад 
ва онро баъзе тири саргузор гуянд 
(аз «Чароги хидоят»); ва дар 
«Мусталахот» навишта, ки тири ко- 
кулрубо ба маънии тире ки муи ко- 
кулро аз cap рубояд ва шахсро 
осеб нарасад; ва ин камоли мубо- 
лага аст дар тирандозй.

ТЕБО//ТИБО ба маънии дафъ 
кардан ва интизор ва ишва (аз 
«Латоиф»),

ТЕРИ СУЗАНРУБО ва TEFH СУ- 
ЗАНДОР те-
Fe, ки ба камоли обдорй сузанро 
бардорад (аз «Мусталахот»),

ТИНОБ бар вазни симоб; ба
маънии хоб, ки ба арабй онро руъё 
г^янд (аз «Сироч»),

ТИРПАРТОБ у?  кисме аз тир, 
ки ба кори дурандозй ояд ва ба 
нишон намерасад (аз «Мустала

хот»); ва дар «Бахори Ачам» на
вишта, ки ба маънии тири хавой 
низ омада.

TEFAH ПУШТ o i j  катори мух- 
рахои пушт.

ТИНОТ номи мавзеъе ба муфо
силаи дах фарсах аз Миср (аз « Л а 
тоиф») .

ТЕХ.УЧ м уарраби  теху, ки тои- 
рест кучактар аз кабк, зохиран ба 
хиндй лава номанд.

T H M 0 4 '£ l*i;  чарми будор, ки онро 
булгор ва адим низ гуянд; ва ин 
лафзи туркист (аз «Кашф» ва «Ба
хори Ачам» ва «Муайид»); ва дар 
«Мадор> ба чими форсист (яъне 
тимоч) *.

ТИРИ ЧАРХ t s t  J-? Уторид (аз «Бур
хон»),

TEFH МУХАННАД ‘•'Ч' теги сох- 
таи хинд, чаро ки дар мулки Араб 
ва Эрон теги хиндй эътибори т а 
мом дорад.

ТАИСИР бар вазни такбир ва
тахрир; осон кардан ва осонй (аз 
«Канз» ва «Мунтахаб»).

ТЕМОР//ТИМОР гамхорй ва
хидмат кардан (аз «Бурхон»).

ТАЯССУР бар вазни такаббур; 
осон шудан (аз «Мунтахаб»).

ТЕМУР j j *?  ин лафзи туркист; ба 
маънии фулод; ва номи подшохи 
машхур аст. Чун дар туркй коида 
аст, ки баъди харфи мазмум вов ва 
баъди мафтух алиф ва баъди мак
сур ё менависанд. Магар он вову 
алифу ё дар хондан намеояд. Дар 
ин лафз низ ё ва вов ба хондан 
намеояд, чаро ки аломати касра ва 
замма аст. Ва агар дар назм ба 
сабили ишбоъ хонда шавад, чоиз 
бошад. '

ТИР л?  маъруф аст; ва ба маънии 
ситораи Уторид ва номи мохи шам
сй ба забони порей, ки ба хисоби 
хиндй такрибан сован бошад; ва 
номи рузй сездахум аз хар мохи 
шамсй; ва чуби роста сакф ва киш- 
тй; ва ба маънии токат ва кудрат 
(аз «Кашф» ва «Латоиф» ва «Си
роч»).

ТАЙЕР jLJ ба маънии чалдрафтор 
ва чаханда ва маввоч (аз «Мунта-
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хаб» ва «Сурох»); ва он чи дар му- 
ховарот гуянд, ки фулон чиз тайёр 
аст, яъне дуруст ва мухайёст. Ба 
ин маънй мацоз  бошад аз маънии 
лугавй, яъне фулон чиз аз боиси 
дурустии худ чаханда ва чалдраф- 
тор аст ба суи истеъмол, ай мукта
зои истеъмол аст. Пас лафзи тайёр 
арабист. Касоне ки форсй гумон 
баранд, хатост. Ва дар «Бахори 
Ачам» ва «Чароги хидоят» ва «Си
роч-ул-лугот» навиштаанд, ки ба
рои маънии омода ва мухайё тайёр 
(-А;-1») ба тон мухмала аст. Чи дар 
асл истилохи миршикорон аст, ки 
чун чонвари шикорй аз гурез ба- 
ромада мустаъид ва омодаи парвоз 
ва шикорандозй мешавад, гуянд ки 
ин чонвар тайёр шуда. Чун ба ин 
маънй шухрат гирифта, мацозан  
хар шайъи мухайёро тайёр гуянд. 
Пас тайёр (->М>) ва тайёр ( )  
хар ду тавр сахех бошад.

ТИРОВАР j j f j ?  маккор ва хилагар 
ва курамсок.

ТИРСОЗ мизробсоз.
ТИЗ j y  садое, кн аз рохи поини 

хайвонот барояд, онро гуз низ гу 
янд (аз «Бурхон» ва «Сироч»).

ТАЙС ба маънии бузи нар, ки 
дар гала фахл бошад; ба форсй он
ро нихоз номанд ва ба хиндй бук 
гуянд (аз «Мунтахаб» ва шархи 
«Нисоб» ва «Канз»).

ТИРТАХШ//ТИРИ ТАХШ J-*' j ?  ба 
маънии тири хавои ва тири новак 
ва тири оташбозиро низ гуянд (аз 
«Бурхон» ва «Сироч»).

ТИРИ РУИ ТАРКАШ J S у  J j j  у у
ба маънии тири хуб ва бехтар, ки 
онро беруни таркаш чо созанд ва 
дар он чо гузоранд (аз «Чароги 
хидоят»).

ТЕШ J - y  лафзи туркист; ба маънии 
дандон; ва лафзи теша, ки олаи 
наччорон аст аз ин маъхуз аст ва 
харфи хо барои ташбех ва мушо- 
бехат, чунонки дар лафзи дандона.

ТИР КАШ ба маънии тирдон,
ки лафзи таркаш мухаффафи он 
аст (аз «Бурхон»); ва ба маънии 
сурохе, ки дар девори калъа ва
касри мулук барои андохтани тир 
ва бундук ба чониби душман ме- 
созанд.

ТАЙКИЗ i j J y  бар вазни тахдид; ба
маънии бедор кардан ва ба маънии 
бедорй мустаъмал мешавад.

ТАЯККУЗ бар вазни тафаккур; 
бедор шудан ва бедорй (аз «Мун
тахаб»),

ТЕР £у мубаддали тез, чун ом ез  ва 
ом ег  ва ситез ва cureF бар хар чи- > 
зи бурранда итлок кунанд, чун 
корд ва ханчар ва шамшер (аз 
«Бахори Ачам»); ва дар «Мадор» 
ба маънии пушт низ омада.

ТЕРИ МУХАРРАФ CijXA j. .j теги 
хамдор, ки захмаш амик мебошад; 
ё теге, ки ба вакти задани он к ад 
ре дастро ба як  чониб хам карда 
зананд, то захми амик дихад.

ТАИК Сх? ба маънии бадху (аз шу
рухи «Нисоб» ва «Канз»),

THFOJl Jt-V ба маънии таранчубин 
(аз «Бурхон» ) . 5

ТИХИ БАНЙ ИСРОИЛ J - ' l j - l  J^<y 
биёбоне, ки Мусо алайхиссалом бо 
дувоздах сибти Банй Исроил, ки 
дар хар сибт панчох хазор мардум 
буданд, чихил сол саргардону хай- 
рон ва махбус монданд ва натаво- 
нистанд, ки берун оянд (аз «М а
дор»).

ТУЮЛ J j t  чогир ва мадади маош; 
ва ин лафзи туркист (аз луготи 
туркй навишта шуд); ва дар «М а
дор» таюл (ба фатхи аввал ва зам
ми сонй) . 6

ТИМ (У дар форсй корвонсарой; ва 
кин оя  а з  дуньё (аз «М уайид»); ва 
билфатх (яъне тайм)* дар арабй 
ба маънии банда (аз «Мунтахаб»).

TEFH ХАМ с у  теге, ки мисли мех- 
роб хам дошта бошад (аз «Муста
лахот») .

ТИРИ ТОМ тири комил ва бе-
айб.

ТИН ^  ба маънии анчир, ки меваи 
маъруф аст (аз «Канз»).

ТИР БА КАСЕ ДОДАН в>»Ь ^  г ?  
салотин чун ба касе амон диханд 
ва хоханд, ки музохамате аз лаш- 
кариён ба у  нарасад, тире ки номи 
подшох бар у  манкуш бошад, аз 
чаъбаи хос ба у  диханд ва ин ни- 
шони амон бошад (аз «Мустала
хот») .
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ТИР КАШИДАН у ?  дард кар
дан (аз «Мусталахот»).

ТАЯММУН бо баракат шудан
(аз «Мунтахаб»).

TEF ШУДАН о*** &  ру ба ру шу
дан (аз «Бахори Ачам»),

TEF БА ХОК КАРДАН *=>ЬЦ &  
кин оя  а з  тарки фитнаву хунрези 
(аз «Мусталахот»),

T EFy ТУРУНЧ, БА МИЕН ОВАР
ДАН u>i.oTu>L~ кин оя  а з  
имтихон; маъхузи он тегу турунчи 
Зулайхост, ки ба имтихони хусни 
Юсуф ба дасти занони Миср дода 
буд (аз «Мусталахот»),

ТИРАК ЗАДАН чорй шуда
ни хун аз захми тир (аз «Муста- 
лавдт») ,

ТИРДОН киндилн тир ва ба
маънии таркаш; ва ба зои муъчама 
(яъне тиздон)* макъад  аст (аз 
«Мусталахот»),

ТИХУ//ТЕХУ А?  бар вазни лиму; 
дар «Сироч-ул-лугот» навишта, ки 
тоирест мушобех ба кабк, лекин 
кучактар аз у; ва ин тоири махсу- 
си вилоят аст ва дар Х,индустон на
бошад. Магар он ки аз он чо 
оранд, чунончи Сайид Аминуддин- 
хон аз Кобул оварда буд ва муал- 
лиф дар Дехлй онро дида; ва те- 
хуч муарраби  он аст (аз «Сироч»); 
ва дар «Бурхон» низ хамин навиш
та, ки тоирест кучактар аз кабк. 
Муаллиф гуяд, зохиран ба хиндй 
онро лава номанд.

ТИРА ьу?  торик ва мукаддар ва 
хашмнок (аз «Бахори Ачам»),

ТИРИ ДУКАМОНА -OUSV j J  ТИре 
ки чун кушод ёбад б» чое бирасад, 
аз он чо часта ба чои дигар хурад 
(аз «Мусталахот»),

ТИРИ ХОНА y j  чубхои ситабри 
рост, ки аз он сакфи хона созанд.

ТИРИ САБУКЗАХМА ва ТИРИ ША- 
КАРЗАХМА j  ■зЦ" у ?

м ур о д  а з  тири бехато.

TEFH КУХ Ь? ба маънии балан- 
дии кух  ва сари кух  ва куллаи кух 
(аз «Бурхон»),

TEFH ДУДАМА теге, ки ба
хар ду  тарафи у  тезй ва обдорй 
бошад.

ТИХ V  биёбоне, ки раванда дар он 
халок шавад; ва ба маънии такаб
бур кардан ва рафтан ба ха.р чо 
саргардон; ва ба истилох биёбоне, 
ки Мусо алайхиссалом бо дувоздах 
сибти Банй Исроил, ки дар хар 
сибт панчох хазор нафар буданд, 
дар он биёбон муддати чихил сол 
саргардон буданд (аз «Сурох» ва 
шархи «Нисоб» ва «Латоиф»).

ТИРДАСТЙ//ТИРИ ДАСТЙ
ба маънии асо.

ТИРАГЙ торикй ва сиёхй; ва
ба маънии кудурати хотир (аз 
«Бурхон»).

ТИРАРУЗЙ lSj j j >̂ ?'*айёрй  ва макко- 
рй (аз «Мусталахот»),

TEFH MAFPHBH у *  &  навъе аз 
тег; баъзе гуянд, ки аз мулки маг- 
риб меояд ва баъзе гуянд, ки дар 
шахри Гучарот сохта мешавад ба 
чониби дарвозаи магрибии шахри 
мазкур; аз ин сабаб магрибй гуянд.

TEF КАШИДАНИ БИНЙ &
J 1--;1. киноя  а з  хушк шудани гушти 
бинии мариз; ва ин аломати бад 
аст (аз «Мусталахот»).

ТЙ J  мухаффафи  тихй.

ТАЙ-ТАЙ лафзест, ки мутрибон 
хангоми раке гуянд, чунончи рак- 
косони хиид тата-тхайй гуянд; ва 
ба касри хар ду той фавконй ва 
хар д у  ёи маъруф (яъне тй-тй)* 
талаб кардан мургбачагонро бароя 
дона (аз «Латоиф» ва гайри он); 
ва дар забоне аз хуруфи инкор аст, 
чунончи дар форсй не-не.

ТИРИ ХАВОЙ ,J\y> у ?  тире, ки ба 
хаво андозанд,. яъне ба суи осмон 
андозанд; ва кисме аз оташбозй 
(аз «Мусталахот»).

ТИРГАРДОНЙ он аст, ки
чун чизе гум шавад, асомии хози- 
рон бар даври пиёла нависанд ва 
тир гузошта афсун хонанд, тир худ 
ба худ ба харакат омада бар номи 
дузд истад (аз «Мусталахот»),
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Б О Б И  С О И  М У С А Л Л А С А

Фасли сои мусалласа маъа алиф

СОК.ИБ v 2 ба маънии равшан ва 
дурахшон (аз «Кашф» ва «Мунта
хаб»);  ва номи дардест, ки сохиб- 
аш чунон пиндорад, ки касе дар 
аидом суроххо мекунад (аз «Лато
иф» ва «Канз»),

СОД •>Ь* ба маънии нам ва сармо 
(аз «Мунтахаб» ва «Канз»),

СОР//САЪР интикоми хун кар
дан (аз «Мунтахаб» ва райра).

САОЛИЛ бар вазни саровил;
ба маънии ожаххо; ва ин чамъи 
сулул аст, ки ба хиндй онро масса 
гуянд.

СОН И И ИСН АЙН киноя  а з
мислу монанд ва назир, чаро ки 
адади дуввум аз мачмуъи ду  адади 
биззарур дар зот ва аксар сифот 
мисли адади аввал хохад буд.

СОЛИСИ САЛОСА ^  кавми 
иасоро, ки ба се худо коиланд;ц хак 
таоло ва Исо ва Марьям алайхис
салом. »

Фасли сои мусалласа маъа 
беи муваххада

САБОТ ба маънии карор ва ки
ём (аз «Мунтахаб»).

САБТ карор додан ва навиштан 
ва хуччат ва марди муътамад (аз 
«Мунтахаб»); ва сабт агарчи мас
дар аст, гохе ба маънии исми 
мафъул мебошад, чунончи сабт ба 
маънии карор додашуда ва навиш
та ва маркум меояд.

СУБУР j y ?  халокат (аз «Мунтахаб»
ва «Латоиф»); ва дар «Канз» ха- 
лок шудан ва вохалоко гуфтан.

Фасли сои мусалласа маъа 
ними арабй

САЧ(Ч) £} ба маънии рехтани об ва 
хун.

Фасли сои мусалласа маъа 
хои муъчама

СИХАН о » 5 ба маънии хачм ва си- 
табрй (аз «Канз» ва «Мунтахаб»).

САХИН мухкам ва ситабр ва F a - 
лиз (аз «Мунтахаб» ва «Канз» ва 
«Бахр-ул-чавохир»); ва дар «Ко
мус» гализ ва сулб.

Фасли сои мусалласа маъа 
доли мухмала

СИДЙ//САДИ//СИДИЙ lS^ пистони 
занон ва мардон (аз «Сурох» ва 
«Канз») ;  ва Ибни Хрч навишта, ки 
пистони мардонро сандут гуянд ва 
пистони бахоимро заръ.

Фасли сои мусалласа маъа 
рои мухмала

СУРАйЕ ба маънии Парвин; ва 
он шаш ситораест муттасили хам
дигар ва он манзили севвум аст аз 
манозкпи Камар. Дар асли лугат 
тасгири сарво, ки сираи муаннаси 
афъалуттафзнл аст, муштак аз ca
po, ки ба маънии касрат аст. Чун 
дар ситорагони мазкур кадре кас
рат аст, лихозо бад-ин исм мусам- 
мо гашт (аз «Сурох»); ва дар Бир- 
чандй шархи бист бобе навишта, ки 
тасгир дар Сурайё ба лихози хур- 
дии кавокиби уст ё ин тасгир ба 
чихати таъзим бошад.

CAPO i j y  хоки намнок ва зери з а 
мин (аз «Сурох» ва «Мунтахаб» ва 
гайри он).

САРБ у  у  чодарест аз шахм бар меъ- 
да ва амъо мухитшуда (аз «Бахр- 
ул-чавохир» ва «Мунтахаб» ва «Су
рох» ва «К ан з» ) ; ва дар «Худуд-ул- 
амроз» ба фатхатайн (яъне сараб)* 
аст.

САРВАТ ^ з у  бисьёрии мол ва ту- 
вонгарй ва неъмат ва мехтарй (аз 
«Латоиф» ва «Мадор» ва «Мунта
хаб» ва «Сурох» ва «Канз»),

САРИД tHy бар вазни хамид; навъе 
аз таом, ки порахои нонро дар 
шурбои гушт тар кунанд (аз «Бахр- 
ул-чавохир» ва «Латоиф»),

САРТ -by сиреш (аз «Мунтахаб» ва 
«Сурох»).
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Фасли сои иусалласа маъа 
айни мух.мала

САЪЛАБ V'1*'* ба маънии рубох (аз 
«Кашф» ва «Мунтахаб» ва «Канз»).

САЪОЛИБ .-JUS рубоххо; цамъи  
саълаб.

САЪЛАБОН ба маънии рубох;
ва дар «Канз» суълубон (ба замми 
аввал ва севвум) рубохи нар.

СУЪБОН с>Ц»> ба маънии мори бу
зург ва аждахо (аз «Канз» ва 
«Мунтахаб»).

САЪОБИН цамъи  суъбон аст,
ки ба маънии аждахо бошад.

САЪЛАБ ИЯ Чг1-  номи маком аст.
САЪЛАБИ МИСРЙ l i j**  номи 

давое; ва дар ин тахфиф кардаанд, 
чи ин дар асл хусятуссаълаб бу
вад, чи давои мазкур бехест ба 
шакли хояи рубох. Чун дар наво- 
хии Мнср пайдо мешавад, ба Миср 
мансуб кунанд. Зохиран лафзи саъ- 
лаби мисрй ё саълаб гуфтан ду- 
руст набошад, магар он ки гуем, 
чун лафзи хусят макрух аст, лихо
зо агар факат ба лафзи саълаб 
мавсум кунанд чоиз бошад.

Фасли сои мусалласа маъа 
гайни муъчама

CAFP j "  ба маънии дандон ва дан- 
дони пеш; ва сархади миёни мулки 
куфр ва ислом (аз «Мунтахаб» ва 
«Латоиф»),

СУРУР ба маънии сархадхо;
цамъи  caFp (аз «Шакаристон» ва 
«Хиёбон»); ва ба маънии дандонхо.

CYF j* ба маънии бут (аз «Бур
хон»); ва баъзе мухаккикон на
виштаанд, ки чун дар форсй сои 
мусалласа наёяд, ин лафзи фуг (ба 
фо) аст.

CYFPO J s *  магоке, ки миёни синаву 
шикам бошад ва магоки зери гулу 
(аз шархи «Нисоб» ва «Канз»),

Фасли сои мусалласа маъа фо

САФАР ба маънии пордум; ба 
Хиндустон думчй гуянд (аз шуру
хи «Нисоб»),

Фасли сои мусалласа маъа коф

СУКБ//СУКУБ суроххо; цамъи  
сукба (аз «Сурох»),

С И КАТ сА* устуворй.
си ко т  цамъи  сика; ва касоне, 

ки ба зам (яъне сука)*  хонанд, ха
тост (аз «Мунтахаб» ва «Канз»).

СИКАЛ J *5 бар вазни инаб; гиронй 
ва гирон шудан; ва ба касри аввал 
ва сукуни сонй (яъне с и м )*  гиро- 
нии бор; ва ба фатхатайн (яъне са- 
кал)*  хар чизи нафиси нигох дош- 
танй (аз «Мунтахаб» ва «Комус»).

САКИЛ гирон; ва номи дардест, 
ки узв аз он гирон маълум меша
вад.

САКДЛАЙН ба маънии ду  г у 
рух; ва ба маънии олами инсу чин 
(аз «Кашф» ва «Канз»).

СИКА эътикод кардан ва устуво
рй ва марди муътамад, ки бар кав- 
лу феълаш мардум эътимод кунанд 
(аз «Канз» ва «Сурох» ва «Мунта
хаб») .

СУКБА ба маънии сурох (аз
«Сурох»),

СУКБАИ ИНАБИЯ Чг1" V й сурохест 
дар васати табакаи инабия ба сиё- 
хии чашм монанд; сурохе ки дар 
инаб, яъне ангур мебошад ба вак 
ти чудо кардани он аз чуби хуша. 
Ва он сурохро, ки сукбаи инабия 
иборат аз он аст, ба форсй марду
мак ва ба хиндй тил гуянд (ба кас
ри той фавконй) ва он манфази ну- 
ри басар аст.

Фасли сои мусалласа маъа коф

САКЛОи153 зане, ки фарзанди у мур- 
да  бошад (аз «Мунтахаб»).

Фасли сои мусалласа маъа лом

САЛОСО номи рузй сешанбе;
бар яхудон ин рузй муборак аст 
(аз «Мунтахаб» ва «Канз» ва 
«Кашф» ва «Музил»).

СИЛБ шутури пир; ва силба но- 
каи пири дандонрехта (аз шурухи 
«Нисоб» ва «Сурох» ва «Канз»).
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СУЛС//СУЛУС севвум хиссаи
хар чиз (аз «Мунтахаб» ва «С у
рох»); ва сохиби «Мадор» ва 
«Кашф» навиштаанд, ки сулс (биз
зам) ба маънии севвум хисса ва 
номи хате аз хутути хафтгона ва 
он ин аст: маношир, мухаккак, 
насх, райхон, рикоъ, сулс, таълик. 
Ва мутааххирин як  хати дигар аз 
ин истихроч кардаанд, ки номаш 
настаълик мебошад ва аслаш насх- 
таълик аст, зеро ки мураккаб аст 
аз хати насх ва хати таълик. Ва 
сулсро аз он сулс гуянд, ки дар он 
севвум хиссаи вусули калам бошад.

САЛ Ч SL‘ ба маънии барф (аз 
«Кашф» ва «Мунтахаб» ва «Канз»).

САЛМ бинй буридан (аз «Лато
иф»).

СУЛСОН ду  хисса аз чумлаи се 
хисса.

САЛОСАИ РАССОЛА Ajlii <1 'it) 
пиёлаи шароб, ки ба вакти субх 
нушанд ва он шуяндаи гамхо ва 
шуяндаи касофати бадан ва музили 
кудурати башариёт бошад (аз 
«Кашф» ва «М адор» ва «Муайид»),

СУЛЛА & ба маънии гурухи мар
дум (аз «Мунтахаб» ва «Канз»).

Фасли сои мусалласа маъа мим

САМАРОТ мевахо ва ин цамъи 
самара аст.

САМИД ^  оби андак (аз шурухи 
«Нисоб» ва «Мунтахаб» в а«К ан з» ) ;  
ва дар «Сурох» барои хамин маънй 
ба фатхатайн (яъне самад)* аст.

САМУД номи шахсест, аз наели 
Нух алайхиссалом ба чахор восита; 
ва Банй Самуд ки уммати хазра
ти Солех пайгамбар аст, ба Самуд 
мансуб ва машхуранд. Нокаи хаз
рати Солехро пай карданд, ба шу- 
мии он хама сухтанд (аз «Латоиф» 
ва «Канз»),

САМАР мева ва бори дарахт ва 
молу зар ва фарзанд (аз «Мунта
хаб»),

СИМОР мевах,о; ва ин чамъи  са- 
мар аст.

САМИР мевадор.

СУММА (J ба маънии пас ва боз; ва 
билфатх ва мими мушаддади маф- 
тух (яъне самма)* ба маънии он 
чо.

САМАН сг*> ба маънии кимат; ва 
биззам ва ба замматайн (яъне сумн 
ва сумун)* хаштум хиссаи чизе (аз 
«Комус» ва «Мунтахаб» ва «Канз»),

САМОНИН ба маънии хаштод
(аз «Мунтахаб»),

САМИН гиронкимат.
САМИНА чизи гиронкимат.
САМАРА сохиби «Комус» ва

«Сурох» навиштаанд, ки ба фатха
тайн аст, на ба сукуни мим (яъне 
самра)*; ва дигар он ки цамъи  ин 
симор (билкаср) ва самарот (ба 
харакоти со ва мим) дуруст.

САМОНИЯ ба маънии хашт, ки 
адади маъруф аст (аз «Мунтахаб» 
ва «Канз»),

Фасли сои мусалласа маъа нун

САНОё ЬШ чахор дандони пешин, 
ду  аз боло ва ду аз зер (аз «Мун
тахаб»);  ва биззам (яъне суноё)* 
хатост.

с а н о  и; ситоиш (аз «Мунтахаб»).
САНОЙ yil"* ба маънии лафзи ду- 

харфй; ва дандони санои хар ду 
дандони пешин.

САНИЙ у "  ба маънии гову гуспанд 
ва асп, ки дар соли севвум бошад; 
ва уштури шашеола (аз шурухи 
«Нисоб»); ва дар «Мунтахаб» ва 
«Канз» гову гуспанд, ки по дар со
ли севвум нихода бошад ва шутури 
панчсола, ки по дар шаш нихода 
бошад.

Фасли сои мусалласа маъа вов

САВОБ ^ у  ба маънии музд ва ча- 
зои хайр дар охират (аз «Мунта
хаб») .

САВБ ^ у  чома ва либос.
САВОКИБ v S ' j 5 ба маънии равша- 

нихо ва лавомеъ.
САВОБИТ ба маънии ситораго-

ни гайри мутахаррик, ки харакат
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ба зоти худ надошта бошанд, сивои 
ин сабъаи сайёра. Агарчи ба хара- 
кати баъзе савобит хукамо кои- 
ланд, фааммо чун нихоят батиюс- 
сайранд, лихозо харакати онхо 
муътабар надоранд, чунончи Наср, 
ки дар бисту чахор хазор сол як  
давраи тамом мекунад.

САВР гови нар; на ба маънии 
мутлак гов; ва бакар ом аст, хох 
нар, хох мода; ва номи бурчи д ув 
вуми фалак ва он ба сурати говн 
нар аст.

СУЛУЛ сЫу гуштпорае, ки бар аъзо 
падид ояд; ба хиндй масса гуянд; 
цамъи  он саолил аст.

СУМ су сайр; ба хиндй лихсин гу 
янд.

Л-АВАРОН ба маънии чуш ва
бархостани гард ва фитна (аз

«Кашф» ва «Бахр-ул-чавохир» ва 
«Мунтахаб» ва «Канз»).

САВБОН о ^ у  номи гуломн он хаз
рат саллаллоху алайхи ва олихи ва 
саллама.

САВОНЙ ^ у  цамъи  сония, ки ба
маънии дуввум аст; ва шастум 
хиссаи дакика.

Фасли сои мусалласа маъа ё

СИЕБ v 4 f чомахои пушиданй; ва ин 
чамъи  савб аст.

САЙЙИБОТ занони шавхар-
дида.

САЙЙИБА зидди бикр, яън^ з ^
ни шавхардида, хох шавхараш змн- 
да  бошад, хох мурда.

Б О Б И  Н И М И  А Р А Б Й
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Фасли чими арабй маъа алиф

НОБУЛСО 1“ЧЧ- номи шахрест дар 
сархади магриб; ва баъзе гуянд 
шахрест дар олами мисол (аз «Бур
хон»),

НОБУЛКО номи шахрест ба
сархади машрик; ва баъзе гуянд 
шахрест дар олами мисол (аз «Бур
хон») .

НОМИ НАХОННУМО 1А ^ 4«г ибо
рат аз чоми Кайхусрав, ки ахволи 
хайру шарри олам аз он маълум 
мешуд.

НОНИ МАНУ НОНИ ШУМО JO- o h
U i o h  J яъне шуморо савганди чо- 
ни ман ва маро савганд ба чона 
шумо; ё он ки: чони ман фидои 
чони шумо бод; ва низ чое, ки к а 
моли иттиход бошад, гуянд: яъне 
чони ману чони шумо, хар д у  якест.

НОРИМАНРО iS j y  lSj1*- ба маънии 
коиммаком.

НОЛИБ ба суи худ кашанда
чизеро. _

НОХИЛИ(И)ЯТ оЛлЦ- замонае, ки 
пеш аз замонаи расул саллаллоху 
алайхи ва олихи ва саллама буд, 
ки кабоили араб бутхоро мепарас- 
тиданд.

НОЛУТ номи подшохи ко
ки Толут ба хамрохии хазрати 
вуд алайхиссалом уро шикает Д1 

(аз «Латоиф»).
НОМАИ СУРАТ чомае, ки

тасвирот дар он накш карда бо
шанд (аз «Мусталахот»).

НОИ ФУЛОН ПАИДОСТ ва САБЗ
ACT ва ХОЛ ИСТ j  о - la *
о - Л и  j  дар макоми ёди
касе гуянд, яъне дар ин чо у мебо- 
яд  (аз «Мусталахот»),

НОМАИ ФАТХ чомае1, ки ру-
зи чанг зери зирех пушанд ва адъия 
ва оёти мисли «инно фатахно» бар 
он накш карда бошанд (аз «Муста - 1  

лахот» ) .

ПОМЕХ С-'Ц- саркашикунанда.

НОВИД ба маънии хамеша; ва 
ба фатхи вов (яъне човайд)* х а 
тост (аз «Бурхон» ва «Муайид» ва ! 
«Кашф» ва «Сурурй»),

НОХИД мункир ва инкоркунан-
да  бо вучуди донистагй.

HOP jU  хамсоя; ва ба маънии ни- 
гахбон ва шарик ва зннхор дода- 
шуда (аз «Канз»);  ва дар туркй 
лафзи чор ба ду  маънй омада: яке 
ба маънии нидо кардан ва мунодй,



дуввум ба маънии чамъият (аз лу
роти туркй).

НОИР у Ч  он ки аз рохи хак майл 
кунад ба рохи ботил; ва чаврку- 
нанда ва ситамгор (аз «Мунта
хаб»),

ЧОРБУЛНОР ->4Jj.->4 дар «Шамсй» 
ба маънии шикасту бает навишта; 
ва тахкик ин аст, ки чун лафзи 
чор дар туркй ба маънии нидо ва 
овоз додан аст ва лафзи бул (ба 
замми муваххада) дар туркй ба 
маънии фаровон ва бисьёр, лихозо 
чорбулчор иборат аз андакталаб ва 
бисьёрталаб бошад. Е он ки бул- 
чор (биззам) дар туркй ба маънии 
ваъда низ омада ва чор ба маънии 
нидо ва овоз додан, пас чорбулчор 
мачмуъ ба маънии талаб ва ваъда 
бошад.

ЧОНДОР ва ЧО Н АДО РЛ^Ч з -И^Ч 
силохдор; ва ба маънии дуст ва 
мададгор низ омада.

ЧОГИР ва ЧОЙГИР J-S.U J j J V
китъае аз мулк, ки ба хангоми 
таъйини мансаб аз саркори подшо- 
Х й ба умаро мукаррар гардад. Ва 
ин лафз агарчи дар ашъори мута- 
аххирини Эрон вокеъ аст, магар ис
тилохи хиндуён аст, на забони ху- 
дашон (аз «Сироч» ва гайра).

4 0F A P  > 4  чинадонаи мургон, ки ба 
тозй хавсала гуянд (аз «Сироч» ва 
«Бурхон» ва «Рашидй»),

НОЧИ АГАР Ч номи шахр дар 
Х,инд (аз «Бурхон»); ва дар «Си
роч» навишта, ки бад-ин ном шахре 
дар Х,инд нест. Билфеъл зохиран 
хамин Чочмуст, ки касабаест аз 
Каннавч.

ЧОПУЗ j j J, 4  шахрест аз Туркистон.
ЧОМУС м уарраби  гомеш, ки

мухаффафи говмеш аст (аз «Рисо- 
лаи муарработ»); ва дар ин диёр 
мардуми ин замона ба чихати таф- 
рикаи нару мода нарро чомус г у 
янд ба таъриб ва модаро говмеш 
хонанд, чунонки асл аст.

ЧОЛИНУС сглУЧ номи хакимест; ва 
ин м уарраби  Голинус аст, ки ба 
вови маъдула бошад (аз «Рисолаи 
муарработ»),

1.0ВАРС м уарраби  товаре; ва
он навъе аз галла бошад.

Ч б л  ИС , ^ 4  нишинанда ва нишо- 
нанда.

ЧОШ J.U- тудаи ралла ва анбори хар 
чиз (аз шурухи «Нисоб»); ва дар 
«Бурхон» ва луроти туркй ба чими 
форсй (яъне чош) *-ст. Ва асах ха- 
мпн аст.

ЧОХ.ИЗ £®-Ч номи олиме машхур; ва 
он кн хадакаи чашми у берун ба- 
ромада бошад (аз «Мунтахаб»),

ЧОЕЪ гуруена (аз «Мунтахаб»).
ЧОМЕЪ С’*!» ба маънии масчиде, ки 

дар он намози чумъа гузоранд.
4 0 T 0 F  £.1*4 лафзи туркист; ба маъ

нии куличаи хайма ва бодрс".а (аз 
«Сироч» ) . 7

ЧОФ(Ф) o U ба маънии хушк ( 2 3  

шархи «Нисоб»),
ЧОСАЛИК, лакаби раиси тар-

соён дар билоди ислом ва у зердас- 
ти битрики Антокия аст. Баъд аз 
чосалик матрон аст ва баъд аз он 
ускуф, баъд аз он киссис ва баъд 
аз он шаммос (аз «Мунтахаб»),

ЧОМАИ РУК ^з'“ 1*4 гиёхеет багоят 
борик, ки дар миёни об истода пай
до мешавад; ба хиндй гай гуянд.

ЧОМРУЛ J >-Ч ба маънии харомзо- 
да  ва шарир (аз «Латоиф»),

ЧОЪИЛ J * 4  гардонанда ва пайдоку- 
нанда ва созанда.

ЧОЧИМ 1»»1»  навъе аз фарши ран- 
гин; лафзи туркист (аз «Бурхон»),

ЧОМ (-4- пиёлаи шаробхурй; ва вило- 
ятест аз Хуросон мавлиди Абдур- 
рахмони Ч,омй; ва лакаби хуккоми 
вилояти Синд; ва хафтто аз хар 
чиз; ва шишахои хаммом (аз «Ба
хори Ачам» ва «Сироч»).

ЧОЗИМ (ОЧ катъкунанда ва сокин- 
кунанда харфи мутахаррикро ва аз- 
ми устуворкунанда (аз «Мунта
хаб»),

«ЧОМИ ЧАМ» (Ч  номи китоб.

ЧОСУМ (*>Ч ба маънии кобус (аз 
«Мунтахаб»),

ЧО БАРОИ КАСЕ ХОЛЙ КАРДАН
oPjS" уЛ*- <-s~r  Ч аз руи таъзим 
ба чои худ нишондан (аз «М уста
лахот»).

5 Риёс-ул-лугот.
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НОР ЗАДАН M  мунодо кардан 
(аз «Мусталахот»),

ЧОМИ ХОЛЙ ДОДАН epb ( jJ l '  f h  
имтихон кардани сокй хуши мастро 
(аз «Мусталахот»),

ЧОН БУРДАН o h  зиндагонй
кардан.

ЧО ГАРМ КАРДАН o > J  (A h  киноя  
а з  карор гирифтан дар чое то дере 
(аз «Чахонгирй» ва «Сироч»).

ЧОНИШИН ба маънии коим-
маком.

ЧОМА ГУЗОШТАН мурда-
ни авлиё ва салотин (аз «Чахор 
шарбат» ва «Мусталахот»),

ЧОСИМИН t j t ^ h  бехиссу харакат- 
шудагон ва халокшудагон ва бар- 
чоймондагон (аз «Мунтахаб» ва 
«Латоиф»),

ЧОН(Н) o h  номи Абулчин, ки па- 
дари чин ва париён буд (аз «С у
рох» ва «Муайид»); ва гохе ин 
лафзро мачозан  бар навъи чин ит- 
лок кунанд.

ЧОНИ ЧОН кин оя  а з  рухи
аъзам ва ишора ба зоти хак  таоло; 
ва м урод  а з  оташи тез, зеро ки 
хилкати чонн, яъне падари чин аз 
оташ будааст; ва навъе аз нон, ки 
чанд ту бошад, ба хиндй паратха 
номанд (аз «Бурхон» ва гайри он).

ЧОМАИ СУРХ ПУШИДАНИ СУЛ
ТОН с ^ h  ^ар газаб 
ва кахр будани султон (аз «М уста
лахот»).

ЧОМАКАН 0p**h чомахонаи хаммом 
(аз «Латоиф»),

ЧОН ДАР МИЁН ДОШТАН a h
^U. кин оя  а з  нихояти мехру 

махаббат (аз «Мусталахот»),

ЧОМИ ЧАХОНБИН c h  ибо
рат аз Чоми Кайхусрав, ки ахволи 
хайру шарри олам аз он маълум 
мешуд.

ЧОНОН ба маънии чон; ва али
фу нун (яъне он)* дар охир зоид, 
хамчунин дар човидон (аз «Рисо- 
ла»-и Абдулвосеъ).

ЧОНДОРУ j J ^ h  ба маънии тирёк 
ва нушдору (аз «Бурхон» ва «Си
роч»).

ЧОДУ j>h ба маънии сохир ва сехр 
хар ду  омада; ва Хони Орзу дар 
«Сироч» навишта, ки он чи дар 
«Рашидй» навишта, ки чоду сохир 
ва чодуй (ба ёи нисбат) ба маънии 
сехр аст ва авом чоду сехрро гу 
янд ва сохирро чодугар, ин галат 
аст. Муаллиф гуяд, ки филвокеъ 
дар каломн кудамо чоду ба маънии 
сохир ва дар каломи шуарои муъ- 
табари Хинд, мисли Амир Хусрав 
ва Файзй ва шоирони мутааххири- 
ни Эрон чоду ба маънии сехр ва 
чодугар ба маънии сохир беш аз 
он аст, ки теъдод тувон кард. Пас 
таглити ин хар ду  лафз бар сабили 
итлок дуруст набошад. Ва аз ин 
чост, ки дар «Бурхон» чоду ба 
маънии сехр ва сохир хар д у  ома
да.

ЧОМИ ЧАМ ва ЧОМИ КАЙХУСРАВ
j j -xjS  (U j  f*  (U муносибати чом 
ба Чамшед он аст, ки Чамшед чом- 
ро эхдос нумуда ва Кайхусрав чо- 
ме сохта буд муштамил бар хутути 
хандасй, чунончи аз хутут ва ру- 
кум ва давоири устурлоб иртифоъи 
кавокиб ва гайра маълум нумоянд, 
хамчунин у  аз он чом хаводиси 
рузгор маълум мекард, чунончи дар 
кутуби таворих мастур аст; ва низ 
«Чоми Чам» номи китобест.

ЧОРУЛЛОХ номи олиме ачалл, 
ки сохиби «Тафсири кашшоф» аст, 
сокини шахри Замахшар.

ЧОЗИБА <*}h кувватест, ки дар 
аъзое мавчуд аст, то он чи муно- 
сиб ва муфид бошад, чазб кунад; 
ва ба маънии таъсир ва кашиши 
махаббат низ мустаъмал.

ЧОНОНА *JliU маъшук (аз «Бур
хон») .

ЧОНА * ih  номи яке аз ансор; ва дар 
форси ба маънии чон (ба зиёдати 
хо).

ЧОРИХА <*jh ба маънии даст, чаро 
ки чарх, ки ба маънии хаста кар
дан ва касб кардан аст аз даст ме- 
барояд (аз шурухи «Нисоб» ва 
«Канз»),

ЧОИЗА *>V сила ва инъом; ва хате 
мустаким, ки барои аломати тасхех 
мукаррар кардаанд (аз «Мадор» ва 
«Кашф» в а . «Латоиф»); ва дар 
«Мусталахот» навишта, ки чоиза 
ба маънии сила ва инъом; ва ба
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истилохи ахли дафтар сурати алн- 
фест, ки бар сари аъдод баъди му- 
кобала ва тасхех кашанд ва он 
аломати сиххат бошад.

НОРИЯ ба маънии киштй ва са- 
фина; ва ба маънии офтоб; ва ба 
маънии канизак ва духтар; ва оби 
равон; цамъи  он чаворй (ба фатхи 
чим меояд; аз «Мадор» ва «Кашф» 
ва «Мунтахаб»),

НОМА рахтн пушиданй ва гус- 
турданй; ва сурохй ва пиёлаи ша
роб; ба маънии ахир мазид алайхи 
чом аст (аз «Бахори Ачам»),

НОДДА •■’ Ц- лафзи арабист; ба маъ- 
нни рохи борик ва рохи рост, кн 
дар сахро аз омадурафти мардум 
падид меояд; ва дар форсй ба тах- 
фифи дол (яъне чода)* мустаъмал 
аст (аз «Канз» ва «Чароги хидо
ят» ) .

НОЛА * % Чубе чанд ба якдигар бан- 
данд ва машке чанд пурбод карда 
ба зери он таъбия кунанд ва бар 
он нишаста аз дарьё убур кунанд 
(аз «Рашидй» ва «Бурхон»),

НОРЧЙ ->1<г дар туркй накиб ва 
мунодокунанда; лафзи туркист (аз 
«Мусталахот»),

НОМИ ОЛЙ (УЬ f ir  пиёлаи бисьёр 
калон.

НОМИ ФИРЪАВНЙ t S S j i  f ir  Фиръ- 
авнро чоме буд аз зар, ки чахор 
кас онро дар мачлис ба давр мео- 
варданд (аз «Шархи Хоконй»),

НОИЙ y J lr  ба маънии гули чохй, 
чухй .8

НОНЙ ^1т мансуб ба чон, ки ба 
маънии рух ва хаёт аст; ба ин маъ
нй лафзи форсист; ва низ сигаи ис
ми фоил, ба маънии гунахгор, аз 
чиноят, ки ба маънии гунох ва т ак 
сир бошад; ва хам мансуб ба чонн, 
ки падари париён ва чиннот бувад, 
агарчи ба ин маънй нуни чонн му- 
шаддад аст, магар форсиён мухаф- 
фаф хонанд. Дар ин хар ду  сурат 
лафзи чонй арабист.

НОЛИ чилодиханда ва зудоян- 
даи кудурат ва мусаффо ва рав- 
шанкунанда.

НОМАГЙ рузина ва вазифа ва
чомаи кухна ва мохиёиа, ки бахои 
чома бидиханд; ва дурде, ки дар

чом боки монад баъд аз нушидани 
шароб (аз «Кашф» ва «Бахори 
Ачам» ва «Рашидй» ва «Мадор»); 
ва дар «Сироч» навишта, ки чомагй 
(ба фатхи мим) ротиба ва вазифа; 
ва ин мураккаб аст аз калимаи чо
ма ва калимаи ги, ки (ба коф и 
форсй) барои нисбат аст. Номагй 

■дар асл ба маънии бахои чома бо
шад;* баъд аз он ба мацоз  ба маъ
нии хурок, ки ба нукар ва гулом 
диханд, шухрат ёфта.

НОДУЙ i j l j i l r  сехр ва сохирй.
«НОРБАРДЙ» i p j j..)lr номи шархи 

«Шофия»; ва ин мансуб аст ба 
Норбард, ки шахрест; ва лафзи 
Норбард муарраби  Чорпард аот, ки 
ба чими форсй ва бои форсист. Ва 
касоне, ки Н°рбардй ба каср (яъне 
Чорбирдй)* хонанд, хатост (аз 
«Муайид»),

НОФЙ и ^ г  чафокунанда ва чаврку- 
нанда.

Фасли чими арабй маъа 
бои муваххада

ЧАБО Цг пиёлаи худро ба дигаре 
тавозуъ кардан (аз «Мусталахот» 
ва «Чароги хидоят»),

ЧАБРАН Ъ?т аз руи беихтиёрй.
ЧУБ(Б) V "  ба маънии чох.
ЧИБТ ба маънии бут ва кохин 

ва сохир ва сехр ва хар чи гайри 
худо парастида шавад (аз «Мунта
хаб» ва «Сурох»).

ЧАБАРУТ °л>?Т азамат ва бузурги 
ва такаббур; ва дар истилохи со- 
ликон олами азамат ва чалоли ас- 
мои сифоти илохй ва мартабаи вах- 
датро гуянд, ки хакикати Мухам- 
мадист ва тааллук ба мартабаи си- 
фот дорад (аз «Мунтахаб» ва «М а
дор» ва «Канз» ва «Кашф»),

НИБОЯТ гирд кардани моли
хароч (аз «Мунтахаб»).

НУБОТ ^ Ч т  ч^мъи чобй, ки ба маъ
нии гирдкунандаи моли хароч-аст.

ЧИБОЛИ РОСИЕТ o L - b  JU - ба 
маънии куххои баланд ва устувор 
(аз «Латоиф»),

ЧАБАЛУРРАХМАТ кухест
миёни Арафот.
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ЧИБИЛЛАТ c J ? »  офариниш (аз 
«Сурох» ва «Муайид» ва «Кашф» 
ва «Канз»).

ЧАБОИР цамъи  чабира; ва он
чуб.чои кучак бошад, ки бар узви 
шикаста мебанданд (аз «Сурох»).

ЧАБР j -t шикастаро бастан ва неку 
кардан холи касеро; ва ба зур бэр 
коре доштан касеро (аз «М унта
хаб»).

ЧУББАИ ДАРВЕШ J 4 V r  киноя  
а з  офтоби зимистон (аз «Рашидй»).

ЧАБАЛ Jr*  кух.
ЧИБОЛ куххо.
ЧАБИН пешонй; лафзи арабист 

аа  ба каср (яъне чибин)* хатост 
(аз «Мадор» ва «Кашф» ва «М ун

тахаб»).
ЧУБУН//ЧУБН ци? панир ва сафедй, 

ки аз оби шир чудо кунанд; ва 
моъулчубун обест, ки баъд аз чудо 
кардани сафедии шир бокй монад 
ва он агар аз буз бошад дар баъзе 
амроз ба кор баранд. Авом аз нофах- 
мидагй моли чубн гуянд (ба замми 
аввал ва сукуни бои муваххада) ,  
ба маънии азулй, яъне тарсидан аз 
чанг (аз «Мадор» ва шурухи «Ни
соб» ва «Бахр-ул-чавохир» ва «Ко
мус» ва «Кашф»).

ЧАБОН ба маънии баддил ва
азул, яъне. зидди баходур ва шу- 
чоъ (аз «Кашф» ва «Комус»);  ва 
ба фатхи аввал ва ташдиди бо 
(яъне чаббон)* ба маънии сахро ва 
баёбон (аз «Латоиф»).

ЧАБО КАРДАН додана пиё
лаи худ ба хариф аз руи тавозуъ 
(аз «Чароги хидоят» ва «Мустала
хот») .

ЧИБОХ, *4» пешонихо; ва ин цамъи  
чабха аст, ки ба маънии пешонн 
бошад.

ЧУБЛА «Ч? кухони шутур (аз 
«К ан з» ) .

ЧАБР ва МУКОБАЛА Илм-
ест аз фунуни хисоб, ки дониста 
м-ешавад ба он бисьёрй аз мачху- 
лоти ададия ба зиёдат кардан ва 
кам, кардани аъдод дар мабодии 
матлуб; чи чабр дар истилохи ин 
илм ба маънии зиёда кардан аст 
ва мукобала ба маънии кам кардан 
ва сокит кардан.

ЧАБЧАБА ба маънии шиканба, 
яъне меъда (аз шархи «Нисоб»); 
ва дар «Канз» ба замми хар ду 
чим (яъне чубчуба)*.

ЧАБИНГИРИФТА d j f  туруш- 
ру (аз «Мусталахот»),

ЧАБАРНЯ чамоатест, ки мегу- 
янд: бандаро дар кор ихтиёр нест; 
ва ба сукуни бо (яъне чабрия)* 
хатост (аз «Мунтахаб»).

ЧАББОНА ба маънии сахро ва 
дашт (аз «Мунтахаб» ва «Канз»),

ЧАБХ,А//ЧАБХ,АТ пешонй;
ва манзили дахум аз манозила К а
мар ва он чахор ситорааст, ки бар 
пешониа бурчи Асад вокеъ шуда 
(аз «Кашф» ва «Бахр-ул-чавохир»).

ЧИБИЛЛЙ у 1?» хилкй ва табий ва 
пайдоишй (аз «Мадор» ва «Хиё
бон»); ва чабалй (ба фатхатайн) 
мансуб ба чабал, ки ба маънии кух 
аст; ва ба сукуни бои муваххада 
(яъне чиблй ва чаблй)* хатост (аз 
«Кашф»),

Фасли чими арабй маъа 
сои мусалласа

ЧАС(С) аз бун баркандан (аз
«Мунтахаб»),

ЧУСМОН бадан ва тан (аз «Су
рох» ва шурухи «Насоб»),

ЧУССА ба маънии бадан ва та- 
ни мардум ва гайра (аз «Мунта
хаб»).

Фасли чими арабй маъа 
хои мухмала

ЧАХД//ЧАХАД инкор кардан ба 
донистагй (аз «Мунтахаб»),

ЧУХУД дидаву дониста инкор ■
кардан (аз «Сурох» ва «Мунта
хаб»),

ЧАХШ бачаа хар ва бачаи асп; 
ва номи сахобй (аз «Мунтахаб»),

ЧАХМАРИШ зани пир '(аз
«Канз» ва «Сурох»),

ЧАХИМ яке аз номхои хафт ду- 
зах ва оташи бисьёр кави ва ба
ланд (аз «М унтахаб»).
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НУ\Й у »  мухаффафи Чухи, номи 
масхара, ки нихоят хуштабъ ва за- 
риф буд.

НУХДАБ//НУХДУБ навъе аз
малах, ки сурхранг ва дароз бошад 
(аз «Чорбардн» ва гайри он).

Фасли чими арабй маъа 
доли мухмала

НИДДАТ нав шудан ва тозагй 
ва навй (аз шурухй «Нисоб» ва 
«Шамсй» ва «Мунтахаб» ва 
«Канз»).

Ч.АДИД хар чиз, ки нав бошад; 
ва чадидй ба зиёдати ёи тахтонй 
галат аст; ва номи бахре аз нуздах 
бухури шеър, чаро ки ин бахр нав 
пайдо карда шудааст. Ва мустаъ- 
мали ин бахри махбун: фаъилотун, 
фаъилотун, мафойлун.

ЧАДАД w »  ба маънии замини хам- 
вор (аз шурухи «Нисоб» ва 
«Канз») ;  ва ба замматайн (яъне 
чудуд) * ба маънии роххо, цамъи  
нуддат (аз «Мунтахаб» ва «Канз»).

ЧА Д(Д ) ба маънии бахт ва на- 
сиб ва бузургй ва тувонгарй ва 
падари падар ва падари модар; ва 
билкаср (яъне чид(д)*  ба маънии 
кушиш ва з и д д и  хазл (аз «Канз» 
ва «Мунтахаб» ва «Сурох» ва «М а
дор» ва «Кашф» ва «Латоиф»).

ЧИДОР девор (аз «Латоиф» ва 
«Сурох») .

ЧАДР//ЧУДР j<*r девор; ва ба зам
матайн (яъне чудур)* цамъи  чидор, 
ки ба маънии девор аст; ва ба фат
хатайн (яъне чадар)* нишони гази- 
дан ва обила баромадан (аз «С у
рох» ва гайра).

ЧАДВОР ->!>*»■ бехест махрутишакли 
сиёхранг; ба хиндй нарбасй гуянд.

ЧАДИР j t * r  бар вазни факир; ба 
маънии лоик ва сазовор (аз «Канз» 
ва «Сурох»).

ЧИДРАХШ г номи шатранчбо- 
зи комил; ва ин масмуъ аст аз баъ
зе асотиза ё он ки чидд (билкаср) 
ба маънии кушиш ва рахш ба маъ
нии асп, ки музоф аст ба суи бозй, 
яъне чун ба кушиши асп бозй ме- 
ангезад.

ЧАДЪ бинй ва гуш ва даст бу
ридан ва банд кардан (аз «Мунта
хаб»).

ЧИДОЛ Jl^b- чанг ва хусумат кар
дан (аз «Сурох»).

ЧАДАЛ Jt*» ба маънии чанг ва пай- 
кор; ва ба лафзи доштан  мустаъ
мал (аз «Бахори Ачам»),

ЧАДВАЛ Jj'- 'r ба маънии нахр; ва 
ба нисбати мушобахат мацозан  ба 
маънии хутути шангарф ва гайра, 
ки гирдн сафха кашанд (аз «М а
дор» ва «Кашф»),

ЧАДОВИЛ J j l ^  цамъи  чадвал; ба 
маънии хутут ва анхор.

ЧУДРОН деворхо; цамъи  ч~ир
ва чудр (ба фатх ва ба зам; аа 
«Мунтахаб» ва «Сурох»).

ЧАДИДОН c i l iw» рузу шаб (аз 
«Мунтахаб» ва «Сурох»).

ЧУДДА номи шахр бар канораи 
бахри М акка (аз «Сурох» ва «М у
айид» ва «Кашф» ва «М узил») ; ва 
сохиби «Мунтахаб» навишта, ки ба 
ин маънй билкаср аст (яъне чид- 
да )* ;  ва ба фатх (яъне чадда)*  ба 
маънии модари модар ва модари 
падар.

ЧУДРЙ навъе аз обила, ки бар 
андоми атфол падид ояд; ба форсй 
чечак гуянд (аз «Бахр-ул-чавохир» 
ва «М унтахаб»); ва дар «Сурох» 
ба замми аввал ва фатхи сонй ва 
ба фатхатайн (яъне чударй ва ча- 
дарй)* хам оварда.

ЧАДЙ бузгола; ва номи бурчест 
аз буручи осмон; ва ситораест наз- 
дики Кутби Шимолй, ки ба урф он 
ситораро Кутб гуянд ва ахли риё- 
зй ин ситораро ба чихати имтиёз 
бурчи чудайй (ба замми чим ва 
фатхи дол ва ташдиди ёи тахтонй) 
хонанд (аз «М унтахаб») ; ва форси
ён ба ин маънй ба тахфифи ё низ 
оранд.

Фасли чим маъа золи муъчама

ЧАЗР//ЧИЗР >4- асли хар чиз ва аз 
бех баркандан (аз «Сурох» ва 
«М унтахаб») ; ва ба истилохи илми 
хисоб чазр ба маънии ададе, ки чун 
дар нафси худаш зарб кунанд ада-



—  230  —

де дигар хосил ояд ва он чи баъд 
аз зарб хосил ояд, онро мачзур гу 
янд. Ва чазр ба эътибори изофати 
мачзури худ ду кием аст: яке чаз- 
ри мунтик, яъне чазр барои адади 
мунтик ва дигар чазри асам, яъне 
чазр барои адади асам. Пас чазри 
мунтик он аст, кн чун адади со- 
лимро дар нафси худаш зарб к у 
нанд, ададе дигари солим падид 
ояд, чунончи адади 3, ки чун 3-ро 
дар 3 зарб кунанд, 9 хосил меша
вад; ва хамчунин адади 4, ки чун 
4-ро дар 4 зарб кунанд, 16 хосил 
мешавад. Пас дар ин хар ду  мисол 
адади 3 ва 4 чазр аст ва адади 9 ва 
16 мачзур, ки хар ду  адади мунти- 
канд; ва дигар чазри асам ва он 
чунон аст: хар ададе, ки чун онро 
мачзур фарз кунанд барои он чаз
ри солим ба хам нарасад, магар он 
ки каср дар у вокеъ бошад, чунон- 
чи адади 1 0 , ки агар барои он чазр 
тачвиз кунанд, 3 адади солим ва 
1 субъ бошад. Чун инро дар нафси

• худаш зарб кунанд, 9 адади солим 
ва 43 хисса, минчумла 49 хиссаи 
1 адад хосил ояд. Чун дар комил 
шудани 10 касри 6  чузв аз 49 чуз
ви мазкур бокй монад, лихозо чаз
ри мазкур такрибй шуд, на тах- 
кикй. Ва чун ин кием чазр бар 
мачзури худ ба далолати сарех 
долл ва нотик нест, балки ба ишо- 
рати хакдир далолат мекунад, пас 
гуё асам аст. Агарчи асам (ба фат
хатайн) ба маънии’ кар ва ношуна- 
вост, лекин чун карри модарзодро 
гунгй лозим аст, лихозо мачозан  
ба мукобалаи мунтик, ки (ба зам
ми мим ва касри той мухмала) ба 
маънии гуёст, лафзи асам ба маъ
нии гунг мустаъмал мешавад; ва 
чазри асам махз ба мукобалаи мун
тик аст ва илло чазри асами солим- 
ро вучуд нест.

ЧИЗЪ t ^ r  танаи дарахт; ва ба фат
хатайн (яъне чазаъ)* ба маънии 
гову асп, ки ба соли севвум бошад 
ва шутур, ки ба соли панчум ва 
гуспанд, ки ба соли дуввум бошад 
(аз «Латоиф» ва «Мунтахаб»),

ЧУЗУЪ t**?  танахои дарахт (аз 
«Латоиф» ва «Мунтахаб»).

ЧИЗМ (-Лг бехи хар чиз ва асли имо
рат (аз шурухи «Нисоб» ва «Мун
тахаб»).

ЧУЗОМ |*1̂ г бемори аст аз фасоди 
хун, ки баданро мегудозад (аз 
«Мунтахаб» ва «Латоиф» ва «Су
рох»).

ЧАЗЛОН сЛ'ьЬ- шодон ва хуш (аз 
«Мунтахаб»).

ЧАЗВА//ЧИЗВА//ЧУЗВА ба маъ
нии пораи оташ (аз «Мунтахаб»).

ЧАЗРА ба форсии Мовароун- 
на.\р шарораи оташро гуянд (аз 
шурухи «Нисоб»).

ЧАЗБА як бор кашидан; ва
мустаъмал аст ба маънии кашиши 
калбй.

Фасли чим маъа рои мухмала

ЧИРЧИСБОК.ИЕ номи
пайгамбарест, кн ба анвоъи укубат 
уро мекуштанд ва боз ба амри пло
хи зинда мешуд ва умматро даъ- 
ват мекард; зохиран бокиё ба чи
хати он аст, ки баъд аз мурдан боз 
зинда мешуд.

ЧАРАБ марази хориш (аз
«Кашф» ва «Мунтахаб» ва «Бахр- 
ул-чавохир» ва «Сурох»)-

ЧИРОБ анбон ва пусти гов (аз 
«Мунтахаб» ва шурухи «Нисоб»),

ЧАРИБ муарраби газе, ки (ба
фатхи кофи форсй) ба маънии пай- 
мона аст (аз «Рисолаи муарра- 
бот»),

ЧАРРАСАТ o - j t  овози бар хам за 
дани ду  чиз ва бар хам судани 
дандон ва овози даридани карпос 
(аз «Рашидй» ва «Сироч»); ва ба 
тахфиф (яъне чарасат)* низ омада 
(аз «Кашф» ва «Мадор»); ва би- 

рист (ба касратайн ва сини мухма
ла) низ аз тавобеъи чаррасат аст, 
яъне овозе ки вакти бирьён карда
на кабоб бармеояд; ва аз мачмуъи 
чаррасат ва бирист киноя  а з  шуру 
гавгост ва м урод  а з  фитнаву шар 
ва гаммозй; ва ин лугати Моваро- 
уннахр аст (аз «Шамсй» ва «Фар- 
ханги Нуруддин»).

ЧИРОХ.АТ о=-1 реш ва захм; ва 
билфатх (яъне чарохат)* хатост 
(аз «Бахори Ачам» ва «Мунтахаб» 
ва «Бахр-ул-чавохир» ва «Канз» ва 
«Сурох») .
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НАРИХ, С'.У захмй ва мачрух.
НУРХ СУ ба маънии реш ва захм 

(аз «Мунтахаб» ва «Бахр-ул-чаво- 
хир»).

НАРОД > 'у  ба маънии малах (аз 
«Кашф» ва «Мунтахаб» ва «Бахр- 
ул-чавохир»).

НАРИД ‘ЧУГ косид ва чосус (аз «Л а 
тоиф») .

НАРОИД >*Яу ба маънии дафтархо.
НАРРУ МАДД У  ба маънии каб- 

зу бает; чарр ба маънии кашидан 
ва мадд ба маънии дароз кардан, 
яъне фарохам кардан ва пахн сох
тан, чунончи амвочи бахри мухиг- 
ро хол аст. Ва тахкик ин аст, ки 
ба чои чарру мадд лафзи чазру 
мадд сахех аст; чазр (ба фатхи 
чим ва сукуни зои муъчама ва дар 
охир рои мухмала) ба маънии боз- 
гаштани оби дарьё ва кам шудани 
он ва ин хилофулмадд аст, чунон 
ки дар «Комус» ва «Сурох» ва 
«Мунтахаб» мастур аст.

НАР ИР у . у  бар вазни фаъил; номи 
шоири аз 1й«ушшон аз шуарои араб 
(аз «Таърих»-и Ибни Халликон ва 
«Кашф» ва «Латоиф»).

НУРУНРОР ва БУРУНГОР j  jI~у
j \X>у  фавчи чониби дасти чапи 
подшох дар рузи чанг; ва лафзи 
дигар, яъне бурунгор (ба замми 
аввал ва сонй) фавчи чониби дасти 
рости подшох дар рузи чанг; ва ин 
хар ду  лафзи туркист (аз луготи 
туркй).

НАРРОР J y  ба суи худ кашанда ва 
лашкари бисьёр ва анбух, ки аз 
бисьёрии мардум охиста раванд (аз 
«Мунтахаб» ва «Сурурй» ва «Кашф» 
ва «Бурхон» ва «Канз»),

НАР(Р) у  кашидан ва буни кух  ва 
гунох кардан ва харакати зер ва 
сабухо; цамъи  чарра (аз «Мунта
хаб») ;  ва дар форси чар (ба фатх) 
ба маънии шигофе, ки дар замин 
бошад; ва мачозан  ба маънии накб 
ва кучаи саломат; ва биззам (яъне 
чур)* зини асп (аз «Рашидй» ва 
«Бахори Ачам»).

НУРОЗ У у  ба маънии тег ва шам- 
шери буррон (аз шурухи «Нисоб» 
ва «Канз»),

НУРУЗ j  у  замини бегиёх (аз шурухи 
«Нисоб» ва «Канз»).

НИРС//НАРС с гУ  6 а маънии овози 
нарм; чун овози зангула муносиби 
ин маънй буд, уро чарас (ба фат
хатайн) гуфтанд (аз шурухи «Ни- 
соб»-и Мавлоно Юсуф ва «Канз») ;  
ва дар «Бахори Ачам» навишта, ки 
чарас (ба фатхатайн) дарои калон 
ва гхариял.

НИРНИС о - у у  бар вазни Идрис; 
номи пайгамбарест, ки ба анвоъи 
укубат уро мекуштанд ва боз ба 
амри илохй зинда мешуд ва умма
ти худро даъват мекард (аз «Мун
тахаб»)..

НАРИШ J - ‘. y  бар вазни фаъил; ба 
маънии булгур, ки ба хиндй далия 
гуянд (аз шурухи «Нисоб»).

НУРУФ ^>у маконе, ки онро сел кан
да бошад (аз «Канз» ва «Сурох»); 
ва дар «Мунтахаб» ба маънии об- 
гир навишта.

ЧАРГ у  халкаи маъракаи кушти- 
гирон (аз «Чароги хидоят»),

ЧАРРИ САКИЛ № у  н о м и  илмест, 
ки дар он кавонди кашидан ва 
бардо.штани борхои гирон мунда- 
рич аст, чунончи гардун, ки ба аро- 
ба шухрат дорад ва ба хиндй гарй 
ва чхакра гуянд, яке аз чумлаи ак- 
соми чарри сакил аст.

ЧУРМ г у  ба маънии гунох; ва бил
каср (яъне чирм)* ба маънии чус- 
са ва тан; ва итлоки ин лафз бар 
улуввиёт ва суфлиёт хар д у  ояд, 
чун чирми кух ва чирми хок ва 
чирми Камар ва чирми Шаме; ва 
аксар истеъмоли ин дар чамодот 
бошад (аз «Бахори Ачам»); ва дар 
«Сироч» низ навишта, ки чирм 
(билкаср) ба маънии чисм аст; вч 
аксар итлоки ин бар фалакиёт ва 
маъданиёт бошад; ва гохе бар чав- 
хари узви хайвон, на бар мачмуъи 
чисми хайвон; ва ба фатхатайн 
(яъне чарам)* гузир ва чора (аз 
«Мунтахаб»).

ЧАРОИМ filу  ба маънии гуноххо ва 
хатохо; ва ин ч°мъи  чарима аст, 
ки ба маънии гунох ва хато бошад.

ЧАРИМ f iУ  бурида аз бун (аз «Мун
тахаб») ;  ва шорехи «Гулкуштй» ба 
маънии чурмона хам навиштааст.
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НУРИН о “.У: чое, ки хурмо хушк к у 
нанд (аз «Мунтахаб» ва «Сурох»).

ЧАРАЕН o k s r  равон шудани об ва 
райра (аз «Кашф» ва «Бахорн 
Ачам»); ва дар «Хиёбон» навишта, 
ки дар форсй ба сукуни сони (яъне 
чарён)* низ мустаъмал аст.

ЧАРМА Чиг аспи нукраи хинг (аз 
«Муайид» ва «Бурхон»); ва дар 
баъзе кутуб ба маънии сабзхинг 
навиштаанд.

ЧАРРОРА лашкари гирон ва
навъест аз каждум, ки дум бар за 
мин кашон меравад ва дар замини 
Ахвоз бисьёр мебошад. Хар касеро, 
ки мегазад хун аз хар буни муяш 
равон мешавад, магар мусофирро 
намезанад (аз «Мунтахаб» ва гай
ра).

ЧУР РА *j» ба маънии далер ва шу- 
чоъ; ва ба маънии асп, ки бар он 
сувор шаванд; ва ба маънии нар 
ва фахл мутлакан; ва ба маънии 
нари боз хусусан, яъне чурра нар 
аст ва боз модаи он аст. Ва ба 
нисбати боз чурра кучак ва кам- 
шикор ва зайф мебошад ва ба ин 
маънй туркист (аз «Бахори Ачам» 
ва «Мадор» ва «Бурхон» ва «Ч а 
хонгирй» ва «Сироч» ва «Раши
дй») ; ва чирра (ба касрй чим ва 
ташдиди ро) ба маънии нушхор, 
яъне он- чи чахорпоёни гиёххор аз 
меъда берун оварда боз мехоянд; 
ба хиндй чугал гуянд ва ба ин 
маънй арабист (аз шурухи «Ни
соб») .

ЧАРИДА кьу* ба маънии танхо; ва 
ба маънии шохи дарахти бебарг; 
ва ба маънии дафтари нависанда- 
гон (аз «Мунтахаб» ва «Бурхон»); 
ва Хони Орзу дар «Сироч» навиш
та, ки чарида ба маънии дафтар 
маро собит нест, ки арабист ё фор
сй.

ЧАРДА *»>*■ ба маънии ранг, ки сиёх 
бошад; ва ба маънии аспи сабзхинг 
низ меояд (аз «Бурхон»).

ЧАРЪА//ЧИРЪА//ЧУРЪА < ы я к  бор 
ошомидан; ва биззам он микдори 
чизе ки як бор дар як дам нушида 
шавад (аз «Мунтахаб»).

ЧАРГА саф кашидан ва анбухи 
мардум ва навъе аз шикор кардан, 
ки чанд мардум гирди сайд халка

баста мегиранд (аз «Бахори Ачам» 
ва «Бурхон»); ва билкаср (яъне 
чирга)* хатост; ва ин лафзи тур
кист.

ЧУРМОНА ^L.J<r он чи аз гунахгор 
гиранд: ва чаримона, ки шухрат до
рад дуруст нест (аз «Бахори 
Ачам»),

ЧАРИМА -Куг ба маънии гунох (аз 
«Мунтахаб» ва «Сурох»).

ЧАРЙ J j *  ба маънии далер (аз «Л а 
тоиф»); ва ба фатхи аввал ва су 
куни сонй (яъне чарй)* ба маънии 
вакил ва расул; ва ба касри аввал 
ва фатхи сони ва алифи максура 
(яъне1 чиро)* ба маънии вазифа ва 
ротиба (аз «Латоиф»),

ЧИРАМЙ мансуб ба Чирам, ки
номи чоест дар Эрон.

Фасли чим маъа зои муъчама

ЧУЗВИ ЛОЯТАЧАЗЗО чи
зест, ки аз камоли хурдй ва бори- 
кй кобили он набошад, ки онро ду  
чо ё се чо таксим тувон кард. Ва 
мутакаллимин коили таксими он 
нестанд ва хукамо таксими онро ба 
тавчехот собит мекунанд.

ЧАЗОЛАТ мухкам й ва устуво-
рй ва хубй ва бузургй ва тамом 
шудан (аз «Кашф» ва «Сурох» ва 
«Мунтахаб» ва «Канз»).

ЧАЗР -О» буридан ва шутур куштан- 
ва мева боз кардан аз дарахт ва 
бозгаштани оби дарьё ва кам шу
дан; ва ин хилофи мадд аст; ва ба 
фатхатайн (яъне чазар)* зардак; 
дар ин сурат м уарраби  газар аст 
(аз «Сурох» ва «Мунтахаб» ва «Ко
мус»).

ЧАЗОИР j J l j »  цамъи  чазира; ва но
ми силохи чанг ва он бундуке ка- 
лон бошад.

ЧУЗ >г кисмест аз чомаи абрешумй; 
ва гохе ба маънии пораи чизе мео
яд; дар ин сурат мухаффафи  чуз»  
аст, ки лафзи арабй бошад; ва дар 
иборати арабй ба хамза (яъне 
чузъ)* хонанд ва дар иборати фор
сй бидуни хамза, магар, дар ибора
ти арабй ин хамза агар мазмум 
бошад, ба сурати вов нависанд, чу
нончи: у о з о  ч у з в у к а  ва агар мак-



сур бошад ба сурати ё нависанд, 
чунонки: марарту ило ц у зъика  ва 
агар мафтух бошад ба сурати алиф 
нависанд, чунонки: раайту чузъака\ 
ва дар иборати форсй, ки лафзи 
чуз бидуни хамза нависанд, чун он
ро музоф нумоянд, ба чои хамза 
вов нависанд, чунонки гуянд: ч у з в и  
б а д а н  аст. Лафзи чуз бидуни вов 
калимая форсист ва хама чо ба 
маънии лафзи гайр ояд, харчанд 
ки муродифи лафзи гайр аст, магар 
ба хилофи лафзи гайр мактуъули
зофат бошад, яъне ба каср, ки ало
мати изофат аст, мустаъмал наме- 
шавад, чунонки Низомй фармояд, 
мисраъ:

Чуз он к-аз сухан барнишонам гуле...

Ин аз тахкикотн сохиби «Бахори 
Ачам» ва Хайруллохи муначчим 
аст.

ЧАЗАЪ ношакебой; ва ба фатхи 
аввал ва сукуни сонй (яъне чазъ)* 
ба маънии мухраи сулаймонй, ки 
сафеду сиё^ бошад; ва гохе аз лаф
зи чазъ чашм мурод доранд, ба 
эътибори сафедиву сиёхй (аз «Мун
тахаб» ва «Мадор» ва «Бахр-ул-ча
вохир» ва «Канз»),

ЧАЗОИЛ J J I *  чйзхои мухкам ва 
бисьёр; чамъи  чазила.

ЧАЗИЛ Jo=r бузург ва мухкам (аз 
«Канз»);  ва дар «Мунтахаб» ва 
«Сурох» пур ва бисьёр.

ЧАЗЛ буридан ва хезуми хушк 
ва ситабр ва сухани дурушт ва 
мухкам ва хайри бисьёр ва карими 
бисьёрато ва донои дурустраъй ва 
овози кабутар; ва ба фатхатайн 
(яъне чазал)* реши кухони шутур, 
ки аз полон ба хам расад (аз 
«Мунтахаб» ва «Сурох»).

ЧАЗМ ( j*  буридан ва сокин кардан 
харфро ва азме ки аз он барнагар- 
дад; ва ба маънии якин низ омада 
(аз «Мунтахаб»).

ЧАЗИЛА мухкам ва бисьёр.

ЧУЗДИДА нобино (аз «Шархи
Сикандарнома»).

ЧУЗВРАСЙ кифоятандешй ва
бухл.

Фасли чим маъа сини мухмала

ЧАСОРАТ O jL »  далери (аз «Мунта
х аб» ) ;  ва шорехи фозил навишта, 
ки часорат ба маънии тачовуз ва 
гузаштан аст, лихозо пулро часр 
гуянд, ки бад-он тачовуз вокеъ ме
шавад. Ва чун дар далери тачовуз 
аз хадди худ мешавад, лихозо да- 
лериро часорат гуфтанд.

ЧАСАД о-»- тан; баъзе гуянд, ки 
хос чисмн одамиро гуянд (аз шар
хи «Нисоб»),

ЧАСР//ЧИСР пул, ки ба рудхо
ва анхор банданд (аз «Сурох» ва 
«Канз» ва «Мунтахаб»).

ЧАСТАИ КАЛОРг.'М' **-»■ варзишест, 
ки куштигирон як  поро ба хуфта- 
гох гузошта ба зури як по мисли 
калог аз чое ба чое барчаханд (аз 
«М усталахот») .

ЧАСК дарду ранч ва бало (аз 
«Бурхон» ва «Латоиф»),

ЧАСТАРАГ хабардор (аз «Л а 
тоиф»).

ЧИСМ f-» исми ом аст; хар чиз, ки 
тул ва арз ва умк дорад; ва дар 
чисму чирм фарке нест, магар он 
ки истеъмоли чисм дар чизхои ка- 
сиф аст ва истеъмоли чирм дар 
чизхои латиф; ва ин хам куллия 
нест.

ЧАСИМ фарбех ва сохибчисм.
ЧИСМИ ТАЪЛИМЙ i*-"’ мик-

доре ки барои он тулу арз ва умк 
бошад.

Фасли чим маъа шини муъчама

ЧУШО 1 4  ба маънии оруг (аз «Мун
тахаб») .

ЧАШ И Б таоми сахт, яъне нони 
бе нонхуриш (аз «Мунтахаб» ва 
шархи «Нисоб»),

ЧАШ J-*  куфтан ва шикастан (аз 
«Сурох») .

ЧАШИШ бар вазни фаъил; ба
маънии булгур, хох пухта бошад, 
хох хушк, ки ба хинди далия г у 
янд (аз шархи «Нисоб»).

ЧАШИ сг<г мачлиси шодй; ва ба 
маънии хушй ва комронй (аз «Ч а 
хонгирй» ва «Кашф»),
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ЧАШНИ САДА ко- ^1*. номи чашн, 
ки ба рузй дахуми бахманмох к у 
нанд (аз «Бурхон»),

Фасли чим маъа соди мухмала

ЧАС(С) и»- м уарраби  гач, ки чунаи 
иморат бошад; ва билкаср (яъне 
чис(с)* низ омада (аз «Мунтахаб»),

Фасли чим маъа айни мухмала

ЧАЪД ^  муи маргули cap; ва биз
зам (яъне чуъд)* _ хатост (аз 

«Мунтахаб» ва «Сурурй» ва «Муай
ид» ва «Сурох» ва «Кашф»),

ЧАЪФАР j i* »  ба маънии чуй хурд; 
ва падари кабила аз Банй Омир; 
ва номи марде (аз «Сурох» ва 
«М унтахаб») ;  ва низ номи марде, 
ки онро Чаъфари Бармакй гуянд; 
ва назди баъзе номи кимиёгар ва 
номи бародари амзодаи расулуллох 
саллаллоху алайхи ва олихи ва 
саллама, ки эшонро Чаъфари Тай- 
ёр гуянд, зеро ки баъди шаходат 
х ак  таоло эшонро болу пар дода 
буд, ки дар 6 ofoth  олами барзах 
парвоз мекунанд.

ЧАЪОШИШ ба маънии гадо-
ён (аз «Латоиф»); цамъи чуъшуш; 
ва дар «Сурох» чуъшуш ба маънии 
марди дуруштруст.

ЧУЪАЛ 'J~r чонварест сиёхи пардо- 
ри мушобех ба занбур, ки дар сар- 
гин ва наботот пайдо мешавад; ва 
ба фатхи аввал ва сукуни сонй 
(яъне чаъл)* ба маънии гардидан 
ва гардонидан (аз «Мунтахаб» ва 
«Кашф» ва «Латоиф»); ва дар ис
тилох накли чизе ки бар он даъвии 
асл нумоянд.

ЧАЪБА V r  бар вазни Каъба; ба 
маънии таркаш (аз «Бахори Ачам» 
ва «Мунтахаб» ва «Кашф»).

ЧАЪДИ СОДА « I -  ба истилохи 
урафои мусикй иборат аз содахо- 
нй; ва чаъди пурхам (ба хои муъ
чама) киноя  а з  муболага дар та\- 
рйроти диловез (аз «Шархи Хоко
нй») .

ЧАЪФАРЙ гулест зардранг; ва 
мацозан  ба маънии мутлаки ранги 
зард; ва дар «Бахори Ачам» чаъ- 
фарй навъе аз садбарг.

ЧАЪЛЙ чизи наклиро гуянд, ки 
мисли чизи аслй сохта бошанд.

ЧАЪФАРИ БАРМАКЙ М  но
ми вазири Хорунуррашид.

Фасли чим маъа гайни муъчама

ЧУР ст чубе ки бар гардани гови 
кулба ниханд; ба хиндй чуа гуянд; 
ва билфатх (яъне чаг)* чубе ки 
дар чугрот гардонанд, то равган 
барояд (аз «Бурхон» ва «Сурурй» 
ва шархи «Нисоб»),

ЧУРРОФИЁН донандагони
илми чугрофия, яъне донандагони 
илми хайъати арз ва ашколи ако- 
лим ва рубъи маскун.

ЧИРЛА//ЧАРЛА амрад ва сода- 
ру (аз «М усталахот»); ва дар лу
готи туркй марди раккос.

Фасли чим маъа фо

ЧАФО U» ба маънии ситам; ва биз
зам вал-мадд (яъне чуфоъ)* хошо- 
ки сел ва чирки зарди нукра (аз 
«Латоиф» ва «М унтахаб»); ва дар 
«Бахори Ачам» навишта, ки чафо 
ба маънии ситам ба лафзи кардан  
ва з а д а н  ва рафтан ва омадан  ва 
гуфтан ва кашидан  ва б у р д а н  ва 
д и да н  ва чустан  ва гу ст урдан  мус
таъмал аст.

ЧИФОНИН КАЛ-ЧАВОБИ г
v ' косахои бузург хамчу хавз.

ЧУФТ з и д д и  ток; ва хар шайъ 
кн дугон бошад ва зану шавхар ва 
нару мода; ва ба маънии хар ду 
гови кулба (аз «Рашиди»).

ЧАФИР бар вазни факир; ба
маънии таркаш (аз шархи «Нисоб» 
ва «Канз» ва «Сурох» ва гайра).

ЧУФТ КАРДАНИ НАЗАР
ба гаври тамом назар кардан 

(аз «Мусталахот»),

ЧАФР j*r барра ва бузголаи чахор- 
моха; ва чоест ба Макка; ва номи 
илми маъруф, ки аз он бар ахволн 
гаиб огохй даст дихад (аз «Мунта
хаб» ва «Сурох» ва гайра).

ЧАФОФ хушк шудан (аз «Мун
тахаб»),
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ЧАФ пажмурда ва махв (аз «Л а 
тоиф»).

ЧУФТАТОК, (3^ ■c i r  киноя а з  ду  аб- 
РУ-

ЧУФТАК чуфтн сурхоб, ки ба
хиндй чаквй-чаква гуянд (аз «Бур
хон») .

ЧУФТА ЗАДАН h f jio m  кар
дан; чаро ки чуфта ба маънии су- 
рнн аст (аз «Мусталахот»),

ЧУФТ ШУДАН 0 4  чнмоъ кар
дан.

ЧУФТРОН Касе ки кулбаронй
кунад.

ЧАФН палаки чашм ва ниёми 
шамшер; ва ба ин маънй билкаср 
(яъне чифн)* низ омада (аз «С у
рох» ва «Мунтахаб» ва «Комус»).

ЧИФОН косахои бузург ва шо-
хахои раз; чамъи чафна (аз «Л а 
тоиф» ва «Сурох»).

ЧУФТА лагаде, ки аспу хар ба 
хар ду по андозад (аз «Рашидй»); 
ва ба маънии чох ва гавди сурох 
(аз «Латоиф»); ва ба маънии су- 
рпн ва кафали одамй (аз «Сироч» 
ва «Чароги хидоят»); ва билфатх 
(яъне чафта)* ба маънии хамида 
ва кач ва ба ин маънй ба чими 
форсй (яъне чафта)* низ омада (аз 
«Бурхон»).

Фасли чим маъа коф

ЧАК.-ЧАК, & &  шуру гавгои бемаъ- 
нй (аз «Мусталахот»),

Фасли чим маъа кофи 
форсй ва арабй

Ч И ГАР БАНД мачмуъи чигар
ва шуш ва дил ва райра; ва киноя  
а з  фарзанд (аз «Бурхон» ва «Хиё
бон» ва «Латоиф» ва «Сироч»),

ЧАКАР м уфарраси  лафзи хин
дист, ки аслаш чхаккар аст ва маъ
нии он боди тунди руборогин аст, 
ки аз самти магриб вазад; ва ба 
касри аввал ва фатхи кофи форсй 
(яъне чигар)* узви маъруф; ва го
хе мацозан  ба маънии ранч ва ра
му русса ва тарассуд ва интизор ва 
тобу токат ояд (аз «Сироч-ул-лу-

fot»  ва «Бурхон» ва «Бахори 
А чам») .

ЧИГАРБАНД ПЕШИ 3 0 F  НИХО
ДАН £jj J-?, киноя  а з  
ихтиёри мехнат ва бало (аз «Бахо
ри Ачам»),

ЧИГАР ДОШТАН oSiU тобу то
кат  доштан (аз «Мусталахот»),

ЧИГАР БОХТАН JU-Ь .,£> баддилй 
ва тарсидан (аз «Бахори Ачам» ва 
«Чахор шарбат»),

ЧИГАРГУША киноя  а з  фар-
занди азиз.

ЧИГЙ-ЧИГЙ лафзест,ки хан-
гоми ачзу изтнрор гуянд; ва лафзи 
Ч и гй - чи гй  ба маънии Fa6Fa6, ки 
гуште нарм зери занахдон бошад 
(аз «Сироч»).

Фасли чим маъа лом

ЧАЛО М» аз хонумон берун кардан 
касеро ё аз худ тарки ватан кар
дан; ва билкаср (яъне чило)* сур- 
ма ё сурмаест махсус; ва ба маъ 
нии зудудан, яъне аз занг пок кар
да равшан сохтан; ва билфатх ва 
ташдиди лом (яъне чалло)* ба 
маънии бисьёр чилодиханда; ин 
лафз ба хама маонй арабист; ва 
чило (билкаср) ба маънии дуввум 
ба лафзи кардан  ва д о д а н  ва з а д а н  
ва гирифтан мустаъмал (аз «Мун
тахаб» ва «Сурох» ва «Кашф» ва 
«Бахори Ачам»),

ЧУЛАСО 1-J» хамнишинон; ва ин 
цамъи  чалнс аст (аз «Канз»),

ЧИЛБОБ v M r  ба маънии чодир (аз 
«Мунтахаб» ва «Кашф» ва «Сурох» 
в а «Халл-ул-лугот»).

ЧУЛЛИ ОБ сабзй, ки бар руи
об истода бандад (аз «Мустала
хот») .

ЧАЛ Б кашидан; ва ба фатха
тайн (яъне чалаб)* байъу савдо ва 
суду нафъ ва он чи барои фурух- 
тан аз шахре ба шахре баранд; ва 
биззам ва билкаср ва сукуни сонй 
(яъне чулб ва чилб)* абри тунуки 
беборон; бо ин хама маонй арабист. 
Ва дар форсй ба маънии зани фо- 
хпша; ва ба маънии шуру paBFO  
(аз «Латоиф» ва «Мунтахаб» ва
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«Сироч» ва «Бах,ори Ачам» ча 
«Кашф»).

ЧАЛЛОБ v 51?  ба маънии кашанда; 
ва  чизеро аз чое ба чое баранда; 
ва касе ки давобро барои фурухтан 
аз чое ба чое кашад (аз «Мустала
хот»);  ва биззам ва ташдиди лом 
(яъне чуллоб)* м уарраби  гулоб ва 
ба маънии шарбат, ки аз канду г у 
лоб созанд; ба ин тавр, ки кандро 
дар гулоби кисми аввал ва бехтар 
бо хам омехта чуш диханд ва дар 
шиша нигох доранд, багоят муфар- 
рех, аст (аз «Мунтахаб» ва «Рисо
лаи муарработ»ва кутуби тиббия); 
ва  дар «Сироч-ул-лугот» навишта, 
ки чуллоб м уарраби  гулоб; ва аз 
кутуби лугат ба маънии шарбати 
канд дарёфт шуда. Ва Анварй ин 
лафзро ба тахфифи лом низ ба ин 
маънй овардааст. Ва он чи лафзи 
чуллоб ба маънии мусхил дар Хин
дустан равоч дорад, дар сиххати 
он тааммул аст. Зохиран мусталехи 
атиббои форсист. Факир муаллиф 
гуяд, ки вачхи истеъмоли лафзи 
чуллоб ба чои лафзи мусхил он 
аст, ки мусхил ба маънии чорику- 
нандаи шикам аст. Чу^ ин лафз хе- 
ле макрух буд, лихозо ба чои он 
чуллоб гуфтанд, ба мачозй итлоки 
чузв бар кул.

ЧИЛОФАТ миёнтихй будан;
мачозан  ба маънии чахл ва хамо- 
кат ; маъхуз аз чилф (билкаср), ки 
ба маънии хуми тихй ва хайвони 
шикамдаридаи тихикарда аст (аз 
«Мунтахаб» ва «Сурох»).

ЧАЛОВАТ ^ j ^U чило ва равшанй ва 
сафо.

ЧАЛ ОЛАТ oJ5U бузург шудан ва 
бузургй (аз «Мунтахаб»).

ЧАЛ ВАТ зохир кардан ва ну
мудан худро ба мардум; ва ин зид- 
ди халват аст.

ЧАЛОДАТ о -siU чустиву чобукй ва 
далерй (аз «Кашф» ва «Сурох» ва 
«Канз»).

ЧАЛ ИД бар вазни фаъил; ба
маънии шабнаме, ки дар айёми сар
мо мунчамид гардад ва он барф 
аст; ва чалидй ба мушобахати он 
номи яке аз се рутуботи чашм аст 
(аз «Кашф» ва «Сурурй»),

ЧАЛД л и тозиёна задан ва чусту 
чолок ва тез ва шитоб; ва  бад-ин 
маънй муштарак аст дар арабй ва 
форси; ва билкаср (яъне чилд)* 
пусти хайвон (аз «Мунтахаб» ва 
«Бахори Ачам»), ,

ЧУЛУД пустхои хайвонот.
ЧАЛМ АД л»и  бар вазни сармад; ба

маънии санги сахт.
ЧАЛЛОД ->̂ U дар асл ба маънии 

шахсе, ки дурра мезанад, чи чалд 
(билфатх) ба маънии дурра задан 
аст; ё он ки маъхуз аз чилд (бил
каср) ба маънии пусткашанда бо
шад. Чун сайёфй ва пусткашй наз- 
дик ба хаманд, ба хар ду  маънй 
истеъмол ёфта. Ва аз «Сурох» мус- 
тафод мешавад, кн чаллод ба маъ
нии сайёф аз руи асл аст, чи тачо- 
луд ва мачолида ба маънии шам- 
шер задан якдигарро навиштааст 
(аз «Хиёбон»); пас он чи дар урф 
ба маънии сайёф аст, ки хуниён ва 
мучримонро ба шамшер катл меку
над, мутобики «Сурох» бошад.

ЧУЛМУД U санги сахт (аз «Мун
тахаб») .

ЧУЛЛНОР j l iU  муарраби  гулнор (аз
«Комус» ва «Рисолаи муарработ»).

ЧИЛАВРЕЗ j t j j l ?  ба маънии са- 
букъинон ва чалд ва шитоб; чи чи- 
лав ба маънии инони асп (аз «Ба
хори Ачам»),

ЧАЛ И С о - t b  хамнишин (аз «Мунта
хаб»).

ЧУЛУС ty j h  нишастан (аз «Мунта
хаб » ) ;  ва баъзе мухаккикин навиш
таанд, ки чулус нишастани касе ки 
хобида ё сочид бошад; ва куъуд  
нишастани касе ки истода бошад.

ЧАЛФ ‘-^U буридан ва баркандан; ва 
билкаср (яъне чилф)* чафокунанда 
ва хуми тихй ва хайвони пусткан- 
дашуда ва шикамдарида ва хар чи 
миёнтихй бошад (аз «Мунтахаб» ва 
«Сурох») .

ЧАЛАК o h  мушт задан ба шахват 
ва инзол кардан пеш аз идхол; ва 
ин мубаддали залак аст бо бадали 
зои муъчама ба чим, чаро ки дар 
каломи араб чиму коф дар исми 
вохид хеч чо чамъ нашуда, магар 
дар лафзи муарраб ё мубаддал.
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4AJ1 J »  номи тоири хушовоз (аз 
«Бурхон»); ва биззам ва ташдид 
(яъне чулл)* пушиши сутурон. 
Форсиён ба тахфиф низ меоранд. 
Ва м уарраби  гул аз хар дарахт ки 
бошад. Ва чалла (ба фатхи чим ва 
ташдиди ломи мафтуха) сираи мо- 
зй, ба маънии бузург аст.

ЧАЛИЛ J j ' r  дар арабй ба маънии 
бузург (аз «М унтахаб»); ва ба зам
ми чим ва фатхи лом (яъне чу- 
лайл)* чули асп ва никоби чизе (аз 
«М усталахот») .

ЧАЛОЧИЛ зангулахои хурд,
ки бар чарм дузанд ва дар гардани 
асп ва шутуру гов андозанд; ва ин 
цамъи  чулчул аст (аз «Мунтахаб» 
ва «Бурхон»); ва дар «Бахори 
Ачам» навишта, кн чалочил ба м аъ 
нии чизе ки курсшакл аз руйин со
занд ва дар дафу дойрахо таъбил 
нумоянд ва гохе алохида истеъмол 
нумоянд; агар калон бошад чханчх 
ва агар кучак бошанд тал гуянд .9

ЧАЛ ЛОЛ гове, ки пасафганда 
бихурад (аз «М усталахот») ; ва дар 
«Бахори Ачам» ба маънии каннос, 
ки начосо^ро бар хар ва райра бор 
карда бибарад.

ЧАЛОИЛ бузургихо.
ЧУЛЧУЛОН кашннз (аз «Мун

тахаб» ва шархи «Нисоб»),
ЧУЛБОН ба маънии моши сабз

(аз «Бахр-ул-чавохир» ва «Бур
хон»),

ЧУЛДУ ju l»  ба маънии инъом ва си
ла; ва ин лафзи туркист (аз «М а
дор» ва «Бахори Ачам»); ва бил
каср (яъне чилду)* низ омада.

ЧИЛАВ j-l»  инони асп; ва ба маънии 
аспи кутал ва давондани асп; ва ин 
лафзи туркист (аз «Бахори Ачам» 
ва луроти турки ва «Сироч»).

ЧУЛГА маррзор; ин лафзи тур
кист.

ЧАЛОЛА лафзи аллох аст, ки 
дар чузве аз ачзои Мусхафи мачи- 
ди мутавотири пахлавй хам вокеъ 
шуда; бинобар такрор чалолайн гу 
янд. Арбоби тафосир навишта, ки 
дар аснои кироати чалолайн хар 
дуое, ки кунанд, дарачаи кабул 
ёбад. Ва баъзе гуянд, ки исми 
аъзам хамин аст (аз «Мустала
хот») .

ЧАЛ ЛОЛ ва ЧАЛ ЛОЛ A j  J%r
канносе, ки начосотро аз кую бар- 
зан бар хару астар бор карда би
барад (аз «Мусталахот» ва «Ба
хори Ачам»),

ЧИЛВА ба навъи хос худро ба 
касе нумудан; чаро ки бар вазни 
фиъла (билкаср) аст, ки барои хо- 
лат Зошад (аз «Мадор» ва «Кашф» 
ва «Фарханги Хусайнй» ва «Лато
иф» ва «Зубдат-ул-фавоид»); ва 
дар «Мунтахаб» ва «Бахори Ачам» 
билфатх (яъне чалва)* аст, ба маъ
нии нумудан ва арз кардан худро 
ба касе; ва гохе мачозан  ба маъ
нии хироми маъшук низ мустаъмал 
мешавад.

ЧАЛ ИЙ (jJ» равшан ва ошкоро; ва 
ба истилохи котибон хати ситабр, 
ки ба паркалам нависанд.

ЧАЛАКЙ J&r касе ки закарро ба 
даст молида инзол кунад.

Фасли чим маъа мим

ЧУМОДАЛУЛО cybMI сРЧ- ба зам
ми аввал ва фатхи дол, ба хазфи 
алифи максура дар талаффуз, ки 
ба сурати ё-ст, чаро кн чун алиф 
аз алифу ломи таъриф ба дарчи 
калом сокит шуд, ичтимоъи соки- 
найн лозим омад миёни алифи мак* 
сура ва лом. Пас алифи максураро 
дар талаффуз хазф карданд ва чу- 
модо сираи муфради сифати м у 
шаббах аст бар вазни хуборо, бз 
маънии афсурда ва яхбаста. Чун 
дар охири ин лафз алифи максура, 
ки аломати таънис аст вокеъ гашт, 
сурати муаннас пайдо шуд. Лихозо 
васфи он ба лафзи уло, ки муанна- 
си  аввал аст оварданд, на ба лаф
зи аввал, то татобуки сифату мав- 
суф дар тазкир ва таънис аз даст 
наравад. Ва чумодиюлаввал, чунон
ки машхур аст, хатост (аз «Сурох» 
ва «Музил» ва «Мунозарат-ул-ин- 
шо» ва «Мунтахаб» ва «Комус» ва 
«Сихох» ва «Бахр-ул-чавохир» ва 
райра); ва дар китобе муътабар на- 
виштааст, ки чун дар вакти тасми
яи шухури ин мох, дар ибтидои 
мавсиме, ки дар он инчнмоди обхо 
мешуд, вокеъ гашт, лихозо ба ин 
мусаммо гашт.

ЧУМОДАЛУХРО t*>MI ба зам
ми аввал ва фатхи дол, ба хазфи
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алифи максура, ки ба шакли ёи 
тахтонист ва мавсуф кардан ба 
лафзи ухро ва охира. АввЗло чаро, 
ки бештар ба истеъмоли араб х а 
мин аст ва чумодассонй, чунонки 
машхур шуда бехтар нест. Гуянд, 
ки итлоки лафзи сонй он чо бошад, 
ки барои у баъд аз он солис низ 
бувад (аз «Сурох» ва «Мунозарат- 
ул-иншо» ва «Музил» ва «Сихох» 
ва «Мунтахаб» ва «Комус» ва 
«Бахр-ул-чавохир»), Чун ба вакти 
тасмияи шухури ин мох дар охири 
мавсиме, ки дар он инчимоди обхо 
мешуд, вокеъ гардид, лихозо ба ин 
нем мусаммо шуд.

ЧАМОАТ гурухи мардум; ва
номи шакл аз шонздахгона ашколи 
рамл.

ЧАМЪИ(Й)ЯТ фарохам ома
дан ва гурухи мардум; чун лафзи 
чамъ ба маънии мачмуъ низ мус
таъмал, лихозо ба илхоки ё ва то 
масдар сохтаанд.

ЧАМОДОТ o b U »  чизхо, кн чон на- 
доранд; ва аксар итлоки он бар 
сангхо ва чизхои маъдйнй ояд.

ЧАМОД хар чиз, ки аз хайвонот 
набошад; ва ба маънии замини 
сахт ва хар чи, ки чон надорад; ва 
замине, ки оби борон бад-он нара- 
сад (аз «Кашф» ва «Сурох» ва 
«Мадор» ва «Мунтахаб» ва «Муай
ид»); ва дар «Мунтахаб» навишта, 
кн бад-ин маънй ба касри аввал 
(яъне чимод)* низ омада; ва хам 
дар «Сурох» навишта, ки чимод 
(ба касри аввал) цамъи  чумд, ки 
(биззам) ба маънии чои баланд ва 
сахт бошад.

ЧУМУД мунчамид ва баста шу
дани об ва гайра; ва афсурда шу
дан; ва ба фатхи аввал ва замми 
мим (яъне чамуд)* басташуда.

ЧАМАД л*» ба маънии ях (аз шу
рухи «Нисоб»).

ЧАМШЕД Uji-» номи подшохе; агар 
ба лафзи хотам ва нигин ва асп ва 
тахт ва бод ва осаф ва мохй ва ту- 
юр ва амсоли он бошад, м ур о д  а з

„ он хазрати Сулаймон ало набиюно 
ва алайхиссалом аст. Ва агар ба 
садд ва ойина ва об ва хайвон ва 
амсоли он бошад, Сикандар м урод  
аст. Ва агар ба чом ва шароб ва 
базм ва чашн ва навруз ва амсоли

он бошад, Чамшеди подшох м урод  
бояд кард (аз «Кашф» ва «Муай
ид»).

ЧУМХ.УР j j 4"- ба маънии гурух; ба 
фатх (яъне чамх,ур)* чунонки маш
хур шуда хатост; ва хамчунин хар 
исм, ки бар ин вазн ояд, биззам 
бошад, чунончи; дустур ва зунбур 
ва усфур ва сундук ва мислахум. 
Магар лафзи саъфук ба маънии ла 
йм (билфатх) аст. Ва назди баъзе 
саъфук ачамист (аз «Музил» ва 
«Кашф» ва «Мадор»).

ЧАМОЪАДОР он чи дар авом
чамъдор машхур шуда аз сиххати 
хеле баъид бошад (аз" «Бахори 
Ачам») , 10

ЧАММИ ГАФИР ^  I*» ба маънии 
хучуми ом ва чамоъати касир; ва 
маънии чамм гурух аст ва гафир 
(ба гайни муъчама ва фо) бар ваз- 
ни фаъил, ба маънии пушанда бо
шад; ва зохир аст, ки гурухи азим 
заминро мепушад (аз «Комус» ва 
«Сурох» ва «Мунтахаб»).

ЧАМОХ.ИР гуруххои мардум;
ва ин цамъи  чумхур аст.

ЧИМОР сангрезахои хочиён ва 
ишорат аст ба рамюулчимор, яъне 
андохтани сангрезае чанд, ки хочи- 
ён дар адои маносики хач меку
нанд (аз «Шархи Хоконй»); ва чи- 
мор ба маънии сангреза андохтан 
низ омада, чунонки дар «Мунта
хаб».

ЧАМДХАР лафзи хиндист;
навъе аз ханчар.

ЧАМЪАНДОЗ касе ки хар
тираш бар хадаф расад ва хато на
шавад (аз «Мусталахот»),

ЧАММОШ касирулчамш, яъне
он ки дар у бозни бисьёр бувад; ва 
низ ба маънии шух ва далер; баъзе 
форсиён ин лафзро ба чими форсй 
(яъне чаммош)* истеъмол кунанд. 
Дар ин сурат навъе аз тафрис ме- 
тавон гуфт (аз «Мадор» ва «Фар- 
ханги Бухлул»),

ЧАМЪ е-*» хама ва гурухи мардум; 
ва номи санъате, ки шоир чанд чиз- 
ро дар як  васф чамъ кунад, чунон
чи байт:

Факру кунчу хумул рохат дон, 
Шухрату молу чох офат дон.



Ва исми вохидро чамъ кардан ва 
тафсили нн маънии касируннафъ 
бад-ин намат аст. Бидон ки чамъ  
он аст, ки далолат кунад бар зиё- 
да аз ду  дар як  маънй. Пас он ду 
навъ аст: яке солим, ки сираи муф
рад дар чамъ саломат монад ва он 
ки ба вову нун аст ва ё ба ё-ву 
нун мар музаккарро ва ё бо алифу 
то-ст мар муаннасро. Пас чамъи 
солими мавзуъ барои киллат аст 
ва барои касрат хам ояд. Ва чамъи 
таксир ду  кием аст: кисми аввал  
чамъи киллат, ки далолат кунад 
бар се то дах ва вазнаш чахор аст: 
аф ъул (ба фатхи аввал ва замми 
айн) ва афъол (билфатх) ва афъи- 
лат (ба фатхи аввал ва касри айн) 
ва фиълат (билкаср). Ва ин авзон 
гохе барои маънии касрат хам ояд. 
Ва кисми сонй чамъи касрат, ки д а 
лолат кунад бар зиёда аз дах  ва 
авзонаш бисьёр аст, чун фуъл (биз
зам), чунончи б у з л  чамъи б о зил  ва 
Faflpa; ва ф уъал (ба замми фо ва 
фатхи айн), чунончи бурак, чамъи 
бархат ва райра; ва ф уъул  (ба зам- 
матайн) чамъи фаъол, чунонки чу-  
б у н  чамъи, ча бон  ва сук;уф  чамъи 
сак,ф ва %умур чамъи уим ор  ва 
райра; ва фиъал (ба касри фо ва 
фатхи айн), чунончи фирац  чамъи 
фирк;ат ва Faflpa; ва ф аъалат (ба 
фатхатайн),чунончи талабат чамъи 
толиб ва Райра; ва ф уъалат (ба 
замми фо ва фатхи айн), чунончи 
цузот  чамъи к,озй, ки дар асл к;у- 
заят буд, ё ба харакати худ ва 
фатхи мокабл алиф шудааст; ва 
фиъалат (ба касри фо ва фатхи 
айн), чунончи щ радат  чамъи к,крд 
ва Faflpa; ва ф уъала (ба замми фо 
ва ташдиди айни мафтух), чунончи 
Чуцуал  чамъи ч°%ил ва гайра; ва 
фуъол (ба замми фо ва ташдиди 
айн), чунончи чУ*Л°л чамъи цо%ил 
ва райра; ва фиъол (ба касри фо), 
чунончи чимол  чамъи чамал ва ки- 
ром  чамъи карим  ва райра ;ва фуъ
у л  (ба замматайн), чунончи к,убур  
чамъи к,абр ва райра; ва фуълон 
(биззам), чунончи рурфон  чамъи 
рагиф  ва гайра; ва фиълон (бил
каср), чунончи нийрон  чамъи нор  
ва райра; ва фаъло (ба фатхи фо 
ва лом), чунончи марзо  чамъи ма- 
ри з ;  ва фиъло (ба касри фо ва 
фатхи лом), чунончи уичло  чамъи 
хачл\ ва ф уъало (ба замми фо ва 
фатхи айн), чунончи уламо  чамъи

олим; ва афъило (ба фатхи хамза 
ва касри айн), чунончи ан би ё  ва 
атиббо  чамъи набй  ва табиб; ва 
фаъоло (ба фатхи фо ва лом), чу
нончи са%оро чамъи са ц р о  ва ято- 
мо чамъи ятим; ва фуъоло (ба зам* 
ми фо ва фатхи лом), чунончи у с о - 
р о  чамъи асир ;  ва фаъолй (ба фат
хи фо ва касри лом), чунончи лаё-  
лй чамъи лайл; ва фаъолий (ба  
фатхи фо ва касри лом ва ташди
ди ё),. чунончи уа волий  чамъи %ав- 
л о ё ; ва фаъоил (ба фатхи фо ва 
касри хамза),  чунончи расоил  
чамъи рисола ;  ва фавоъил (ба 
фатх ва касри айн), чунончи к а в о - 
%ил чамъи козлил; ва афоъил (ба 
фатхи хамза ва касри айн), чунон
чи а с о б и ъ  чамъи и с ба ъ ;  ва афоъйл 
(ба фатхи хамза ва касри айн), чу
нончи ак,олим чамъи ик,лим; ва 
тафоъил (ба фатхи то ва касри 
айн), чунончи тачориб чамъи тач
риба-, ва тафоъйл, чунончи тамосил 
чамъи тимсол; ва мафоъил (ба 
фатхи мим ва касри айн), чунончи 
м асочид  чамъи масцид;  ва мафоъйл 

ба фатхи мим ва касри 
айн), чунончи макотиб чамъи мак- 
туб; ва фаъолин (ба фатхи фо ва  
касри лом), чунончи бал о гин  чамъи 
бг/лток; ва фаъолйн ( с ^ 1**; ба фат
хи фо), чунончи салотин чамъи 
султон; ва фаъолил (ба фатхи фо 
ва касри лом), чунончи анодах  
чамъи андал еб ;  ва фаъолй л ( 
ба фатхи фо), чунончи к^аротис 
чамъи к,иртос; ва ф аъолилат (ба 
фатхи фо ва касри ломи аввал) , 
чун таломиза чамъи талмиз; ва 
афоъила, чун асотиза; ва мафоъ- 
ила ва фаъолият ва фавоъила низ 
омадааст. Ва сивои инхо авзони 
исми чамъ бисьёр аст ва он низ дар 
охири ин мабхас гуфта хохад шуд. 
Бидон ки калимаи сониро, ки бар 
вазни фаъл, яъне исме, ки ба фат
хи аввал ва сукуни сонй бошад, ба 
шарте ки ачвафи вовй ва сифати 
мушаббах набошад, чамъи он бар 
вазни ф уъул (ба замматайн) аксар 
меояд, чунончи ф ул у с  чамъи фале. 
Ва лафзе, ки ачвафи вовй бар ин 
вазн бошад, чамъаш бар вазни 
афъол (ба фатх) меояд, чунончи 
а с в о б  чамъи с а в б ;  ва хам чамъи 
фаъл, ки ачвафи ёй набувад самоъ- 
ан бар вазни фиъол (билкаср) мео
яд, чун би>;ор чамъи бацр;  ва хам 
чамъи фаъл самоъан бар чанд ваз-
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ни дигар низ меояд, чунончи рилон  
(билкаср) чамъи рол  ва бутнон 
(биззам) чамъи батн ва сук;уф  (ба 
замматайн) чамъи сак;ф ва Fupodar 
(ба касри аввал ва фатхи сонй) 
чамъи Fupd; бар вазни фаъолй (ба 
фатхи аввал ва касри лом) низ ме
ояд, чун а уолй  чамъи аул; ва 
чамъи киллати ин аксар бар вазни 
афъул (ба фатх,и аввал ва замми 
солис) ояд, чунончи афлус  чамъи 
фале; ва бар вазни афъол (бил
фатх) аз муфради сахех; ва афъи- 
лат (ба фатх,и аввал ва касри со
лис) ва афоъил шоз меояд, чун аф- 
р о д  чамъи фард  ва анцидат чамъи 
нацд  ва ароуит  чамъи раут. Ва 
агар сифати мушаббахун бихи бар 
ин вазн бошад, чамъаш аксар бар 
вазни фиъол (билкаср) ояд, чун 
с и ъ о б  чамъи с а ъ б ;  ва чун сифати 
ачвафн ёй бувад, бар вазни афъол 
ояд, чун ашёх  чамъи шайх; ва са- 
моъан бар чанд вазни дигар низ 
меояд, чунончи зийфон  (билкаср) 
чамъи зайф  ва eijFdou  (биззам) 
чамъи в а г д  ва к у у у л  (ба замма
тайн) чамъи каул  ва в у ^ у д  чамъи 
в а р д  ва с у у у л  (ба замматайн) 
чамъи с а ул  ва с ум а у о  (ба замми 
аввал ва фатхи сонй) чамъи сам у  
ва ритлат (билкаср) чамъи ратл, 
ба маънии чавони суст; ва кали- 
ман сулосй, ки бар вазни фиъл бо
шад, яъне исме, ки ба касри аввал 
ва сукуни сонй бошад, ба шарте ки 
сифати мушаббахун бихи набувад, 
аксар бар вазни фуъул (ба замма
тайн) ояд, чун у ум ул  чамъи уимл; 
ва хам чамъи фиъл (билкаср) бар 
чанд вазни дигар самоъан низ мео
яд, чун щ д о у  (билкаср) чамъи 
к,иду  (билкаср), ба маънии тири 
бепару пайкон ва си н вон  (билкаср) 
чамъи с и н е  ва к,ирадат (ба касри 
коф ва фатхи рои мухмала) чамъи 
ци.рд ва з у б о н  (биззам) чамъи зийб ;  
ва чамъи киллати ин аксар бар 
афъол меояд, чун аумол  чамъи 
уамл  меояд; ва бар вазни афъул 
кам меояд, чун арчул  чамъи р щ л  
(билкаерк ва агар сифати муш аб
бах бар ин вазн бувад, чамъаш ак 
сар бар вазни афъол бошад, чун 

.. ацлоф  чамъи цилф ва бар вазни 
афъул (ба фатхи аввал ва замми 
севвум) кам меояд, чун ачлуф  
чамъи чилф ; ва калимаи сулосй, ки 
бар вазни фуъл бувад, яъне исме, 
ки ба замми аввал ва сукуни сонй

бошад, чамъи он аксар бар вазни 
фуъул (ба замматайн) ва афъол 
(ба фатх) ояд, чун к,уруъ  ва ащроь  
чамъи к,уръ; ва исми чамъи ин 
вазн бар чанд вазни дигар хам ме
ояд самоъан, чунончи хифоф (ба 
касри авал) чамъи хуфф  ва фулк  
(биззам) чамъи фулк, муфрад ва 
чамъ бар як вазн; ва щрат  (ба 
касри аввал ва фатхи сонй) чамъи 
к,урт; ва аз ачвафи вовй, ки бар ин 
вазн бошад, чамъаш бар вазни 
фиълон (билкаср) меояд самоъан, 
чунончи ий д он  чамъи у д ;  ва агар 
сифати мушаббах бар ин вазн бо
шад, чамъаш бар вазни афъол ояд, 
чунончи а у р о р  чамъи у у р р ;  ва ис
ми сулосй, кн бар вазни фаъал (ба 
фатхатайн) бошад, ба шарте ки ач- 
ваф набувад, аксар чамъаш бар 
вазни афъол ояд, чунончи ачмол 
чамъи чамал; ва агар ачваф бувад, 
бар вазни фиълон (билкаср) ояд, 
чунончи тичон чамъи точ ва ний- 
р он  чамъи нор ;  ва хам чамъи ин 
вазн самоъан бар чанд вазни дигар 
низ меояд, чунончи э у к у р  (ба зам
матайн) чамъи за кар  ва хирбон  
(билкаср) чамъи хараб  ва азмун  
(ба фатхи аввал ва замми солис) 
чамъи заман  ва у ум лон  (биззам) 
чамъи уамал  ва цират (билкаср) 
чамъи ч°Р ва уичло  (билкаср ва 
алифи максура) чамъи уачал ;  ва 
агар сифати мушаббах бар ин вазн 
ояд, чамъаш аксар бар вазни фиъ
ол (билкаср) ояд, чун у и с о н  чамъи 
у а са н  ва низ бар вазни фиълон 
(билкаср) ояд, чун ихвон  чамъи 
ах, ки дар асл ахв буд ва фуълон 
(биззам), чун з у к р о н  чамъи закар  
ва фуъул (ба замматайн), чун ну-  
с уф  чамъи насаф, ба маънии миё- 
наи сол, ва афъол, чун абтол чамъи 
батал ояд. Ва исме, ки бар вазни 
фаъил (ба фатхи аввал ва касри 
сонй) бошад, чамъаш аксар бар 
вазни афъол ояд, чунончи афхоз  
чамъи фахиз ва хам чамъи ин вазн 
самоъан бар вазни фуъул ояд, чу
нончи н ум ур  чамъи намир; ва агар 
сифати мушаббах бар ин вазн бо
шад, чамъаш аксар бар вазни фиъ
ол, чун вичоъ  чамъи вачиъ  ва бар 
вазни фуъул (ба замматайн), чун 
х уш ун  чамъи хашин  ва бар афъол, 
чун анкод  чамъи накид  ояд ва бар 
вазни фаъоло (ба фатх) кам мео
яд, чунончи у а з о р  чамъи чазир. 
Ва исме, ки бар вазни фаъул (ба
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фатхи аввал ва замми сонй) бо
шад, чамъаш аксар бар вазни афъ
ол, чун а ъ ч о з  чамъи ач у з  ва бар 
вазни фиъол (билкаср) кам меояд, 
чунончи с и б о ъ  чамъи сабуъ\  ва 
агар сифати мушаббах бар ин вазн 
бошад, чамъаш бар вазни афъол 
ояд, чунончи айк,оз чамъи як,уз. Ва 
калимае, ки бар вазни фиъал (ба 
касри аввал ва фатхи сонй) бошад, 
чамъаш аксар бар вазни афъол 
ояд, чун а ъ н о б  чамъи инаб  ва бар 
фуъул ва афъул кам ояд, чунончи 
з у л у ъ  ва а зл у ъ  чамъи зи яаъ .  Ва 
калимае, ки бар вазни фиъил (ба 
касратайн) бошад, чамъаш бар ваз
ни афъол ояд, чун о б ол  (ба алифи 
мамдуда) чамъи ибил. Ва калимае, 
ки бар вазни фуъал (ба замми ав 
вал ва фатхи сонй) бошад, чамъаш 
аксар бар вазни фиълон (билкаср) 
ояд, чунончи с и р д о н  чамъи с у р а д  
ва хам чамъи ин вазн самоъан бар 
ин авзон ояд, чунончи р и б о ъ  (ба 
каср) чамъи р у б а ъ  ва иртоб чамъи 
рутаб. Ва исме, кн бар вазни фуъ
ул (ба замматайн) бошад, чамъаш 
бар вазни афъол ояд, чунончи 
аънок, чамъи унук;\ ва агар сифати 
мушаббахун би\й бошад, чамъаш 
низ бар вазни афъол ояд, чунончи 
ачноб  чамъи <(анб. Ва калимае, ки 
бар вазни фаълат (билфатх ва су 
куни айн) бошад, чамъаш бар ваз
ни фиъол (билкаср) ояд, чун щ с о ъ  
чамъи к,асъат ва бар фуъул ва 
фиъал (ба касри аввал ва фатхи 
дуввум) низ ояд, чун б у д у р  ва би-  
д а р  чамъи бадрат  ва бар фуъал 
(ба замми аввал ва фатхи д у в 
вум), чун н у в а б  чамъи навбат мео
яд; ва гохе бар вазни фаъоил низ 
ояд, чун с а р ои р  чамъи саррат ва 
бар вазни фаъолй (ба касри лом) 
низ меояд, чун лаёлй  чамъи лайлат. 
Ва калимае, ки бар вазни фиълат 
(ба касри аввал ва сукуни сонй) 
бошад, чамъаш аксар бар вазни 
фиъал (ба касри аввал ва фатхи 
дуввум) ояд, чун лик,ау чамъи лик,- 
уат ва бар вазни фиъол (ба касри 
аввал) ва афъул (ба фатхи аввал 
ва замми севвум) кам меояд, чун 
лик,о% чамъи лищат  ва анъум  
чамъи неъмат. Ва калимае, ки бар 
вазни фуълат (ба замми аввал ва 
сукуни сонй) бошад, чамъаш аксар 
бар вазни фуъал (ба замми аввал 
ва фатхи сонй) ояд, чун бурак: 
чамъи бурчат-, ва хам чамъи ин

вазн бар вазни фуъул ояд, чун у у -  
чур  чамъи уучрат  ва фиъол (ба 
каср) чун биром  чамъи бурмат кам 
меояд; ва гохе бар вазни фаъоил 
низ меояд, чун цароир  чамъи у у р -  
рат. Ва калимае, ки бар вазни 
фаъалат (ба фатхот) бошад, чамъ
аш аксар бар вазни фиъол (бил
каср) ояд, чун риц об  чамъи рак,а- 
бат; ва гохе бар вазни афъул (ба 
фатхи аввал ва замми севвум) ояд, 
чун айнук, чамъи нок,ат, ки дар асл 
нава^ат буд ва бар вазни фиъал 
(билкаср ва фатхи сонй) ояд, чун 
тияр чамъи торат ва бар вазни 
фуъл (биззам) низ ояд, чун б у д а н  
чамъи баданат. Ва калимае, ки бар 
вазни фаъилат (ба фатхи аввал ва 
касри сонй) бошад, чамъаш бар 
вазни фаъил (ба фатхи аввал ва 
касри сонй) ояд, чун маъид  чамъи 
маъидат. Ва калимае, кн бар вазни 
фуъалат (ба замми аввал ва фатхи 
сонй) бошад, чамъаш бар вазни 
фуъал (ба замми аввал ва фатхи 
сонй) ояд, чун тухам чамъи туха- 
мат. Ва исме, ки бар вазни фаъол 
(ба фатх) бошад, чамъаш аксар 
бар вазни афъилат (ба фатхи а в 
вал ва касри айн) ояд, чун азми- 
нат чамъи замона  ва хам чамъи ин 
вазн самоъан бар вазни фуъул (ба 
замматайн) ояд, чун к;узул  чамъи 
к,азол ва бар вазни фиълон (бил
каср), чун т зл о н  чамъи г а з ол  ва 
бар вазни фуъул, чун унук; чамъи 
анок, ояд; ва агар сифати мушаббах 
бар ин вазн ояд, чамъаш бар ваз
ни фуъало (ба замми аввал ва фат
хи сонй) ояд, чуй ч у б ан о  чамъи 
ча бон  ва бар вазни фуъул (ба зам
матайн) ояд, чун с у н у ъ  чамъи са -  
н о ъ  ва бар вазни фиъол (билкаср), 
чун чи ёд  чамъи чав° д  ояд. Ва ис
ме, ки бар вазни фиъол (билкаср) 
бошад, чамъаш аксар бар вазни 
афъилат (ба фатхи аввал ва касри 
айн) ва фуъул ("ба замматайн) ояд, 
чун аумират ва у ум у р  чамъи %и- 
мор\ ва гохе самоъан бар вазни 
фиълон (билкаср), чун си йр он  
чамъи си в о р  бар вазни фаъоил, 
чун шамоил  чамъи шимол  ояд; ва 
агар сифати мушаббах бар ин вазн 
ояд, чамъаш бар вазни фуъул (ба 
замматайн), чун к у н у з  чамъи кино з  
ва бар вазни фаъол муфрад ва 
чамъ бар як вазн ояд, чун д;аччон  
чамъи уаччон .  Ва исме, ки бар ваз 
ни фуъол (биззам) ботпад, чамъаш

16 Риёс-ул-лурот.
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аксар бар вазни афъилат (ба фат
хи аввал ва касри айн) ояд, чун 
агрибат  чамъи Fypo6 ва гохе бар 
вазни фуъул (ба замматайн), чун 
к ,уруд  чамъи к,урод  ва бар вазни 
фиълон (билкаср), чун г и р б о н  
чамъи г у р о б  ва бар вазни фуълон 
(биззам), чун рук,к,ок, чамъи руцок, 

ва бар вазни фиълат (билкаср), 
чун гилмат чамъи рулом  ва бар 
вазни фуъл (биззам), чун з у б б  
чамъи з у б о б  ояд, ва агар сифати 
мушаббах бар ин вазн бошад, 
чамъаш бар вазни фиълон (бил
каср) ояд, чун ш ицъон  чамъи ш уцоъ  
ва бар вазни фуъало (ба замми ав 
вал ва фатхи сонй), чун ш уца ъо  
чамъи ш уч о ъ  ояд; ва агар бар ха- 
мин се вазни мазкура муаннаси са- 
моъй ояд, чамъаш бар вазни афъул 
(ба фатхи аввал ва замми солис) 
ояд, чун аънук, чамъи анок, ва аз-  
р у ъ  чамъи з у р о ъ  ва аък ,уб  чамъи 
ук,об  ояд ва амкун  (ба фатхи ав 
вал ва замми солис) шоз аст. Ва 
исме, ки бар вазни фиъолат мусал- 
ласулфо бошад, яъне фо-и у  маз
мум ё мафтух ё максур бувад, 
чамъаш бар вазни фаъоил ояд, чун 
уамоим  чамъи уамомат ва расоил  
чамъи рисолат ва з а в о и б  чамъи 
зувобат. Ва исме, ки бар вазни 
фаъил бошад, чамъаш аксар бар 
вазни афъилат (ба фатхи аввал ва 
касри айн) ояд, чун артфат  чамъи 
рагиф  ва бар вазни фуъул (ба зам
матайн), чун р у г уф  чамъи рагиф  
ва бар вазни фуълон (биззам), чун 
р у гф он  чамъи рагиф  ва гох бар 
вазни афъило (ба фатхи аввал ва 
касри айн), чун а н си б о  чамъи на- 
с и б  ва бар вазни фиъол (билкаср), 
чун фисол  чамъи фасил  ва бар ваз
ни афоъил (ба фатхи аввал ва кае- 
ри айн), чун афоил  чамъи афил ва 
бар вазни фиълон (билкаср), чун 
зилмон  чамъи залим  ва бар вазни 
афоъйл низ, чун а^ оди с  чамъи х,а- 
дис\ ва агар музоаф бар ин вазн 
ояд, чамъаш бар вазни фуъул (ба 
замматайн) кам ояд, чун с у р у р  
чамъи сарир ;  ва агар сифати м у
шаббах бар ин вазн бошад, чамъ
аш бар вазни фуъало (ба замми 
аввал ва фатхи сонй) ояд, чун ку-  
рамо  чамъи карим ва бар вазни 
фиъол (билкаср), чун киром  чамъи 
карим ва бар вазни фуъул (ба зам
матайн), чун н у з у р  чамъи назир  ва 
бар вазни фуълон (биззам), чун с у -

н ён  чамъи с аний  ва бар вазни фиъ
лон (билкаср), чун хисён. чамъи 
хасий  ва бар вазни афъол (бил
фатх), чун ашроф  чамъи шариф  ва 
бар вазни афъило (ба фатхи аввал 
ва касри айн), чун а с д и ц о  чамъи 
садик, ва бар вазни афъилат (ба 
фатхи аввал ва касри айн), чун 
ауиббат  чамъи %абиб ва бар вазни 
фуъул, чун з у р уф  чамъи зариф\ ва 
гохе бар вазни фаъоло (ба фатхи 
аввал ва чахорум), низ ояд, чун 
ятомо чамъи ятим; ва агар си
фати мушаббах аз ин вазн ба маъ
нии мафъул бошад, чамъаш ^ак- 
сар бар вазни фаъло (ба фатхи 
аввал ва фатхи лом) ояд, чун к,ат- 
ло  чамъи к,атил ва гох бар вазни 
фуъало (ба замми аввал ва фатхи 
сонй), чун к,утало чамъи к,атил ва 
бар вазни фуъоло (ба замми аввал 
ва фатхи лом),' чун у с о р о  чамъи 
а сир  ояд ва марзо  (билфатх) чамъи 
мариз  шоз аст; ва агар сифати м у
шаббах бар вазни фаъилат бошад, 
чамъаш аксар бар вазни фаъоил 
ояд, чун сабоех, чамъи са бщ ат  ва 
бар вазни фиъол (билкаср), чунон
чи с и б о ц  чамъи с а бщ ат  ва гохе 
бар вазни фуъало низ ояд, чун ху- 
лафо  чамъи халифат. Ва исме, к »  
бар вазни фаъул (билфатх) бошад, 
чамъаш аксар бар вазни афъилат 
(ба фатхи аввал ва касри айн) ояд, 
чун аъмидат чамъи ам уд  ва бар 
вазни фуъул (ба замматайн), чун 
ум уд  чамъи ам уд  ва гохе бар ваз
ни фиълон (билкаср), чун к,иъдон 
чамъи к ,аъуд  ва гохе бар вазни 
афъол (билфатх), чун афлоъ  чамъи 
фалуъ  ва бар вазни фаъоил, чун 
з а н ои б  чамъи з а н уб .  Ва агар исме 
бар вазни фаъулат (ба фатхи ав 
вал) бошад, чамъаш бар вазни 
фаъоил, чун %амоил чамъи уамулат 
ояд; ва агар сифати мушаббах бар 
ин вазн бошад, аксар чамъаш бар 
вазни фуъул (ба замматайн) ояд, 
чун с у б у р  чамъи с а б у р  ва гохе бар 
вазни фуъало (ба замми аввал ва 
фатхи айн), чун в у д а д о  чамъи ва- 
д у д  ва бар вазнн афъол, чун а ъ д о ъ  
чамъи а д у в в  ояд; ва агар сифати 
мушаббах бар ин вазн барои муан- 
иас ояд, чамъаш бар вазни фаъоил 
ояд, чун ацои з  чамъи ацуз .  Ва ка- 
лимае, ки бар вазнн фуъул (ба 
замматайн) бошад. чамъаш самоъ- 
аи бар вазнн афоъил ояд, чун 
а ори з  чамъи у р у з .  Ва агар исме
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бар вазнн фоъил бошад, чамъаш 
аксар бар вазни фавоил (ба фатх) 
ояд, чун кавоуил  чамъи коуил, ба 
маънии мобайни хар ду шона; ва 
гохе бар вазни фуълон (биззам), 
чун у у ч р он  чамъи у о ц и р  ва бар 
вазни фиълон (билкаср), чун чин- 
нон  чамъи чонн;  ва агар сифат, 
яъне исми фоъил ва сифати мушаб
бах бар ин вазн ояд, чамъаш аксар 
бар вазни фуъал (ба замми аввал 
ва ташдиди айни мафтух) ояд, чун 
чуууа+г чамъи ч°%ил ва бар вазни 
фуъол (ба замми аввал ва ташди
ди айн), чун чУ%%°л чамъи ч0>.<ил 
ва бар вазни фаъалат (ба фатха
тайн), чун фасак,ат чамъи фосик, ва 
агар нокис бошад бар вазни фуъа- 
лат (ба замми аввал ва фатхи со
ни), чун ц у з от  чамъи к,озй, ки дар 
асл цузят  буд, ёи мутахаррики мо- 
кабли он мафтух, ё-ро ба алиф ба
дал карданд; ва бар вазни фуъл 
(биззам), чун б у з л  чамъи б о зил  ва 
бар вазни фуъало (ба замми аввал 
ва фатхи сонй), чун ш уар о  чамъи 
шоир  ва бар вазни фуълон (биз
зам), чун с у у б о н  чамъи с о у и б  ва 
бар вазни фиъол (ба каср), чун 
тичор чамъи точир ва бар вазни 
фуъул (ба замматайн), чун к ,уъуд  
чамъи ц ои д  ва бар вазни фуъоло 
низ ояд, чун тууоро  чамъи тоуир 
ва бар вазни афоъйл низ ояд, чун 
аботил чамъи ботил ва фаворис  
чамъи фори с  шоз аст; ва агар му- 
аннас бар ин вазн бошад, чамъаш 
бар вазни фавоил ояд, чун у а в о и з  
чамъи у о и з  ва бар вазни фуъал 
(ба замми аввал ва ташдиди айн), 
чун у у й я з  чамъи у о и з .  Ва агар ис
ме бар вазни фоъилат бошад, чамъ
аш аксар бар вазни фавоъил ояд, 
чун ка в о си б  чамъи косибат  ва агар 
сифат, яъне исми фоъил ва сифати 
мушаббах бар вазни фоъилат ояд, 
чамъаш низ бар вазни фавоъил 
ояд, чун навоим  чамъи ноимат ва 
бар вазни фуъал (ба замми аввал 
ва ташдиди айни мафтух), чун нув -  
вам  чамъи ноимат. Ва агар исме 
бар вазни фуъло, яъне исми чахор- 
харфй, ки робеъи у  алифи максура 
бошад ва фои у  ба хар се хара- 
кат, ки бошад, чамъаш бар вазни 
фиъол (билкаср) ояд, чун иное  
чамън унсо\  ва агар сифати мушаб 
бах бар ин тавр ояд, чамъаш низ 
бар вазни фиъол ояд, чун итош 
чамъи атшо ва бар вазни фаъоло

(ба фатхи аввал ва чахорум), чун 
царомо  чамъи цурмо  ва бар вазни 
фаъолй (ба фатхи аввал ва касри 
лом) низ меояд, чун д а ъ о в й  чамъи 
даъво\  ва агар фуъло муаннаси ис
ми тафзил бошад, чамъаш бар ваз
ни фуъал (ба замми аввал ва фат
хи сонй) ояд, чун cyFap чамъи с у г -  
ро. Ва агар исме бар вазни фаъло 
(билфатх) бошад, чамъаш бар ваз
ни фаъоло (ба фатхи фо ва лом) 
ояд, чун- с а у о р о  чамъи с а у р о  ва 
бар вазни фаъолй (ба касри лом), 
чун с а у о р й  чамъи с а у р о  ва бар 
вазни фаъолий (ба фатхи аввал ва 
касри лом ва ташдиди ё),  чун са -  
у о р и й  чамъи сауро\  ва агар сифати 
мушаббах бар ин вазн бошад, 
чамъаш бар вазни фиъол (ба каср), 
чун битоу  чамъи батуо  ва бар ваз 
ни фаъолий (ба фатхи аввал ва 
касри лом ва ташдиди ё),  чун а зо -  
рий  чамъи азро\ ва агар сифати 
мушаббах бар вазни фуъало (ба 
замми аввал ва фатхи сонй) бо
шад, чамъаш низ бар вазни фиъол 
ояд, чун иш ор  чамъи ашро.  Ва к а 
лимае, ки бар вазни фуъоло, яъне 
исми панчхарфй, ки охираш алифи 
максура бошад, чамъаш бар вазни 
фуъолаёт (ба замми аввал ва фат
хи лом) ояд, чун цубораёт  чамъи 
у у б о р о  ва гохе бар вазни фаъолй 
(ба касри лом), ояд, чун уаботй 
чамъи у убот о  ва бар вазни фаъоил 
низ ояд, чун у а б о и р  чамъи у у б о р о .  
Ва агар исме бар сурати ояд, 
яъне било таъйини харакати аввал 
ва солис, чамъаш бар вазни афоъйл 
ояд, чун а с о б е ъ  чамъи а с б а ъ  ва 
ацодил  чамъи ачдал-, ва агар сифа
ти мушаббах бар вазни афъал ояд, 
чамъаш бар ваз^и фуълон ояд, чун 
у ум рон  чамъи аумар  ва бар вазни 
фуъл (биззам), чун цумр  чамъи ак;- 
мар. Ва агар исми тафзил бар ин 
вазн бошад, чамъаш бар вазни 
афоъйл ояд, чун афозил  чамъи аф
зал. Ва исме, ки бар вазни 
(яъне фаълон, фиълон, фуълон)* 
ба харакоти сулсаи фо ва сукуни 
айн бувад, чамъаш бар вазни фаъ- 
олйн (ба фатх) ояд, чун шаётин 
чамъи шайтон ва с а р о уи н  чамъи 
с и р у о н  ва гохе бар вазни фиъол 
(ба каср) низ ояд, чун сироп; чамъи 
с и р у о н  ва гохе бар вазни фаъолий 
(ба фатхи аввал ва касри лом вя 
ташдиди ё), чун ано сий  чамъи ин 
сон-, ва агар сифати мушаббах бар
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ин вазн бошад, чамъаш бар вазни 
фиъол (ба каср) низ ояд, чун fu- 
з о б  чамъи ра зб он  ва бар вазни 
фаъоло (ба фатхи аввал ва фатхи 
лом), чун с а к о р о  чамъи сакрон\ ва 
чамъе, ки аз сифати мушаббах бар 
вазни фаъоло (ба фатх) ояд, фои 
калимаи онро дар ин чахор лафз 
замма дода мешавад, чун к у с ол о  
чамъи каслон  ва с у к о р о  чамъи сак -  
р он  ва уц ол о  чамъи ацлон  ва Fyepo 
чамъи FaCipon. Ва калимае, ки бар 
вазни фаъилон (ба фатхи аввал ва 
касри сонй) бошад, чамъи он бар 
вазни фаъолий (ба касри лом ва 
ташдиди ё), чун з а р о би й  чамъи зп,- 
р и б о н ; ва гохе бар вазни фиъло 
(ба касри фо ва фатхи лом), чун 
з и р б о  чамъи зирбон .  Ва калимае, 
ки бар вазни фаъил (ба фатхи фо 
ва касри айн) бошад, чамъаш бар 
вазни афъол ояд (билфатх), чун 
амвот чамъи майит ва бар вазни 
фиъол (ба каср), чун чи ёд  чамъи 
цайид  ва бар вазни афъило (ба 
фатхи аввал ва касри айн), чун 
абйин о  чамъи байин  ояд; ва гохе 
бар вазни фаъло (ба фатх) низ 
ояд, чун мавто чамъи майит. Ва 
лафзе, ки бар вазни фуъол (ба 
замми аввал ва ташдиди айн) бо
шад, чамъаш бар вазни фаъолил 
ояд, чун авовир  чамъи у в в ор .  Ва 
лафзе, ки бар вазни мафъул ё ми- 
фъол (билкаср) бошад, чамъаш бар 
вазни мафоъйл ояд, чун малоъин  
чамъи малъун  ва мафоте.\ чамъи 
мифтоу. Ва лафзе, ки бар вазни 
муфъил (ба замми мим ва касри 
айн) бошад, чамъаш низ гохе бар 
вазни мафоъйл ояд, чун манокир  
чамъи мункир  ва мафотир чамъи 
муфтир. Ва калимае, ки бар вазни 

ва (ба фатхи мим ё кас
ри мим; яъне мафъил, мафъилат ва 
мифъил, мифъилат)* бошад, чамъ
аш бар вазни мафоъйл ояд, чун 
м асоцид  чамъи м асуи д  ва мацомид  
чамъи мацмидат ва мак;отеъ чамъи 
мищтаъ ва ма^оцим чамъи миуца- 
мат. Ва калимае, ки бар вазни м у
фъил (ба замми мим ва касри айн) 
бошад, чамъаш бар вазни мафоъйл 
ояд, чун матофил чамъи мутфил. 
Ва калимае, ки хамвазни махрй 
(билфатх) ва суррият (ба замми 
аввал ва касри рои мушаддад ва 
ташдиди тахтонй) ва сиълот (бил
каср) ва калансут (ба фатхи аввал 
ва сонй ва сукуни нун ва замми

син) ва кахдвбот (ба фатхи аввал 
ва сони) ва ишрин (билкаср) бо
шад,. чамъаш бар вазни фаъолй (ба 
фатхи аввал ва касри лом) ояд, 
чун м ауорй  ва с а р о рй  ва с а ъ ол й  ва 
к;алосй ва к,а%обй ва ашорй\ ва 
чамъи махрй бар вазни фаъоло (ба 
фатхи аввал ва фатхи лом) ва 
фаъолий (ба фатхи аввал ва касри 
лом ва ташдиди ё) низ ояд, чун 
мацоро  ва мауорий.  Ва калимае* 
ки бар вазни ульё ва кубо ва хулоё 
бошад, чамъи у бар вазни фаъолий 
(ба фатхи аввал ва касри лом ва  
ташдиди ё) бувад. Ва калимае, кн 
хамвазни чароиз ва курисо ва ху- 
боро ва харобат бошад, чамъаш 
бар вазни фаъоил ояд, чун цароиз- 
ва к;ароис ва у а б о и р  ва хароиб. Ва 
калимае, ки хамвазни иклим ва ак- 
вол бошад, чамъаш бар вазни 
афоъйл ояд, чун ацолим  ва ацовил. 
Ва калимае, ки хамвазни танассуб 
ва тачрибат бошад, чамъаш бар 
вазни тафоъил (ба фатхи аввал в а  
касри айн), чун таносиб  ва тацо- 
риб  ояд. Ва калимае, ки аввали о»  
то ва робеъи он мадда бувад, 
чамъаш бар вазни тафоъйл ояд, 
чун тамосил чамъи тимсол ва та- 
с о в и р  чамъи тасвир. Ва калимае, 
ки хамвазни билагн (ба касри ав
вал ва фатхи сонй) бошад, чамъаш 
бар вазни фаъолин (ба фатхи ав 
вал ва касри лом) ояд, чун бало- 
рин ва чамъи рубоъии мучаррад 
хар чи мулхак ба он бошад, бар' 
вазни фаъолил ояд, чун цаъофир■ 
чамъи цаъфар  ва ц а ъ о д и д  чамъи 
к,аъдад  ва чамъи хамосии мучар
рад низ бар ин вазн меояд, магар 
ба хазфи харфи хомис, чун сафо-  
рич чамъи сафрачл  ва чамъи лаф
зи рубоъии мазид ё мулхак ба он, 
ки харфи робеъи он мадда бошад, 
чамъаш бар вазни фаъолил ояд, 
чун царотис чамъи к,иртос ва ча- 
лоби б  чамъи чилбоб  ва цан одил  
чамъи к,андил ва асофир  чамъи у с -  
фур. Ва чамъи исме, ки мансуб ё 
чамъе бошад бар вазни фаъолилат 
ва мафоъилат ва фаъолият ва фа- 
воъилат (ба фатхи аввал ва касри 
харфи чахорум) ояд, чун цаноби -  
лат чамъи уанбалй  ва ашоъират  
чамъи аш ъарй  ва асотизат ч ам ь »  
устоз  ва таломизат чамъи талмиз, 
ки хар д у  ачамианд; ва гохе лафзи 
чамъро бори дигар чамъ кунанд, 
чун аколиб  чамъи аклуб ,  ки чамъи
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калб  аст ва цамоил чамъи цамол, 
ки чамъи цамл аст ва аноъим  чамъи 
инъом  ва он чамъи наъим  ас*г ва 
буютот чамъи буют, ки чамъи байт 
аст; ва гохе чамъ бар моддаи вохи- 
ди худ наёяд, чун н и со  ва нисват ва 
ни свон  хар се лафз чамъи имроъат 
(имрот) аст; ва гохе чамъи муво- 
фик,и киёсе, ки муфради он мехо- 
хад наёяд ва инро чамъи хилофул- 
киёс гуянд ва истеъмоли он бар 
самъ мавкуф эст, чун м ауо син  
чамъи у у с н  ва матоъим чамъи таъ- 
ом ва матоъин чамъи таъна ва ла- 
в о ц е у  чамъи мулк;и%ат ва тавоец 
чамъи мутщат ва ан сор  чамъи на- 
с о р о .  Ва гохе лафзе бошад, ки аз 
авзони чамъ набошад ва маънии 
чамъ дар у ёфта шавад ва онро 
исми чамъ гуянд, чун рак б  (ба 
фатхи аввал ва сукуни сонй) ба 
маънии суворои, исми чамъи рокиб  
ва %адам (ба фатхатайн) ба маъ
нии ходимон, исми чамъи ходим  ва 
з а р и б  (ба фатхи аввал ва касри 
сопи) исми чамъи з и р б о н  (ки бил
каср аст) ва а б у д  (ба фатхи ав
вал ва замми сонй) ба маънии оби- 
дон, исми чамъи о б и д  ва рицлат 
(билкаср) ба «маънии пиёдагон, ис
ми чамъи роцил  ва руфцат (ба 
замми аввал ва сукуни сонй) ба 
маънии рафикон, исми чамъи рафик; 
ва цомил (ба касри мим) исми 
чамъи чамал, ба маънии шутур ва 
а би д  бар вазни фаъил ба маънии 
бандагон, исми чамъи а б д  ва ту- 
вом  (ба замми аввал ва мадди сев
вум) исми чамъи тавъам (ки ба 
фатхи аввал ва севвум) аст ва к,ас- 
б о  (ба фатхи аввал ва сукуни со
нй) исми чамъи к,асаб, ки (ба фат
хатайн) ба маънии най аст ва ма- 
шюхо  (ба фатхи мим ва сукуни ши
ни муъчама ва замми тахтонй) 
исми чамъи шайх  ва са%оба  (бил
фатх) ба маънии ёрон, исми чамъи 
с о уи б .  Ва чун аз лафзи муфрад, ки 
ба чизе мансуб бошад, ёи нисбат 
хазф кунанд, он муфрад дар маъ
нии чамъ мешавад, чун рум  чамъи 
румй  ва араб  чамъи арабй .  Ва чун 
дар охири лафзе той вахдат бо
шад, хар гох он то-ро хазф кунанд, 
ба маънии чамъи он лафз меша
вад, чун калим (ба фатхи коф ва 
касри лом) чамъи калима ва тамр 
(ба фатхи аввал ва сукуни сонй) 
чамъи тамрат ва миъд  (ба касри 
мим ва сукуни айн) чамъи меъдат.

Ва гохе лафзе дар маънии чамъ 
мешавад ба зиёда кардани то дар 
охираш, чун камоъат ва чабоъат, 
ки муфради он камоъ  ва ч а б о ъ  аст, 
хар д у  ба маънии саморуг; ва чамъ 
ба алифу то дар охираш барои 
алами муаннас меояд, чунончи 
%инду ва х,индот\ ва агар сифати 
муаннас бошад, чамъаш ба алифу 
то наёяд, чунончи у о и з р о  чамъ %а- 
в о и з  меояд, на цоизот\ ва лафзе, 
ки дар у той таънис аст, исм бу
вад  ё сифат той таъниси он хазф 
карда ба алифу то чамъ нумоянд, 
то ичтимоъи ду  аломати таънис ло
зим наёяд, чунончи зорибот  ва мус-  
лимот чамъи зорибат  ва муслимат\ 
ва лафзе музаккар, ки сифати гай
ри окил бошад, гохе чамъаш низ ба 
алифу то ояд, чун си бацл  ва си -  
бацлот, ба маънии зани фарбех ва 
марфуъ  ва марфуъот\ ва лафзе, ки 
уро чамъи таксир наёмада бошад, 
чамъаш низ ба алифу то ояд, чу
нончи суроди^от  чамъи суродик,, ё 
он ки дар хамосй чамъи таксираш 
ба хазфи хомис омада бошад, ба 
ибкои усули алифу то чамъаш 
оранд, чун сафарчалот  чамъи са -  
фарчал, ки чамъи таксираш сафо-  
рич  омадааст, ба хазфи хомис. Ва 
лафзе, ки бар вазни фаълат бошад 
(ба фатхи аввал ва сукуни сонй), 
дар холати чамъ ба алифу то айни 
калимаи он фатх ёбад, ба шарте 
ки ачваф набувад, чун аз тамраг 
(ба сукуни мим) тамарот ояд (ба 
фатхи мим) ва агар ачваф бошад, 
айни калима хамчунон дар чамъ 
сокин монад, чунончи дар муфрад 
бувад, масалан аз чавзат ва бай-  
зат чавзот  ва байзот  ояд (ба су
куни вов ва ё), магар кавмн Ху* 
зайл дар ачваф низ ба таври сахех 
ва гайра фатх хонанд, чунончи аз 
чавзат  ва байзат цавазот  ва баязот  
оранд (ба фатхи вов ва ё). Ва лафзе 
ки бар вазни фиълат (ба касри ав
вал ва сукуни сонй) бошад, дар 
холати чамъ ба алифу то ва айни 
калимаи он фатх ва касра ёбад, 
чун аз кисрат кисарот  (ба касри 
аввал па фатхи син) ва хам киси -  
рот (ба касри аввал ва сонй) ва 
Бани Тамим дар ин сурати мазкура 
ба сукуни айни калима низ хонанд, 
чунончи кисрот  (ба сукуни син). 
Ва лафзе, ки бар вазни фиълат (ба 
касри фо ва сукуни айн) агар ач
ваф бошад мутлакан, яъне хох во-
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вй, хох ёй, ё нокиси вовй бувад, 
пас айни калима дар ин хар ду  су 
рат дар вакти чамъ сукун ва фатх, 
ёбад, чун диймот ва диямот  (ба 
сукуни ё ва фатхи ё) чамъи дий-  
мат, ки аслн он дивмат буд, ба 
маънии борони бераъду барк, чун 
байъот  ва баяъот  (ба сукуни ё ва 
фатхи ё) чамъи байъат, ба маънии 
маъбади насоро, чунончи каниса 
маъбади яхуд. Ва лафзе, ки бар 
вазни фуълат (ба замми аввал ва 
сукуни сонй) бошад, дар холати 
чамъ айни калимаи он фатха ва 
замма ёбад, чунончи аз у уц рат — 
уучарот  ва цуцурот  ояд (ба замми 
чим ва фатхи он) ва Тамим ба 
сукун низ хонанд, чунончи з(УЧрот 
(ба сукуни чим). Ва лафзе, ки 
бар вазнн фуълат (ба замми фо 
ва сукуни айн) агар нокиси ёй 
ё ачвафи мутлакан бошад, дар 
ин холат чамъи айни калимаи он 
сукун ва фатх ёбад, мисоли но
киси ёй, чун аз рук;ят— рук,ёт (ба 
фатх ва сукуни коф) ва заилят ва 
%илёт\ мисоли ачваф, чунончи аз 
давдат  ва давлат — д а в а д от ва да -  
валот (хар ду  ба сукун ва фатхи 
вов). Ва агар сифати мушаббахи 
сахех ё музоъаф хох бар вазни 
фаълат (билфатх) бошад, ё фиълат 
(билкаср), ё фуълат (биззам) бу
вад, дар холати чамъ ба алифу то 
айни калима ба сукун ояд факат, 
чун аз саъбат  — саъбот  ва аз суф -  
рат — суфрот  ва аз салбат — сал- 
бот ва' аз маддат — маддот  ва аз 
шиддат  — шиддот  ва аз муддат  — 
муддот. Ва хар лафзе, кн бар ваз
ни J»* бошад, ба харакоти салосаи 
фо ва сукуни айн (яъне фаъл, 
фиъл, фуъл)* ба шарте, ки муан- 
нас аст ба такдири то, пас он низ 
хукми *1 « ‘> -и мусалласулфо дорад, 
чун аз арз-аразот  (ба фатхи ро), 
чунончи аз тамрат — тамарот ва 
чамъи у р с —урусот  (ба заммаи ро) 
ва фатхан он, чунончи аз уучрат— 
ууцарот  ва чамъи т й р —гайоот  (ба 
сукун) ; ва фатхи ёи тахтонй, чу
нончи аз диймат—диямот-, ба сукун 
ва фатхи ё ва чамъ ба вову нун 
барои лафзе меояд, кн дар охири 

4 он той фавконй набувад ва алам 
бошад музаккарн окнлро, чунончи 
з а й д у н  чамъи зайд ,  ё он кн сифат 
бошад мар музаккарро, чунончи зо- 
ри б  ва м азр уб -р о  чамъ з о р и б у н  ва 
м а зр у б ун  меояд ва алифи максура-

ро дар чунин чамъ бняфгананд, чу
нончи аз мустафо мустафун  меояд, 
лекнн с у н у н  чамъи санат ва к,иллун 
чамъи к,иллат ва аул ун  чамъи ах,л 
ва ар з у н  чамъи а р з  хилофулкиёе 
аст. Ва афъал ва фаъло, чунончи 
а^мар ва фаълон ва фаъло (сг1**), 
чунончи атшон ва санъате, ки муш- 
тарак бошад миёни музаккар ва 
муаннас, чунончи цариу  ва сабур-, 
ин хар се кием алфозро чамъ ба 
вову нун намеояд ва ин чамъ ба 
вову нун ба холати рафъй бошад 
ва илло дар холати насбй ва чаррй 
хамин чамъи солими музаккар ба 
ёи маъруфу нун ояд, чунончи ра- 
айту Зайдин  ва з о р и би н  ва мазру-  
бин  ва марарту би зай дин  ва з о р и 
бин  ва мазрубин .

ЧАМЪУЛЧАМЪ назди сар-
фиён чамъе, ки аз лафзи чамъ 
оварда бошанд, чун аколиб  чамъи 
аклуб ,  ки чамъи калб  аст ва аноъ -  
им чамъи инъом, ки чамъи наъим  
аст; ва ба истилохи суфия шухуди 
халк аст коим ба хак ; маънии ав 
вал аз «Фусули Акбарй» ва маънии 
сонй аз «Латоиф».

НАМАЛ J-** шутури нар; ва ба зам
ми чим ва ташдид ва фатхи мим 
(яъне чуммал)* ба маънии хисоби 
аъдоди хуруфи абчад; ва ба ин 
маънй ба тахфифи мим низ омада 
(аз «Сурох» ва «Комус» ва «Муай- 
ид» ва «Мунтахаб» ва «Латоиф»),

ЧИМОЛ ва ин цамъи  чамал
аст; ва ба фатх (яъне чамол)* ху- 
бии сурат ва сират; ва биззам ва 
ташдиду тахфифи мим (яъне чум- 
мол ва чумол)*хубру ва хушсират; 
ва ба фатх ва ташдиди мим (яъне 
чаммол)* шутурбон (аз «Мунта
хаб»).

ЧАМИЛ хуб ва неку ва хубсу- 
рат (аз «Мунтахаб»).

ЧИМОЪУЛИСМ ба маънин
хурдани шароб; чи исм ба маънии 
шароб омада; ва чимоъулисм ба 
маънии шароб низ омада (аз «Мун
тахаб»),

ЧАМОМ (Ц- осудагии асп баъд аз 
мондагй; ва биззаму билкаср (яъне 
чимом ва чумом)* оби манй, ки 
фахлро аз тарки чимоъ хосил ша
вад; ва ба хар се харакат, пур ва



лаболаб гаштани зарф ва панмона 
(аз «Мунтахаб»),

Ч.УМОН марворид ва мухрахои 
симин, ки ба шакли марворид со
занд (аз «Мунтахаб»),

ЧАММОЗА «зЦ- сираи муболара; ба 
маънии уштури тезрафтор (аз «Мун
тахаб») ;  ва дар кутуби форсй ба 
тахфифи мим (яъне чамоза)* низ 
омада.

ЧУМЪА//ЧУМУЪА рузи одина 
(аз «Мунтахаб»),

ЧАМРА ахгари оташ ва сангре- 
за; ва сангреза андохтан дар хач 
се мартаба; ва номи мараз, ки он 
бусуре чанд пахн бошад бароят 
сурх бо сузиши азим; ва дар форсй 
харорате ва бухорест, ки дар охири 
зимистон ба се мартаба аз замин 
бармехезад; дар чамраи аввал за 
мин гарм мешавад ва дар чамраи 
дуввум об гарм мегардад ва дар 
чамраи севвум наботот гарм ша- 
ванд ва баргу шугуфа падид ояд 
(аз «Бурхон» ва «Мунтахаб» ва 
«Латоиф»),

ЧАМИЛА хуб ва неку ва хуб- 
сурат.

ЧУМДА м *» ба маънии бузург ва 
баланд (аз «Бахори Ачам»).

ЧУМЧУМА косаи cap, ки онро
качак низ гуянд; ва кадахи чубин; 
ва чохе ки дар шуристон бошад (аз 
«Кашф» ва «Сурурй» ва «Мунта
хаб» ва «Шархи Нисоб»-и Мавлоно 
Юсуф ва «Канз» ва «Мусталахот»),

ЧАМЪАФГАНЙ навъе аз ка-
молоти тирандозй, ки тирхои бисьёр 
дар як чо зананд (аз «Чароги хи
доят») .

ЧУМЛАГЙ ба маънии хама; ва
дар ин лафз ёи масдарист, ба маъ
нии чумла шудан; ва хо, ки дар 
охири лафзи чумла аст, ба кофи 
форсй бадал шуда, чунонки дар хо- 
лати нисбат мисли парда гй  ва хо- 
наги  ( ва ) ;  ва баъзе
мухаккикин навиштаанд, ки мета- 
вонад, ки дар асл ба чумлагй 

буда, аз олами битамомй 
ки бидуни ё мустаъмал аст 

(аз «Бахори Ачам»).

Фасли чим маъа нун

ЧАН ГАЛИ И ЯКПО 4*'. назъе
аз хайвонот ба сурати инсон, ки як 
по дорад, аз тамизу нутк бебахра 
аст; ба мацоз  мардуми бешуур ва 
бесарупо (аз «Мусталахот»).

ЧУ НУД И КИБРИЕ b j- f  ^  Киноя  
а з  малоик.

ЧАНОБ даргох ва остона ва
гирдогирди сарой ва канор; маъхуз 
аз чанб, ки ба маънии пахлу ва 
канора бошад; ва касоне ки барои 
ин маънй биззам (яъне чуноб)* 
хонанд, ралат аст, чаро ки чуноб 
(биззам) ба маънии дарди пахлуст 
(аз «Мунтахаб» ва «Сихох» ва 
«Латоиф» ва «Канз») ;  ва дар.фор
сй чаноб (ба фатх) номи бозй ва 
ба маънии гарав ва шарт ва ки- 
мор; ва ба зам ба маънии дугон- 
дугон; ва билкаср (яъне чиноб)* 
ресмон бошад, ки бар гардани ча- 
хорпоя баиданд ва хар чо, ки хо
ханд баранд (аз «Бурхон» ва гай
ри он).

ЧАНУБ V-Ar тарафи дасти рости к а 
се, ки ру ба суи машрик дошта 
бошад; ва ба маънии боде, ки аз 
тарафи дасти рости он шахе вазад 
(аз «Сурох» ва «Мунтахаб» ва 
«Кашф» ва «Мадор» ва «Латоиф» 
ва «Канз») ;  ва Мавлоно Юсуф иб
ни Монеъ, ки аз акобири ахли тах- 
киканд, чунин навиштаанд, ки ча- 
нуб боде ки аз чониби ямини Каъ
ба вазад, чи Каъбаро араб як 
шахе карор додаанд, ки руяш ба 
суи машрик аст; ва чануб маъхуз 
аз чанб аст, ки ба маънии пахлу 
бошад; ва тахсиси чанб ба ямин аз 
ин сабаб карданд, ки чанби ямин 
шаки аъзами бадан аст.

ЧАНОИБ ба маънии аспони
ороста, кн пешеувории салотин ва 
умаро баранд; ва ин цамъи  чанибгт 
аст (аз «Мунтахаб» ва «Канз» вз 
«Шамсй»),

ЧУНУБ ч-Ч- марди берусл; ва ба 
фатхи аввал ва сукуни сонй (яъне 
чанб)* ба маънии пахлу ва канора 
(аз «Мунтахаб»).

ЧАНИБАТ аспи кутал, ки пеш-
савории салотин ва умаро баранд 
(аз «Кашф» ва «Бахори Ачам» ва 
«Сурох»).
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ЧУНОТ чамъи  чони, ки ба маъ
нии гунахгор бошад.

ЧАННАТ о*»- бихишт; ва дар асл 
бустонеро гуянд, ки дарахтони у 
заминро пушида бошад; чи дар хар 
лафзи арабй, ки чиму нун бошад, 
маънии хафо ва пушидагй дар он 
малхуз бошад, чунончи париро чин 
аз он гуянд, ки аз назар пушида 
аст; ва чанин ба маънии бачае, ки 
дар шикам пушида бошад; ва чун- 
на (биззам) ба маънии сипар, ки 
мардро мепушад (аз «Шархи Ни
соб»-!! Мавлоно Юсуф ибни Монеъ 
рахматуллохи алайхи).

ЧАНОБАТ оЛл» дурй; ва мачозан  
ба маънии холати гусл, чаро ки 
дар он низ дурй аз тахорат бошад 
(аз «Кашф» ва «Бахори Ачам»).

ЧИНОЯТ гунох кардан (аз
«Мунтахаб» ва «Сурох» ва «Канз»).

Ч и н о ё т  оЬЦ» таксирот.
ЧАНОХ, fcli? боли MypF ва бозуи даст 

ва мукаддимаи лашкар, ки онро 
хировул гуянд; ва биззам (яъне 
чунох)* ба маънии гунох (аз «М а
дор» ва «Мунтахаб» ва «Бахр-ул- 
чавохир» ва «Кашф» ва «Сурох» ва 
«Бахори Ачам»),

ЧУНБИШИ ЗАН АХ j j j  масха- 
рагй.

ЧУНД X* лашкар ва сипох; ва номи 
даво, ки хояи сагобй бошад; ва ба 
фатх (яъне Чанд)* номи шахр аз 
Турон (аз шархи «Нисоб» ва «Бур
хон» ва «Кашф» ва «Мунтахаб» ва 
«Сурурй» ва «Канз»).

ЧУНУД лашкархо; ва ин чамъи  
чунд аст (аз «Кашф» ва «Канз»),

ЧУНАИД ^  номи яке аз авлиёи 
комили сокини Багдод.

ЧАНТУР лафзи хиндист; номи 
созе, ки онро бийн низ гуянд ва 
шакли у  бо тарозу мушобахат до
рад ва он чубе бошад мисли гарда
ни танбур ва зери хар д у  сари он 
ду  кадуи мудаввар васл карда бо
шанд ва бар он чуб, ки болои хар 
ду  каду  бошад, мисли танбура тор- 
хо кашанд; пас он чуб ба манзалаи 
шохини тарозуст ва хар д у  каду  ба 
манзалаи хар д у  палла; ва дар 
«Бахори Ачам» навишта, ки чантур 
навъе аз бийн аст ба зиёдати чанд

тор аз бийн; ва баъзе аз олоти ра- 
сад.

чи не  як  навъ аз хар чиз, ки 
дар у аксоми чизхо бошад (аз 
«Мунтахаб» ва «Сурох») ; ва ба ис
тилохи мантикиён чине онро гуянд, 
ки дар тахти он чанд навъ мунда- 
рич бувад; ва навъ онро гуянд, ки 
тахти он асноф вокеъ шавад; ва 
синф онро номанд, ки дар тахти он 
афрод бошанд, чунончи хайвон, ки 
чине аст ва инсон навъ ва фарангй 
ва хабашй ва хиндй ва кухй асно- 
фанд ва ашхоси хар синф афрод 
хастанд.

ЧИНОС дар иборат ва шеър ду 
лафз овардан, ки дар талаффуз м у
шобех бошанд.

ЧАНИБАТКАШ J i . s 'o -U  мирохур (аз 
«Сироч»).

ЧАНАФ майл кардан ба суи
зулм (аз шархи «Нисоб» ва 
«К ан з» ) .

4 AHOF ва ЧАНОК -> ба
маънии шарт ва гарав бошад, ки 
д у  кас бо хам банданд; ва биззам 
(яъне чуног ва чунок,)* доманаи 
зин ва зинпуш (аз «Рашидй» ва 
«Бурхон» ва луготи туркй); ва дар 
«Мусталахот» навишта; гарав, ки 
бо хам банданд ва онро «маро ёд 
ва туро фаромуш» низ гуянд.

ЧАНГ ба лафзи кар дан  ва о в а р 
д а н  ва пайвастан  ва уфтодан  ва 
доштан  мустаъмал мешавад (аз 
«Бахори А чам») ; ва чунг (биззам) 
баёзи бузург, ки дар он хар кием 
ашъор ва гайра мундарич бошанд 
(аз «Бурхон»).

ЧУН БАК част кардан ва хез
кардан (аз «Бурхон»),

ЧАН ГАЛИ И ПОЯ К ЛЦ хай-
вонест ба сурати одами, ки як  по 
дорад (аз «Бахори Ачам»),

ЧУНБИШИ АВВАЛ J j I киноя
а з  харакатн фалак ё харакати сай- 
ёрот аз бурчи Хамал ё харакати 
калами казо (аз «Бахори Ачам» ва 
«Сироч»).

ЧАНДАЛ J^»- бар вазни сандал; ба 
маънии санги бузург (аз шархи 
«Нисоб» ва «Латоиф»),

ЧАНОН бар вазни сахоб; ба
маънии дил; ва ба касри чим (яъне
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чинон)* цамъи  чаннат, ки ба маъ
нии бихишт аст (аз «Кашф» ва 
«Комус» ва «Мунтахаб»).

ЧУН ^  сипар; ва билкаср (яъне 
чини)* парй; ва ин исми чинси па- 
риён аст, ки бар вохид ва касир 
итлок метавон кард, чунонки инсон 
(аз шарх,и «Нисоб» ва «Латоиф»).

ЧАНИН вхг'“Г бар вазни фаъил; ба-
чае, ки дар шиками модар бошад 
(аз «Мунтахаб» ва «Кашф»).

ЧИННА ч!» париён (аз «М унтахаб») ; 
ва чунна (биззам ва ташдиди нун) 
ба маънии сипари фарох (аз шархи 
«Нисоб»).

ЧУНОБА ajLu> ду  кудак, ки ба як 
хамл мутаваллид шав.анд; ба арабй 
тавъамон гуянд; ва мацозан  ба 
маънии дугон-дугон (аз «Бурхон» 
ва гайра).

ЧАНОЗА//ЧИНОЗА тобути мур- 
да  (аз «Мунтахаб» ва «Сурох» ва 
«Бахори Ачам»). ,

ЧИННЙ чинни вохид; ва чин ис
ми чине аст париёнро; ва чин муш- 
так  аз чунун аст, ки ба маънии пу- 
шида шудан бошад; чун парй си
фати ихтифо ва пушидагй дорад, 
уро чиннй гуфтанд; ва касоне, ки 
цамъи чинн ачинна гуянд (ба фат
хи аввал ва касри чим ва ташдиди 
нун) галат аст, чаро ки ачинна 
цамъи чанин аст ва чанин бачаеро 
гуянд, ки дар шикам бошад ва ча- 
ний (ба фатхи аввал ва касри нун 
ва ёи мушаддад) меваеро гуянд, 
ки аз дарахт чида шавад («Шар
хи Нисоб» аз Мавлоно Юсуф ибни 
Монеъ).

ЧАНГИ ЗАРГАРЙ чанги
ба маслахат ва чанги сохта, ки би
дуни кина бошад барои фиреб до- 
дани шахеи дигар (аз «Рашиди» ва 
«Чахор шарбат» ва «Бурхон» ва 
«Сироч» ва «Мусталахот»).

ЧУНУНИ ДАВРЙ ^  о/»- навъе аз 
чунун, ки дар айёми бахор баъзе 
чавононро зохир шавад (аз «Бахо
ри Ачам»).

ЧИНСИ ОЛЙ ба истилохи
мантик он ки фавки чамеъи ачнос 
бошад, чунонки чавхар, ки фавки 
чисми мутлак аст ва чисми мутлак 
фавки чисми номй ва чисми номи

фавки хайвон аст ва хайвон фавки 
инсон; ба хамин чихат инсонро 
навъи софил гуянд.

Фасли чим маъа вов

ЧАВЗИ БУЕ bjj j  S’:  ба маънии чае-
пхал.

ЧАВЗО I j j r  ном н бурчест аз буручи 
осмон; дар асли лугат чавзо ба 
маънии гуспанди сиёх, ки миёни у 
сапед бошад; ва чун хамчунин гус
панд дар миёни галлаи гуспандони 
сиёхи мутлак багоят азхар ва на- 
мудор бошад, хамчунин бурчи маз
кур низ ба нисбати дигар буручи 
кавокиб равшанй дорад ва дар ми
ёни хама буруч мумтоз аст, лихозо 
ба ин исм мусаммо карданд; ва су- 
раташ ба шакли ду кудаки барахна 
аст, ки пайи хамдигар даромада- 
анд. Ва сивои он Чавзо номи сура
ти дигар аст аз сувари чанубй ба 
сурати мардн коим ба ду  курей, 

минтакабаста ва шамшере хамоил 
андохта ва ба дасти рост асое бо- 
лои cap гирифта ва дасти чап дар 
остин кашида; ва бад-ин маънй Хо- 
ча Хофиз фармояд, мисраъ:

Чавзо сахар ниход хамоил баробарам...

(аз «Мунтахаб» ва шурухи «Ни
соб» ва «Бирчандй»-и шархи бист- 
бобй).

ЧАВО iJ jt бар вазни наво; ба маъ
нии сузиши дил аз ишку махаббат 
(аз «Мунтахаб» ва «Кашф»),

ЧАВРАБ v j j Г муза ва он чи пойро 
пушанд (аз «Кашф»).

ЧАВОБ v 'j r  посух; ва ба истилох 
ба маънии мукобил; ва ба фатхи 
чим ва сукуни вов ва алифи мам
дуда (яъне чав-об)* обе, ки чав 
дар он чушонида ба беморон ди
ханд ва онро оши чав низ гуянд; 
ва ба фатхи аввал ва сони ва су
куни севвум ва касри бои мувахха
да (яъне чавоби)* хавзхои бузург; 
ба ин маънй дар асл чавобй буда, 
цамъи  чобия; ёи тахтонй ба чихати 
тахфиф хазф кардаанд (аз «Мун
тахаб»),

ЧУЪУЛКАЛБ иллатест, ки
харчанд хурад сер нашавад; ва иш- 
тидоди иштихои таом ва хирс бар
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маъкулот ха мчу нон бошад; ва ня 
маразро шахвати калбй низ гуянд.

НАВОЗИВ чамъи  чозиба, ки
ба маънии кашанда аст; ва ба маъ
нии кашиш мустаъмал мешавад; ва 
ба замми аввал (яъне чувозиб)* 
таомест, ки аз шакару биринчу 
гушт пазанд (аз «Мунтахаб»).

НАВДАТ некй ва нек шудан
ва хубии хар чиз; ва биззам (яъне 
чудат)* тезрафтории асп (аз «Мун
тахаб» ва «Кашф» ва шурухи «Ни
соб»).

НАВОРЕХ, с^ут ба маънии дасту по 
ва забон ва дигар аъзои одамй ва 
чонварони шикорй (аз «Мунтахаб» 
ва «Канз»).

НАВД >уг неку ва чизхои нек; ва 
борони бисьёр; ва биззам (яъне 
чуд)* бахшнш ва саховат; ва номи 
дехест (аз шархи «Нисоб» ва «М ун
тахаб» ва «Латоиф» ва гайри он).

НАВОНМАРД//НУВОНМАРД » ^ у г
сахй ва карим (аз «Сироч»).

НАВХАРИ ФАРД j * s г чузви ло- 
ятачаззо, ки назди мутакаллимин 
кобили кисмат ба хеч вачх набо
шад, магар назди хукамо кобилч 
кисмат аст; ва назди шуаро киноя  
а з  дахони маъшук.

НАВОД маънии лафзй бисьёр
чудкунанда; ва яке аз асмои сифо- 
ти хак  таолост; ва ба маънии аспи 
тезрафтор; барои хар се маънии 
мазкура ба тахфифи вов аст ва ба 
ташдиди вов (яъне чаввод)* хатост 
(аз «Мунтахаб» ва «Комус» ва 
«Канз-ус-саодат» ва «Сурох» ва 
«Муайид» ва «Канз» ва «Латоиф»).

НУЪУЛБАКАР маразест, ки
чамеъи аъзоро холати гуруснагй 
тори шавад, бо вучуди серии меъ- 
да.

НУИ ШИР ^  J y r  Ширини маъшу- 
каи Хусрав аксар гизо ба шир ме- 
кард. Гуспандонаш чахор курух 
дур аз шахр бар кух мечариданд. 
Парасторон ба овардани шир ранч 
мебурданд. Фарход ба хукми Ши-

„ рин аз кух то шахр нахре тайёр 
кард. Шубонон дар он чо дар нахр 
шир медушиданд, бе захмат дар ин 
чо ба хавз чамъ мешуд.

НУИБОР чое ки дар он чуй
бисьёр бошад (аз «Сироч»).

НАВЗАХАР j * j y :  м уарраби  гавзахар 
ва он чузви аввал аст аз ачзои фа
лаки Камар, ки бар хар се ачзои 
дигари он, ки моил ва \оил ва т ад 
вир аст мухит гардида; ва ба маъ
нии хар як  аз укдаи раъсу занаб 
ва он ду  нуктаи такотуъи хоил ва 
моил аст; ва мачозан  ба маънии 
тез низ омада (аз «Бурхон» ва 
«Муайид» ва гайри он).

НИВОР//НУВОР J y r  ба маънии хам- 
соягй; на ба фатх (яъне чавор)* 
чунонки машхур аст (аз «Сурох» 
ва «Мунтахаб» ва «Комус» ва 
«Кашф» ва «Мадор» ва «Канз»),

НАВХАР м уарраби  гав\ар аст, 
ба маънии санги кимате; ва асли 
хар шайъ ва хулосаи он; ва ба ис
тилох чизе ки ба зоти худ коим бо-

. шад; ва ин чавхар зидди араз аст; 
ва араз онро гуянд, ки ба зоти худ 
коим набошад, балки киёми араз 
ба василаи чавхар бошад, чунонки 
лавх ва накш. Пас лавх чавхар аст 
ва накш араз; ва чомаву ранг; чо
ма чавхар аст ва ранг араз. Ва Хо
ни Орзу дар «Сироч» навишта, ки 
чавхар м уарраби  гавхар аст; ва ба 
маънии мавчи охан ва мавчи чуб 
ва устухон; ва ин итлоки форсиёни 
арабидон аст ва илло дар арабй ба 
ин маънй ёфта нашуда.

НАВЗИР м уарраби  гавдира, ба
маънии бачаи гови даштй (аз 
«Мунтахаб» ва «Рисолаи муарра
бот»).

НАВДАР j 3jt  гиёхест, ки миёни зи- 
роати гандум ва чав меруяд; донаи 
он борик бошад (аз «Бурхон»).

НАВР j  у?  майл кардан аз ростй ва 
ситам кардан (аз «М унтахаб») ; ва 
ба истилохи форсиён номи хатест, 
ки бар канораи чоми майхорони ви
лоят мебошад, чунонки дар «Бур
хон»; ва мачозан  ба маънии чоми 
пуру моломол.

НАВЗ j y r  м уарраби  гавз, ки (ба фат
хи кофи форсист) ба маънии васа- 
ти чизе; ва ба маънии гирдакон, ки 
ба хиндй ахрут гуянд; ва баъзе са- 
мари дарахт, ки мудаввар бошад, 
чунончи чавзи хиндй, ба маънии 
M3F3H нонориял.

НУВОЗ Аут миъсара; ва он олатест 
чубй, ки бад-он paBFaH аз кунчид 
ва арак аз найшакар гиранд; ба
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хиндй кулу гуянд (аз «Бурхон» ва 
«Кашф» ва «М адор» ва «Чахонги
рй» ва «М уайид» ва «Рашидй» ва 
«С урурй»); ва ба фатхи аввал 
(яъне навоз)* дар арабй гузар ва 
гузаштан ва равон шудан ва раво- 
нй (аз «М унтахаб» ва «Сурох»).

Ч.АВОИЗ атоё ва инъомот ва
тухфахо.

ЧАВШ J . y r  зирех ва чушидани дег 
ва шуридани дил; ва биззам ва 
билфатх (яъне чуш ва чавш)* си
наи инсон (аз «М унтахаб» ва «С у
рох») ; ва биззам дар форси ба 
маънии халка ва чушидани дег ва 
шуриши дил (аз «Бурхон»); ба хар 
ду маънии ахир ба тафовути фатху 
зам ва тавофуки лнсонайн аст. Ва 
дар «Бахори Ачам» навишта, ки 
чавш тарчамап фавр ба лафзи з а 
дан  ва кардан  ва гирифтан ва б а р 
хостан ва дамидан  ва баланд  ш у 
дан  ва уфтодан  ва ниходан  ва рех
тан ва омадан  мустаъмал аст.

НУВОРИШ J - J s :  давои мураккаб, 
ки хушмаза ва хозим бошад, ба хи
лофи маъчуй, ки дар он хуш буда
ни маза кайд нест; ва касоне, ки 
ба фатхи чим ва фатхи рои мухма
ла (яъне чавораш)* гуянд, хатост, 
чаро ки м уарраби  гувориш аст (аз 
«Бахр-ул-чавохир»).

НУЪ £_у? гуруснагй (аз «М унтахаб»).

НАВОМЕЪ с-1 цамъи  чомеъа; ва
мацозан  ба маънии тамом ва хама.

НАВОХ.ИРИ ТИСЪА гохе
м урод  а з  нух фалак бошад ва гохе 
иборат аз нух чавхар бошад, ки ба 
хиндй нуртан гуянд ва онхо ин аст; 
лаъл ва марворид ва алмос ва зу- 
мурруд ва ёкут ва фируза ва мар- 
чон ва нилам ва акик; ва баъзе ба 
чои акик лахсаниёро шуморанд; ва 
сивои инхо чанд чавохири дигар 
низанд.

НАВФ шикам ва андаруни хар
чиз ва чои холй, ки дар миёни чи
зе бошад; ва биззам (яъне чуф)* 
навъе аз мохй (аз «М унтахаб» ва 
«Каш ф »).

НУВОЛИК ^  УГ м уарраби  гувол, ки 
ба маънии чувол аст; балки чувол 
хам м уарраби  гувол аст (аз «Ри- 
солаи муарработ» ва «Раш идй»).

НАВЗАК o j y r  гузаи пунба кабл аз 
шугуфтан ва монанди он; муарраби  
гавза ; ва дехест ба Х,ирот (аз 
«М унтахаб»).

НУК b s r  ба маънии фавч ва гурухи 
мардум ва гурухи мургон ва гуру
хи чин; ва ин лафзи туркист (аз 
луготи туркй навишта ш уд); ва 
дар «Фарханг»-и Фахри Каввос ва 
Шерхонй ба вови мачхул навишта; 
ва дар «М унтахаб» ва «Бахори 
Ачам» ва «Кашф» билфатх (яъне 
чавк)*. Зохиран дар сурати фатх 
муарраб аст, чаро ки дар «М унта
хаб» лафзи турки ва форси бе таъ- 
риб наёмада. Ва лафзе, кн дар у 
чиму коф бошад, дар каломи араб 
наёяд, магар он ки муарраб бошад. 
Ва дар «М усталахот» навишта, ки 
чук (биззам) ба маънии гурух дар 
асл лафзи туркист; ва ба чими 
форсй (яъне чук)* ба маънии чубе, 
ки бар гардани гови гардун ва кул- 
баву чарх банданд.

НАВСАК Ь-УТ муарраби  кавш ак (аз
«Рисолаи муарработ» ва «Сурурй» 
ва «Бурхон»).

НАВСАНГ микдори чав (аз
«Латоиф»),

НУВОЛ JIу?  чизе ки дар он галла 
пур карда бар хар ва ёбу ниханд; 
ва ба маънии далк ва навъе аз 
порчаи дурушт, ки дарвешон пу
шанд низ омада (аз «М адор» ва 
«Чахонгирй» ва «М уайид» ва «Б а
хори Ачам» ва «Каш ф»); ва баъзе 
чуволро ба маънии бадан ва чисм 
навишта, шеърй Низомй ба санад 
овардаанд, байт;

Хам аз бахри мардй, хам аз бахри мол 
Бикушем то чон бувад дар чувол.

Зох,иран ин мацоз  аст; ва лафзи чу
вол м уарраби  гувол аст; ва ба фат
хи аввал (яъне чавол)* дар арабй 
ба маънии гирд баргардидан (аз 
«М унтахаб»).

НАВХ.АРИ ФАЪОЛ Jt« i j* y r  ба маъ
нии акли ошир; чи хукамо гуянд, 
ки сивои нух фиришта ва хашт фа
лак хама оламро ба хукми хак та- 
оло акли ошир офаридааст.

НАВХ.АРИ АВВАЛ JjI  киноя а з  
Чабраил алайхиссалом ё калам, е 
нури М ухаммадй саллаллоху алан- 
хи ва олихи ва саллама, ё Одам
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алайхиссалом; ва назди хукамо ки
н о я  а з  акли аввал.

ЧАВЗИ МОСИЛ J ib  j y r  самари дха- 
тура.

ЧУЛ J y r  биёбон.
ЧАВГАНДУМ (‘XJ’jt  риш, ки сиёху 

сафед бошад (аз «М усталахот»),
ЧАВОМЕЪУЛКАЛИМ ГЮ1 чанд 

аходисанд, кн хар як  аз онхо бо 
вучуди ихтисори алфоз ва иборат 
матолнби касирро муштамил аст.

ЧАВЪОН о^ут гурусна (аз «М унта
хаб »),

ЧАВН оут номи руди Чамна.
ЧАВЗАН у :  ба маънии сохир ва 

чодугар, чаро ки маъмули сохирон 
аст, ки бар чав афсун хонда меза- 
нанд (аз «Шархи Сикандарнома» 
ва «Бурхон» ва «Сироч»).

ЧУЛ ИСТОН ба маънии биё-
бони хамвор; ва ин лафзи туркист; 
сахех ба чими форсй, барои масла- 
хате дар ин чо навишта шуд (аз 
луготи туркй ва «Бурхон» ва «Р а 
шидй») .

ЧАВШАН цЛут ба маънии сина ва 
зирех ва навъе аз либоси чанг, ки 
гайри зирех аст. Чи дар зирех т а 
мом халка бошанд ва чавшан м у
раккаб аз халкахо ва порчахои 
охан б.ошад (аз «Бурхон» ва «Б а
хори А чам»); магар дар «Бахори 
Ачам» биззам ва вови мачхул 
(яъне чушан)* навишта; ва  дар 
«Сироч» навишта, ки чавшан м у
раккаб аст аз чавш ва калимаи 
шан, ки барои нисбат бошад. Ва 
лафзи чавш ва чуш ба маънии х,ал- 
ка  (ба фатх ва замми аввал, хар ду 
дур уст); ва аз ин олам аст рушан, 
ки мураккаб аз ру, ба маънии рух 
ва шан, ки калимаи нисбат аст. Ва 
лафзи гулшан низ аз ин олам аст, 
гояташ дар чавшан як  шинро ба 
сабаби ичтимоъи ду шин хазф кар- 
даанд.

ЧАВАЛОН оУуг  магар дар форсй ба
4 сукуни вов (яъне чавлон)* мустаъ

мал; ба маънии давидан ва даво- 
нидани асп ва гирд гаштан; бо 
лафзи з а д а н  ва д о д а н  ва кардан  
мустаъмал; ва биззам (яъне чув- 
лон)* ба маънии занчире, ки дар 
Пои мучримон ва гунахгорон андо

занд (аз «Бахори Ачам» ва «Канз» 
ва «М унтахаб» ва «Зубдат-ул-фа- 
воид» ва «Фарханги Х,усайнй»),

ЧАВЗ ШИКАСТАН ;ут навъе
аз фол задан аст.

ЧАВ(В) ут ба маънии фарке, ки дар 
миёни замину осмон аст; ва ба маъ
нии бод низ омада, ба муносибати 
он ки бодро мавзеъ хамин аст.

ЧАВХ.АРДОРУ j jb  _,*)»• навъе аз сур
ма, ки ба он чавохирот хал кунанд, 
бароят мукаввии басар аст.

ЧАВДА неки ва нек шудан ва 
хубй; ва биззам (яъне чуда)*  д а 
видан ва нек рафтани асп (аз 
«М унтахаб» ва шархи «Нисоб» ва 
«Каш ф»); агарчи мукаррар ба той 
мудаввара навиштан хочат набуд, 
магар ба поси хотири баъзе касон 
ночор чунин кард.

ЧУНА <jyr ба маънии атрдон ва таб- 
лаи аттор (аз «М унтахаб» ва шу
рухи «Нисоб»),

ЧУХ.А **ут ДУР бош душоха.
ЧАВЛАХ, нассоч ва сафедбоф

ва анкабут (аз «Рашидй» ва гай- 
ра).

ЧУЛ ИДА ‘^ у :  ба маънии жулида 
ва парешон.

ЧАВОХ.ИРИ МУЧАРРАДА j* lyr
укули ашара; ва он назди хукамо 
дах  фириштаанд.

ЧУШБИРА 5 J-j t  таомест, ки аз 
орд фатир созанд ва кима дар он 
резанд (аз «М усталахот»).

ЧАВОНИ САНГДИДА аЬт
ба маънии баходури риёзаткашида 
(аз «М усталахот»),

ЧАВВОЛА <>1ут чизе ки бисьёр гирд- 
гарданда бошад; ва шуълаи чавво- 
ла онро гуянд, ки чубе дароз ги
рифта, ба хар ду  сари он машъал 
афрухта ба суръати тамом онро 
гирдогирди сару пахлуи худ бигар- 
донанд.

ЧУДЯ 1J>yr номи кухе, ки киштии 
Нух алайхиссалом ба вакти таназ- 
зули туфон бар он карор гирифта 
буд (аз «Сурурй»),

ЧУФЙ ц*уг навъе аз мохй (аз 
«Кашф»),
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Ч,АВЛАК,Й ба маънии жанда-
пуш ва каландари пашминапуш (аз 
«Бурхон»).

НУХ.Й номи масхарае, ки 6aFO-

ят зариф буд (аз «М усталахот»).
Ч.АВХ.АРЙ тоифаест, ки хак

таолоро чавхар мегуянд ва тулу 
арз ва умки у собит мекунанд; ва 
номи шоире.

Ч,АВХ,АРИ СОНЙ J >U j*y-г акли д ув 
вум аз укули ашара.

Ч.АВОРЙ 1j J j r  ба маънии канизон 
ва духтарон; ва киштихои дарьё ва 
чизхои чоришаванда; цамъи  чория 
(аз «Кашф» ва райри он).

Ч.УВОН//ЧАВОН ва ЧУВОНЙ//ЧА- 
ВОНИ ( j l y r  J o l j»  аз «Ш акарис- 
тон» ва «М адор»; ва «Бахори 
Ачам» ба фатх навишта.

Ч.АВЗИ ХИНДЙ 1 j J t  ба маънии 
марзи нориял.

НАВЗИ ХУРОСОНЙ ах-
рут.

Ч.АВЗЙ J j s r  , мансуб ба Навз, ки но
ми карияест, мансуб аст ба он оли- 
ме бузург ва мухаддис.

НАВАЛОНЙ//ЧАВЛОНЙ асп
ва пиёлаи шароб (аз «М усталахот» 
ва «Бахори А чам»),

Фасли чим маъа хо

ЧАХЛИ МУРАККАБ J f г эъти- 
код доштан бар мохияти чизе ба 
тавре ки донистани у  ба хилофи 
мохияти он чиз бошад (аз «Бахр- 
ул-чавохир») ; чунончи касе порап 
арзизро нукра донад; ва чахли ба
сит надонистани хакикати чизеро 
мутлакан, чунончи надонистани мар- 
думи ин диёр он чизро, ки бад-он 
наботи сурхро ранги сурх диханд.

ЧАХОЛАТ на ба каср (яъне
чихолат; аз «Кашф» ва «Сурох»).

ЧИХАТ O f» ба маънии тараф ва чо- 
ниб; ва ба маънии барои ва сабаб 
низ мустаъмал; ва Бухлул дар 
«Ш архи девони Хофиз» навишта; 
хар гох ки лафзи чихат муродифи 
тараф ва чониб бошад, ба той д а 
роз нависанд; ва вакте ки лафзи 
чихат муродифи калимаи барои ва

сабаб бошад, ба той гирд маркум 
нумоянд.

ЧУХД//ЧАХД ‘■4‘г ба маънии токат 
ва кушиш ва билфатх ранчу ма- 
ш аккат (аз «М унтахаб» ва «Сурох» 
ва «Сурурй» ва тарчамаи «Макомо- 
ти Харири» ва «Латоиф »); ва дар 
«Канз» ба фатх (яъне чахд)* ку- 
шидан; ва биззам (яъне чухд)* то- 
кат.

ЧАХД И ЧАХИД кушиши
бисьёр кардаш уда.

ЧИХОД -sl+r бо куффор корзор кар 
дан (аз «М унтахаб»).

ЧАХР j f r  ошкоро кардан ва овоз 
баланд кардан дар хондан (аз 
«М унтахаб» ва «К анз»).

ЧИХОР jlf r  ошкоро шудан (аз «М ун
тахаб»),

ЧИХОДИ АКБАР jt-Я риёзатн 
факр ва нафскушй ва зухд.

ЧИХОДИ ACFAP j **I ба исти
лохи суфиён чанг кардан бо кофи- 
рон.

ЧИХЕЗ имолаи  чихоз, ба маънии 
сохтагй ва асбобу рахт барои дух- 
тар ва мурда ва зари кимор (аз 
«Латоиф» ва «Бахори Ачам» ва 
«М усталахот»).

НАХОЗ jLfr киштии бузург ва фарч 
ва полони шутур; ва ба каср (яъне 
Ч и х ,о з )*  асбоби арус ва асбоби м а
йит ва мусофир (аз «М узил» ва 
«М унтахаб» ва «Бахр-ул-чавохир»),

ЧАХДУЛМУКИЛ J ^ JI кушиши 
дарвеш ва саъйи андак (аз «Л ато
иф») .

ЧАХЛ J*» нодонй ва нодонистан; ва 
билкаср (яъне чихл)* хатост (аз 
«Сурох» ва «Кашф» ва «М унта
хаб») .

ЧАХУЛ J j^r сахт нодон (аз «М унта
хаб»).

ЧАХАННАМ ба маънии чохи
амик ва номи дузах (аз «М унта
хаб» ва «М узил» ва «Кашф» ва 
«М адор»).

ЧИХОНИДАН маъруф аст.
ЧИХОН чиханда; ва чихон ба

маънии олам низ ба касри чим аст, 
чун азбаски нопойдор ва бесабот 
адт, гуё ки чиханда аст (аз «Кашф»
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ва «Латоиф» ва «Хиёбон»); ва дар 
«Бахори Ачам» ва «М уайид» ба 
фатху каср (яъне чахон ва чихон)*, 
ба маънии рузгор; ва баъзе г у 
янд, ки чихон дар асл гахон бувад, 
мухаффафи  гохои, мураккаб аз гах  
ба маънии вакт ва алифу нуни 
нисбат. Чун мавчудоти арзиро ба 
авкот ва азмина тааллуки тамом 
аст, лихозо ба чихати тасмияи он 
харфи аввали гахон-ро ба чим ба
дал карда чахон гуфтанд.

ЧУХУДОНА порчаи зард, ки
чухудон бар душ  доранд ва онро 
ибодат донанд (аз «Латоиф »),

ЧАХАЛА цамъи  чохил аст.
ЧАХУДЙ tP jf r  як шахе аз кавми чу- 

худ, ки куффори мусой хастанд; ва 
ин муфарраси  яхудй-ст; харфи ё 
дар ин лафз барои вахдат аст ва 
бидуни ё чамъи он аст.

Фасли чими арабй маъа ёи тахтонй

ЧАЙ Б v s ?  гиребон ва пирахан ва 
сина ва дил (аз «М унтахаб»); ва 
мачозан  ба маънии кисае, ки зери 
гиребон медухтанд; холо бар кисаи 
доман итлок кунанд ва ин мачоз 
дар мачоз аст, чунончи фатилаи 
шахмиро шамъ гуфтан; ва ба ис
тилохи илми хайъат ва хандаса 
чайб иборат аст аз нисфи ватар ба 
мукобалаи нисфи кавс; ва сураташ 
ин аст:

1,2 — Нисфи кавс, 3 — Ватар, 4,5 — Чайб,
'6 — Кутр, 7 — Кавси тамом.

ЧИЁБ Чамъи  чайб; хилофулки-
ёс, зеро ки феъли билфатхро, ки 
ачвафи ёй бошад, чамъ бар вазни 
фиъол намеояд.

ЧАЙЙИД ^  ба маънии хуб ва сара 
ва нек; ва ба касри аввал ва суку'

ни сонй (яъне чид)* ба маънии гар- 
дан ва унук (аз «М унтахаб»),

ЧИЁД Чамъи чаййид, ки ба маъ
нии сара ва нек аст; ва ба маънии 
аспони тезрафтор; дар ин сурат 
Чамъи чавд аст, ки ба маънии ас
пи тезрафтор бошад; ва ба маъ
нии гарданхо, дар ин сурат чамъи 
чид аст, бар вазни ид, ки ба маъ
нии гардан бошад.

ЧАИШ лашкар ва чушидани дег 
ва шуридани дил (аз «Сурох» вз 
«К анз»),

ЧУЮШ J-xrr лашкархо; чамъи  чайш 
(аз «К анз»).

ЧИЯФ чамъи  чифа, ки ба маъ
нии хайвони мурдаи бугирифта аст
(аз «С урох»).

ЧАЙ ПОЛ номи яке аз рочахон 
Хннд, ки Султон М ахмуд бар у го
либ омад; ва гохе ба маънии мут
лаки подшох истеъмол кунанд.

ЧИТАЛ навъе аз сими маскук;
ва ин лафзи хиндист. Ва баъзе на
вишта, ки ба маънии дом аст, ки 
бисту панчум хиссаи фале бошад.

ЧИМ г-г ин харф ба той фавконй ва 
ба зои арабй ва форсй ва ба шини 
муъчама ва ба кофи форсй бадал- 
ш авад; ва чими форсй дар таъриб 
ба соди мухмала бадал ш авад; ва 
ба шини муъчама дар форсй ва ба 
ёи тахтонй, чун м урчона  ва м урена  
ба маънии занги охан; ва гохе зо
ид хам ояд, чун лаф ва лафч ба 
маънии лаб.

ЧАЙХУН рудест миёни Хуро-
сон ва Мовароуннахр, наздики 
Балх (аз «М унтахаб» ва «К анз»),

ЧИРОН d ljc r  хамсоягон; чамъи  чор 
аст, ки ба маънии хамсоя бошад 
(аз «К анз»).

ЧЕЛОН//ЧИЛОН номи мулкест; 
ва дехест наздики Багдод ва онро 
Чил низ гуянд (аз «М унтахаб»),

ЧИВА ‘ y f :  ба маънии симоб (аз 
«Бурхон» ва «Латоиф»),

4HFA зеварест мурассаъ, кн он
ро бар сари дастор зананд (аз «Ч а
роги хидоят»),

4HFA-4HFA чизе месозанд,
ки бо судаи талк, яъне абрак, ки 
онро абрак низ гуянд, омехта зано-



ни вилоят бар пешонй ва абру час- 
понанд, мисли мукайяши реза, чу
нончи Чалоли Асир гуяд , фард:

Кардай чига-чига абруро.
Додай арз чавкари муро.

(аз «Чароги хидоят»),
ЧИФА хайвони мурдори буги-

рифта (аз «М унтахаб» ва «Латоиф» 
ва «К анз»),

Ч И Р А ъ ?» бар вазни тира; таоми ро- 
тиба (аз «Чароги хидоят»),

ЧЕБА Чи? ба маънии бактар; ва ин 
лафзи туркист (аз луготи туркй); 
ва дар «Бахори Ачам» навишта, ки 
чайба (билфатх) дар туркй зирех,- 
ро гуянд.

ЧАЙ i/r номи парганае аз мулки Си- 
фохон (аз «Шархи Хоконй»),

Б О Б И  Ч И М И  Ф О Р С Й

Фасли чими форси маъа алиф

ЧОРВО Ij j4  ба маънии чорпоя (аз
«Бурхон»),

ЧОРЗАРБ ч-О-'-'Ч навъе аз аютоли 
суфиён; ва навъе аз навозиши соз, 
ки ба хиндй чаутала гуянд; ва дар 
«М усталахот» навишта, ки чорзарб 
киноя  а з  тарошндани муи ришу бу- 
рут ва абру, ки баъзе каландарон 
кунанд.

ЧОР МАЗХАБ ->Ч _ ханафй, шо- 
феъй, моликй, ханбали.

ЧОРК.АБ ч**-»Ч навъе аз лнбоси ум а
ро; ва ин лафзи туркист.

ЧОР АСБОБ ->Ч илали арбаъа, 
яъне иллати м оддй ва иллати фоъ- 
илй ва иллати сурй ва иллати гойи.

ЧОРУМ УСТУРЛОБ v V - 1 Г-Ч ки
н о я  а з  Куръони мачид, зеро ки ки- 
тобн чахорум аст баъд аз Тавроту 
Инчил ва Забур.

ЧОШТ o iU  як  пахри рузи барома- 
да ва таоми он вак,тро низ гуянд 
(аз «Бурхон»).

ЧОРДАХ РИВОЯТ O ilj j  « jU  м урод  
а з  чордах рнвояти шогирдони хафт 
имоми кироат аст, чаро ки хар 
имомро ду-ду  шогирданд.

ЧОЧ гЦ  номи шахрест аз Турон, ки 
ба Тошканд шухрат дорад ва камо- 
ни хуб аз он чо оранд ва Шош м у
арраби  хамин аст (аз «Бахоои 
Ачам» ва «Сироч»).

ЧОРМЕХ ес'-’Ч  навъе аз таъзиб, ки 
мучримро ба чахор мех дасту по 
банданд (аз «Бурхон»).

ЧОРШОХ £1А>Ч навъе аз таъзиб (аз 
«Латоиф »).

ЧОР ->Ч мухаффафи чора (аз «Си
роч») .

40F A P  > 4  ин лафз ба чими арабй 
сахех бошад; ба маънии чинадонаи 
мургон, ки ба арабй хавсала гуянд.

ЧОР ТАКБИР киноя  а з  тар-
ки чизест; чи ин кин оя  аст ба на- 
мози чаноза, чаро ки дар намози 
чаноза факат чор такбир мебошанд.

40P M A F 3 тухми дарахтест аз
кисми мева, ба форсй гирдакон ва 
ба хиндй акхрут гуянд (аз «Бур
хон» ва «Сурурй»),

ЧОР НАФС и-^-Ч нафси аммора, 
нафси лаввома, нафси мухлима, 
нафси мутмаинна.11

ЧОВУШ бар вазни товус; лаф-
, зи туркист; ба маънии накиби лаш- 

кар ва кофила; ва ин дар асл ба 
ду  вов ((Г ^Ч ) аст. Вови аввалро 
ба хамза бадал кардаанд; ва биду
ни хамза ба замми вов, бар вазни 
посух низ омада (аз «Бурхон» ва 
гайра).

ЧОЛИШ crJL? ба маънии хамлаи чанг 
(аз «Бурхон»).

ЧОЛИШ хиромидан (аз «Л а 
тоиф»).

ЧОШ i/l»- ба маънии хирмани аз кох 
пок кардаш уда (аз «Бурхон» ва 
луготи туркй).

ЧОРБОЛ ИШ сЯ^-'Ч маснад (аз «Бур
хон»),.

ЧОРУМ АРАЗ i* j4  баъзе навиш
таанд, ки мачозан  ба маънии инсо- 
ният, чи инсон мартабаи чахорум 
аст аз чисми мутлак ва чисми но- 
мн ва хайвон.



ЧОХ.И MAF чохи амик, (аз «Л а
тоиф»),

ЧОК, 6Ц- туркист; ба маънии ситабр 
ва кавй ва чует ва тандуруст ва 
тоза (аз «Бурхон» ва «Чароги хи
доят» ва луготи туркй).

ЧОРУК, навъе аз кафши сахрои- 
ён; ин лафзи туркист (аз «Латоиф» 
ва «Сироч» ва «М усталахот»),

ЧОРТОК, навъе аз хаймаи ча-
хоргуша, ки ба хиндй равтй гуянд 
(аз «Рашидй» ва «Сурурй» ва «Л а 
тоиф» ва «Бурхон» ва «Сироч»),

ЧОБУК чусту чолок ва чалд ва 
тозиёна (аз «Бурхон» ва «Бахори 
Ачам» ва «Сироч» ва «Сурурй»),

ЧОЛИК 4 ^ 4  номи бозии атфол, ки 
ба хиндй гиллиданда гуянд (аз 
«Б урхон»).

ЧОРБАРГ ^ W ?  номи гулест; ва 
назди баъзе лолаи кухй.

ЧОРДОНГ киноя  а з  чизе, ки
ба нисбати амсоли худ дучанд бо
шад; чи динор шашдонг мебошад 
ва донг шашум хиссаи динор аст. 
Пас чахордонг ба нисбати дудонг 
зоид мебошад; ва лафзи чахордонг, 
ки гохе дар сифати Хиндустон во
кеъ мегардад, бинобар он аст, ки 
чун арзу тули Хиндустон сивои Рус 
аз аксар билоди олам зоид аст, ё 
он ки ободй ва тахеили зари Хин
дустон ба нисбати тахеили дигар 
билоди олам бештар аст. Пас аз ин 
сабаб тамоми оламро як  динор 
фарз карданд ва Хиндустонро аз 
он ба манзалаи чахордонг шумур- 
данд, ё он ки Хиндустон дар чахор 
иклим вокеъ аст, чунонки дар нак
а т и  рубъи маскун зохир аст дар 
(лафзи хафт иклим) * фасли хой 
маъалфо.

ЧОЛ J I ?  аспе, ки муяш сурху сапе- 
ди дар хам омехта бошанд; ва ба 
маънии магок ва чох, чаро ки хои 
хавваз ба лом бадал мешавад; ва 
дови кимор; ва ба маънии мурге, 
ки онро кабк гуянд (аз «Рашидй» 
ва «Бурхон»),

ЧОР МАНЗИЛ шариат, тари-
кат, маърифат, хакикат.

ЧОР МУРРИ ХАЛИЛ Ь ЛМ  к а 
бутар ва 30F ва хурус ва товуси 
хазрати Халил. Ба мучиби амри

хак. таоло гушти хар як  аз он ча-
• хор бар сари кухе нихода боз ба 

суи худ талаб фармуд. Онхо зинда 
шуда хозир омаданд. Ва дар забхи 
туюри мазкур ишорат аст. Бидон 
ки кабутар кин оя  а з  улфати хулк, 
ва аз хурус шахват ва аз 30F хир- 
си мол ва аз товус зебу ороиши зо
хирй, яъне хар чахор сифот тарк 
кун.

ЧОРХАМ фанест аз куштй; ва
ба маънии камоли кашида шудани 
камон ва навъе аз камони хамдор 
(аз «М усталахот» ва «4apoFii хи
доят»).

ЧОМИДАН шошидан (аз «Бур
хон»),

ЧОМИН бавл ва гоят (аз «Бур
хон») .

ЧОВИДАН фарьёд кардани
гунчишкро гуянд (аз «Бурхон»); ва 
ба маънии хоидан низ аз «Бахори 
Ачам» мустафод мешавад.

ЧОКИРОН мураккаб аст аз
чок ва рон; ва ин киноя  аст аз 
фарч ё аз дубур (аз «Латоиф»).

ЧОР ТАКБИР ЗАДАН М
ба маънии тарки кулли; ва ин ки- 
н оя  а з  намози чаноза аст, чаро ки 
дар намози чаноза чахор такбир 
мешаванд (аз «М адор» ва «Б ур
хон») .

ЧОРТОКАФГАН c& l c l i jU  фаррош 
(аз «М адор»).

ЧОРЗАБОН e )4 jjl?  кин оя  а з  пургуй 
ва касирулкалом.

ЧОРМЕХ ШУДАН j -мЦ- камоли 
мухкам шудан; ва навъе аз таъзи- 
би мучримон, ки дароз бар замин 
андохта ба чахор мех дасту по бан
данд.

ЧОР ХОН j U чор чуй бихишт: 
ё Нил ва Фурот ва Дачла ва Чай- 
хун.

ЧОР ТУФОН j 1?  иборат аз ту- 
фони об, ки бар кавми Нух алай
хиссалом расида; ва туфоии бод 
бар кавми Худ алайхиссалом; ва 
туфони оташ бар кавми Л ут алай
хиссалом; ва туфони хок бар кавми 
Солех алайхиссалом; ва баъзе на
вишта, ки чор туфон киноя  а з  чахл, 
ки зидди хикмат аст; дуввум  чубн, 
ки зидди шучоат аст; севвум хирс,
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кн зидди иффат аст; чахорум чавр, 
ки зидди адолат аст.

ЧОР КОН njlS'jl» иборат аз кони ота-
шй, ки гугирд ва нушодури конй 
аз он барояд; ва баъзе навишта, ки 
киноя  а з  кони лаъл ва ёкут; д ув 
вум кони обй, кн марворид ва мар- 
чон аз уст; севвум кони бодй, ки 
набототи киматй аз он хезад; чахо- 
рум кони хокй, ки алмос ва зару 
нукра аз он пайдо ш авад.

ЧОР АРКОН арбаъаи аносир.
ЧОХДАН золим ва маккор.
ЧОХ.И НИСЕН »Ч чохи хароб 

"ва беоб.
ЧОХ.И СИТОРАЧУ *4  навъе

аз расад аст, ки ба умки шаст газ 
чохе кованд ва болои он боме ба
роранд шаст газ баланд ва онро 
мушаббак сохта нишинанд ва кай- 
фияти нучум ва афлок дарёбанд 
(аз «М усталахот»).

ЧОРСУ j - j l »  бозоре, ки ба хар чор 
тараф роста ва дукконхо дорад; ва 
ба маънии рохи калон, ки дар он 
чахор рох мучтамеъ шуда бошанд.

ЧАХОР ГОХ, номи шуъбае аз
мусикй; ва киноя  бошад аз колбу- 
ди унсуре, ки мураккаб аз арбаъаи 
аносир аст.

ЧОРОИНА навъе аз либоси
чанг, ки чахор тахта аз охан сохта 
ва дар банот ё махмал гирифта 
гирди пушту сина кашанд.

ЧОРШОХА тануманд ва кави-
хайкал ва фарбехи номавзункади 
бадандом (аз «Сироч» ва «Чароги 
хидоят»).

ЧОКАНДА »a iiU  дар туркй ба маъ
нии дарвакт; чаро ки чок ба маъ
нии вакт ва хангом ва нуни зонд 
ва да ба маънии дар.

ЧОРМАВЧА ба маънии гир-
доб.

ЧОРПОРА навъе аз раке; ва
номи созе, ки чахор васл дорад (аз 
«Шархи Хоконй»),

ЧОРГОМА аспи тезрафтор.
ЧОНА ^1» гирдогирди дахон; ва ба 

маънии факи асфал низ навишта
анд ва он устухони занах бошад 

) (аз «Сироч»).

17 Риёс-ул*лурот.
I 
г
I

ЧОРА » jl»  илоч ва тадбир ва макру 
фиреб.

ЧОШНЙ андак чизе аз шароб
ва таом; ва ба маънии нумудор ва 
маза ва ширинй ва чизи андак, ки 
ба кадри чашидан бошад ва кадре 
халоват (аз «Бахори Ачам» ва 
«Шархи Сикандарнома» аз Хони 
Орзу ва «Бурхон» ва «Сироч» ва 
«М адор»).

ЧОР ЧУН БИХИШТЙ y l i f * lS j- jU  
яке аз об, дуввум  аз шир, севвум 
аз хамр, чахорум аз асал; ва баъзе 
навишта, ки киноя а з  Чайхун ва 
Сайхун ва Нил ва Фурот.

ЧОПЛУСЙ чарбзабонй ва
хушомад.

ЧОЧЙ у »  I» хар чизи мансуб ба Чоч 
умуман ва камон хусусан; ва Чоч 
шахрест аз Турон.

ЧОБУКЙ i/ j '*  аспи тезрафтор (аз
«Раш идй»).

ЧО ва ЧОЙ l i '»  j  I» номи давоест; 
ва касоне, ки чох гуянд, галат аст 
(аз «Бурхон»).

ЧОРБИСТЙ номи мансаб, ки
аз тарафи подшох бошад.

Фасли чими форси маъа бои форси

ЧАПАНДОЗ касе ки тири
бозгаштй занад (аз «Ш урухи Си
кандарнома»); ва дар «М устала
хот» ба маънии маккор ва хайёл.

ЧАПКУЛАШ чанги шамшерро
гуянд (аз луготи туркй).

ЧАП ДОДАН тарк кардан
(аз «М усталахот»),

ЧАП РАФТАН ва ЧАП ДОДАН
Biib ^  j  j z i j  ба маънии мухола- 
фат кардан (аз «М усталахот»).

ЧАПЧАЛА пуштаи баланд ё
кухпораи барф, ки кудакон ба су- 
рин бар он нишаста аз боло ба ни- 
шеб билагзанд.

ЧАПОТЙ J i b *  нони тунуки фатнрй, 
мансуб ба чапот, ки дар форсй та- 
пончаро гуянд. Чун зарби даст ба 
нисбати кулича зиёда мехохад, ли
хозо чапотй гуфтанд (аз «Бурхон» 
ва гайра).
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Фасли ними форсй маъа 
той фавконй

ЧАТР ЗАДАН c P i варзншест куш- 
тигиронро, ки ба рун х,ар ду  даст 
истода шуда х.ар ду  поро чуфт кар 
да ба гардиш дароянд (аз «Шархи 
Гулкуш тй»),

Фасли чими форсй маъа 
хои муъчама

ЧАХИДАН 1̂ * ?  кушидан ва ситеза 
кардан (аз «Бурхон» ва «Чахонги
рй»); ва дар «Латоиф» тунд дам 
задан ва худро ба хам кашидан ба 
вакти чимоъ аз хушй.

Фасли чими форсй маъа 
рои мухмала

ЧАРХКДБО Ц  СЛ м ур о д  а з  даври 
домани кабо; ё чарх чинсе аз ат
лас аст ва чархкабо ба изофати 
маклубй ба маънии кабои атлас бо
шад (аз «Шархи Кирон-ус-саъ- 
дайн»).

ЧАРО ба маънии чаридан ва ча- 
рогох; ва ба касри аввал (яъне чи- 
ро)* ба маънии барои чй, зеро ки 
ин лафз мураккаб аст аз калимаи 
чй, кн барои истифхом аст ва аз 
лафзи ро, ки ба маънии барои бо
шад; ва сохиби «М уайид» ва 
«Кашф» ва «Латоиф» ва «Бурхон» 
ва «Иброхимй» ва дигар мухакки- 
кон ба касри аввал тахкик карда 
навиштаанд; ва Сирочуддин Алихо- 
ни Орзу дар «Чарога хидоят» ва 
«Хиёбон» навишта, ки лафзи чиро 
мувофики коида максур аст, магар 
чун сохиби «Рашидй» ва гайра ба 
фатх (яъне чаро)* навиштаанд, 
лахчаи дигарон ва забони кавми 
махсус аст. Пас ба ин маънй ба 
фатх хам галат набошад, агарчи 
мухолифи киёс ва  муховараи баъзе 
мардум аст. Ва дар «Сироч» на
вишта, ки чиро (ба касри аввал) 
ба маънии барои чй лахчаи ироки- 
ён аст ва лахчаи дигарон ба фатхи 
аввал; ва киёси муаллиф мутобики 
ирокиён аст.

ЧАРХОБ гирдоб (аз «М уста
лахот»).

ЧАРХ хар чиз, ки гнрду мудав- 
вар ва гардон бошад; в а  олатесг

гирд кулолонро, ки ованди гилй 
бар он месозанд; ва дулоб, ки бар 
чох истода кунанд; ва ба маънии 
осмон ва даври доманн кабо ва 
гайра; ва навъе аз чомаи абрешу- 
ми ва баъзе гуянд, ки навъе аз ат
лас, ки онро атласи чархй номанд; 
ва ба маънии раке низ омада ва 
гирд гардидан; ва ба маънии гирг- 
бон ва пирохан; ва ба маънии ка- 
мони сахт; ва номи дехе (аз «Б ур
хон» ва «Шархи Кирон-ус-саъдайн» 
ва «Сироч» ва «Латоиф»),

ЧАРИДАН ДОРАД ай ди
дан дорад (аз «М усталахот»),

ЧАРБОХУР j>T касе Ки рузгор 
ба нозу неъмат гузорад; ва ба 
маънии фарохии вачхи маош (аз 
«М усталахот» ва «Ш архи Хоконй»),

ЧАРЗ j j *  номи тоир, гушти он ха- 
лол аст (аз «Бурхон» ва «Сироч»),

ЧАРХАНДОЗ камондор, ки
тирандоз бошад (аз «Бурхон» ва 
«Раш идй»),

ЧАРОРИ РУЗ j j j  j j j *  иборат аз ча
роги бефуруг; ва хам киноя  а з  оф
тоб (аз «М усталахот»),

ЧАР КАС сгОт дар турк кавмест аз 
куффор.

4APOF//4HPOF сохиби «М уай
ид» ба каср навишта; ва дар «М а
дор» ва «Бурхон» ба фатх тахкик 
нумуда; ва сохиби «Бахори Ачам» 
навишта, ки барои чарог афрухтан 
лафзи афрухтан ва б ар  кардан  ва 
гирифтан ва сухтан ва ' равшан  кар 
дан-, ва барои итфои чарог лафзи 
ниш ондан  ва куштан  ва хомуш  
кар дан  ва г у л  кар дан  мустаъмал; 
ва лафзи 4apoF (ба фатхи аввал) 
ба маънии чаридан низ омада, ба 
зиёдати гайни муъчама.

4A PF тоири шикорист, навъе аз 
шикара (аз «М уайид» ва «Бурхон» 
ва «Сироч»),

ЧАРХИ ФАЛАК •гШ t * ;  иборат аз 
арш.

ЧИРК рим, ки аз захм барояд, 
ба хиндй онро пип гуянд; ва ба 
маънии чизи тира, ки бар бадан ва 
чома пайдо шавад, ба хиндй майл 
гуянд; ва касофати охан ва Faflpa, 
ки дар оташ чудо меш авад (аз 
«Бурхон»),
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ЧАРБАК ба маънии чарбаи нак- 
кошон; ва ба маънии нони тунук, 
ки ба равган бирьён кунанд, ба 
хиндй пурй гуянд; ва ба маънин 
сари шир, ки ба хиндй малай гу 
я н д 12; ва биззам (яъне чурбак)* 
ба маънии дуруг ва хушомад; ва 
ба маънии танз ва сухрия; ва ба 
маънии хачлат; ва ба маънии чис- 
тон, ки ба арабй лугаз гуянд ва ба 
хиндй пахелй номанд (аз «Л ато
иф») .

ЧА'РОР АЗ ЧАШМ ПАРИДАН
o jjjjj j l  кин оя  а з  садамаи ша- 
дид ба димог расидан; чи дар чу
нин хол дар чашм мисли ламъаи 
барк, мутахаййил мегардад.

4APOFOH навъе аз таъзиб, ки
сари гунахгоронро чанд чо захм 
зада, ба хар захм як фатила аф- 
рухта мегузоранд (аз «М устала
хот»).

ЧАРБИДАН голиб омадан ва
афзун омадан.

ЧАРХИ КАМОН е>1*г  CjT ба маънии 
халкаи камон.

ЧАРМДОН ба маънии киса
(аз «Латоиф»).

ЧАРХАКЙ ЗАДАН cW чарх
задан ва раке кардани куштигирон 
дар макоми голиб омадан бар х а 
риф (аз «М усталахот»),

ЧАРОЗАН ба маънии чаранда.
4APOFBOPA j »  киндил ва ча- 

рогдон.
ЧАРБА у у *  когази борики кадре 

чарбкарда ё пусти оху, ки накко- 
шон онро бар тасвир ва накши ди
гар нихода накли он бардоранд (аз 
«Чароги хидоят» ва «Бурхон» ва 
«Латоиф»),

ЧАРДА ба маънии ранг; магар 
ин лафз бо лафзи сиёх; мустаъмал 
мешавад (аз «М уайид»); ва дар 
«Бурхон» ва «Рашидй» ва «Сироч» 
ва «Чахонгирй» рангу пусти руи 
одами; ва ба чими арабй (яъне 
чарда)* хатост.

ЧАРЗА ба маънии пусти одами 
ва хайвон (аз «Бурхон» ва 
«Каш ф »).

ЧАРТА “tfj* ба маънии рангу пусти 
одами (аз «Рашидй» ва «Риеола»-и

Абдулвосеъ ва «Б урхон»); ва забти 
харакати аввал касе накарда, роли- 
бан ба фатх бошад, ба киёси чарда.

ЧАРХЙ y i j »  чинсе аз чомаи абрешу- 
мй (аз «Кашф»).

4APOFH ОСМОНЙ yiU-T барк 
(аз «М усталахот»),

ЧАРХАКЙ чарх задан ва раке
кардани куштигирон ба вакти го
либ омадан бар хариф; ва баъзе 
гуянд, ки номи варзишест, ки чарх- 
занон ба амал оранд.

ЧАРХЧЙ фавчи хировул (аз
«М усталахот»).

Фасли ними форси маъа 
сини мухмала

ЧАСТАХОР J j i -  касе ки атъимаи 
маргуб бе талош рузии у  ш авад; 
чаро, ки часта чизе хурданист (аз 
«М усталахот»),

ЧУС сг? гузи бесадо (аз «М устала
хот») .

ЧАСТА ^  чизе бошад аз пусти ас- 
пу хар ва шутур (аз «Б урхон»); ва 
биззам (яъне чуста)* ширдони гус- 
фандон ва гайра; ва он меъдаи ав-

■ валин аст аз хар д у  меъдаи хайво- 
ноти сабзахор (аз «Сироч»); ва дар 
«Рашидй» билфатх (яъне часта)* 
ба маънии кафал ва сурин ва рони 
хайвонот навишта.

Фасли чими форси маъа 
шини муъчама

ЧАШМДОШТ o-iltui*- таваккуъ  ва 
умед.

ЧИШТ ОД» номи мавзеъ.
ЧАШМЗАД ба маънии тарфа-

тулъайн, ки ба хиндй пал гуянд; ва 
ба маънии ишора кардан аз чашм; 
ва чашми захм задан ва ба маънии 
харосидан.

ЧАШМБАНД афсуни хоббан-
дй (аз «Чароги хидоят»).

ЧАШМИ ШУР//ЧАШМШУР j j -  гЧ
чашми бад, ки зуд  асар кунад (аз 
«М усталахот»).

ЧАШМАИ ХИЗР j "  5—Ц- чашмаи
оби хаёт.
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ЧАШМАИ ШОПУР ->xl i  бидон 
ки Шопур номи шахрест аз музо- 
фоти Арман, ки дар он чашмае аз 
алмос ва дигар чавохирот мурассаъ 
сохтаанд, ки дурахшандагии у  по- 
лагзи назар аст (аз «Шархи касо- 
иди Урфй»); ва дар «М усталахот» 
навишта, ки чашмаи Шопур чаш- 
маи машхур аст, ки Шопур ба 
дасткории хунарварон дар замини 
Арман аз санг тарошида ва ончу- 
нон сафо дорад, ки назар бар он 
намеистад.

ЧАШ МИ ХУРУС ,TJ> |*Ч донае бо
шад сурхранг ва сараш сиёх, ба 
хиндй гхунгчй гуянд (аз «Рашидй» 
ва «Чахонгирй» ва «Сироч» ва 
«Бурхон»).

ЧАШ мухаффафи чашм (аз
«Бурхон»),

ЧАШМУ 4APOF i) j~ j  киноя  а з  
сабаби биной ва сармояи басорат.

4A11IM30F £Jj f a  бехаё (аз «М ус
талахот») .

ЧАШМАК ишора ба чашм ба
суи касе ба сабили ихфо (аз «Б ур
хон» ва гайра).

ЧАШМИ БУЛБУЛ J r4  f a  навъе аз 
кумош, ки онро булбулчашм гуянд 
(аз «Чароги хидоят»).

ЧАШМ f a  маъруф; ва кин оя  а з  ка- 
були масъул; ва ба маънии умед ва 
тавакдуъ ; ва ба маънии чашми 
захм; ва донаи сиёх, ки онро чоксу 
гуянд (аз «М усталахот» ва «Чаро
ги хидоят»).

ЧАШМЗАХМ г  j  f a  озору нуксон, 
ки аз асари назари бад ба касе ра- 
сад (аз «Сироч» ва «Бурхон»).

ЧАШМ РАСИДАН г ?  асари
назари бад расидан (аз «Бурхон»).

ЧАШМ СИЁХ КАРДАН f a
хасад кардан ва рагбат кардан ва 
тамаъ  доштан ва равшан кардани 
чашм (аз «Рашидй» ва «Бурхон» ва 
«М усталахот»).

ЧАШМ СУРХ КАРДАН с>Ъг  £>  гЧ  
ба маънии тамаъ доштан; ва ба 
маънии ошик шудан; ва ба маънии 
хашмгин шудан.

ЧАШМБАНДОН ujloij f a  сохирон.
ЧАШМРО ОБ ДОДАН cPU

киноя  а з  тамошо кардан ва дидани

чизи маргуб (аз «Чахор шарбат» 
ва «Бурхон» ва «Сироч» ва «Бахо
ри А чам»).

ЧАШМ ОБ ДОДАН cPb V T f a  т а 
мошо кардан (аз «М усталахот»),

ЧАШМ ГАРМ КАРДАН (А  f a
наззора кардан ; ва низ киноя  а з  
бедорй (аз «М усталахот»),

ЧАШМУ РУ ДОШТАН j j  j  f a
хаё ва озарм доштан (аз «М уста
лахот»).

ЧАШМИ БЕОБ ДОШТАН v V  Г"?
бехаё будан (аз «М устала

хот») .
ЧАШМ КАРДАН f a  чашмзахм 

расонидан.
ЧАШМХО ДИДАН Ч -Ч  киноя  

а з  та.чрибаи бисьёр (аз «М устала
хот») .

ЧАШМ ДАР И ДА f a  g a маънни 
шух ва бехаё (аз «М усталахот»),

ЧАШМИ СИЕХ *4“ гЧ  итлок, дар 
таърифи чашми маъш ук аст; ва чун 
нисбат ба худ кунанд, м урод  чаш
ми бенур бошад, яъне аз лафзи 
сиёх тира мурод доранд.

ЧАШМИ ФАРАНГЙ y fc j i  f a  м ур о д
а з  айнак.

ЧАШМИ ХИССЙ ц -»  ( f a  иборат аз 
чашми зохирй.

ЧАШМРАВШАНЙ//ЧАШМРУШАНЙ
J ’-bjj f a  ба маънии муборакбод
(аз «М усталахот»),

Фасли чими форси маъа 
гайни муъчама

ЧУРД f a  тоирест манхуси кучактар 
аз бум; ва он кисмест аз бум; ва 
кунгураи каср (аз «Латоиф» ва 
«Тухф ат-ус-саодат» ва «Бурхон»).

4A F3 f a  ба маънии FyK; ва чаро- 
хатеро гуянд, ки дахонаш баста 
ш авад ва андаруни он чирк чамъ 
шуда бошад (аз шархи «Нисоб»); 
ва дар «Бурхон» биззам ва бил
фатх низ (яъне чугз ва 4 a F 3 )* .

ЧАР £? чубе ки дар чугрот гардо- 
нанд, ба хиндй рай гуянд; ва биз
зам (яъне чур)* чубе ки бар гар
дани гов ниханд, ба хиндй чуа но
манд (аз «Бурхон»).
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MAFYK сурхоб (аз «Сироч-ул-
лурот»); ва дар «Бурхон» ба маъ
нии гунчишк.

ЧУРУЛ ба маънии раммоз (аз 
луготи туркй).

ЧАРИДАН О*-1?»? кашидан ва дам за 
дан (аз «Бурхон»),

4AFPHIIITA «А j ^  ресмони бар дук  
печида, ки ба хиндй пиндия гуянд 
(аз «Бурхон»),

4AFOHA номи созест; ва он чу
бе бошад монанди муштаи наддо- 
фон, ки сари онро шикофта чало- 
чиле чанд дар он таъбия кунанд ва 
усул бад-он нигох доранд; ва номи 
пардае аз мусикй (аз «Рашиди» ва 
«М уайид» ва «Чахонгирй» ва «Си
роч» ва «М адор» ва «Кашф» ва 
«Бурхон»),

Фасли чими форси маъа фо

ЧУФТ o i »  чует ва фарбех ва рафс; 
ва билфатх (яъне чафт)* чуббанде 
бошад мураббаъ, гохе шохахои ан- 
гур бар он медавонанд, ба хиндй 
таттй гуянд (аз «Бурхон» ва «Р а 
шидй» ва «Сироч» ва «Латоиф»),

ЧАФИДАН ва ЧАФСИДАН
ба маънии часпидан (аз 

«Бурхон»),
ЧАФТА ба маънии хамида ва

кач; ва ба маънии боч; ва ба маъ
нии сари гуспанд; ва ба маънии 
тухм ат; ва баробар (аз «Латоиф»).

Фасли чими форси маъа коф

ЧАКОЧОК овози теру тир
ва чуз он, ки ба бадани инсон дар- 
хурад; ва ин лафз мутобики лах- 
чаи туркон аст.

ЧАКМОК оханест, ки бар санг 
зада оташ бароваранд, ва 6а маъ
нии таъна ва сарзаниш (аз «М уста
лахот») .

Фасли ними форси маъа 
кофи арабй

ЧАКМАИ МИРХ.ОЧ ^  чакма
дар турки муза ва Мирхоч ( у  ) 
мухаффафи Мйрхоч (ЪУхг), к и  к о -

филасолори хочиён бошад; ва Мйр
хоч лакаби шахсе будааст, ки по- 
хои гуида ва тулонй дошт, музаи у 
аксар пора-пора меп^уд. Дар лути- 
ён ин масал мукаррар шуд, ки ха- 
рнфро гуянд, ки: «аз ин чо бцрав, 
вагарна кунатро чакмаи Мирхоч 
кунам».

ЧАКОД ба маънии пешонй (аз 
«Бурхон» ва «Сироч»),

ЧАКАС с г Ч  нншемани бозу чурра ва 
боша (аз «Сироч-ул-лурот»); ва дар 
«Рашиди» ба замматайн (яъне чу- 
кус)*  чубе, ки бозу бошаро бар он 
нишонанд; ва дар «Бурхон» ва «Ч а
хонгирй» ба фатхатайн ва шини 
муъчама (яъне чакаш )*.

ЧАКУШ дастафзорест оханга- 
ронро, ки бад-он оханро мекубанд; 
ба арабй митрака гуянд (аз «Си
роч») ; ва дар «М усталахот» на
вишта, кн чакуш (ба фатх ва ба 
шини муъчама) нишастангохи бозу 
чурра ва булбул, ба хиндй адда 
гуянд; ва низ дастафзорест оханга- 
ронро, ки оханро бад-он кубанд ва 
ба ин маънй туркист.

ЧИГЛАМИШ дар туркй тарча-
маи кашидашуда.

ЧАКОВАК мургест аз гунчишк 
андак бузург ва хушовоз ва точ бар 
cap дорад, ба хиндй чандул гуянд; 
ва дар «Чавохир-ул-хуруф» навиш
та, ки паррандаест аз гунчишк бу- 
зургтар ва хушовоз, ки ба Хиндус
тан онро чал гуянд (ба фатхи чими 
арабй) ва ба арабй куббара но- 
маид; ва шорехи «Нисоб» ба маъ
нии кабк низ навишта; ва низ номи 
навое аз мусикй; ва баъзе ба маъ
нии сурхоб, ки ба хиндй онро чак- 
ви-чаква гуянд, гумон бурдаанд ба 
муносибати талаффузе, ки миёни 
чаковак ва чаква-ст; ва ин хатост 
(аз «Рашидй» ва «Бурхон» ва «Си
роч»),

ЧАК ^  ба маънии кабола ва хадди 
чизе ва замину 6 o f  ва байънома ва 
маншур ва муштаи наддоф ва чубе 
бошад панчшоха, ки хирмани куф- 
таро бад-он мегардонанд; ва ба 
маънии барот ва вазифа ва мухаф
фафи чакидан (аз шарх ва «Б ур
хон» ва «Сурурй» ва «Сироч» ва 
«Чахонгирй» ва «Кашф» ва «М уай
и д»).
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ЧИГИЛ шахрест дар Туркистон 
хуснхез (аз «Бурхон» ва «Сурурй» 
ва «М адор» ва «Рашидй» ва «М у
айид»); ва дар «Чахонгирй» ба 
фатхи аввал ва касри сонй (яъне 
чагил)* аст.

ЧАКИДАН маънии он маъруф
аст (аз «Кашф»),

ЧИКОН ба маънии чаканда;
муштак; аз чакидан (аз «М адор» ва 
«Кашф»).

ЧИКИН ^  навъе аз кашида, ки аз 
решми алвон бар чома ва гайра 
накш кунанд (аз «Рашидй» ва «М а
дор» ва «Бурхон» ва «Кашф»).

ЧАКРА ба маънии рашха, яъне 
обе ки катра бичакад (аз «Латоиф» 

ва «Бурхон»).

ЧАКМА дар туркй музаро г у 
янд.

ЧАКУ ЧОНА чак факи ас-
фал, занах ва чона закан ; киноя  аз  
кобилият ва истеъдод (аз «М уста
лахот»).

ЧАКСА *-£*■ порчаи когаз ё барги 
дарахт, ки дар он даво баста печи- 
да бошанд, ба хиндй онро пурия 
гуянд (аз «Раш идй»),

Фасли чими форси маъа лом

ЧАЛ И ПО чуби чахоргуша ба
сурати доре, ки насоро хазрати Исо 
алайхиссаломро ба заъми худ бар 
он дор кашида буданд (шаклаш 
бар хошия аст); салиб м уарраби  
хамин чалипо-ст (аз «Рашидй» ва 
«Б урхон»); ва мачозан  ба маънии 
качдор ва пурхам бошад; ва дар 
«Кашф» мастур аст, ки насоро он
ро ба зуннор мебанданд; ва дар 
«Сироч» навишта, ки чалипо салиби 
насорост ва он ба шакли дор аст, 
ки ба эътикоди эшон хазрати Исо

„ алайхиссаломро бар он дор каши- 
даанд; ва тарсоён аз тило ва нукра 
шакли он сохта ба сабили табаррук 
дар гардан овезанд, то ахволи 
эшон хар дам ёд бошад, ки дар ро
хи худо ин хама тасдеъ кашидаанд.

Ч ИЛ КА Б ба маъ
нии чалта.13

Ч И Л К А Д ^ »  ба маънии 
чалта.

ЧАЛ амр аз чалидан
ва ба маънии рафтан; 
ва ин муш тарак аст 
дар форсй ва хиндй; 

ва ба каср (яъне чил)* мухаффафи 
чихил, ки адади маъруф аст; ва ба 
маънии ахмак; ва ин ки дар Хин
дустон шайхчиллй (ба зиёдати тах
тонй) шухрат дорад аз ин чост (аз 
«Сироч»).

ЧАЛИДАН масдарест форси ба
хиндй муштарак, ба маънии раф
тан; ва ба маънии рамидан ва са- 
зовор шудан ва лоик будан (аз 
«Шархи Гулкуш тй»),

ЧУЛ ИСТОН бар вазни гулис-
тон; дар туркй дашти беоб.

ЧУЛОВ ба маънии хушкаи би
ринч.

ЧИЛРУЗА номи мевае, к и  M aF-
зи тухми дарахти чир бошад (аз 
«Чахонгирй» ва «Бурхон» ва «Р а 
шидй»); ва дар «М уайид»_ва «М а
дор» ба фатх (яъне чалгуза)* ; ва 
дар «Сироч» билкаср, дарахти са- 
навбар. Чун рузаи он бисьёр аст, 
чилгуза ном карданд; ва мачозан  
бори онро низ гуянд.

ЧАЛ ПОСА//ЧИЛ ПОСА чонваре 
шабех ба хирбо, ки дар сакфи хо- 
нахо бошад, ба хиндй чхипкалй гу 
янд (аз «Сироч» ва «Бурхон»).

ЧАЛАПЧЙ i j t i b  ба маънии таште, 
ки дар он даст шуянд; ва ин тур
кист; мардум аз новокифй чаламчй 
гуянд (аз «Нисоб»-и туркй навишта 
ш уд); ва баъзе ба касри аввал ва 
фатхи сонй (яъне чилапчй)* на
виштаанд.

ЧИЛИ ба маънии хумк ва беак- 
лй (аз «Чахонгирй»); ва баъзе ба 
замми аввал (яъне чулй)* ба маъ
нии номардй навишта.

Фасли чими форсй маъа мим

ЧАМГАРДИШ ! хиромиш ба 
бозича (аз «М усталахот»).

ЧУМОК оЦ - гурзи охании шашпах- 
лу ва чубдасте ситабр, ки сари он



— 263 —

гирехдор бошад; ва мацозан  ба 
маънии олати таносул (аз «Кашф» 
ва «М усталахот» ва «Бурхон» ва 
луроти туркй ва «Сироч»).

ЧАМ г? хиром ва рафтори ноз ва
печу хам (аз «Бурхон»).

ЧАМИДАН хиромидан ва ха-
мидан (аз «Бурхон»).

ЧАМОН j 1-"- ба ноз хиромон; ва ба 
рафтор аз сабаби ноз ба хар су 
майлкунанда (аз «Бурхон» ва «Р а 
шидй»); ва дар «Латоиф» ба маъ
нии кирмхои бавл ва р о я т  низ на
вишта.

ЧАМАН ^  дар 6 of макоме хос бо
шад, ки дар он чо анвоъи гулхо 
коранд (аз «М адор» ва «Сироч»); ва 
дар «Рашидй» чавтараи миёни 6 o f , 
ки чахор тарафи он гулхо коранд; 
ва яке аз ахли тахкик навишта, ки 
чаман дар асл ба маънии чои хи
ром ва рафтор аст, ки гирди хар 
чахор хиёбони 6 o f  созанд, ба урф 
онро равиш гуянд, ба далели он ки 
чаман мураккаб аст аз чам, ки ба 
маънии чамидан ва хиром бошад 
ва нун, ки яке аз хуруфи нисбат 
аст; ва он чи дар баъзе маком ба 
маънин хиёбони 6 of вокеъ шуда 
мацоз  аст, ба лихози мукоранати 
хамдигар.

ЧАМИН ск~? бавл ва роят (аз «Бур
хон» ва «Латоиф»).

ЧАМОНА нимкадуи мунаккаш
ба сурати пиёлае, ки дар он шароб 
хуранд; ва ба маънии хиромон ва 
чамон; ва чамона ба зиёдати ко, 
чунончи равон  ва рав она  (аз «Р а 
шидй» ва «Бурхон» ва «Кашф»).

ЧУМЧА лафзи туркист; ба маъ
нии кошук ва кафгири кучак.

ЧАМЙ у*?  ба маънии маънавй, кл 
мукобили суварй бошад (аз «Бур - 
хон»).

Фасли чими форси маъа нун

ЧАНД * 4  адади мачхули аз се то 
нух; ва ин лафз гохе барои истиф- 
хом ояд ва гохе барои хабар до
дан; баъд аз лафзи чанд сигаи чамъ 
овардан дар мутааххирин ривоч на
дорад (аз «Бахори Ачам» ва «М ус
талахот» ва Faflpa).

ЧАНОР .Д*» дарахте (бошад дар ви- 
лоят бисьёр калон, баргаш ба шак- '  
ли панчаи инсон, ба шабхо аз у  
ахгар борад ва умраш ба хазор сол 
расад ва бор надорад (аз «М уай- 
нд» ва «Бурхон» ва «Кашф» ва 
«М адор»); ва ба каср (яъне чи- 
нор)* хатост.

ЧАНБАР j *1» мухити доираро гуянд; 
ва ба маънии даф ва халка ва 
тавк; ва ба маънии каманд; ва ба 
маънии кайд; ва ба маънии чарх 
задан (аз «Бурхон»),

ЧАНГАЛУК касе ки дасту пои
у кач ва норост шуда бошад (аз 
«Латоиф »).

ЧАНГ панчаи даст; ва номи соз; 
ва хар чиз, ки хамида бошад; ва 
касоне ки лафзи чанг-ро ба маънии 
панча ба замми аввал (яъне чунг)* 
хонанд, хатост (аз «Кашф» ва «Р а 
шидй» ва «Бурхон» ва «Чахонгирй» 
ва «Бахори Ачам» ва «М адор»),

ЧАН ГОЛ JLC* панчаи одами ва рай
ра (аз «М уайид» ва «Бахори Ачам» 
ва «Чахонгири» ва «М адор»),

ЧАН ГУЛ панчаи одами ва рай
ра (аз «М уайид» ва «Бурхон» ва 
«Чахонгирй» ва «М адор»),

ЧИНДОВУЛ ба маънии сокаи
фавч (аз луготи туркй); ва фавче- 
ро гуянд, ки барои хифозати паси 
лашкар меояд, ба хилофи х,ировул.

ЧАНДОЛ J lo i»  фурумоя ва ба маъ
нии посбон низ омада (аз «Чароги 
хидоят»),

ЧАНДОНс)1̂  ба маънии кадри муъ-
тадиба (аз «М адор» ва «М устала
хот») .

ЧУНОН d 11?  баъзе ба каср (яъне 
чинон)* гуянд; калимаи ишорат ба 
баъид; магар замма аквост, чаро 
ки дар каломи аксари кудамо ва 
баъзе мутааххирин чунон (cjbj») ба 
вов дида шуда ва ин далолати са
рех дорад, ки ба замми аввал аст, 
на ба каср (аз «Чароги хидоят»).

ЧУНИН дар асл чун ин ( d j?
сН.1 ) буд, вову алифро хазф кар- 
данд ба чихати тахфиф, чунин 
( с «Ч  ) ШУД. чунонки Фирдавси 
вовро саломат дошта, байт;

Манучехр хандиду гуфт он га\е,
Ки чунин нагуяд магар аблахе.



Ва аксари ашхоси Х,инд ва вилоят 
ба касратайн (яъне чинин)* гуянд, 
вачхаш зохир намегардад (аз 
«Ш аръ-уш-шуаро»).

ЧИНГИЗХОН подшохе буд
азимулкадри кофирмазхаб аз Тур
кистон, ки дар санан понсаду чихи
лу панч ба вучуд омада ва Х,уло- 
кухон ибни Тулуйхон ибни Чингиз- 
хон Багдод ва аксар амсори он на- 
вохиро дар санаи шашсаду панчоху 
шаш катл намуд (аз «Нафоис-ул- 
фунун» ва «Кашф» ва «М адор»).

ЧИНГИЗНАЖОДОН уз-
бакон.

ЧАНБАР ЧАХОНДАН j f a
найза гардонидан; ва баъзе навиш
та, ки гирдогирди хариф асп да- 
вондан.

ЧАНОЧАН ба маънии овози
тир; ва чак,очак, аз галатии коти- 
бон аст (аз шархи Хони Орзу).

ЧАНДАН о)**1?  чубест хушбудор; ва 
ин муштарак бошад дар хинди ва 
форсй; ва сандал м уарраби  хамин 
аст.

ЧУНУ j i ?  мухаффафи чун у  ( jl  d j?
аз «Кашф» ва «Бурхон» ва «Си
роч»).

ЧАНДМАРДА яъне коиммако-
ми чанд мард (аз «М усталахот»).

ЧАНГИ чангнавоз.
ЧАНБАРБОЗЙ i i jb j f a  киноя  а з  чарх 

задан ва раке кардан.

ЧАНДМАРДАИ ХАЛЛОЧЙ
яъне мувозанаи чанд Хал- 

лоч; чое ки касе бар сари лофзанй 
ва худситой ояд, гуянд: «бибинем 
чандмардаи халлочи чи аз ухдаи 
чанд Мансури Халлоч тавонй баро- 
м ад» (аз «М усталахот»),

Фасли ними форсй маъа вов

ЧУХО чомаи пашмини кутох, ки 
навъе аз либоси фукарост; лафзи 
туркист (аз «Рашиди» ва «Сурурй»

„ ва «Бурхон»),

ЧУБДАСТЙ ва ЧУБДАСТ j
о - л ц »  ба маънии асо, ки ба хин
дй латхй гуянд.

ЧАВГОНИ ЗАР кин оя  а з  тег.

ЧУБГАЗ//ЧУБИ ГАЗ чубе ки
бад-он порча ва гайра паймоиш к у 
нанд.

ЧУБИ ТАРИК o '.j 1, V j?  аз тарафи 
салотин шахсе дар билод муайян 
ва маъмур бошад, ки хар ки аз ат- 
вори адаб баргардад, уро чубкорй 
кунад. Он чубро чуби тарик. гуянд 
(аз «М усталахот»),

ЧУБИ МУХАССИЛ J-0*'1 v j »  чубе 
ки дар дасти мухассил бошад (аз 
«М усталахот»).

ЧУБИ ТАЪЛИМ v j ?  чубе ки 
муаллим атфолро бад-он адаб к у 
над; ва ба маънии чубе ки дар дас
ти атфоли навомуз диханд, то бар 
харф гузорад ва ашколи он махфуз 
дорад (аз «М усталахот»),

ЧАВГТОН галлабон.
ЧУШИ ДАН бар вазни нуши-

дан; ба маънии макидан (аз «Б ур
хон») .

ЧУБАКЗАН мехтари посбо-
нон; ва маъмули у он аст, ки чу- 
баке ва тахтае ба даст гирифта ба 
шаб мегардад ва чубакро бар тах 
та мезанад, то аз садои он дигар 
посбонон бедор шаванд (аз «Си
роч»); ва баъзе ба маънии нак,о- 
рачй навиштаанд.

ЧУН сЬ?  барои чанд маънй ояд: ав
вал чуни вактия ба маънии вакте 
ки, Хофиз фармояд, байт:

Хаёли руи ту чун бигзарад ба
гулшани чашм,

Дил аз пайи назар ояд ба суи равзани
чашм.

Д уввум  барои ташбех, ки ба маъ
нии монанд ояд; севвум барои 
шарт, чахорум барои истифхом ояд
ва маънии чи гуна дихад ва ба 
маънии чаро низ ояд.

ЧУЛ ИСТОН бар вазни гулис-
тон; дар туркй дашти беобро гуянд 
(аз «Бурхон» ва луготи туркй).

ЧУХИДАН лагзидан (аз «Бур
хон») .

ЧАВГОН мухаффафи  чавла-
гон, ки мураккаб аст аз чавл ба 
маънии хамида ва гон калимаи нис
бат; ва савлачон муарраби  хамин 
аст; чун сари чавгон хамдор бо-
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шад, лихозо бад-ин исм мусаммо 
гашт (аз «Сироч»).

ЧУ у ;  харфи шарт аст ва барои таш- 
бех ояд ва барои атф хам ояд.

ЧАВТАРА >уу* маъруф аст ва ч а б у -  
тара галат аст; ва баъзе гуянд, ки 
чабутара хиндист ва чавтара фор
сист (аз «М уайид» ва «Рашидй» ва 
«Б урхон»).

ЧАВЛА//ЧУЛА <).>? номи кавм аз 
турк.

ЧАВГОНЙ J ' ^ y ;  аспе, ки дар чав- 
гонбозй хуб давад  (аз «М устала
хот») .

ЧУБАКЙ i/ky; чубдор (аз «М уста
лахот»).

Фасли чими форси маъа хо

ЧИХ.0 It- ба маънии чи бисьёр.
ЧАХ.ОРМЕХИ ХАЕТ ки

ноя  а з  арбаъаи аносир.*•
ЧАХОР БОД сабо ва дабур ва

шимол ва чануб; сабо боди машрик, 
аст; ва дабур боде, ки аз тарафи 
магриб вазад.

ЧЙ МАХ КАРД, КИ У TAX ХОХАД 
КАРД 4; _)! *S $ л» маъ
нии ин кариб хохад омад.

ЧЙ МАХ КАРД *»• яъне чй хо- 
сил кард (аз «М усталахот»),

ЧАХОР И М  ИМИ ХИИД r-UI jl* -
киноя  а з  тамоми Х,инд, чаро 

ки Хиндустон дар чахор иклим во
кеъ аст.

ЧАХОР МИР ^  jlf »  хулафои арбаъа 
ризвонуллохи алайхим.

ЧЕХРАПАРДОЗ jb y , 'A t  мусаввир.
ЧЕХРАХЕЗ h i s A t  равшан ва му- 

чалло ва мусаффо.
ЧАХОР ТАБЪ j U» гарями ва сар- 

дй ва хушкй ва тарй.

ЧАХОР ДОН Г тахкики ин
лафз дар баёни лафзи чордонг дар 
фасли чими форсй маъа алиф гу- 
зашт.

ЧЕХРА ГАРДИДАН ва ЧЕХРА ШУ
ДАН »jf> j  » jt?  хариф 
ва мукобил шудан (аз «Чароги хи
доят») .

ЧАХОР РУКН манори шомй
ва ямонй ва ирокй ва хачари ас- 
вад; ва ин хар чахор аз аркони 
Каъба аст.

ЧЙ МАХ КАРД ВА TAX КАРДАН
v>*А  41 J  •'? чое мустаъмал
кунанд, ки шахсе мутаваччехи коре 
гардад, ки аз у  бузургтаре хам ла- 
ёкати он кор надошта бошад, ми- 
сол «подшох чй мах кард, ки вазир 
тах  хохад кард» (аз «Чахор шар
бат») .

ЧАХИ БЕЗАН чохе ки Безан
ном пахлавонро Афросиёб дар он 
кайд карда буд, ба сабаби ошик 
шудан бар Манижа ном духтари 
Афросиёб.

ЧИХИЛТАНОН с)1"  J+? гурухе аз 
абдол, ки хак  таоло оламро ба ву- 
чуди эшон коим дорад.

ЧАХ.И ЗУХРА киноя  а з  ма-
халли хубути Зухра ва он бурчи 
Сунбула аст.

ЧАХОРТОРА »jb' jl*» номи соз.
ЧАХОРГОХ навъе аз нагма

(аз «М адор»),
ЧАХОРМАВЧА ба маънии

гирдоб.
ЧАХ-ЧАХ овози булбул ва мис- 

луху; ва ин хукми калимоти асвот 
дорад.

ЧИ//ЧЙ//ЧА *»• ин харф барои чанд 
маънй ояд: аввал барои истифхом, 
чунонки: чй мекунй; дуввум  барои 
таъзим, чунонки мисраъ:

Чй диловар аст дузде, ки ба каф чарог
Дорад...

севвум барои тахкир, мисраъ:

Чй бошад забунй ?— Харочоварй...

мисоли дигар, мисраъ:

Ман чй бошам, ки бар он хотири
отир гузарам ...

чахорум барои касрат, мисраъ:

Чи шабхо нишастам дар ин дайр гум ...

панчум барои тасгир, чунонки: 
богча ва тоцча ва с а р о ч а ; шашум 
барои иллат, чунонки: аз он чо ба- 
ромад, чй хавфи дуздон буд; мисо-



ли дигар: дар ин иборат чй гуна 
бар кудамо эътироз тавон кард, чи 
кудамо хар чи гуфтаанд санад аст; 
хафтум барои тафсил, чунонки мис
раъ:

Ча\он яксар, чи арвоху чи ачсом...

хаштум мухаффафи чиз, чунонки: 
хар чй напояд, дилбастагиро нашо- 
яд ; нухум барои тасвия, яъне ба
робар шумурдан д у  чизро, ки бо 
Хам мугоиранд, чунонки байт:

Чу мардонагй ояд аз рахзанон,
Чи мардони лашкар, чи хапли занон.

Ва хам барои тасхил, чунонки мис
раъ:

Чй умрест, к-уро ба чандин хатар...

ва бояд донист, ки мардуми Эрон 
касраи чи-ро ба ишбоъ хонанд ва 
хиндуён мачхул.

ЧЕХ.РАКУШОЙ J ба маънии 
наккошй ва мусаввирй.

ЧЙ FAMACTH Lf —̂ ‘ ба маънни чи 
гам будй; ва ин мураккаб аст аз 
гам ва аст ва ё-и таманноии шар- 
тия. .

Фасли чими форси маъа ёи тахтонй

ЧИРАДАСТ о -  ба маънии голиб 
ва саркаш.

Б О Б И  Х.ОИ 

Фасли хои мухмала маъа алиф

ХОШО UU ба маънии панох; ва ба 
маънии баъид аст; ва покй ва хо- 
лй; ва ба маънии магар, ки кали
маи истисност; ва номи давое ва он 
навъе аз пудинаи кухист (аз «М а
дор» ва «Канз» ва «Кашф» ва 
«Бурхон»),

Х.ОЧИБ ба маънии пардадор
ва дарбон ва чубдор; ва ба маънии 
абру (аз «Латоиф »); ва навъе аз 

' радиф аст, ки кабл аз кофия вокеъ 
шавад, ё миёни хар ду  кофия ва 
хар мисраъи байти зукофиятайн Хо
ил гардад.

ХОИ Б гунохгор (аз «М адор» ва 
«М унтахаб»),

ЧИРАБАНД касе ки дастори
рангин ва мунаккаш  бандад; ва ба 
истилохи хиндуён лулй, ки хануз 
бикр бошад.

чиз-миз андак ва калнл.
ЧИЗЛИЗ ба маънии бизоати

музчот (аз «Латоиф»),

ЧИК-ЧИК овози мургон (аз
«Латоиф»),

ЧЕЧАК ба маънии обила; лаф
зи туркист (аз «Сироч»),

ЧИНАДОНА хавсалаи мургон
(аз «Бурхон»),

ЧИЛДУ j-^rT ба маънни инъом; ин 
лафзи туркист (аз луготи турки); 
магар дар форсй чилду (ба касри 
чими арабй ва сукуни лом ва вови 
маъруф) шухрати тамом дорад, зо- 
хиран муфарраси  он аст.

ЧИРА « j?»  ба маънии голиб ва  шу- 
чоъ (аз «Чарош хидоят» ва «Бур
хон»); ва дар «Сурурй» ба ёи мач
хул (яъне чера)*.

ЧИНА *4? раддаи девор (аз «Б ур
хон»); ва донае, ки мургон хуранд.

Ч И РА ДАСТ Й галаба ва сар-
кашй.

ЧЙ и> лафзи туркист; ба маънии до- 
ранда.

М У Х М А Л А

Х.ОЛИБ V*11” рагест дар рон; ва ба 
маънии душандаи шир (аз «Л ато
иф»),

ХОНУТ ба маънии дуккон (аз
«Кашф» ва «Латоиф» ва «М унта
хаб»),

Х.ОРИС ба маънии асад ва ше-
ри дарранда; ва ба маънии зироат- 
кунанда ва музореъ; ва номи Ибни 
Хишом, ки аз санодиди араб буд 
(аз «Кашф» ва «Латоиф» ва 
«К анз»),

ХОНИС гуиахгор ба сабаби хи- 
лоф кардани касам (аз «Кашф» ва 
«М адор»),

ХОЧ(Ч) £1» сигаи исми фоил; ба 
маънии хачкуиаида ва чамъи  хочй
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(ба хазфи ёи нисбат), чунонки рум 
ва яхуд  цамъи  румй ва яхудй ; м а
гар дар форсй ба тахфиф ояд (аз 
«Канз» ва «Шакаристон» ва «Хиё
бон» ва «М унтахаб»).

Х О Д (Д ) aU тезу тунд (аз «К анз»),
ХОФИД a il*  ба маънии ёру дуст ва 

хидматгор ва фарзандзода ва дух- 
тарзода ва домод ва падари зан ва 
бародари зан (аз «К анз»),

Х О Р(Р) j U ба маънии гарм, ки зид
ди сард аст; ва ба маънии гарми- 
кунанда.

ХОЗИР ба маънии огох.
ХОФИР >1* ба маънии суми асп ва 

канандаи чох, ва чуз он; ва хаво- 
фир цамъи  он (аз «М адор» ва 
«М унтахаб»).

ХОЧИЗ монеъ ва хоил миёни ду 
чиз; ва номи манзилест- дар рохи 
М аккаи муаззама (аз «М унтахаб» 
ва «С урох»).

ХОРИС ба маънии посбон (аз
«М унтахаб»),

ХОФИЗ маъруф; форсиён ба
маънии мутриб ва каввол оранд (аз 
«Бахори Ачам» ва «Чахор шарбат» 
ва «М усталахот»),

ХОК(К) 61» ба маънни миёни чизе 
(аз «М унтахаб»),

ХОЗИК зирак ва доно ва устод 
дар кор (аз «М унтахаб» ва «С у
рох,»); ва ба доли мухмала (яънг 
ходик)* галат.

ХОИК •sUl» чомабоф, ки ба хиндй чу
лоха гуянд (аз «Латоиф» ва 
«К анз»).

ХОМИЛ бардорандаи чизе бар 
худ; ва ба истилохи илми хайъат 
фалаке бошад миёни хар як  фалак 
аз ин афлоки шашгона, ки тадвири 
кавкаб дар сихани он маркуз бо
шад, сивои фалаки Шаме ва шак- 
лаш дар тахкики лафзи тадвир 
маркум шуд, дар он чо бояд чует.

ХОМИЛ И РАЪСУЛРУЛ J j 'J I  сг-Ь (Я -  
шакли ёздахум аз бисту як  ашколи 
шимолй, ки бар фалак муртасим 
аст ба сурати марде бар пои чапи 
худ истода ва пои рост бардошта 
ва дасти рост бар cap нихода ва 
ба дасти чап сари деви хунчакон

ба муи cap гирифта, кавокибаш бис
ту шаш.

ХОЛ JU  замоне ки дар вай бошанд 
(аз «М унтахаб»); ва ба истилохи 
форсиён ба маънии раке ва вачд 
низ навиштаанд; ва ба маънии гую 
чавгон низ омада. Ва ба ин маънй 
дар асл ба хои хавваз ва лафзи 
форсист; ва ба ташдиди лом (яъне 
холл)* дар арабй ба маънии фу- 
рудоянда.

ХОИЛ боздоранда ва монеъша- 
ванда миёни ду  чиз (аз «Сурох» ва 
«М унтахаб» ва «К анз»).

ХОМ |*1«- номи писари Нух алайхис
салом, ки падари Сиёхон аст (аз 
«М унтахаб»),

ХОТИМ f 'l*  номи сахии машхур (аз 
«М узил» ва «М унтахаб»); ва дар 
«М адор» ба фатхи то (яъне Хо
там )* ва дар «Сикандарй» ба каср 
ва Мир Нуруллох дар «Шархи Гу- 
листон» ба касри то тасхех нуму
да; ва дар «Шархи Гулистон» Хо
ни Орзу навишта, ки шуарои мута- 
аххирин бо хам ва там кофия к у 
нанд. Ва Хотими мазкур ибни Аб- 
дуллох писари Саъди Тойй мансуб 
ба кабилаи Тай.

ХОТИМИ АСАММ с-1 I я к е  аз ав-
лиёи акмал аст, гайр аз Хотими 
Тойй (аз «Шархи Бустон»-и Мир 
Абдулвосеъ).

ХОЗИМ fjU  доно ва хушёр ва дур- 
андеш ва пешбин.

ХОЛ ГАРДИДАН Jl*- мута-
гаййир шудани хол (аз «М устала
хот») .

ХОЛ КАРДАН J u  вачд кардан 
(аз «М усталахот»).

ХОЛГАХ ва ХОЛГОХ J
майдонеро гуянд, ки дар он чавгон- 
бозй кунанд; ва хол шояд ки аз 
тагайюри лахчаи кавмест; дар асл 
холгах (<CJU) ба хои хавваз, чи 
хол дар форсй ба маънии гуй аст.

ХОССА 4-W кувватест, ки дарёбад 
чизеро, чун сомеъа ва босира ва 
ломиса ва гайра; ва хавосс чамъи  
ин аст.

ХОШАЛИЛЛАХ ва ХОШОЛИЛЛАХ
VJU.U- j  4UJ.U- покй ва дурист ху- 
дойро аз ин кор (аз «М унтахаб»),
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ХОШИЯ шутурони чавон; ва ба 
маънии канора ва мардумони шо- 
гирдпеша ва хидматгорон (аз 
«М унтахаб»),

Х.ОШИЯИ КАДИМА ■W.SSjiU Х.ОШИЯ- 
ест аз м ухаккик Давонй бар «Ш ар
хи Тачрид», ки аз Алии Кушчист; 
ва «Тачрид» китобест аз Насируд- 
дини Туси дар илми акоиди шиъа, 
магар шорехин ва мухашшиёни 
мантик ва хикматро бисьёр дахл 
дар он додаанд; ва бидон ки хошия 
шархи шархро гуянд.

ХОРА *jU киштзор (аз шархи «Н и
соб») .

ХОКЙ (/ V  хикояткунанда (аз 
«К ан з»),

ХОВЙ ихотакунанда ва гирдо-
гирд гиранда ва аз хама су бар чи
зе мухитшаванда (аз «К анз»),

ХОМЙ химояткунанда ва нигох- 
доранда (аз «К анз»),

ХОФЙ y iU  барахиапо (аз «Латоиф» 
ва «М унтахаб»),

ХОЗИРЙ муродифи мохазар,
яъне таоми мавчуд (аз «М устала-

' хо т»).
ХОЛЕ ба маънии вакте; ва ба 

ёи маъруф (яъне холй)* чалд ва 
филхол; ва ба маънии касе ки ба 
зевар ороста бошад ва сохибхилья 
бувад.

ХОЧЧЙ у»1»- мансуб ба хочат ва 
хочат сифат аст барои мавсуфи 
махзуф, ки лафзи чамоъат бошад; 
ва хочат сигаи муаннаси исми фоил 
аст; пас хоччй касест, ки мансуб 
бошад ба чамоъати хочат; ба хола
ти илхоки ёи нисбат той таънис аз 
охири хочат сокит шуд, чунончи 
дар омй ва муътазилй; ва форсиён 
ба тахфифи чим (яъне хочй)* хо
нанд; ва баъзе таваххум  нумуда- 
анд, ки дар асл буда, як  чим-
ро ба ё калб кардаанд. Бар ахли 
татаббуъ махфй нахохад буд, ки 
мисли ин дар сигаи исми фоил ва 
дигар асмои маъхуд нест, агарчи 
дар афъоли ин кием калб омадааст.

Фасли хои мухмала маъа 
бои м уваххада

ХАББАЗО I V  калимаи мадх аст, ба 
маънии хуб аст ва бехтар аст.

ХИБО Ц» бахшидан (аз «Канз» ва 
«М унтахаб» ва «Сурох»),

ХУБЛО у 1?- зани обастан (аз 
«К анз»),

ХУБОЛО ба маънии занони хо- 
мила; ин цамъи  хубло аст (аз 
«К ан з»).

ХУБОРО номи тоирест бароба
ри мургобй ва ранги у  зарду сиёх 
бошад, ба форсй онро чарз гуянд 
(аз «Шархи Нисоб» аз Мавлоно 
Юсуф ва «Сихох»); ва- сохиби 
«М унтахаб» навишта, ки онро ба 
форсй таъзарй гуянд.

ХУБ(Б) ‘т**- дусти; ва билфатх (яъне 
хабб)* ба маънии дона (аз «М ун
тахаб »); ва он чи аз даво мисли 
донаи гулй банданд; ва билкаср ва 
ташдиди бо (яъне хибб)* ба маъ
нии дуст ва дустй (аз «Сурох»),

ХУБУБ V J-f  донахо мисли гандум 
ва нахуд ва гайра; ва ин цамъи 
хабб аст.

ХАБОБ v 1*- гунбади об, ки бар руи 
об зохир ш авад (аз «Комус» ва 
«Сурох» ва «Фарханги Харирй» ва 
«Каш ф»); ва дар «М унтахаб» ба 
зам (яъне хубоб)*; ва дар «Бахо
ри Ачам» биззам ва билфатх хар 
ду  навишта; ва низ дар «М унта
хаб» хибоб (ба каср) дустй кар
дан; ва биззам дустй ва мор ва 
дев.

ХУБУР j y f  шод кардан ва шод шу
дан (аз «М унтахаб» ва «К ан з»); ва 
цамъи хибр низ аст.

ХИБР у? -  сиёхии давот; ва ба маъ
нии донишманд ва некукор (аз 
«М унтахаб» ва «Латоиф»),

ХАБТ V  ночиз ва маъдум ва зоеъ 
шудан (аз «Кашф»),

ХУБУТ ботил ва ночиз шудани 
савоб ва амал (аз «С урох»),

ХАБК ^  неку бофтани чома ва ус- 
тувору неку кардани хар чиз ва 
буридан ва задан ; ва ба замматайн 
(яъне хубук)*  роххои ситорагон ва 
муи мучаъад ва шикани об ва зи
рех ва реги туда ; ва зулхубук м у
р о д  а з  осмон (аз «М унтахаб» ва 
«Латоиф»),

ХАБЛ J -*  ба маънии расан; ва ба 
маънии par, чунончи хаблулварид



рагест дар гардан; ва ба замма
тайн (яъне хубул)* хамли зан (аз 
«М унтахаб»).

Х.АБОИЛ 1>'Ц» занони хомила; ин 
цамъулцамъи  хубло-ст, зеро ки 
хублоро чамъ хуболо ояд ва хубо- 
лоро Ч̂ МЪ хабоил, чунончи хуборо- 
ро чамъ хабоир ояд; ва ба маънии 
расанхо ва побандхо, дар ин сурат 
Чамъи хибола бошад, ки ба маънии 
расан ва дом аст; ва баъзе навиш
таанд, ки номи шайтони занон аст, 
чунончи Иблис номи шайтони мар- 
дон аст; ва хдбоилшайтон киноя  а з  
занони фохиша.

Х.АБЛУЛМАТИН ба маъ
нии расани устувор; ва аксар м у
р о д  а з  он Куръони мачид бошад.

ХИБОЛА домрасан (аз «М унта
хаб») ,14

Х.АББА V  ба маънии дона; ва ба 
маънии вазни як  сурх, ки ба хиндй 
раттй гуянд; ва назди баъзе вазни 
чави мутавассит (аз «М уайид» ва 
кутуби тиб).

Х.АБАШЙ мансуб ба хабаш; ва
ба сукуни бои м уваххада (яъне 
хабшй)* хатост (аз «М адор»).

Фасли хои мухмала маъа 
той фавконй

Х.АТФ ба маънии марг ва мавт 
(аз «М унтахаб» ва «К анз»).

Х.АТМ г »  устувор кардани кор ва 
хукм кардан ва вочиб кардани кор 
бар касе (аз «М унтахаб»).

Фасли хои мухмала маъа 
сои мусалласа

ХДС(С) *1» ба маънии барангехтан 
ва тахрис (аз «М унтахаб»),

Фасли хои мухмала маъа 
чими арабй

ХИЧО ба маънии аклу хнрад ва 
каронаи чизе ва замзамаи габрон; 
ва ба фатхатайн (яъне хачо)* ха- 
рис шудан ва бахил шудан ва му- 
лоим шудан (аз «М унтахаб» ва 
«Латоиф» ва «Канз» ва шархи «Ни
соб») .

ХУЧЧОБ пардадорон ва дарбо- 
нон; ин чамъи  хочиб аст; ва ба 
касри аввал ва тахфифи Чим (яъне 
хичоб)* ба маънии парда (аз «М ун
тахаб») .

Х.УЧУБ ба маънии пардахо; ва
ин чамъи  хичоб аст (аз «М унта
хаб »).

ХУЧЧАТ <£»**■ далел ва бурхон (аз 
«М унтахаб»).

Х.ИЧОМАТ хун кашидан ба
захмхои кучаки устура ба шохи гов 
(аз «Сурох» ва «Бахори Ачам» ва 
«Бахр-ул-чавохир»); ва хамчунин 
хар масдаре ки маънии он ба санъ- 
ате тааллук дорад, ба каср аст, чу
нонки уиёкат  ва хиётат ва диборат  
ва диросат  ва синоат  ва сибогат  ва 
гайра; ва ба маънии муи cap таро- 
шидан, ки дар урфи мардум маш
хур шуда, дар хеч китобе ёфта на
шуда, зохиран галат аст, гояташ 
истилохи мутааххирини хинд бо
шад.

ХИНОБАТ пардадорй ва дар-
бонй ва элчигарй.

ХУННОЧ чамъи  хоч, ки сигаи 
исми фоил аст аз музоаф, ба маъ
нии хачкунанда; ва билфатх (яъне 
Хаччоч) * номи амире золим, ки па
дараш Юсуф ном дошт. Навишта
анд, ки Хаччоч хафтод хазор касро 
ба нохак куштааст (аз «М унтахаб» 
ва «Кашф» ва «Латоиф» ва таво- 
рих).

ХУЧАЧ, г ? »  ба маънии хуччатхо; ва 
ин чамъи  хуччат аст; ва ба касри 
аввал (яъне хичач)* цамъи  хичча 
ва хачча, ки ба маънии сол аст (аз 
«К ан з»),

ХАЧАРУЛАСВАД сангест си
ёх дар Каъба, ки мае кардани он 
мучиби изолаи маосист.

ХАЧР//ХИЧР//ХУЧР j * -  харом ва 
боздоштан касеро аз тасарруф; ва 
ба фатхатайн (яъне хачар)* ба 
маънии санг; ва ба касри аввал ва 
сукуни чим (яъне хичр)* ба маъ
нии хирад ва акл ; ва ба замми ав 
вал ва фатхи чим (яъне хучар)* 
Чамъи хучра; ва ба фатхи аввал ва 
сукуни сонй (яъне хачр)* ба маъ
нии багал ва канор (аз «Кашф» ва 
«М ун тахаб»).

ХИЧОЗ номи мулкест аз Араб, 
ки М акка ва Мадина ва Тоиф ва
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шахрхои дигар, ки мобайни замини 
Начд ва Fyp вокеъ аст; ва номи 
макомест аз мусикй (аз «М унта
хаб» ва «М адор» ва «Сурох» ва 
«М уайид» ва «Кашф»); ва хичоз 
маъхуз аз хачз бошад, ки ба маъ
нии миёни ду чизе даромадан аст. 
Чун мулки Хичоз мобайни Начд, ки 
замини баланд аст ва Тихома, ки 
замини нишеб аст, хоил ва хочиз 
аст, лихозо бад-ин исм мусаммо 
гашт.

Х,ИЧ,ЕЗ j?* »  имолаи  Хичоз, ки мулк-
ест аз Араб.

XA4AJ1 ба маънии кабк, ки ба 
хиндй чакур гуянд (аз «М унта
хаб») ; ва ба замми хо ва фатхи 
ним, хучала (аз «Латоиф»).

ХИЧ.ОЛ Jl*>- цамъи  хачала (аз «Л а 
тоиф») .

ХУЧЧАТИ МУХКАМ олати
маснуъй, кн заиони хикка ба худ 
фуру кунанд (аз «М усталахот»),

ХАЧМ г*» бар вазни базм; барома- 
дагии чизе ва ситабрй ва часомати 
чизе (аз «М унтахаб» ва «Сурох»).

ХАЧЧОМ хункашанда ба устура 
задан  (аз «М унтахаб»); ва дар ин 
замон халлок ва мутарошро аз он 
мацозан  хаччом гуянд, ки дар за- 
монаи кадим ин кавм шох хам ме- 
кашиданд.

ХАЧАЛА магар дар истеъмоли
форсиён ба сукуни чим (яъие хач- 
ла)*  мустаъмал; ба маънии мав- 
зеъе, ки ба пардахо ороста кунанд 
барои арус, ба хиндй чхаппаркхат 
гуянд; в а  он чи дар мардум ба 
замми а в в а л  ва сукуни чим (яъне 
хучла)* машхур шуда, галат аст 
(аз «М адор» ва «М унтахаб» ва 
«Кашф» ва «Сурох» ва «Бахори 
Ачам»),

ХИЧЧА//ХАЧЧА ба маънии сол 
(аз шурухи «Нисоб»); ва ба маъ
нии як  бор хач кардан (аз «М ун
тахаб») .

Фасли хои мухмала маъа 
доли мухмала

ХУДО суруде кн дар Араб шу- 
турбонон месароянд ва шутур бад- 
он мает шуда чолок мегардад (аз

«М адор»); ва дар «М унтахаб» ва 
«Сурох» худо ( 1 ^ ; ба замми ав 
вал) ба маънии рондани шутур ба
нагма.

ХАДАБ баромадани пушт ва
кузпуштй ва замини баланд; ва ба 
фатхи аввал ва сукуни сонй (яъне 
хадб)* ба маънии мехрубонй кар 
дан (аз «М унтахаб» ва «Латоиф» 
ва «К анз»).

ХАДОСАТ о Я а »  нав шудан ва тоза- 
гй ва навй ва аввали чизе (аз 
«М унтахаб» ва «К анз»),

ХАДСОТ занони навчавон.
ХИДАТ ба маънии танхо будан 

ва танхой; ва аз ин чост алохида; 
ва ба каср ва ташдиди дол (яъне 
хиддат)* тезию тундй (аз «М унта
хаб»).

ХАДАС бевузу шудан; ва ба
фатхи аввал ва сукуни сонй (яъне 
хадс)*  тифл ва амрад ва марди 
навхоста (аз «М унтахаб» ва «Ша- 
каристон» ва «Латоиф» ва «С у
рох»).

ХАДИС ба маънии хабар ва
сухан ва чизи нав; ва дар истило
хи шаръ сухан ва феъли расулул- 
лох саллаллоху алайхи ва олихи ва 
саллама.

ХУДУС нав пайдо шудани чи
зе; ва ин сифати махлукот аст (аз 
«М унтахаб» ва гайра).

ХАДОИЧ качовахои пардадор,
ки занон дар он нишинанд ва ма- 
хаффахои занон.

Х А Д (Д ) о - хоил миёни ду  чиз ва 
нихоят ва канораи чизе ва задан 
гунахгорро то бори дигар гунох на- 
кунад; ва ба истилохи мантик таъ- 
рифи шайъ ба зотиёт, чунонки таъ- 
рифи инсон ба хайвони нотик ба 
хилофи раем, ки он таърифи шайъ 
ба аразиёт аст, чунонки таърифи 
инсон ба мошй ва зохик.

ХАДДОД ба маънии охангар.
ХАДИД чизе ки онро тез карда 

бошанд; ва ба маънии охан; ва ин 
маъхуз аз хадд аст, ки ба маънии 
манъ бошад. Чун хадид ба маънии 
охан монеъи тааррузи душман аст, 
лихозо охан бад-ин исм мусаммо 
гашт (аз «М унтахаб» ва «Латоиф» 
ва шархи «Нисоб» ва «К анз»),



Х.АДР jo> фуруд омадан аз боло ба 
нишеб (аз «Сурох» ва «К омус»),

Х.АДС доной ва дарёфтан ва
фиросат (аз «М унтахаб» ва «Канз» 
ва «Кашф»),

Х.АДК С»*- гнрд фуру гирифтан; ва 
ба фатхатайн (яъне х,адак.)* сиё
хии дидахо; воци даш  хадака ; ва ба 
маънии бодинчон низ омада (аз 
«М унтахаб»),

Х.АДОИК 6 ofxoh пурдарахт, ки 
гирди он.\о девор бошад (аз «М ун
тахаб »),

ХАДСОН ба маънии вокеъа, ки
пайдо ш авад (аз «Каш ф»); ва дар  
«М унтахаб» ба фатхатайн (яъне 
хадасон)* ба маънии ходиса; ва 
биззам (яъне худсон)* чавонони 
навхоста.

ХАДИСИ ХАСАН е г -  яке аз
аксоми хадиси набавист, ки он чи 
пайрамбар саллаллоху алайхи ва 
олихи ва саллама ба забони мубо- 
рак иршод фармуда ба сиххати ри- 
воёт пайваста бошад.

ХАДОСАТИ СИН ^  ба маъ
нии навзодагй ва тифлй ва хурд- 
солй.

ХАДАКА ба маънии сиёхии
чашм (аз «Комус» ва «М унтахаб» 
ва «Канз» ва «Сурох» ва «Бахр-ул- 
чавохир»); ва баъзе аз мухаккикин 
чунин навиштаанд, ки хадака  (ба 
фатхот) сиёхии чашм ва х адкд  (бил
фатх) ба маънии косаи чашм низ 
омада; ба маънии аввал маъхуз аз 
хадак, (ба фатхатайн), ки бодинчон 
бошад, ба муносибати сиёхии лавн 
ва ба маънии дуввум  маъхуз аз 
хадк. (билфатх), ки масдар аст ба 
маънии гирди чизе фуру гирифтан. 
Чун косаи чашм чавхари чашмро 
гирд фуру гирифтааст, лихозо ко
саи чашмро хадца гуфтанд.

ХА ДИКА боре ки гирдогирди у 
девор бошад, ё перомуни у ихота 
бошад аз чуб ва хор (аз «М унта
хаб» ва шархи «Нисоб»),

ХУДАЙБИЯ номи мавзеъе ка-
риби М акка ба ду  фарсах (аз «Л а
тоиф») .

ХАДАБА баромадагии пушт, яъне 
кузии пушт (аз «Сурох»).

Фасли хои мухмала маъа 
золи муъчама

ХИЗО ба маънии баробар (аз 
«Кашф» ва «К анз»),

ХАЗОКАТ_ о Л о» ба маънии зиракй 
ва доной (аз «Сурох» ва «М унта
хаб» ва «К ан з»); ва ба доли мух
мала (яъне хадокат)* галат аст.

ХАЗАР j i -  пархез кардан; ва ба 
фатхи аввал ва касри сонй (яъне 
хазир)* ба маънии хоиф ва тарсон 
(аз «М унтахаб»).

ХИЗОР jlo -  тарсидан ва хавф (аз 
«Латоиф»).

ХАЗУР ва ХАЗИР у.А* j  тарс- 
нок (аз «Латоиф»).

ХАЗФ андохтан ва дур кардани 
харфе аз калимае (аз «М унтахаб»).

ХАЗОМИ номи зане аз араб (аз 
«М унтахаб»).

ХАЗВ jA* баробар кардан ду  чизро 
бо хам; ва номи харакати мокабли 
ридф ва кайд аст (аз «М унтахаб» 
ва «Канз» ва расоили кавофи).

ХУЗАЙФА номи сахобй, ки во-
кифи асрори расул саллаллоху 
алайхи ва олихи ва саллама буд 
(аз «Латоиф»).

Фасли хои мухмала маъа 
рои мухмала

ХИРО I кухест ба М аккан т ар и 
фа, кн хазрати рисолатпанох сал
лаллоху алайхи ва олихи ва салла
ма пеш аз нубувват чанд руз дар 
рори он кух  ба ибодат машрул бу
данд (аз «М унтахаб»); ва харо 
(билфатх) ба маънии сазоворй, чу
нончи харий бар вазни фаъил, са- 
зовор аст.

ХАРБ v j -  корзор; ва ба фатхатайн 
(яъне хараб) * хашмгин шудан ва 
бебахрагй (аз «Сурох» ва «М унта
хаб») .

ХИРОБ j *■ цамъи  харб, ки ба маъ
нии корзор аст (аз «Латоиф» ва 
«С урох»),

ХУРУБ v j j ” чангхо ва корзорхо.
ХАРРОКАТ о*1 у  сузиш ва сухтагй; 

магар дар кутуби муътабаран лу-
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рот ин тавр ба алиф ба назар наё
мада.

Х.УРК.АТ o i у  сузиш (аз «Сурох» ва 
«М адор» ва «М унтахаб» ва «К анз»).

Х.ИРФАТ о»>>- касб ва пеша (аз 
«М унтахаб»).

ХАРАКАТ o f  у  на ба сукуни сони, 
чунонки машхур аст; лекин баъзе 
устодон ба сукуни сонй (яъне хар- 
кат)*  низ навиштаанд, магар бех- 
тар нест, Мулло Фавкй гуяд , байт:

Зи бас хушхаркату ширинадо буд,
Ки гар медод тезй хушнамо буд.

Баъзе авом, ки ба ташдиди коф 
(яъне хараккат)*  гуянд, махзи ра- 
лат аст (аз «Чароги хидоят» ва 
«Каш ф»); ва сохиби «Бахори Ачам» 
навишта, ки харакат (ба фатхот) 
чунбиш; ва ин масдари сулосист, 
ки аз у  хеч сигае аз боби сулосии 
мучаррад муш так нашуда.

ХАРАКОТ olTjo- цамъи  харакат; фор
сиён ба сукун (яъне харкот)* низ 
оранд, чунончи чое Турро оварда- 
аст (аз «Бахори А чам»).

ХУРМАТ o - j*  муаззаз ва арчманл. 
шудан ва харом шудан (аз «К анз»).

ХУРРИИЯТ о  у  озодагй ва озод 
шудан аз кайди бандагй, яъне бан
да ва мамлуки касе набудан.

ХИРОСАТ o N j*  кишткорй кардан ва 
кашоварзй нумудан.

ХАРС i  у  ба маънии коштан ва аф- 
рухтани оташ ва чамъ кардани мол 
ва Куръон хондан ва логар кардан 
сутурро аз бисьёрии рондан (аз 
«М унтахаб» ва «Латоиф»),

ХУРРОС о  Ь - музореъон, яъне зи- 
роаткунандагон; ва ин цамъи  хорис 
аст, ки ба маънии зироаткунанда 
бошад (аз «Кашф» ва «Хиёбон»),

ХАРАЧ Ц у  ба маънии танги ва сах- 
тй, магар ба лафзи марач (ки он 
низ ба фатхатайн аст) ба маънии 
фасод; хар ду лафзро ба сукуни 
рои мухмала (харчу марч)* хонанд 
(аз «Сурох» ва «М адор» ва «М ун
тах аб »).

Х У Р (Р ) у  ба маънии марди озод ва 
бандаи озодшуда; ва ба маънии бар- 
гузидаи хар чиз ва бачаи кабутар; 
ва билфатх ва ташдиди ро (яъне

хар (р )*  ба маънии гармй ва гарм 
шудан; ва ба маънии замини санг- 
лох; ва билкаср (яъне хир)* фар- 
чи зан (аз «М унтахаб» ва «Л ато
иф» ва «К ан з»).

ХУРУР ->->->»■ гармо; ва ба фатх (яъне 
харур)* боди гарм, ки ба шаб в а 
зад ; ва самум боди гарм, ки ба руз 
вазад ; ва ба маънии гармии офтоб 
ва оташ (аз «М унтахаб»),

ХУРУФИ ЧАШМАДОР ^ -
он харфхое, ки дойра дорад, мисли 
чим ва син ва шин ва сод ва рай
ра (аз «Сироч»); ва назди факир 
муаллиф соду зод ва то ва зо ва 
хо.

ХАРФИ БОРГИР i харфе ки 
такьяи каломи касе бошад (аз 
«М усталахот») ,15

ХАРИР у . у  чомаи абрешумй; ва ба 
маънии марди гармш уда аз разаб 
ва чуз он (аз «М унтахаб»).

ХАРФИ ЧАВХАРДОР
харфи хуб (аз «М усталахот»),

ХАРФИ ВАРАКГИР j J oj j  l i j »  хар
фи дарозе, ки тахрири он варакро 
даргирад (аз «М усталахот»),

ХАРФГИР айбгир.
ХАРФИ ГУЛУСУЗ сухани

тунду талх (аз «М усталахот»),
ХИРЗ j j~  панохгох ва чои устувор; 

ва мацозан  таъвиз (аз «М унтахаб» 
ва «Сурох» ва «Кашф» ва «Л ато
иф» ва «К ан з»).

ХАРС нигахбонй кардан; ва ба 
фатхатайн (яъне харас)* ба маъ
нии нигахбонон (аз «М унтахаб» ва 
«С урох»),

ХАРАЗ J> y  беморй, ки аз ишку ан
дух бошад; ва фасоди бадан ва 
мараз, ки ба мавт каш ад; ва фасо
ди мазхаб ва фасоди акл (аз «Л а
тоиф») .

ХАРИФ хампеша ва хамкор; ва
ба касри хо ва ташдиди ро (яъне 
хирриф)* ба маънии тезмаза ва га- 
зандаи забон (аз «М унтахаб» ва 
«Сурох» ва «К ан з»).

ХАРФ сухан ва тараф ва кано
ра ва лаби шамшер ва айб; ва ба 
истилохи нахвиён лафзе ки маънии 
он бидуни инзимоми калимаи дигар 
хосил нашавад, чунончи дар арабй:
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мин ва ан  ва ило  ва ало\ ва дар 
форсй: а з  ва д а р  ва ба р  ва го; ва 
билкаср (яъне хирф)* касб кардан; 
ва биззам (яъне хурф)* хаббурра- 
шод, ки онро ба форсй сипандон ва 
ба хиндй халун номанд (аз «Кашф» 
ва «Бахр-ул-чавохир» ва «Канз» ва 
«М адор» ва «Бурхон»),

Х,УР(Р)ОК оЬ » ба маънии сухта, ки 
аз сангу чакмок бар он оташ ги- 
ранд; ва билфатх ва ташдид (яъне 
харрок)* нек сузанда (аз «М унта
хаб »),

ХДРИК o i j *  сузиш ва сухташ уда ва 
оташи забонакашанда (аз «М унта
хаб» ва «Латоиф» ва «Сурох»).

Х.АРК dj=- сухтан; ва ба фатхатайн 
(яъне харак,)* оташ (аз «М унта
хаб» ва «Сурох»).

Х.АРИФИ ДАРАЛ у  номи дов
аз куштй.

Х.АРАМ ( у  ихотаи гирдогирдн хо
наи Каъба аст; одами мучрим ва 
дигар хайвонотро дар он катл кар 
дан харом аст; ва форсиён ба маъ
нии андар^уни сарои мардумони аш- 
роф ва ба маънии манкуха ва ба 
маънии канизе, ки ба у  ватй карда 
шавад, низ истеъмол кунанд (аз 
«М унтахаб» ва «Латоиф» ва 
«Кашф» ва «М адор» ва «Бахори 
А чам»),

ХАРОМ (1>> манъ кардан ва манъ- 
кунанда ва нораво ва ношоиста.

ХАР ИМ а у  ихотаи гирдогирди хона.
ХАРФИ КАМ харфи сахле, ки

тахкири мухотаб бошад.
ХУРУФИ МУЪЧАМ o j j »  ба маъ

нии хуруфи манкута ва гохе м ут
лак, хуруфи тахаччй м урод  бошад 
(аз «Бахори А чам»).

ХАРАМАЙН иборат аз Каъба,
ки дар М аккаи муаззама вокест; 
ва равзаи он хазрат саллаллоху 
алайхи ва олихи ва саллама, ки 
дар Мадинаи мунаввара мавчуд 
аст; ва ба итлоки чузв бар кул ба 
маънии М аккаи муаззама ва М ади
наи мунаввара меояд.

ХИРМОН ноумедй (аз «М унта
хаб »); ва дар «Канз» бенасибй.

ХАРРОН марди ташна; ва номи 
шахре ба Шом, ки мавлиди Зар-

тушт буд (аз «М унтахаб» ва «М у
айид»).

ХАРОМИЕН дуздон ва рах-
занон.

ХАРФ ДАР КОРИ КАСЕ КАРДАН
c P jf  l J s  j l s ' j i  iijo-бар цавли у  эрод 
гирифтан (аз «М усталахот»).

ХАРУН саркаш (аз «М адор» ва 
«Латоиф» ва «Кашф» ва «Сурурй»),

ХАРФ ЗАДАН сухан гуф
тан.

ХАРБА корд ва олати чанг ва 
чубдастй ва найзаи кутох (аз «М ун
тахаб» ва «Латоиф»).

ХИРФА пеша.
ХУРРА зани озод, ки канизи к а 

се набошад; ва билфатх (яъне хар- 
ра)*  сангист<|>н (аз «Латоиф»).

ХАРРОКА у  каштихои нафтандо- 
зй; ва биззам ва тахфиф (яъне ху- 
рок,а)* сухтаи чакмок ва шуъла 
(аз «Латоиф» ва «Сурох» ва «М ун
тахаб »); ва дар «Канз» хуррокд 
(ба зам ва ташдид) ба маънии 
каштии дарьё.

ХАРОМТУША (Ijp- харомхор ва 
намакхаром.

ХАРОРА »jlу  ба маънии раке кар
дан ва тоб додан дафро аз оташ; 
ва овозе, ки аз чанд созу чанд халк, 
як  мартаба барояд ва гавтои мар
дум (аз «Латоиф» ва ш урух).

ХАРАМГОХ махалсарой; ва ба 
маънии манкуха ва халила низ 
оранд; тасмиятулхол би исмилма- 
хал форсиён бар баъзе алфоз бо 
васфй маънии зарфият лафзи гох 
ва хона зиёда кунанд, чунонки: %а- 
рам гоу  ва мактабхона ва манзилгох  
ва б а зм го у  ва уарам саро  (аз «М ус
талахот») .

ХИРЗИ ЯМОНЙ адъияе чанд
аст, ки расулу ллох саллаллоху 
алайхи ва олихи ва саллама хазра
ти Алй каррамаллоху вачх.ахуро ба 
вакти сафари Яман талкин ва таъ- 
лим фармуда буданд.

ХАРОМЙ дузд  ва сорик ва
рахзан.

ХАРАКАТИ МАЗБУХЙ
киноя  а з  харакати андак ва бефо- 
ида.

18 Риёс-ул-лурот.
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ХАРАКОТИ НАФСОНЙ o l i >
харакотест, ки мучиби тахрики рух 
бошад, мисли разаб ва лаззат ва 
фарах ва хавф ва бекарории дил 
ва хузн ва рам ва хачолат ва та- 
саввурот ва тафаккурот.

ХАРОРАТИ FAPH3H i * »  ^ J y - 
ба  маънии гармии табъй ва гармии 
хилкй, ки аз харорати аслии рух 
дар бадан бошад ва он бухорест 
латиф, ки суъуд мекунад аз чавфи 
калб ва сорй мегардад дар уруки 
аъсоб.

ХАРОРАТИ FAPHBH
гармии райри табии, ки хилкй ва 
аслй набошад, чунончи гармй, ки аз 
мулокоти офтоб ба мизоч дарояд 
ва гармии даво ва гармии тааффун, 
ки дар бадан вокеъ ш авад Ва гар
мй, ки аз харакат пайдо шавад.

Х.АРИЙ (S y  ба маънии сазовор ва 
лоик (аз «М унтахаб» ва «Канз» ва 
«Латоиф» ва шурухи «Нисоб»).

ХАРФИ ЧАКУШЙ yiX - 4 у  сухани 
сахт ва нохамвор.

ХАРФИ КОЛАБЙ yJL» ^>у он чи 
аз касе бишнаванд ва бигуянд, бе 
фахми маънй ва идроки мазмун (аз 
«М усталахот») .,в

Фасли хои мухмала маъа 
зои муъчама

ХИЗБ «тО»- ба -маънии гурухи мардум 
(аз «М унтахаб» ва «Латоиф»),

ХАЗР У у  андоза кардан ралларо дар 
кишт ва меваро бар дарахтон (аз 
«С урох»),

ХАЗОЗ j l j »  сабусаи cap, ки ба хин
дй бапха гуянд (аз «Худуд-ул-ам- 
роз»),

ХАЗМ • г ' у  устуворй ва хушёрй (аз 
«Кашф» ва «Сурох» ва «М унтахаб» 
ва «Латоиф »); дар асл танги сутур 
бастан аст; ва мацозан  ба маънии 
устуворй ва огохй; ва баъзе мухак- 
кикин чунин навиштаанд, ки хазм 
андеша кардан аст дар окибат ва 
анчоми амри мавхум ва эхтироз ну- 
мудйн ба кадри имкон аз халал ва 
залали он.

ХИЗОМ (■!> танги сутур ва дастбан- 
ди тифл ба гахвора (аз «М унта
хаб»),

ХАЗИРОН j l j t y -  мохи нухум аз со
ли румиён ва он мутобики мохи 
хурдод бошад ва ба андак тафовут 
мутобики асарх аст.

ХАЗИН ,у.>  андухгин (аз «Муайид> 
ва «Кашф»),

ХУЗН//ХАЗАН о ' у  ба маънии ан
дух ; ва ба фатхи аввал ва касри 
сонй (яъне хазин)* рамгин (аз 
«Кашф» ва «М унтахаб» ва «Л ато
иф»),

ХУЗМА <*'у дастаи когаз ва  д аста»  
хушаи гандум, ба хинди онро гад- 
дй гуянд (ба ташдиди доли хиндй; 
аз шурухи «Нисоб» ва «М унта
хаб»),

ХИЗБУЛЛОХ <UIV >  иборат аз гу 
рухи сулахо.

Фасли хои мухмала маъа 
сини мухмала

ХУСНО (/-*■ нектар; ва ин муаннас» 
ахсан аст.

ХАСНО занн ча.мила.
ХУСНУЛМАОБ с г -  хубии 4 0 ir

бозгашт ва некуии бозгашт ва кур- 
би илохй.

ХУСНИ ТАЛАБ v 11 ц г -  талаб кар
дан чизеро аз касе ба киноёт ва  
ишороти покиза ба тавре ки кубхи 
суол зохир нашавад, чунончи суту- 
дани чизи касеро пеши моликаш.

ХАСАБ V*"- андоза ва шумори чизе; 
ва шараф ва бузургй аз молу чох 
ва дин; ва ба маънии мувофик; ва 
ин гохе бо лафзи насаб мустаъмал 
мешавад; ва ба фатхи аввал ва су 
куни сонй (яъне хасб)* шумурдан 
ва мувофик, ва мумосил ва мисл ва 
писанд шудан ва микдори чизе ва 
кофй ва баскунанда (аз «М унта
хаб» ва «Бахори Ачам» ва «К анз» 
ва «Латоиф»),

ХИСЕБ v i - * - имолаи  хисоб; ва ба 
фатхи аввал ва касри >син ва ёи 
маъруф (яъне хасиб)* бузургвор 
ва кофй ва ба маънии хисобку- 
н ан да ..

ХАСАН ОТ oU-s- накуихо; чамъи  ха- 
сана (аз «М уайид» ва «Кашф» ва 
«М адор»).



— 275 —

\ACAHИ САЙЁХ С1?-* сг-» номи ва-
лиюллох.

ХАСАН И САББОХ сЧ - цг-> номи 
подшохе, ки хеле пурфитрат буд, 
ки ба либоси фукаро аз умаро со- 
зиш карда калъаи Аламут ба т а 
сарруф дароварда; ва дар «М уста
лахот » навишта, ки Хасани Саббох 
номи музаввирест, ки тафсили мак- 
кории у дар кутуби таворих муфас- 
салан ва дар «Тазкираи Давлатшо- 
хй» мучмалан мастур аст.

ХАСАД заволи неъмати касе
хостан; ба лафзи б у р д а н  ва кардан  
ва доштан мустаъмал (аз «Бахори 
А чам »).

ХУСНИ МУК.АЙЯД CJ-* хусни 
махлукот аст, ки гохе маъдум ва 
гохе пайдо мешавад ва хаддеву ни- 
хояте дорад ба хилофи хусни Myi-  
лак, кн он номахсур аст.

ХУССОД ^1-» ба маънии хосидон; ва 
ин цамъи  хосид аст.

ХАСУД ъ - »  бадхох ва бисьёр хасад- 
кунанда (аз «М унтахаб» ва «М а
дор»); ва ба замматайн (яъне ху- 
суд)*  ч°мъи  хосид ва хам масдао 
аст ба маънии бад хостан; ва ба 
замми аввал ва сонй, ки ба маънии 
хосид шухрат дорад, галат аст (аз 
«Хиёбон»),

ХУСУР . у »  монда шудан ва фуру 
мондани биной аз дидани дур (аз 
«М унтахаб» ва «С урох»).

ХАСИР монда ва ранчашуда (аз 
«Латоиф »).

ХУСНИ ГУЛУСУЗ j j - j i f  сг-»ба маъ
нии хусни сабех, чи гулусуз киноя  
а з  чизе ки бисьёр ширин бошад, 
чаро ки ифроти ширинй гулуро ме- 
сузад; пас маънии хусни гулусуз 
хусни ширин бошад ва ширин му- 
кобили намакин аст; чун хусни си- 
ёхро хусни малех ва намакин гу 
янд, лихозо ба мукобилаи он хус
ни сабе\, яъне хусни сафедро хус
ни гулусуз гуфтанд, яъне хусни ши
рину ва дар «Чахор шарбат» хусни 
гулусуз-ро хусни дилчасп ва мат- 
буъ навишта.

ХАСИС бар вазни фаъил; ба
маънии овози нарм ва бонги оташ 
(аз «Латоиф»).

ХАССОС 1^1-» нек дарёбанда (аз 
«М унтахаб»),

ХИС(С) о-*  ба маънии дарёфтан ба 
яке аз хавоси хамса (аз «Кашф»).

ХУСНИ МАТЛАЪ е 'Ь  с)— байти 
дуввум  аз газал ва касида, ки баъ
ди матлаъ бошад.

ХУСНИ МУТЛАК о 11*' о - *  хусни 
боритаоло, ки адам у таназзул на- 
дорад.

ХАСУК d j s -  ба маънии хордор; ва 
мачозан  ба маънии зишт ва шарир 
аст (аз «Латоиф»).

ХИССИ МУШТАРАК О* КУВ- 
ватест, ки он кабул мекунад ча- 
меъи сувари махсусотро, ки мурта- 
сим ва манкуш мешаванд дар х а 
воси хамсаи зохира. Пас хисси 
муштарак ба манзалаи хавз аст ва 
панч хавоси зохирй мисоли панч 
нахр, ки об ба хавз мерасонаид ва 
махалли он дар чавфи пешонист.

ХАСАК м уарраби  хасак (ки ба
хои муъчама бошад) ва он тухмест 
хордор, ки ба давохо ба кор ояд, 
ба хиндй онро гукхру гуянд; ва 
хам ба маънии хорхои оханй, ки 
ба сурати хасак созанд ва дар май- 
дони чанг, ки гузаргохи фавчи душ 
ман бошад андозанд, то аспу пиё- 
даи_душман фигор гардад (аз «Ри
солаи муарработ» ва «Бахр-ул-ча
вохир» ва «М уайид» ва «М адор» ва 
«Бурхон»),

ХАСАНИ АБДОЛ Jl*>l ^  номи бу- 
зурге; ва номи шахре, ки дар он 
мазори он бузург вокеъ аст.

ХУСНУТТАЪЛИЛ и г*  он чи
шоир ё муншй исбот кунад сифати 
чизе ва иддио кунад барои субути 
он сифат сабабе ва иллате муно- 
сиб, магар дар хакикат сабаб ва 
иллати он набошад. Мисоли он дар 
форсй Амир Хусрав фармояд, байт:

Лола, ки ба дил гире?; шудаш дуд,
Аз о*и ман аст хасратолуд.

ХУСОМ |*1-» ба маънии шамшер (аз 
«М уайид» ва «Кашф» ва «Сурох» 
ва «М унтахаб» ва шурухи «Ни
соб»).

ХАСМ буридан ва катъ  кардан 
(аз «М унтахаб»),

ХАССОНИ АЧАМ с)1- »  лакаби 
Хоконй, чаро ки Хассон ибни Со
бит мадоехи расул саллаллоху
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алайхи ва олихи ва саллама баён 
карда, хамчунин Хоконй низ аксар 
мадху наъти он хазрат саллаллоху 
алайхи ва олихи ва саллама карда- 
аст, лихозо ба ин лакаб  мушарраф 
шуд.

ХАСАН хуб ва неку; ва биззам 
(яъне хусн)* некуй ва хубй; ва 
махосии чамъи  он; хусн дар инсон 
кин оя  а з  таносуби аъзост ё хушна- 
моии ранг; ва истеъмоли ин лафз 
бар чанд чост, чунончи: х,усни. ба -  
у о р  ва у у с н и  гулистон  ва з^усни 
маош  ва у у с н и  м аъ од  па %усни с у -  
л ук  ва %усни к,абул ва %усни хид- 
мат ва %усни с а ъ й  па хусни  занн  
ва %усни тадбир ва амсоли он (аз 
«Бахори Ачам»),

ХУСАИН тасгири х,асан аст.
Х.АСАН-БАСАН сr-i ба маънии 

бисьёр нек, чаро ки хасаи ба маъ
нии нек аст ва басан м уаккад  ва 
тобеън уст; ва лафзи басан алохи
да маънй надорад.

ХАССОН ба маънии бисьёр хуб; 
ва номи шоире маддохи расул сал
лаллоху алайхи ва олихи ва салла
ма, ки онро Хассон ибни Собити 
Ансори гуянд; ва ба каср ва тах- 
фиф (яъне хисон)* ба маънии ху- 
бон (аз «М унтахаб»),

ХУСБОН шумор кардан ва ан
доза кардан ва шуморахо, вохид ва 
чамъ хар ду омада; ва ба маънии 
азоб; ца билкаср (яъне хисбон)* 
пиндоштан (аз «С урох»).

ХИСОБ НАГИРИФТАН v 1—
муът'абар надоштан ва таваччух, 
накардан (аз «Бахори А чам»),

ХИСОБ АЗ КАСЕ БУРДАН ва БАР
ДОШТАН ва БАРГИРИФТАН
с J  J  О •>_>■! ц г*  j l
тарсидан аз у (аз «М усталахот»),

ХАСУВ j-=- он чи шурбо ва чуз он 
андак-андак нушанд (аз «М унта
хаб») . .

ХИСОБИЯ мансуб ба хисоб; ва 
баъзе гуфта, ки Хисоб тахаллуси 
шоирест, валлоху аълам биссавоб.

ХАСАНА «*-•■ некй ва нек (аз «М ун
тахаб») .

ХАСБУЛФАРМУДА»Ъ->Л галат 
аст, чаро ки алифу лом бар кали

маи форсй наёранд ва хасбуламр 
сахех (аз «М узил»).

ХУСНИ БИРИШТА сг-* ба маъ
нии сабзи тахгулгун, яъне малехе, 
ки аз тахи рангаш сурхй намоёч 
бошад (аз «Бахори А чам»); ва дар  
«Чахор шарбат» Мирзо Катил ба 
маънии хусне, ки батеъуззавол бо
шад; ва дар «Ш аръ-уш-шуаро» ба 
маънии хусни пухта ва намакин.

ХИССЙ у-®- мансуб ба яке аз хавоси 
хамсаи зохирй.

ХУСАИНЙ номи макоми суруд
(аз «Кашф») ва онро дар охири 
шаб сароянд.

ХАСБИ КАФО lsi- »  бас аст м ар а  
ва кофист маро; кафо (ба фатхи 
коф ва фатхи фо) сигаи мозист, 
дар асл кафонй буд, ба каринаи 
хасби ёи мутакаллим хазф карданд.

ХАСАН И y i - »  мансуб ба имом Ха
сан алайхиссалом (аз «Л убб-ул-ал- 
боб»).

Фасли хои мухмала маъа 
шини муъчама

ХАШО li»- он чи дар шикам ва сии» 
бошад аз дилу чигар ва сипурз ва 
гурда; ва ба маънии дил аксар мус
таъмал мешавад (аз «М унтахаб» 
ва шурухи «Нисоб» ва «Латоиф»),

ХИ 111 МАТ ба маънии дабдаба
ва бузургй; ва ба фатх (яъне хаш- 
мат)* хатост (аз «М узил» ва «Ш ам- 
ей » ) ; ва дар «М унтахаб» ва «Сурох» 
билкаср, ба маънии разаб ва шарм; 
ва ба фатхатайн (яъне хаш амат)* 
хидматгорон ва тобеъон; ва ба су
куни шин (яъне хаш мат)* низ ба 
ин маънй омада.

ХАШАРОТ o l j i -  чамъи  хашарат (к »  
ин низ ба фатхатайн аст) ба маъ
нии чонварони реза ва чонвароне, 
ки дар замин сурох карда хона со
занд, лихозо ба суи замин изофат 
карда хашаротуларз гуянд (аз 
«Кашф» ва «С урох»); мисли мор ва 
росу ва муш.

ХАШР j i »  барангехтан; ва мачозан  
ба- маънии киёмат; ва ба фатхатайн 
(яъне хаш ар)* ба маънии гурух ва 
анбух (аз «М адор» ва «Кашф» ва 
«Бахори А чам»),
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Х.АШИШ J~~*- ба маънии гиёхи 
хушк (аз «Кашф» ва «К анз»),

Х.ЛШОИШ гиёадои хушк.
Х.АШАМ f a  чокарон ва хидматго- 

рои, ки барои у газаб намоянд бар 
дигарон (аз «М унтахаб» ва «Кашф» 
ва «Сурох» ва «К ан з»).

XALUB j t f  ба маънии огандан; ва ба 
маънии он чи аз кисми пунба ва 
пашм дар лихоф ва болиш ва гай
ра пур кунанд; ва каломи зоид, ки 
дар адои матлаб вокеъ ш авад; ва 
ба маънии шутурони хурд (аз 
«М унтахаб»); ва дар шархи «Ни
соб» ба маънии шутури чавон.

Х.АШАФА ба маънии сари закар 
(аз «Бахр-ул-чавохир» ва «К анз»).

Х.УШОША андак чон, ки дар
мариз ва мачрух, монад ва онро ра- 
м ак низ гуянд (аз «М унтахаб» ва 
шурухи «Нисоб»).

Фасли хои мухмала маъа 
соди мухмала

Х.АСО 1-“»» сангрезахо; ва ин цамъи 
хасот аст, Ьа хазфи то (аз «Л ато
иф» ва «М унтахаб» ва «К ан з»); ва 
дар «Сурох» сангреза.

ХАСБО Ц-"- ба маънии сангреза (аз 
«М унтахаб» ва «Кашф»).

Х.АСАБ V*-"" хезум ва хар чи бад-он 
оташ афрухта шавад (аз «М унта
хаб» ва «С урох»).

ХАСОТ сангрезаи вохид; ва
хасо (ба хазфи то) цамъи  он.

ХАСОФАТ o iU >  ба маънии устуво- 
рии акл ва мутлак устуворй ва 
хушкй ва тангй (аз «М унтахаб» ва 
«Сурох» ва «К ан з»).

ХИСОНАТ оН-а». устуворй; ва бил
фатх (яъне хасонат)* пархезгорй; 
ва ба касри аввал ва зоди муъчама 
(яъне хизонат)* ба маънии доягй 
кардан ва бачаи гайрро шир додан 
(аз «Латоиф» ва «Канз» ва «М ун
тахаб») .

ХАСД//Х.АСАД дурудани зироат 
ва гиёхи хушк ва устувор кардан 
(аз «М унтахаб» ва гайра).

ХАСОД А*»- дурудани зироат ва гай
ра (аз «М унтахаб»).

ХИСОР j \m - ба маънии калъа ва 
ихота; ва номи шуъбае аз мусикй 
(аз «М унтахаб» ва «Бурхон» ва 
«Сироч»).17

ХАСР j**- гирд гирифтан чизеро ва 
ихота кардан (аз «М унтахаб»).

ХАСУР j j —  марде ки бо вучуди 
мардй ба зан майл накунад (аз 
«М унтахаб»),

ХАСИР л "  бар вазни факир; ба 
маънии буриёи хурмо (аз «Кашф» 
ва «Сурурй»),

ХИСАС и»-»» цамъи  хисса; ва ба 
фатхатайн (яъне хасас)*  давидан 
ва камму шудани cap (аз «Л ато
иф»),

ХАСХАСАЛХАК(К) и0*— сигаи 
мозй аз боби рубоъин музоаф, ба 
маънии зохир шудани хак.

ХИСРИМ (j**- гураи ангур (аз 
«М унтахаб»).18

ХИСН цг"- чои панох ва калъа; ва 
биззам (яъне хусн)* иффати зан 
(аз «М унтахаб»).

ХУСУН калъахо; ва ба фатхи
аввал ва замми сонй (яъне хасун)* 
марди пархезгор (аз «Латоиф»).

ХАСИН бар вазни матин; ба
маънии мухкам ва устувор (аз 
«Кашф» ва «Канз» ва «М ун тахаб»); 
ва дар шархи «Нисоб» ба маънии 
зиндон.

ХИСОН с>1" аспи нар ва неку, ки 
наели он нигох дошта ш авад (аз 
«М унтахаб» ва «К анз»).

ХАСИНА Aij-a»- ба маънии устувор ва 
мухкам .

ХАСБА//ХУСБА//ХАСАБА ч —  дона- 
хои сурх ва борик ва сузанда, ки 
бар бадан падид оянд, ба форси 
сурхча гуянд (аз «М унтахаб»),

Фасли хои мухмала маъа 
зоди муъчама

ХАЗРАТ O j i »  наздикй ва хузур ва 
даргох (аз «М унтахаб» ва «Бахори 
Ачам» ва «С урох»); ва ба маънии 
хознр шудан; ва калимаи таъзим 
барои асомии бузургон; шорехи фо- 
зил навишта, ки хазрат ба маънии 
хузур аст ва дар урф калимаи таъ-
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зим шуда, ки бар хамон шахе ит- 
лок кунанд аз рояти шухрат. Бар 
сомеъа гиронй надорад. Ва шорехе 
навишта, ки хазрат калимаест му- 
шъир бар азаматн мусаммо, ки пеш 
аз асмои аброр оранд; лутиён уму- 
ман истеъмол карда, ба асмои ило
хй хам истеъмол нумоянд.

ХАЗАРОТ o lj-i»- чамъи  хазрат; ки 
н о я  а з  бузургон ва махдумон, чаэо 
ки лафзи хазрат дар ин замой ба
рои таъзим мустаъмал мешавад.

ХАЗАР ба маънии хузур, ки зид- 
ди сафар бошад, яъне хонабошй ва 
ба шахр омадан аз сахро; ва м у
хаффафи Хазармут (Х азармавт), 
кн мулкест аз вилояти Яман (аз 
«Шархи Хоконй» ва «Латоиф»),

ХУЗЗОР .А-"- ба маънии хозирон; ва 
ин чамъи  хозир аст.

ХУЗУР масдар аст, ба маънии 
хозир шудан, нанизи  райбат; ва дар 
урф калимаи таъзим аст, балки бар 
зотп махдумон итлок кунанд, то 
лафзи райбат (аз «С урох»),

ХАЗОЧИР yrl-*» ба маънии кафтор, 
ки чонварест дарранда, ба хиндй 
хундар гуянд (биззам); ва лафзи 
хазочир гайри мунсариф аст, яъне 
ба коидаи нахвй бар он танвин ва 
чар намеояд, чаро ки манкул аст 
аз сираи мунтахоулчумуъ, чи дар 
асл хазочир чамъи  хизачр аст (ки

, ба касри аввал ва фатхи сонй бо
ш ад); ва хизачр ба маънии бузург- 
шикам аст. Чун кафтор бисьёр бу- 
зургшикам мебошад, лихозо бар во- 
хиди у итлоки чамъ карданд, то 
далолат кунад бар камоли бузург- 
шикамии у. Мунсариф онро гуянд, 
кн бар у танвин ва чар ояд. Ва 
райри мунсариф ба истилохи нах- 
виён он бошад, ки ба шарти буда
ни д у  сабаб ё як  сабаб, ки коим- 
макоми ду сабаб бошад, аз асбоби 
тисъаи манъи сарф бар у  танвин 
ва чар наёяд; дар холати рафъй 
бар харфи охираш замма ояд ва 
дар холати насбй ва чарй фатх; ва 
асбоби манъи сарф дар кутуби нах
вй ба тафеил мастур аст.

ХУЗУЗ давоест, ки онро ба хин
ди расаут гуянд (аз «Бахр-ул-чаво- 
хир» ва «М адор» ва «М унтахаб»),

ХАЗ(З) и»*- ба маънии тоза (аз шар
хи «Нисоб»),

ХАЗИЗ и » ;" - пасти ва нишеб (аз 
«М унтахаб» ва дигар кутуб ).

Фасли хои мухмала маъа 
той мухмала

ХАТАБ чуб ва хезум (аз «М ун
тахаб»),

ХАТБУК, ба маънии ошно ва
ёр навиштаанд; шояд ки дида бо
шанд.

ХАТИМ , бар вазни насим; ба 
маънии шикаста ва санги Каъба 
мобайни рукн ва Замзам ва девори 
беруни хонаи Каъба ба чониби 
магриб, ки дар он чо новдони Каъ
ба аст (аз «М унтахаб» ва «Л ато
иф»),

ХУТОМ с Чи- бар вазни гулом; ба 
маънии хурд шикасташуда; ва ба 
маънии резаи гиёхи хушк ва резаи 
хар чиз; ва киноя  а з  андаки моли 
дуньё (аз «М унтахаб» ва «Бахр-ул- 
чавохир» ва «Канз» ва «Кашф» ва 
«Латоиф »); ва дар «Хиёбон» на
вишта, ки хутом резаи кох ва м у
р о д  а з  он моли дуньёст. Чи моли 
дуньё ба мукобалаи дарачоти ухра- 
вй ё ба ивази инсон, ки ашрафул- 
махлукот аст, хукми резаи кох до
рад ба мукобалаи хирманхои гал 
ла; касоне ки ба ташдиди то (яъне 
хуттом)* хонанд, хатост.

ХУТАМА <•!»»■ оташи кавй ва ном* 
дузах (аз «М унтахаб»),

Фасли хои мухмала маъа 
зои муъчама

ХАЗОИР jJU »  чамъи  хазира.
ХАЗ(З) Ь» бахра ва насиб (аз «М ун

тахаб» ва «М адор» ва «Каш ф»); 
ва дар «Бахори Ачам» навишта, ки 
форсиён ба маънии хушй ва хурра- 
мй истеъмол кунанд.

ХАЗИРА ихотае, ки аз чубу най 
барои хайвонот созанд; ва ба маъ
нии ихотаи кабристон ва гунбади 
кабр мустаъмал (аз «М унтахаб» ва 
«М уайид»).

ХАЗИИ ба маънии сохибманзи- 
лат; ва номи аспи хаштум, ки дар 
«Нисоб» ба зарурати назм ба ма- 
халли хафтум вокеъ шуда (аз шар
хи «Нисоб»),
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Фасли хои мухмала маъа фо

Х.ИФЗУЛРАЙБ касеро дар
акиби у ба хуби ва неки ёд дош
тан.

Х,АФОДАТ//Х,ИФОДАТ O i l i .  хол
пурсидан ва шоди ошкор кардан ва 
мехрубони нумудан (аз «М унтахаб» 
ва райра).

Х.АФД хидмати шитоб нумудан; 
ва ба замми аввал ва касри фо ва 
фатхи доли мухмала (яъне хуфи- 
да) * сигаи мозии мачхул ба маъ
нии хидмат кардаш уда.

ХДФИР гури кандаш уда (аз
«М унтахаб»),

Х.АФР замин кандан (аз «М ун
тахаб »),

Х.АФС и**»- чамъ кардан ва орамидан 
ва бачаи шери дарранда ва номи 
имоми кироат, ки кироати у риво- 
чи тамом дорад ва ин шогирди 
Осими Куфист; ва Абухафс куния
ти хазрати Умар разияллоху анху 
(аз «М унтахаб»),

Х.ИФОЗ -i1-*» 'op ва хамийят ва му- 
рувват ва нигахбонй ва мувозабат 
кардан ва пархезгорй (аз «М унта
хаб» ва «Бахори А чам »); ва биз
зам ва ташдиди фо (яъне хуффоз)* 
ба маънии хофизон (аз «Латоиф»),

Х,АФ(Ф) Си- гирди чизе шудан ва 
пиростани ришу бурут ва хидмат 
ва мехрубонй кардан ва овоз кар
дани боли мурр дар паридан (аз 
«Латоиф» ва «М унтахаб»),

ХАФСА ч-ai» номи духтари хазрати 
Умар разияллоху анху, ки дар ни- 
кохи хазрати расулуллох саллалло
ху алайхи ва олихи ва саллама 
буд.

Х.УФРА ‘ у-*- сурох ва марок (аз «Ко
м ус»).

Х.АФЛА анбухй ва бисьёрй.
ХАФИЙ у*®- мехрубон.

Фасли хои мухмала маъа коф

Х,УКБ//Х,АКАБ v * »  хаштод сол; ва 
ба замматайн (яъне хукуб )*  руз- 
гор; ва ба фатхатайн (яъне ха- 
каб )*  тангй полони шутур (аз 
«М унтахаб» ва «Латоиф»),

ХАКОРАТ хори (аз «Сурох»
ва «М унтахаб» ва <<Кашф» ва «Хи
ёбон»); ва ба касри аввал, ки шух- 
рат дорад беасл аст.

ХИКД ба маънии кина ва инод 
(аз «М унтахаб» ва «Кашф»),

ХУККАБОЗ jU»*i»6a маънии бозигар; 
ва х укка  зарфе бошад бо сарпуш, 
ки андаруни он чанд табака бошад 
ва дар миёни хар лахза чизи дигар 
нумояд; ва хуккабоз мачозан  ба 
маънии айёр ва маккор (аз «Бур
хон» ва «М усталахот»).

ХАКИК ( собит ва сазовор ва ло- 
ик (аз «М унтахаб»). •

ХАК(К) о ”  собит ва сазовор ва во- 
чиб; ва ба маънии ростй ва росту 
дуруст; ва яке аз номхои у субхона- 
ху таоло (аз «М унтахаб»); ва дар 
муховараи форсиён ба маънии мур- 
дан низ омада; ва дар истеъмоли 
форсй ба маънии мазкур, ба тах 
фиф аксар омада (аз «М устала
хот»); ва биззам ва ташдид (яъне 
хукк)* чохак ва гуй, ки дар банд- 
гохи устухон бошад.

ХАКН боздоштан ва банд кар
дан чизеро аз хуруч (аз «К анз»).

ХУКБА V »  ба маънии муддати хаш
тод сол (аз «М унтахаб»).

ХУККА **»■ зарфе бошад аз чуб, ки 
дар он марворид ва чавохирот ва 
маъочин ва атр ва райра ниханд; 
ва билкаср ва ташдид (яъне хик- 
к а )*  шутурбачаи сесола, ки по дар 
чахорум гузошта бошад (аз «М ун
тахаб »); ва дар «Бахори Ачам» ва 
«М усталахот» навишта, ки х укка

, муродифи куттй, чунончи зщ щ а и  
лаъл  ва ц у щ а и  цавоуир  ва ц у щ а и  
маъчун\ ва дар Хиндустон калёнро 
низ гуянд, лекин дар каломи шуа- 
рои Эрон ва Турон бад-ин маънй 
дида нашуда. Магар Мирафзали 
Собит ва Мир Имомй дар шеъри 
худ овардаанд, Собит гуяд , байт;

Кашидй хукдаву дар оташи Еам
сухтн моро,

Мабодо з-оташи дудаш шавад
навхатти рух софат.

Зохиран дар муховараи хиндй бас
та бошад.
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Фасли хои мух,мала маъа 
кофи арабй

ХИКМАТ доной ва дурусткир-
дорй; ва номи илмест, ки дар он 
бахс карда ш авад ба ахволи ашьёи 
мавчудоти хоричия, чунонки хасг 
дар нафсуламр ба кадри токати ба- 
шарй ва он бар се гуна аст: табий 
ва риёзй ва илохй. Табий илмест, 
ки бахс карда шавад дар он аз 
умуре, ки дар тааккул  ва вучуди 
хоричй мухточ бошад ба суи мод- 
да, чунончи обу хаво ва дигар ач- 
соми басита ва мураккаба; ва ри
ёзй илмест, ки бахс карда ш авад 
дар он аз умуре, ки факат дар в у 
чуди хоричй мухточ ба суи модда 
бошад, чунончи микдор ва адади 
хос, ки мавчуд дар моддиёт асг, 
на мутлак адад, зеро ки баъзе аз 
мутлак адад (мутлакадад) мавчуд 
дар хорич бидуни модда аст, чу
нончи дар укули ашара; ва илохй 
илмест, ки бахс карда шавад дар 
он аз умуре, ки ба вучуди хоричй 
ва тааккул  хар д у  мухточ набошад 
ба суи модда, чунончи боритаоло 
ва укул ; ва бояд донист, ки баъзе 
мухаккикон чунин тафеил карда
анд, ки хикмат донистани чизхо бо 
шад, чунонки хает ва киём нуму
дан ба корхо чунонки бояд; пас 
хикмат мункасим мешавад ба ду  
кием: яке илмй ва дигаре амалй. 
Илмй тасаввури хакоики мавчудот 
бувад ва инро хикмати назарй низ 
гуянд; ва .ам алй  муморасати хара- 
кот ва музовалати саноот бошад ва 
инро хикмати амалй хонанд. Хик
мати назарй се кием аст: аввал ил
ми мобаъдаттабиат, дуввум  илми 
риёзи, севвум илми табий. Аммо 
усули илми мобаъдаттабиат д у  бо
шад: яке илми илохй ва дуввум 
илми фалсафаи уло ва фуруъи он 
чанд навъ аст, чун маърифати ну- 
бувват ва бахеи имомат ва ахволи 
маъод. Аммо усули риёзй чахор аст: 
илми хандаса ва илми адад ва ил
ми мусикй ва фуруъи он илми ма- 
нозир ва мароё ва илми чарри ас- 
кол. Аммо усули илми табий хашт 
сифат бошад: аввалан самоъи т а 
бий, сониян самоъи олам, солисан 
илми кавну фасод, робеъан осорч 
улвй, хомисан илми маъодин, соди- 
сан илми наботот, собеъан илми 
хайвонот, соминан илми нафс ва 
фуруъи он илми тиб ва илми ах-

коми нучум ва илми фалохат ва 
гайри он бошад. Аммо илми ман- 
тик гайр аз ин улум аст ва он олат 
аст барои таълими улум. Харчанд 
аз улуми хукамост, ки Арасту онро 
вазъ карда, лекин дохили хеч яке 
аз ин улум нест, магар дар тахти 
хикмати назарй дохил аст. Ва хик
мати амалй се кием аст; аввал тах- 
зибулахлок, дуввум  тадбири мано- 
зил, севвум сиёсати мудун.

ХУКМАНДОЗ тирандози ко-
мил, ки харгиз нишонаро хато на- 
кунад (аз «Сурурй»),

ХАК(К) ^  тарошидан ва дур кар
дан ва судан чизеро ба чизе (аз 
«К анз»),

ХАККОК хаккунанда; ва ба
маънии нигинасози мухркан; ва но
ми дардест, ки аз хоридани аъзо 
сузиш ба хам расад (аз шурухи 
«Нисоб»).

ХУКМ фармон додан ва донис- 
тан; ва ба истилохи мантикин м у
р о д  а з  исбот кардани амре, ки ко- 
илро сукут бар он сахех бошад; ва 
ба фатх (яъне! \ а к м ) *  боздоштан 
ва лигом дар дахани асп кардан; 
ва ба фатхатайн (яъне хакам )* 
миёнчй ва хукмкунанда ва довар 
ва тамизкунандаи некро аз бад; ва 
номи шахсест; ва ба касри аввал 
ва фатхи сонй (яъне хикам)* ба 
маънии хикматхо, дар ин сураг 
цамъи  хикмат аст (аз «М унтахаб»),

ХУККОМ ба маънии хокимон;
ва ин чамъи  хоким аст.

ХАКИМ (А -  доно ва росткор ва ху- 
дованди чамеъи улуми хикмат; ва 
аксоми улуми хикмат дар баёни 
лафзи хикмат мазкур шуд.

ХИКМАТУЛЪАЙНцг-И о*й-номи ки
тобе дар илми хикмат, мисли «Май- 
бузй» ва «С адр» аст.

ХИККА *£»■ хориш, ки гох-гох бар 
баъзе андомхо пайдо мешавад, на 
он хориш, ки мараз бошад (аз шу
рухи «Нисоб»).

ХИКМАТИ ЯМОН ИЯ ^ Ч ,  ^  ша
риата М ухаммадй саллаллоху алай
хи ва олихи ва саллама; чи ахли 
Ирок ва Форс М аккаро аз мутаал- 
ликоти мулки Яман шуморанд.

ХИКМАТИ МАДАНЙ
вонини интизоми шах,р; ва ба маъ-



— 281 —

нии шариати набавй, ки зухурй он 
аз Мадина аст.

ХИКМАТИ АМАЛЙ донис-
танн интизоми ахволи маош ва 
маъод ба вачхи комил; ва афроди 
он се аст: тахзибулахлок ва тадби- 
ри манозил ва сиёсати мудун.

ХУКМИ БАЕЗЙ {£* яке аз ас-
нофи хукми подшохист ва он аз 
хукми дафтарй муътабар бошад 
(аз «М усталахот»),

Фасли хои мухмала маъа лом

Х.АЛФО 1*1»- гиёхест, ки онро дух гу 
янд ва лух низ номанд, ки аз он 
бурьё бофанд (аз шурухи «Нисоб» 
ва «К ан з»); ва ба замми аввал ва 
фатхи лом (яъне хулафо)* савганд- 
хурандагон; ва ин цамъи  халиф 
аст.

ХАЛ ВО Ы » муаннаси  ахло, ба маъ
нии хар чизи ширин.

ХАЛ И Б шири тоза ва хом (аз 
«К анз»).

ХАЛБ//ХАЛАБ шир душидан;
ва ба фатхатайн (яъне Халаб)* но
ми шахрест дар Шом (аз «М унта
хаб» ва «Латонф»),

ХИЛЛАТ o U  ба маънни халол шу
дан ва кушодан.

ХАЛОВАТ ^  ширинй.

ХИЛТИЙТ o -U *  ангуза (аз шурухи 
«Нисоб» ва «М унтахаб»),

ХАЛЛОЧ, ба маънии касе ки
пунбаро аз пунбадона чудо кунад; 
ва лакаби Хусайн ибни Мансур, ки 
«аналхак» гуфта буд, чаро ки рузе 
пунбаи халлочеро ба андак дер ба 
каромати худ аз пунбадона чудо 
карда буд, ки халлоч аз он мута- 
хайир монд.

ХАЛЛУ АКД кушодану бас
тан.19

ХАЛВОИ БЕДУД киноя
а з  мевахои ширин, чаро ки аз гар- 
мии офтоб пухта мешаванд ва д у 
ди ин оташ ба он намерасад, ба 
хилофи халвой маъруфи маснуъй.

ХАЛВОИ ШАХИД ^  навъе
аз халвост.

ХИЛС палое ва гилеми ситабр; 
ва ба фатх ва ташдиди ломи мак
сур (яъне халлис)* ба маънии д а 
лер ва шучоъ (аз «М унтахаб» ва 
шурухи «Нисоб»),

ХАЛ КА БА ГУШ J 'A : киноя  а з  
гулом ва фармонбардор; чи дар ви
лоят маъмул аст, ки ба гуши гулом 
халка меандозанд аз тнло ё нукра 
(аз «Сироч»),

ХАЛЛОФ бисьёр савгандхор
(аз «Латоиф»),

ХАЛФ//ХИЛФ «лЬ- ба маънии сав- 
ганд хурдан; ва ба фатхатайн 
(яъне х,алаф)* гиёхе ки онро дух 
гуянд ва лух низ номанд (аз «М ун
тахаб» ва «К анз»),

ХАЛК 1>1г* гулуй ва ной ва му таро- 
шидан (аз «К анз»),

ХАЛЛОК 6 ^ »  ба маънии мутарош, 
яъне устура; ва ба маънии хаччоми 
урфй.

ХАЛАК *iU!" сиёхии сахт (аз «Мун
тахаб »); ва дар «Латоиф» биззам 
(яъне хулк)* ; холик сахт сиёх.

ХУЛ ОХИ Л ба маънии мехтар
ва сайиди кавм , яъне сардори кавм 
(аз «М унтахаб» ва ш урух).

х и л (л ) J»- равон шудан ва аз эх
ром берун омадан; ва ба фатх ва 
ташдиди лом (яъне халл)* ба маъ
нии кушодан ва фуруд омадан ва 
халол шудан; ва ба маънии равга- 
ни кунчид (аз «М унтахаб» ва «Су
рох»),

ХУЛ АЛ J 1»  цамъи  хулла, ки ба маъ
нии чома бошад (аз «М унтахаб»),

ХАЛЛОЛ J^*- бисьёркушояндаи ги- 
рех ва фурушандаи равгани кунчид 
(аз «М унтахаб»).

ХУЛУЛ J j 1»  фуруд омадан (аз 
«М унтахаб» ва «Каш ф »); ва ба ис
тилохи хикмат ихтисоси чизе ба чи
зе ба хайсияте бошад, ки ишорат ба 
яке айни ишорат ба дигаре бошад, 
чунончи савод ба чашм; ва ХУЛУЛ 
ду кием аст: сараёнй ва тараёнй. 
Хулули сараёнй он бувад, ки ачзои 
хол дар ачзои махал дарояд; ва 
хулули тараёнй он бувад, ки ачзои 
хол дар ачзои махал дарнаёяд, 
балки мачмуъ дар мачмуъ бошад; 
ва он чи хулул кунад, онро хол
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гуянд ва он чи дар он хулул кунад, 
онро махал номанд.

Х.ИЛМ |*1» охистагй нумудан дар 
укубати касе; ва ба зам ва ба зам 
матайн (яъне хулм ва хулум )*  хоб 
дидани болиг ва он чи дар хоб ди
да шавад (аз «М унтахаб»).

Х.УЛЛОМ бачаи бузу гуспанд ва 
барра; ва он чи дар мардум лафзи 
халвон барои маънии бачаи гус
панд машхур шуда, галат аст 
(аз «М унтахаб» ва «М уайид» ва 
«Бахр-ул-чавохир» ва «М адор» ва 
«Кашф»),

ХАЛИМ (•?*»■ бурдбор; ва дар истеъ- 
моли форсиён номн ошест маъруф 
(аз «Бахори А чам»),

ХАЛЛОНЙ КАРДАН e>V харф- 
хои сахти ба тасрех ё ба киноя 
гуфтан касеро (аз «М усталахот» ва 
«Чароги хидоят»),

ХАЛ ОЛ Й ХОСТАН c r - l j -  чун
касе мушрмф б а  марг ш авад, h c th f-  
фори хукук  аз дигарон ва бихил 
хостани у аз ёрон {аз «М устала
хот»),

ХУЛЛОН бачаи бузу гуспанд;
ва он чи дар урф лафзи халвон ба
рои маънии бачаи гуспанд машхур 
аст, галат (аз «М унтахаб» ва «М у
айид»).

ХАЛКА БАР ДАР ЗАДАН A *
c>Jj  киноя  а з  тафтиши хол ва т а 
лаби сохибхона.

ХУЛ В ширин (аз «К анз»).
ХАЛИЛА зани манкуха.
ХАЛ ФА «ib- як бор касам хурдан (аз 

шурухи «Нисоб»).
ХУЛБА тухмест зардранг, ки т а 

ран он мехуранд, ба хиндй митхй 
гуянд (аз «М унтахаб» ва гайри он).

ХАЛ AM А сари пистон (аз «М ун
тахаб») .

ХИЛБЯ//ХУЛБЯ ба маънии зе- 
вар; ва билкаср ба маънии хилъат 
ва сурат ва хилкат ва ороиш ва си-

- фати чизе (аз «М унтахаб» ва «Л а 
тоиф» ва «Кашф» ва «Сурох» ва 
«М уайид»),

ХУЛЛА 4U ба маънии бурди яманй 
ва чома ва изор ва ридо (аз «М ун
тахаб» ва «Сурох» ва «Латоиф» ва

«Сурурй»; ва билфатх ва ташдиди 
лом (яъне Халла)* номи шахр ва 
кабила ва номи мавзеъ ба Шом ва 
махалла; ва билкаср (яъне хилла 
ва Хила)* нбми манзил дар рохи 
М акка; ва ба маънии маком ва 
манзил ва мачлис (аз «М унтахаб» 
ва «Латоиф»),

ХАЛКА доираи мардум, ки ибо
рат аз мачлис аст.

ХАЛИМА номи дояи расул сал- 
лаллоху алайхи ва олихи ва сал
лама.

ХУЛ И И ба маънии зевархо, ки 
аз симу зар бошад; ва ин цамъи 
хилья аст (ки билкаср бошад); ва 
дар форсй ба тахфифи ё (яъне ху
ли)* низ мустаъмал мешавад (аз 
«М унтахаб»).

ХАЛВОИ MAF3H tflj*» навъе
аз халво, ки багоят сафед бошад 
ва дар он магзи пиставу бодом 
бисьёр меомезанд ва курсхо мебан- 
данд.

ХАЛВОИ МИКРОЗЙ i* l>
навъе аз халво, ки мевачот багоят 
борик тарошида дар он махлут ну
моянд.

ХАЛВОИ ПАШМЙ навъе
аз ширинй.

ХАЛ КАЧ Й ( j * * чалебй, ки ширинии 
маъруф аст (аз «Бурхон»),

Фасли хои мухмала маъа мим

ХАМРО Ij~- соли сахт ва зани сурх- 
ранг ва хар шайъи муаннас, ки 
сурхранг бошад (аз «М унтахаб»),

ХУМАЙРО Ijr»» racFupu  хамро; ва 
лакаби хазрати Оишаи сиддика ра- 
зияллоху анха (аз «М унтахаб» ва 
«Латоиф»),

ХУМАЙКО зани кучак, ки ах-
м ак бошад.

ХАМОЪ * 1 - гили сиёх ва лой (аз 
«М унтахаб»),

ХИМО у*»- ба маънии сабзазоре, ки 
барои чаронидани сутурон нигох 
дошта бошанд; ва ба замми аввал 
ва ташдиди мими мафтух (яъне 
хуммо)* ба маънии тапи гарм (аз 
«М унтахаб» ва «К анз»),
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ХУМУЗАТ o i j * »  турушй (аз «Кашф» 
ва «М унтахаб» ва «Канз» ва «С у
рох»).

Х.АМОКАТ oSU - беаклй (аз «М ун
тахаб» ва «Кашф»),

Х.УМРАТ сурхй; ва ба маънии
сифеди низ омада (аз «М унтахаб»).

ХАМОСАТ ki—U* далерй (аз «М унта
хаб»),

Х.УММАТ о*»- гармои сахт ва сиёхй 
(аз «М унтахаб»).

Х.ИМОЯТ нигахбонй.
Х.АМИЙЯТ ба маънии гайрат

ва нанг; ва ба касри аввал ва су 
куни мим ва фатхи тахтонй (яъне 
химят)* пархез фармудан ва хифо- 
зат ва нигох доштан (аз «М унта
хаб» ва «Сурох» ва «К анз»).

ХДМЪАТ гил ва лои сиёх; дар 
асл хдмоъ буд, хамзаро ба тон таъ 
нис бадал карданд; ва ба замми 
аввал ва тахфифи мим (яъне ху- 
мот)* химояткунандагон; ба ин 
маънй цамъи  хомй-ст; ва дар рас- 
мулхати арабй той ин лафз гирд 
менависанд, ба хар ду  маънии маз
кур (аз шурухи «Нисоб» ва «С у
рох» ва «К анз»),

Х.АМД I**» сутудан ва ситоиш (аз 
«М унтахаб»); ва ба истилохи хос 
баёнй кибриё ва чалол ва азамати 
хак еубхонаху таолоро гуянд; ва 
баъзе аз мухаккикин чунин навиш
таанд, ки \амд дар лугат сано кар
дан аст ба забон бар хубии ихтиё- 
рии касе барои таъзими вай, чунон
чи гуй: Зайд  х уш нави с  аст ва ки - 
тоб х уб  м ехонад ; ва дар истилох 
феъле, ки огохй дихад аз таъзими 
мунъим хох ба забон бошад, хох 
ба дил, хох ба даст. Ва мадх он 
аст, ки сано ба забон бошад дар 
хубии касе, ки он хубй ба ихтиёри 
у набошад, чунончи гуй : Зайд ка
моли у у с а й н  аст ва нихояти зехн. 
Ва назди баъзе хамд ва мадх му- 
тародифанд, ихтиёрй ва гайри их- 
тиёрй шарт нест.

ХАМОИД oJU* хубихо ва хислатхои 
ситуда.

Х.ИМЯР sy** кабилаест аз кабоили 
Банй Сабо ва Заххоки подшох аз 
он кабила будааст; ва мавзеъест 
дар биёбони Араб, ки гурги он чо

багоят дарранда ва хунрез бошад; 
ва ба фатхи аввал ва касри мим 
(яъне хамир)* цамъи  химор аст, ба 
маънии харон (аз «М унтахаб» ва 
«Шархи девони Хоконй» ва шурухи 
«Нисоб»),

ХИММИС и " »  нухуд; ва ба замми 
аввал ва ташдиди мими мафтуха 
(яъне хуммас)* низ омада (аз 
«М унтахаб» ва шурухи «Нисоб»),

ХУММОЗ и»1"- тараест туруш маза, 
ки онро ба форсй турша гуянд (аз 
шурухи «Нисоб» ва «М унтахаб»),

ХУМК//ХУМУК нодонй ва беак- 
ли (аз «М унтахаб» ва «Бахр-ул-ча
вохир» ва «Кашф»),

XAMMOJ1 J 1*»- бисьёр бардорандаи 
бор.

ХУМУЛ J j — давое, ки бар порча 
олуда дар дубур ё дар кубул ни
ханд; ва ин истилохи тиб аст; ва 
ба фатхи аввал (яъне хамул)* 
бисьёр бардорандаи бор ва мацозан  
ба маънии собир ва мутахаммил.

ХАМ Л бардоштан; ва ба маънии 
бори шикам ва боре, кн бар гардан 
бардоранд; ва билкаср (яъне химл)* 
боре, ки бар пушт ё бар cap ка 
шанд; ва ба маънии гунох; ва ба 
фатхатайн (яъне хамал)* ба маъ
нии барра ва номи бурчи аввал аз 
афлок (аз «М унтахаб» ва «С ихох»); 
ва он бурчи мазкур ба сурати ме- 
ши нар аст, сохиби ду шох, сари у 
ба тарафи магриб ва думи у ба т а 
рафи машрик ва пушт ба шимол 
ва по ба чануб ва мутаваччех шу- 
дааст ба суи пушти худ. Рузе ки 
офтоб дар ин бурч дохил шавад, 
хамон руз Навруз аст; ва шарафи 
офтоб дар ин бурч меш авад; ва 
муддати мондани офтобро дар ин 
бурч фарвардин гуянд ва ба хиндй 
такрибан байсакх бошад; ва дар 
вилоят ибтидои бахор аз ин мох 
аст ва дар Хиндустон ин мохи охи
ри бахор аст; ва лафзи хамл (бил
фатх)* ба маънии гумон бурдан ва 
киёс нумудан низ омада.

ХАМОИЛ даволи шамшер в а
он чи дар бар овезанд (аз «М унта
хаб» ва «Кашф») ; ва зохиран Куръ- 
они мачиди кучаки тактеъро ба ха
мин чихат хамоил гуянд, ки аз са- 
букй кобили он бошад, ки онро да;> 
бар тувон овехт; ва лафзи хамоил
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ба маънии хор низ меояд; ва сохи
би «Сурох» навишта, ки хамоил 
цамъи  химола аст (ки ба касри ав 
вал бошад) ба маънии даволи шам- 
шер, тамма каломуху, магар дар 
форсй ба маънии вохид мустаъмал 
мешавад.

ХАМИМ 1̂ *» ба маънии гарм ва оби 
гарм ва хешованд ва марди тапги- 
рифта (аз шурухи «Нисоб»).

ХИМОМ ft— ба маънии марг; ва ба 
фатх (яъне хамом)* ба маънии ка- 
бутарон ва кабутар ; ва ин лафз ба 
маънии чамъ ва вохид хар ду  ома
да; дар сурати чамъ будан чамъи  
хамома аст (аз шурухи «Нисоб» ва 
«М унтахаб»); ва хамоим низ чамъи  
он меояд; ва билфатх ва ташдиди 
мим (яъне хаммом)* гармоба, чаро 
ки гармкунаидаи абдон бошад (аз 
«Бахр-ул-чавохир» ва «Кашф» ва 
«Латоиф»),

ХАМОИМ чамъи  хамома, ки ба
маънии кабутар ва хар мурги тавк- 
дор аст, мисли фохта ва кумрй ва 
гайра.

ХАММОМИ ЗАНОН rU* ба ма-
чо з  чои пуршуру F3BF0 (аз «М ус- 
тал ахот»).

ХАМДОН dlo*» олати таносул (аз 
«М усталахот»),

ХАМДУН олати таносул; ва
баъзе навишта номи устод ва меъ- 
мор ва -баъзе номи иморате гуфта,

ХАМДУНА ■ C j ба маънии бузина 
(аз «М уайид» ва «Бурхон» ва «М а
дор»),

ХУМРА номи шакле аз шонздах 
ашколи рамл.

XAMAJ1A 41»»- бардорандагон; ин 
чамъи  хомил аст.

ХУМА *«► ба маънии захри каж дум  
(аз «М унтахаб» ва «Сурох» ва шу
рухи «Нисоб»),

ХАМЗА »>*■ номи амми расулуллох 
саллаллоху алайхи ва олихи ва 
саллама; ва номи пахлавоне; ва ги-

„ ёхест, ки онро тара ва тезак гуянд 
(аз «Сурох» ва «М унтахаб»),

ХАМОМА кабутари вохид ва
кумрй ва фохта ва хар мурги тавк- 
дор; ва харфи то дар охири ин 
лафз барон таънис нест, барои вах-

дат аст (аз «М унтахаб» ва «Канз» 
ва «Кашф» ва шурухи «Нисоб» ва 
«Бахр-ул-чавохир» ва «Зубдат-ул- 
фавоид»),

ХАММУВЙ i£у*- мансуб ба Хаммуя,
ки номи чадди уст (аз «Лубб-ул- 
албоб»),

ХУМРЙ \Sj ~- ба маънии сурх, ман
суб ба хумрат; дар холати илхоки 
ёи нисбат той масдарй хазф нумо
янд, чунончи аз сурат  — с у р й  ва 
аз фитрат — фитрй.

ХАМЛАГИРЙ киноя  а з  та-
хаммули хамлаи хариф.

Фасли хои мухмала маъа нун

ХИННО барги маъруф, ки аз он 
дасту по сурх кунанд; дар истеъ- 
моли форсй ба алиф ( I*»-) нави
санд ва ба тахфиф хонанд; ва дар 
«Сироч» навишта, ки хинно (бил
каср ва ташдид) барги маъруф ва 
низ хинной зин; пас ба хар ду  м аъ 
нй муш аддади билкаср аст ва ба 
тахфиф (яъне хино)* хам дуруст.20

ХАН ИЗ А*!»- бузголаи логари бирьён 
кардаш уда (аз «Латоиф»),

ХАНЧАР ба маънии халк ва гу 
лу (аз «Латоиф »); ва дар «М унта
хаб» хулкум .

ХАНАШ ба маънии мор (аз
шархи «Нисоб» ва «К ан з»).

ХАНУТ ■!>>=- хушбухои даромехта, ки 
барои мурда месозанд (аз «М унта
хаб» ва «К ан з»).

ХАННОТ AU.» гандумфуруш ва хуш- 
буфуруш (аз «М унтахаб»),

ХАНИФ рост дар дин; ва касе
ки аз ботил ба суи хак  моил бо
шад; ва он ки бар миллати Ибро- 
хим алайхиссалом бошад (аз «М ун
тахаб» ва «К ан з»),

ХАНАК кина ва  душманй ва
хашм гирифтан (аз шархи «Нисоб» 
ва «С урох»).

ХАНЧАРАИ РАЛТАК хуш-
хондагии суруд; ва навъе аз овоз, 
ки савтро ба халк галтонида баро
ранд, ба хиндй гиткарй гуянд.

ХАНАК коми дахан, ки ба хин
дй талу гуянд (аз «М унтахаб»),
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Х,АНЗАЛ//Х,ИНЗАЛ самари гн-
ёхест ба шакли харбуза, лекин к у 
чактар аз он, багоят талх бошад, 
ба хиндй пхарпахиндва номанд ва 
баъзе индраян гуянд (аз «М унта
хаб» ва «Латоиф»),

Х.АНИН орзумандй ва бисьёрии
гирья ва ба маънии нола; ва ба 
замми аввал ва фатхи нун (яъне 
Хунайн)* номи аллома аст, ки к у 
туби юнониро тарчама карда; ва 
номи мавзеъест миёни М аккаи м у
аззама ва Тоиф, ки дар он чо куф- 
фор бо хазрат саллаллоху алайхи 
ва олихи ва саллама чанг карда 
буданд; ва номи музадузе, ки аз 
ахли дониш буд; аъробй музаи Ху- 
найнро кимат карда нахарид, Ху- 
найн дар газаб шуд ва аз кучаи 
дигар рафта бар сари рохи аъробй 
як  музаро овехт ва пеш рафта м у
заи дигарро дар рохи вай андохт 
ва камин карда ба чое бинишаст, 
Аъробй музаи нахустинро диду 
гуфт: «агар  музаи дигар бо ин ме- 
буд мегирифтам». Чун пеш рафт 
музаи дигар дар рох уфтода ёфт. 
Аз шутур фуруд омад ва зонуи шу
тур бает ва барои гирифтани музаи 
аввал баргашт. Хунайн фурсат ёф
та шутурро даррабуд. Аъробй бо 
он ду музаи Хунайн ба хонаи худ 
баргашт.

ХАНЧАРАИ РАЛТОН ijxb* хо-
нандаи хушхон (аз «М усталахот»).

ХИННОИ САРИ НОХУН ^
о у й  киноя  а з  чизе, ки кариб ба 
завол бошад (аз «М усталахот»),

ХАННОН бахшоянда ва рахмат- 
кунанда; ва яке аз асмои илохй 
(аз «К анз»),

ХАННОНА навхакунанда; ва
номи сутун ва он чунон аст, ки су- 
туне аз чуб буд, ки он хазрат сал
лаллоху алайхи ва олихи ва салла
ма пуштро ба он такья карда хут- 
ба мехонданд. Чун минбар мукар
рар шуд ва бар минбар баромада 
хутба хонданд, аз он сутун нола 
баромад монанди тифле, ки аз мо
дар чудо шавад (аз «Латоиф»),

ХАНИЙЯ ^  ба маънии камоне ки 
ба тир андохтан овоз кунад (аз 
«М унтахаб»),

ХАН ЧАРА ба маънии халк ва
гулу; ва дар «М унтахаб» хулкум.

ХИНТА ба маънии гандум (аз 
«М унтахаб»),

Фасли хои мухмала маъа вов

ХАВБО Уу  ба маънии тани инсон 
(аз шархи «Нисоб» ва «Сурох» ва 
«К ан з»),

ХАВЗИ ТАРСО Ц*» и ° у  хавзе бо
шад, ки тарсоён барои шароб дар 
он ангур афшуранд.

ХАВРО »Ьу  ба маънии зани сафед- 
пуст, ки сиёхии чашми у  ва муи у 
багоят сиёх бошад.

ХУТ ^>у  мохй; ва номи бурчи ду- 
воздахум аз фалак, ки ба сурати 
мохист ва он хонаи Муштарист.

ХАВБАТ с * , у  гунох кардан (аз «С у
рох») .

ХАВОИЧ Е11 у  чамъи  х.очат, хило- 
фулкиёс. Асмаъй дар чавози ин ин
кор дорад. Истеъмоли чамъи соли- 
ми ин, ки х,очот аст, бехтар бошад: 
ва чамъи таксири хочат \оч аст, 
чунонки х , о м м  цамъи  хомма (аз 
«Сурох» ва «Авхом-ул-хавос»).

ХАВОЧ(Ч) & у  ба маънии хачку- 
нандагон (аз «М унтахаб»); ва ин 
цамъи  хочча аст, чунонки давоб 
цамъи  добба; ва хочча дар асл ча- 
моъаи хочча будааст. Мавсуфро 
хазф карда факат сифатро коим- 
макоми мавсуф сохта, цамъи  он х.а- 
вочч меоранд ва метавонад, ки 
цамъи  \очч бошад, ки сигаи исми 
фоил аст аз хачч, чунонки кавохил 
цамъи  кохил ва савохил цамъи  со- 
хил; ва хавочч дар асл г»-1у  буда
аст, чимро дар чим идгом карда- 
анд.

ХАВОФИР />1у ба маънии сумхои 
аспон; ва ин цамъи  хофира аст, ки 
ба маънии суми аспу хар бошад 
(аз «Кашф» ва «М унтахаб»).

ХАВР j y  бар вазни гавр; ба маънии 
нуксон (аз «С урох»); ва биззам 
(яъне хур )*  бар вазни нур, цамъи  
хавро (ки ба фатх аст) ба маънии 
зане, ки сафедии пуст ва чашми у  
нихоят сафед ва сиёхии чашм ва 
муи у багоят сиёх бошад ва маъ- 
шукахое, ки дар бихншт насиби 
муъминон хоханд шуд (аз «Кашф» 
ва «М адор»); бидон ки баъзе му-
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хаккикон навиштаанд, ки форсиён 
хур-ро ба маънии муфрад истеъмол 
кунанд, лихозо ба алифу нун чамъ 
карда хурон гуянд; ва хамин хол 
аст лафзи машоихон ва акобирон 
ва умароён, ки хар се лафз бидуни 
инзимоми алифу нун, ки аломати 
чамъи форсист цамъи  шайх ва ак- 
бар ва амир аст; ва ин холй аз 
ракокат нест. Муаллиф гуяд , ки 
чун хурон дар каломи сикот бисьёр 
мустаъмал шудааст, истеъмоли он 
чоиз, ба хилофи машоихон ва ако-

* бирон ва умароён, чаро ки инхо аз 
сикот масмуъ нест. Ва Хони Орзу 
навишта, ки баъзе аз асотиза лаф
зи арабиро, ки чамъ бошад, боз ба 
алифу \о чамъ кардаанд, чунонки 
Мир М ухаммадалии Соиб гуяд , 
мисраъ:

Зулфаш ба дастам медихад
сарриштаи омолхо...

пас агар ба алифу нун чамъи ара
биро чамъ кунанд, хамин хол до
рад.

Х А ВО Р jlj=- ансори Исо алайхисса
лом (аз «Шархи Хоконй»),

ХАВОС i/'lj'- цамъи  хосса (ки ба 
ташдиди сини мухмала аст); ва он 
кувватест, ки хис мекунад ва аксо- 
ми он даханд, панч зохирй ва панч 
ботинй. Он ки зохирианд аввали 
онхо куввати босира, ки аз он ид- 
роки аЛЬон ва ашкол карда меша
вад, дуввум  куввати сомеъа, ки аз 
он идроки асвот карда мешавад, 
севвум куввати шомма (ба мими 
м уш аддад), ки аз он идроки бухой 
хуш ва нохуш карда мешавад, ча
хорум хисси завк , ки он куввати 
зоика бошад, аз он идроки мазаи 
баъзе ашьё карда мешавад, панчум 
хисси ламе, ки он куввати ломиса 
бошад. Он дар хама аъзо мавчуд 
аст, аммо дар даст зиёда, хусусан 
дар чилди анмулаи саббоба. Ва ба 
ин хис дуруштй ва нарми ва сардию 
гармй ва монанди он дарёфта ме
ш авад. Ва ин хамаро хавоси хам- 
саи зохирй гуянд. Ва он панч ха-

" воси ботинй, ки бошад, хисси муш- 
тарак ва хаёл ва вахм ва хофиза 
ва мутасаррифа. Хисси муштарак 
кувватест дар мукаддами батни ав
вал аз бутуни салосаи дпмог. Ва он 
кабул кунад чамеъи суварро, ки 
муртасим аст дар хавоси хамсаи

зохира. Пас ин хавоси хамсаи зо- 
Хира ба манзилаи чавосис аст ин 
хисси муштаракро, ё ба масобаи 
анхори хамса, ки об ба хавз мера- 
сонад, лихозо инро хисси муштарак 
гуянд. Ва хаёл кувватест дар му- 
аххари батни аввал аз димог, ки 
нигох дорад сувари махсусаро баъ
ди гуюбат. Ва он хазинаи хисси 
муш тарак аст. Ва вахм кувватест 
дар охири батни авсат ва кори у 
он аст, ки чизхои дида ва нодида, 
рост ё дуруг накш менамояд, хох 
он чизхо дар олами сурат бошад, 
хох набошад, масалан агар хазор 
офтоб бар осмон таваххум  кунад, 
ва хол он ки якест, беш нест. Ва 
ин кувват дар хайвоноти гайри ин
сон ба чои куввати акл аст. Барра 
модари худро ба воситаи вахм ши- 
носад дар рама, бо вучуди он ки 
модараш дар сад гуспанд аст. Ва 
дигар нисбати душмании гург ва 
дустии сагро бад-ин кувват дарё- 
бад. Ва ин кувват тобеъи акл на- 
гардад, ба хилофи кувватхои дигар. 
Чунонки шахсе дар хонаи торик 
танхо бо мурда мучовир бошад, 
харчанд акл хукм кунад, ки мурда 
чамод аст, аз у таре набояд, ма-

(з — зоик,а, б — босира, ш — шомма, ал — 
аъсоби ломиса, хм — хисси муштарак, 
х — хаёл, с — сомеъа, м — мутасаррифа, 
в — вохима, х — хофиза).*



rap вохимаи васваса меандозад ва 
хоиф мекунад. В а хофиза кувватест 
дар аввали батни муаххари димог, 
нигох медорад хар чи аз хавоси зо- 
хира ва ботина бад-у расад. Ва му- 
тасаррифа кувватест дар аввали 
батни авсат ва кори ин таркиби 
баъзе сувар маъа баъзе маони. Ва 
ин кувватро ба эътибори истихдо- 
ми нафси нотика дар таркиби муд- 
ракоти худ мутафаккира гуянд ва 
ба эътибори истихдоми вахм дар 
таркиби мудракоти худ мухайила 
гуянд. Бндон ки мурод аз сувар, 
ки дар ин чо мазкур шуд он чиз 
аст, ки идроки он ба яке аз хаво
си зохирй мумкин бошад, чунончи 
л аззат 'в а  басар ва самъ ва шамм. 
Ва мурод аз маонй чизест, ки ид
роки он ба яке аз хавоси зохир 
мумкнн набошад, чунончи дустй ва 
душманй. Ва барои тасрех шакли 
раъси инсон маъа шакли димог, ки 
махрутист навишта мешавад.

Х.АВК dj*- сабзаест мисли сипаргам_, 
ки онро буюнг низ гуянд ва нозбу 
низ номанд (аз шурухи «Нисоб»); 
ва дар «Бурхон» ва «Канз» навиш
та, ки ранхонн кухист, ки онро 
бодруч номанд.

XABJ1 J y  бозгашт ва бозгардидан 
ва куввату  тувоной ва гирд гаштан 
ва ба маънии сол; ва ба фатхатайн 
(яъне хавал)* качбин шудан ва ах- 
вал шудан; ва ба касри аввал ва 
фатхи вов (яъне хивал)* баргаш- 
тан ва рафтан аз чое ба чое (аз 
«М унтахаб» ва «Латоиф» ва «С у
рох») .

Х.АВОСИЛ lM j»- мургест сафед, ки 
аксар бар канораи обхо нишинад 
ва чун хавсалаи нихоят калон до
рад, бар вохид итлоки чамъ кар
данд, чи дар хакикат хавосил чамъи. 
хавсала аст (аз «М унтахаб» ва 
«Сурурй» ва дигар кутуб ).

ХДВО М И Л cHj»- занони хомила.

Х.АВОРИЙЁН чамоъаи дусто-
ни Исо алайхиссалом; ва онхо го- 
зурон буданд ё сафедпуст буданд 
(аз «Латоиф»).

Х.УРИЕН мазид алайхи хурон;
чи гохе дар охири лафзи ХУР ёи зо
ида оранд, чунонки дар цамьён  ва 
уамьёнй  (аз «Чавохир-ул-хуруф»).

Х,УРУЛЪИН ба маънии з а 
нони сафедпусти фарохчашм; чи 
ХУР (биззам) чамъи  хавро-ст ва 
хавро (билфатх) ба' маънии зани 
сафедпуст, ки муи сараш ва сиёхии 
чашмаш багоят сиёх бошад ва са- 
федии пуст ва сафедии чашми у  ни
хоят сафед; ин (билкаср) чамъи  
айно ва лафзи айно (билфатх) ба 
маънии зани фарохчашм аст (аз 
«Тафсири Мадорик» ва «К анз»),

Х.АВСАЛА *Хлу ба маънии меъдаи 
MypF, ба хиндй пута гуянд; ба кас
ри сод ё сукуни сод (яъне хавсила 
ё хавсла)* хатост (аз «М уайид» ва 
«Бахори Ачам» ва «М адор» ва 
«Кашф» ва «Бурхон»),

ХАВЗ А мушобех ба хавз; хо
дар охир барои ташбех аст, ё он 
ки той вахдат аст, ки ба вакф хо 
шуда, ба маънии як  хавз, ё он ки 
зоид бошад.

ХУВОРА ‘ j l y  нони майдан сафед- 
ранг.

ХАВЗА ба маънии нохия ва ми
ёни мамлакат (аз «Кашф» ва «С у
рох» ва «М унтахаб» ва «К анз»),

ХАВОШЙ чамъи  хошия; ва ба
маънии хидматгорон низ меояд.

ХАВЕШЙ i/ i j -  имолаи  хавошй, ки 
Чамъи хошия аст.

ХАВОРИЙ i j J j* -  ба маънии гозур ва 
сафедпуст ва ёрони Исо алайхис
салом; ва ба маънии мутлак ёри- 
диханда мачоз  аст; ва ба замми ав 
вал ва дар охир алифи максура ба 
сурати ё (яъне хуворо)* нони са 
фед ва орди таоми сафед; ва ба 
ташдиди вов (яъне хувворо)* низ 
омада (аз «М унтахаб» ва «Л ато 
иф»),

ХАВОЛЙ ц Л у  ба маънии гирдо- 
гирди чизе; бидон ки ломи ин лафз- 
ро касра додан ва дар охир ёи 
маъруф хондан ба тасарруфи фор
сиён аст, зеро ки дар хакикат ха- 
воло (ба фатхи лом ва дар охир 
алифи максура ба сурати ё) аст. 
Ва дар истеъмоли ибороти арабй 
хамеша музоф бошад ба суи яке 
аз замоир. Дар ин холат алифи 
охираш ба таври алифи лафзи ало 
(и?-“ ) ба ёи тахтонй табдил ёбад, 
чунонки дар хадиси «Сахехи Бухо: 
рй»: «аллохумма хаволайно ва ло
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алайно» ва дар ин мисраъи «Бус- 
тон»: «хаволайта мин кулли фачча 
амикун» ломи хаволайта-ро маф- 
тух  бояд хонд ва максур хондан 
галат аст (аз «М узил» ва «Сурох» 
ва «Комус» ва «Бахори Ачам» ва 
гайра). Ва назди баъзе хаволо (ба 
фатхи лом ва дар охир ёи тахто
нй) сигаи тасния аст ба чихати 
такрир, ки ба замир музоф шуда 
нунаш сокит ш удааст; ва он чи 
баъзе гумон баранд, ки хаволй (ба 
касри лом) цамъи  хавлй-ст, чунон
ки ахолй ч^мъи ахл, ин киёс ха
тост, зеро ки дар лугат истеъмол 
шарт аст ва киёсро чандон дахл 
нест.

ХА В Е Л Я  имолаи  хаволй-ст, ки
ба тасарруфи форсиён ба касри лом 
ва ёи маъруф бошад; ва илло ха
воло дар хакикат ба фатхи лом аст 
ва ба маънии гирдогирди хар чиз; 
ва холо хоси исми ихотаи хар ча
хор девори хона мукаррар ва мус
таъмал ш удааст (мустафод аз «Б а
хори Ачам»),

Фасли хои мухмала маъа ёи тахтонй

ХА И СУМО ба маънии хар кучо 
(аз шархи «Нисоб»),

Х А Е  Ц» ба маънии шарм; ва ба маъ
нии борон ва фарохии сол; ва би
дуни хамза низ омада (аз «М унта
хаб» ва ш урух); ва дар «К анз» на
вишта, ки ба фатхи аввал ва дар 
охир хамза, ба маънии,шарм; ва ба 
фатхи аввал ва бидуни хамза, ба 
маънии борон.

ХАЙ ЗО  U*»- зане ки ба холати хайз 
бошад.

ХИ ЕТАТ оАЬ» нигахбонй ва эхтиёт; 
маъхуз аз хавт, ки ба маънии гирд 
овардан ва нигох доштан аст.

ХАЙ РА Т  бар як  хол мондан аз
тааччуб.

ХАИ СИ Й ЯТ ва ин масдарл
чаълист, мачозан  ба маънии вазъ 
ва услуб.

ХАЙ ЕТ  цамъи  хайят, ки ба маъ
нии мор аст; ва хаёт ба маънии 
кирмхои дароз низ омада; ин лафз’ 
дар «М аснавй» ба зарурати назм 
ба тахфиф омадааст; ва низ лафзи 
хаёт, ки ба маънии зиндагист мас

дар бошад аз сулосии мучарради 
лафифн макрун; дар асл хаяватун 
буд бар вазни галабатун, вови му- 
тахаррики мокаблаш мафтух; он 
вовро ба алиф бадал карданд хаёт 
шуд. Ва лафзи хаёт-ро дар рас- 
мулхати арабй ‘ j y  нависанд; алиф- 
ро ба шакли вов ва той фавкониро 
мудаввар нигоранд.

ХАЙ Д АР лл»» ба маънии асад ва ше
ри дарранда; ва лакаби хазрати 
амирулмуъминин Алй каррамалло- 
ху вачхаху (аз «Бахр-ул-чавохир»),

ХАИ Й И З у у  каронаи хар чиз; ва ба 
маънии макон (аз «М унтахаб» ва 
«С урох»); ва ба истилохи хукамо 
сатхаи ботинии чисми ховй, ки мум- 
моси сатхаи зохирии чисми мах- 
вист; ва ба касри аввал ва ёи тах 
тонии маъруф (яъне хез)* ба маъ
нии муханнас ва ба ин маънй фор
сист (аз «Бурхон»); ва дар «Сироч» 
навишта, ки хез, ки ба маънии му
ханнас аст^ ба хои хавваз сахех 
бошад, чаро ки дар форсй хои хут
тй намеояд.

ХАЙС-БАЙС c f i f  ДУ лафзанд, 
мачмуъ дар муховараи араб ба 
маънии чангу гавго ; лафзи аввал 
ба маънии як  су уфтодан аз рох; 
ва сонй ба маънии сахтй ва тангй 
(аз «М унтахаб»).

Х И ЕЗ  1>Ц»- чамъи  хавз.
Х А Й Ф  Ску зулму ситам ва чавр (аз 

«К анз» ва «Хиёбон»).
ХАЙ ЕЛ  Jl-» бисьёр хилакунанда ва 

маккор.
Х И Я Л  сЬ» чамъи  хила; ва билфатх 

(яъне хайл)* ба маънии тувоной 
(аз «М уйтахаб» ва «Латоиф»).

Х А Й ЗУ РРИ Ч О Л  гайбат
ва каломи бефоида (аз «Латоиф »).

Х А Й Ю Л О Л А М  г 11* ^  наботест да- 
вой, ки хамеша сабзу хуррам бо
шад (аз «Бахори Ачам»Ь

ХИ Н  &?■ вакт ва хангом ва рузи 
киёмат; ва ба фатх (яъне хайн)* 
халокй ва марг (аз «Сурох» ва 
«М унтахаб» ва «Кашф» ва «Л ато
иф»).

ХАЯВО Н  масдар аст; зинда бу
дан ва зиндагонй ва ба маънии 
чондор мачоз аст. Форсиён ба хар
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ду маънй бештар ба сукуни сонй 
(яъне хайвон)* истеъмол кунанд 
(аз «Бахори А чам »); ва дар хаво- 
шии баъзе кутуби мантик дида шу
да, ки хаявон биттахрик ба маънии 
хаёт аст; ва ба фатхи аввал ва су
куни сонй (яъне хайвон)* сифати 
мушаббах аст, чунонки сакрон .

ХИТОН деворхои хона; ва ин
цамъи  хоит аст (аз «К анз»),

ХИТОН цамъи  хут, ки ба маъ
нии мохист (аз «К анз»),

Х.АЙЗАБУН o s . j y  ба маънии зол, 
яъне зани пир (аз шархи «Нисоб» 
ва «К анз»),

ХАЙЯ Ч* ба маънии мор.

ХД Й К АРД А яъне ихотакарда
ва дар кайд оварда ва гирифтор- 
сохта; ва ин маънй аз маънии чамъ  
кардан ва фуру гирифтан мустаф од  
аст.

Х.ИРА br f  аксари шорехони «Нисоб» 
дар тахкики ин лафз очиз шуда на
виштаанд, ки зохиран кавме паси 
сарро ба форсй хира мегуфта бо
шанд; ва шорехе навишта, ки чира 
(ба чими форсист) ба маънии паси 
cap; ва ин забони кавмест аз било
ди Мовароуннахр. Ва дар «Бурхон» 
навишта, ки кафохир як  лафз аст 
ба маънии сурат ва руи неку; зохи
ран кавме хои хаввазро ба хои хут- 
тй бадал нумуда, дар охир хо зои
да карда бошанд. Ва ин назди фа-

Б О Б И ХО И

Фасли хои муъчама маъа алиф

ХО U- исми яке аз хуруфи тахаччй; 
ва нн харф ба чими арабй бадал 
шавад, чун исфонох  ва и споноц  — 
тараи маъруф; ва ба шини муъча
ма, чун афрохтан ва афроштан; ва 

:/ ба гайни муъчама, чун ситер ва си -  
тех, ба маънии чизи рост ва монан
ди найза ва сутун; ва ба коф, чун 
чахмох ва чак,мок,\ ва ба кофи ара
бй, чун хамон ва камон  ва хаманд 
ва каманд  ва харно  ва карно\ ва 
ба хои хавваз, чун хок  ва цок-, ва 
хои масдар ва мозй дар аксари ма- 
содир ба зои арабй бадал шавад, 
чунонки дар духтан ва рехтан ва

Кир муаллиф аз тавчехоти собнка 
вачех аст, валлоху аълам биссавоб.

ХИТА ба маънии девор гирди
чизе баровардан (аз «М унтахаб»); 
ва ба маънии чон ихота кардаш уда 
мустаъмал.

ХИЕСА даволе, ки тангй аспро
бад-он устувор кунанд (аз «М унта
хаб »); ва дар «М уайид» ба маънии 
Халкаи тангй асп.

ХАЙЛУЛА миёни ду чиз да
ромадан ва хоил шудан.

ХАЙВОНИ иборат аз гушт
хурдан; ва он чи аз хайвон пайдо 
шавад, мисли ширу чугрот ва ру
ган ва гайра; ва ин истилохи оми- 
лони афсунхон аст (аз «М устала
хот») .

ХУЯИ(Й) у - .  ба маънии шармгин 
(аз «Латоиф»).

ХАЙ(Й) и » ба маънии зинда ва но
ми хак таоло; ва ба маънии миёни 
дех; ва кабилае аз Араб; ва ба 
маънии чамъ кардан ва фуру ги
рифтан; ва исми феъл аст, ба маъ
нии биё; ва «хайя алассалот», яъне 
биё бар намоз (аз «М унтахаб» ва 
«Латоиф »); ва барои хама маонии 
мазкура дар форсй ба тахфифи ё 
(яъне хай)* низ меояд; ва дар 
«Канз» навишта, ки хайй (билфатх 
ва ташдид) чамъ кардан ва гирд 
фуру гирифтан; ва билфатх ва таш
дид ва фатхи ё (яъне хайя)* исми 
феъл аст, ба маънии биё.

М У Ъ Ч А М А

сухтан  ва тохтан ва бохтан ва сох -  
тан ва омухтан ва омехтан ва 
овехтан ва афрухтан ва андухтан 
ва бехтан ва пухтан ва пардохтан 
ва гурехтан  ва гудохтан  ва навох- 
тан; ва дар  шинохтан ба сини м ух
м ала ; ва дар  фурухтан, ба маънни 
байъ ба шини муъчама б адал  ша
вад; ва омехтан ва гусехтан  шоз 
аст (аз «Ч авохир-ул-хуруф »).

ХОРО ы -  санги сахт; ва номи навое 
аз мусикй; ва навъе аз чомаи аб- 
решумй, ки монанди суф мавчдор 
бошад (аз «Рашидй» ва «Кашф» ва 
«Бурхон» ва «Бахори Ачам» ва 
«М усталахот»).

19 Риёс-ул-лугот.
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ХОТУ НИ ЯГ МО 1»Ч cb 'l»  киноя  а з  
офтоб (аз «Бурхон» ва «Сироч»).

ХОТУ НИ АРАБ o > li Каъба (аз
«Бурхон»).

ХОИ Б v '11'  ба маънии ноумед ва 
маъюс ва бебахра (аз «М унтахаб» 
ва «М уайид» ва «М адор» ва 
«Кашф»),

ХОТИБ v '4,1** марди занхоханда ва 
хостгорикунанда ва шавхар ва до- 
мод.

ХОРИ АКРА Б киноя  а з
Миррнх, чаро ки бурчи Акраб хо
наи Миррих аст.

ХОКИ МУРАККАБ 'JU  м урод
аз  маволиди счлоса, ки наботот ва 
чамодот ва хайвонот бошад.

ХОК БАР ЛАБ d\J- касам хур
дан дар инкори амре (аз «Чахор 
шарбат» ва «М усталахот»).

ХОРБАСТ o - j jU  он чи аз хср гирди 
6 of ва зироат хисор созанд (аз
«Бурхон» ва «Сироч»).

ХОРИКИ ОДОТ o l i l*  муъчиза- 
хои анбиё ва кароматхои авлиё.

ХОРПУШТ o iJ jU  чоиварест мисли 
рубох, ки дар замин сурох карда 
мемонад ва бар пушту дум мисли 
дук  хорхо бошанд, ба хиндй сахй 
номанд.

ХОССИЙЯТ табиат ва хуй ва
асар; ва дар муховараи форсй ба 
тахфифи сод ва ташдиди тахтонй, 
балки ба тахфифи хар ду (яъне 
хосият)* дуруст ва сахех аст.

ХОТ OU гилевоз.
ХОЧ чалипо ва салиби насоро 

(аз «Бурхон»).
ХОД •>1» ба маънии гилевоз (аз «Л а 

тоиф» ва «Сироч» ва «Бурхон»),

ХОВАНД мухаффафи худованд
(аз «Бурхон»); ва дар «Сироч» на
вишта, ки хо мухаффафи хона ва 
ванд ба маънии сохиб, лекин хо- 
ванд ба маънии мутлаки сохиб 

„ мустаъмал аст.

ХОЛИ ЗИЕД он чи дар ахи-
ри бозии нард харифи голибро аз 
аъдоди матлуб зоид уфтад, яъне ин 
касро барои бурдани бозй чахор 
адад  матлуб аст ва бар каъбатанн

шаш хол зохир шуданд, аз он чум
ла чахор хонаро ба мухра гирифта 
д у  адади зоидро фуру гузошт. Пас 
ин ду  адади фуру гузошташударо, 
ки аз хочат зоид буданд, холи зиёд 
гуянд; ва дар «Сироч-ул-лугот» на
вишта, ки зиёд номи яке аз бози- 
хои нард аст, маъхуз аз маънии 
лафзи арабй, чаро ки дар бозии 
мазкур дар хар накш як хол зоида 
кардаанд ва онро холи зиёд гуянд.

ХОРБАНД он чи хору чуб гир
ди богу кишт ниханд барои мухо- 
фазат.

ХОЛ ИД човидон ва хамеша; ва 
номи марде, ки нихоят карим буд 
(аз «Шархи девони Хоконй»),

ХОНАИ ХУРШЕД fcU бурчи
Асад.

ХОБУР jyS*  номи мавзеъест аз Тур- 
кистон.

ХОР-ХОР тараддуд  ва тафак-
кур ва андешаи табиат барои амри 
маргуб ва гайри маргуб (аз «Б ур
хон» ва «Бахори А чам»),

ХОРИ ШУТУР j* -  .А» номи гиёхест 
хордор, ки шутур онро ба рагбати 
тамом хурад, онро уштурхор низ 
гуянд (аз «Чахонгирй»).

ХОНАГИР jJV H i номи бозии чахо
рум аз чумлаи хафт бозии нард; ва 
он хафт ин аст: форид ва зиёд ва 
ситора ва хонагир ва тавил ва ха- 
зорон ва мансуба (аз «Бурхон» ва 
«Раш идй»),

ХОНАИ ТИР у ?  хонаи Уторнд, 
ки бурчи Чавзост; ва он аз буручи 
бодист.

ХОВАР j j U- ба маънии машрик; ва 
ба маънии магриб низ меояд (аз 
«М уайид» ва «Сироч» ва «Бахори 
А чам »); ва баъзе гуянд, ки дар асл 
хорвар буд, чаро ки хор ба маънии 
мохи шаби чахордахум аст, ки ба 
арабй бадр хонанд. Чун зухури 
бадр аз машрик мебошад, лихозо 
рои мухмалаи аввалро ба чихати 
тахфиф хазф карда, машрикро хо
вар номанд.

ХОСИР j-U- касе ки дар моли у  зиёи 
вокеъ шавад ва касе ки нуксони 
худ кунад.

ХОТ ИР jAU- он чи дар дил гузарад 
ва дилро низ гуянд, чаро ки дар
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урф дил сохиби хатара аст (аз 
«М унтахаб» ва «Бахори Ачам» ва 
«Хиёбон»), ,

ХОКИ НИГАРГИР Л »  замине
ки дилро аз он чо баромадан нади- 
хад (аз «М усталахот»),

ХОК ХУРДАН И ТИР j** о ч у  ^
бар замин уфтодан ва бар хадаф 
нарасндани тир (аз «М усталахот»),

ХОНАДОР ,.Ы;и- ба маънии молики 
хона; ва ба маънии мардуми хона 
ва посбони хона (аз «М устала
хот»),

ХОКСОР jLS[±- монанди хок; ва ма
чозан  ба маънии залил ва хор; ва 
гохе итлоки ин лафз ба маънии га- 
риб ва фонй кунанд ба сабили
мадх (аз «Бурхон» ва «Хиёбон»),

ХОЛИЮССАЙР j r ~ll yJU  ба истило
хи муначчимон Камарро холиюс- 
сайр вакте гуянд, ки назари хеч 
кавкаб  ба у набошад ва хар гох 
хаёти хайвоне маслуб гардад хеч 
кавкабро бо толеъи у назари саъд 
ё нахс набошад (аз шурухи «Касо- 
иди Хоконй»),

ХОМСУЗ чизе ки аз боло сух-
та гардад ва аз андарун хом бо
шад (аз «Бахори А чам»),

ХОЯРЕЗ нонхурише, ки аз
байзаи мург созанд ва онро хогина 
гуянд (аз «Сироч»),

ХОКАНДОЗ jlcb lJU  хар гох ки чизи 
касе гум шавад, аз хама ашхоси 
мазнун дар чое хок бияндозанд, то 
дузд чизи гумшударо дар хок пин
хон карда бияндозад, то дузд рас- 
во нашавад (аз «М усталахот»),

ХОНАРАС он мева, ки онро
хом аз шох чудо карда дар хона 
пухта ва расида карда бошанд.

ХОМУШ ба маънии хомушй
низ меояд; ва хамчунон лафзи мех
мон ба маънии мехмонй ва хамчу
нин лафзи миёнчй ба маънии миён- 
чигарй (аз «Чароги хидоят»).

ХОШ модари зан ва модари
шавхар (аз «Раш идй»).

ХОНАБАДУШ мусофир ва
факири бетааллук ва ринди бехо- 
нумон ва мардуми бекайдн паре- 
шонхол (аз «Бахори Ачам» ва гай- 
р а).

ХОМРИШ беакл ва масхара
(аз «Латоиф»),

ХОФИЗ фуруандозанда ва хара
кати касрадиханда; ва номест аз 
номхби хак  таоло ва маънии он 
хоркунандаи чабборон (аз «М унта
хаб »),

ХОЗЕЪ g -U  фуруандозанда ва фу- 
рутанй ва тавозуъкунанда,

х о ш е ъ  очизи ва фурутанику- 
нанда.

ХОТИФ ба маънии рубоянда;
ва дар сифати барк хотиф аз он 
вокеъ шавад, ки биноии мардум ме- 
рубояд (аз «Бахр-ул-чавохир» ва 
«К анз»),

ХОРИК 6->1» аз хам даранда ва по- 
ракунанда; ва мачозан  ба маънии 
каромати валй, чаро кн он низ 
одатро пора мекунад.

ХОНИК o '1»- хафакунандаи гулу.
ХОЯСК митракаи охангарон ва

заргарон, ки ба хинди хатхаура гу 
янд (аз «Раш идй»); ва дар «Б ур
хон» ва «Сироч» ба касри севвум, 
ки ёи тахтонист (яъне хойиск)*,

ХОЛ J l »  бузургй ва фарханг ва та 
каббур; ва ба маънии бародари мо
дар, ки ба хиндй мамун гуянд; ва 
нуктаи сиёх, ки бар андоми мардум 
бошад; ва ин лафз ба хама маонп 
арабист. Ва мачозан  дар истеъмо
ли форсй ба маънии обила ва таб- 
хола низ омада (аз «Сурурй» ва 
«Латоиф» ва «М унтахаб» ва шархи 
«Нисоб» ва «К анз»),

ХОМИЛ гумном ва фурумоя (аз 
«Латоиф»),

ХОТИМ//ХОТАМ r: u  ангуштари; м а
гар мухтори фусахои Ачам ба фатх 
(аз «М адор» ва «Кашф» ва «С у
рох» ва «Бахори А чам»); ва яке аз 
сикот дар таълифи худ навишта, 
ки хотам (ба фатхи той фавконй) 
мухр ва ангуштарй ва чуз он ки 
бад-он мухр кунанд, чи афъал (ба 
фатхи айн)_, ба маънии мо яфъал 
мустаъмал ш авад; ва мисли алъо- 
ламу мо яълам бихиссонеъ, пас хо
там ба маънии мо яхтам бихи бо
шад ва он ангуштарист.

ХОМ (I* чарми даббогатнокарда; ва 
ба маънии холис ва шароби мукат-
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тар (аз «Рашидй» ва «Кашф» ва 
«Бурхон» ва «Латоиф »); ва дар 
«Бахори Ачам» навишта, ки хом 
м у д обили  пухта ва пусти даббогат- 
нокарда ва ба маънии холис, чун 
ан бари  хом ва сими хом ва б о д а й  
хом\ ва ба маънии беасл низ мео
яд, чун кори  хом ва хаёли хом ва 
с а в д о и  хом.

ХОРИМ f jl»  шигофандаи парраи би
нй ва буррандаи бинй; ва мацозан  
ба маънии муфсид ва шарир омада.

ХОНАИ ШАШУМ r - i  ^1» киноя  а з  
бурчи Сунбула; ва хам ба маънии 
бурче, ки аз бурчи толеъ шашум 
уфтад ва он хонаи беморй ва хав- 
фу хатар аст назди муначчимин.

ХОФИК.АЙН машрик ва маг-
ркб (аз «М адор» ва «Кашф» ва 
«Латоиф» ва «К анз»).

ХОТУН J j j l »  дар туркй аз алкоби за- 
нони кибор аст, магар цамъи  ин 
лафз ба тасарруфи форсиёни ара- 
бидон хавотин омада, ба таври фа- 
ромин (аз «М адор» ва «Бахори 
Ачам» ва луготи туркй).

ХОН лакаби подшохони Туркис- 
тон ва Хато; ва ба маънии раис ва 
амир (аз «Рашидй» ва «Бурхон» ва 
«Кашф» ва «Латоиф» ва «Чахон
гирй» ва «М уайид» ва луготи тур
к й ); ва дар «Сироч» навишта, ки 
хон лакаби салотини Туркистон аст. 
Д ар Эрон низ дохили асмои умаро 
ва салотин меш авад; ва ба маънии 
хона ва корвонсарой низ омада.

ХОН У МОН хон мухаффафи
хона ва мон ба маънин рахт (аз 
«Бахори Ачам» ва манкул аз «Ша- 
рафнома»),

ХОНА БАР ХУРУС БОЗ КАРДАН
cPjS'jb ^  киноя а з  хароб
кардани хона (аз «Чароги хидо
ят » ) .

ХОЯИ РУЛОМОН c>Wli Я,и навъе аз 
ангур (аз «Чахор шарбат» ва «М ус
талахот»).

ХОТИРНИШОН и > '-4 ^  дар маънин 
ин лафз тааммул аст; ва маънии 
ни нишонандаи хотир бошад ва на 
муносиб наменумояд, магар ба чо- 
яш хотирнишин мустаъмал шавад. 
Бидон ки агар нишон ба маънии 
аломат ва ракам ирода кунанд, 
маънии нишони хотир ба маънии

манкуши хотир бошад, ё он ки он 
чи дар_замир хутур кунад онро хо
тир гуянд. Агар хотирнишон ба 
маънии нишонандаи хатарот ва та- 
факкурот гуянд, дуруст шавад. Чи 
гохе ба сабаби адами дарёфти чи
зе тараддуд бошад, чун аз хаки- 
каташ  огох шавад, он огохи нишо
нандаи тараддуд ва изтироб мегар- 
дад.

ХОЗИН cJjk» хизоначй ва нигахбони 
хизона (аз «Латоиф »),

ХОКОН подшохи бузург (аз
луготи туркй); дар кадим лакаби 
подшохони Чин ва Туркистон буд; 
ва холо бар хар подшох итлок к у 
нанд.

ХОВАРОН cJ'jjt» ба маънии ховар; 
алифу нун зоид аст; ва ховар маш- 
рикро гуянд. Ва дар «Рашидй» мас- 
тур аст, ки номи вилоятест ба суи 
машрик аз Эрон. Ва дар «Сироч- 
ул-лугот» вилоятест аз Хуросон.

ХОНАОБОДОН jUl/W U киноя а з  
шахси беаидеша дар корхо (аз «Ч а
хор ш арбат»).

ХОКИ РАЙХОН он чи дар
суфол хок пур карда райхон ва 
сабза мекоранд (аз шархи Сайфул- 
лохи Ахмадободй ва Хони Орзу).

ХОКМОЛ КАРДАН бар
замин овардан пахлавонро (аз «Ч а
хор ш арбат»),

ХОИН с»11* ба маънии хиёнаткунан- 
да ва дагалбоз.

ХОК ДОН Чое ки бар он хоку
хошок андозанд (аз «Бурхон»),

ХОР ИКОН номи дехест назди-
ки Бистом (аз «Латоиф»).

ХОНАКАН хона вайронкунан-
да ва нохалаф (аз «Латоиф» ва 
«Бахори А чам»).

ХОРЧИН он чи барои мухо-
физати гирди богу зироат ва дево- 
ри хона аз хору чуб банд созанд 
барои адами духули мардумн гайр 
ва хайвоноти музия.

ХОМА ЗАДАН cPj ба маънии ка- 
ламро кат задан.

ХОР ДАР РОХ НИХОДАН j l i
»Ij  кори мушкил пеш ниходан 

(аз «М усталахот»),
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ХОКИ ФАРОМУШОН cA-ij-'y ^  ки
н о я  а з  кабр (аз «М усталахот»).

ХОРИЧ ЗАДАН яъне зари
калбро хорич аз доруззарб сикка 
задан (аз «М усталахот»),

ХОНА КАРДАНИ КАМОН
с)1*5" кач шудани гушахои камон аз 
вазъи аслии худ (аз «М усталахот»).

ХОЯ НИХОДАН cpte 4.U байза до- 
дани мург; ва кардани коре, ки 
нанг бор орад; ва ба маънии тар- 
сндан низ омада (аз «М устала
хот»),

ХОЛУ j ib -  арабист; ва дар ин лафз 
вов зоид аст барои тахсини кали
ма; ва дар лурат ба маънии баро
дари модар аст; ва дар ин заадон 
ба маънии шавхари хола шухрати 
тамом гирифта.

ХОКДОНИ ДЕВ cjlofU киноя  аз  
дуньё.

ХОЗАНА хохари зан; чи хо м у
хаффафи хохар аст (аз «Рашидй» 
ва «Бурхон» ва «Сироч» ва «Кашф» 
ва «Чахонгирй»).

ХОГИНА нонхуриши маъруф;
чи хог (ба к’офи форсй) ба маънии 
байзаи M y p F  аст (аз «Бурхон»),

ХОРА ба маънии санги сахт ва 
навъе аз кумош ва он дар нури оф
тоб пора-пора шавад, чунончи ка- 
тон дар махтоб (аз «Чароги хидо
ят» ва «Сироч-ул-лугот»),

ХОЗА » jl»  гили сиришта ва гилоба, 
кн бар девор моланд (аз «Бурхон» 
ва «Сурурй»),

ХОЛ ИЯ ба маънии гузаш та ва
кадим.

ХОСИРА тихигох ва камар.
ХОНАКОХ макони будапч ма- 

шоих ва дарвешон; м уарраби  хо- 
нагох, мураккаб аз хона ва гох аз 
олами м анзилгоу  ва мацлисгоу ,  
форсиён ба сукуни нун низ нстеъ- 
мол кунанд (аз «Бахори Ачам»),

ХОНАВОДА хонадон; хон м у
хаффафи хона ва вода ба маънии 
бино ва асл (аз «Бурхон»),

ХОША *^1» ба маънии хошок.
ХОКРУБА гарду хошок, ки

аз руфтани сахн ва чо пайдо ме
ояд.

ХОКИ АН ГЕХТА ^  м ур о д  а з
кураи Замин.

ХОКИ ФИРУЗА » j jл?  *dU- он чи фи
руза аз кон дуруст ва бузург ба- 
рояд, нигинаи ангуштарй ва гайра 
созанд; ва он чи резаи борик баро- 
яд, онро хоки фируза гуянд (аз 
«Чароги хидоят» ва «Бахори 
Ачам»),

ХОКИ МУРДА замине, ки
рустани дар он набошад (аз «М ус
талахот») .

ХОЯ ■Ч1*- байзаи мургон ва байзаи 
мардон. ва байзаи дигар чахорпоёни 
нар.

ХОССА васфе бошад, ки ёфта 
нашавад магар дар як  шайъ, мис
ли зехк ба инсон, ки дар дигар 
хайвонот ёфта намешавад; ва ба 
тахфифи сод ва хои нисбат (яъне 
хос)* дар истеъмоли форсиён ба 
маънии чизи бехтар, ки лоики мар
думи хос ва умаро бошад; ва ба 
хамин чихат номи навъе аз чомаи 
сифед ва таоме, ки барои умдагон 
пазанд.

ХОЛИСА А*Л»- хоса ва наёмехта ба 
чизе; ва ба истилох замин ва мул
ки подшохи, ки ба Чогири касе на
бошад, маънии лугс.вй (аз «М ун
тахаб »),

ХОНАХОХ чун мусофир дар
шахр ворид шавад, бо-хар ки дар 
собикае маърифат дошта бошад, ба 
хонааш дарояд. Сохиби он хона хо- 
нахох аст (аз «М усталахот»),

ХОССАГЙ мукарраб ва мусо-
хиби подшох ва рисоладори фавч 
ва хазйнадор; ва канизе, ки барои 
мубошарат ва муошарат бошад; ва 
хар чизи нафис ва гариб (аз «Б ур
хон» ва «Бахори Ачам»).

ХОКШЙ 1 ^ 1 »  номи даво, ки ба но
ми хубхалон шухрат дорад.

ХОНЙ хавзи кучак (аз «Си
роч»); ва дар «М усталахот» навиш
та, ки хонй кисмест аз зари маску- 
ки роич дар Турон.

ХОНАИ МОХЙ Ч »  киноя а з  об.

ХОРИНОХАНГЙу^Т EjU берун шу
дани нагма аз парда ва аз бахру 
кавоиди худ.



ХОМДАСТЙ нотачрибакорй
ва мол бемасриф харч кардан (аз 
«М усталахот»),

ХОТИМБАНДЙ ва ХОТИМКОРЙ
j  он ки аз оч ва

устухони шутур ва чуб ва райра 
гулхо ва нукуш бар баъзе чизхо 
канда васл нумоянд (аз «Бахори 
А чам »).

ХОТИ (jiU- касе ки ба иродаи худ 
хато кунад; ва мухтй касе ки иро
даи савоб кунад ва бекасд хато аз 
у зохир гардад (аз «С урох»).

Фасли хои муъчама маъа 
бои муваххада

ХАБОЪ пинхон кардан ва пуши- 
дагй ва борон ва гиёх; ва билкаср 
ва дар охир хамзаи мамдуда (яъне 
хибоъ)* ба маънии хайма (аз «М ун
тахаб»),

ХАБОЕ bUi хаймахо ва пушидаги- 
хои хар чиз.

ХАБ(Б) v 1** мавч задани дарьё; ва 
маккор ва хилагар ва далер; ва ба 
каср (яъне хибб)* фиреб додан (аз 
«М унтахаб» ва «Латоиф»).

ХАБ-ХАБ овози буса (аз
«М усталахот»),

ХИБРАТ дониш ва донистагй
ва озмоиш; ва биззам (яъне хуб- 
рат)* бахрае аз гушт ва чуз он ва 
донистани чизе (аз «М унтахаб»),

ХУБС палидй ва палид шудан 
ва нохуш шудан (аз «М унтахаб»),

ХАБИС палид ва нохуш.
ХАБАСУЛХАДИД OJiAstJIii-i чирки 

охан, ки дар вакти гудохтани охан 
аз у берун ояд, онро рими охан низ 
гуянд (аз «М унтахаб»),

ХАБОР jL i  замини нарм ва сурох- 
нок (аз «М унтахаб»),

ХАБАР y f -  ба маънии огохй; ва ба 
маънии сухане, ки бад-он эълом 
кунанд; ва ба маънии хадиси наба- 
вй саллаллоху алайхи ва олихи вз 
саллама; ва ин лафз гохе ба маъ- 

-нии хабардор бошад. Мирзочалоли 
Асир гуяд , байт:

Бехушии шароби нигохаш наёфтам.
Вахте хабар шудам, ки дил аз кор

рафта буд.

(аз «М унтахаб» ва «Чароги хидо
ят» ва «Бахори Ачам» ва «М уста
лахот»).

ХАББОЗ нонпаз.
ХУБЗ у~  ба маънии нон; ва билфатх 

(яъне хабз)* нон пухтан (аз «М ун
тахаб») .

ХАБИС и~.г?* бар вазни фаъил; ба 
маънии зариф ва хуштабъ (аз «Л а
тоиф»).

ХАБИС '  таоме, ки аз равган ва 
хурмо созанд (аз «М унтахаб»).

ХАБТ М- омехтагии акл бо чунун.
ХУБОТ -1>Ц» девонагй.
ХАБН с rf-  печидани канори чома ва 

чуз он ва духтани он то кутох ша
вад; ва дур кардани харфи дувву- 
ми сокин аз рукн, чун аз мус- 
тафъилун син бияндозанд, мута- 
фъилун бимонад, мафоилун ба чои 
вай ниханд ва аз фоилотун фаи- 
лотун созанд (аз «М унтахаб» яа 
расоили аруз).

ХАБАРИ КАСЕ ГИРИФТАН ва ТАД- 
БИРИ КАСЕ КАРДАН е Я Л * -5" 
с)-3А  у?.л  J ба маънии г...дан 
бошад (аз «Чахор ш арбат»); ва 
дар «Чароги хидоят» навишта, ки 
хабари касе гирифтан (ба фат
хатайн) ба истилохи лутиёни вило- 
ят ба маънии зино ва лаввотат ба 
касе кардан. Чун бо харфи аз мус
таъмал мешавад, ин маънй манзур 
набошад.

ХАБЧА тамри хиндй; ва ба чои 
м уваххада нун хондан (яъне хан- 
ча)* галат аст (аз «Сироч»).

Фасли хои муъчама маъа 
той фавконй

ХУТОР пок кардани кишт аз ги- 
ёхи худру (аз «М уайид»); ва дар 
«Сироч» ба фатхи аввал (яъне ха- 
тор)*.

ХИТОМ f t »  мум ва лак ва Faflpa, 
ки бар он мухр кунанд (аз «Л а 
тоиф» ва «С урох»).

ХАТАН с г»  ба маънии домод; ва ба 
замми аввал ва фатхи фавконй 
(яъне Хутан)* номи шахр дар ху- 
дуди Чин (аз «М унтахаб» ва «Л а 
тоиф» ва «Сурурй»),
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ХИТОМА ■bli»- мум ва лак ва гай
ра, кп бар он мухр кунанд; ва дар 
охир тон таъниси зоида.

ХАТИЪА зехгир, ки тирандозон 
дар сари ангушт пушанд.

ХАТМАНА яъне бо мухр; чи
дар арабй хатм ба маънии мухр 
кардан; ва нун зоид ва харфи хо 
дар туркй ба маънии бои маъийят.

ХАТЛЙ аспе, ки аз Хатл ова-
ранд; ва Хатл (билфатх) вилоятест 
аз Бадахшон ва онро Хатлон низ 
гуянд (ба зиёдати алифу нун). Асп 
дар он чо хуб пайдо мешавад. Ва 
баъзе ахли лугат навиштаанд, ки 
вилоятест ба Туркистон кариби 
Балх (аз «Бурхон» ва «Чахонгирй» 
ва «Рашидй» ва «М уайид» ва «М а
дор»); ва биззам (яъне Хутталон)* 
хатост, чаро кп Хуттал (биззам ва 
ташдиди фавконии мафтух) шахри 
дигар аст ба Мовароуннахр (эз 
«М унтахаб» ва «Лубб-ул-албоб»); 
ва хатлй ба маънии фиребанда низ 
омада (аз «Сурох» ва «М унтахаб»); 
ва дар «Сироч» навишта, ки хутлй 
(биззам) мансуб ба Хутталон ва 
аксар ин лафз’ ба маънии аспи хуб 
меояд; дар нисбат алифу нун сокит 
мешавад.

Фасли хои муъчама маъа чим

ХАЧАЛАТ o U i  масдар аст, ба маъ
нии шарманда шудан; ва хачолат 
(ба зиёдати алиф) хатост (аз «Му- 
зил-ул-аглот» ва «С урох»).

ХАЧОЛАТ oJU i- ва хачалат (ба фат- 
хот) шармандагй ва хаё; аксар фор- 
сиён хачалат-ро ба сукуни сонй 
(яъне хачлат)* истеъмол кунанд 
ва ба лафзи каш идан  ва б у р д а н  ва 
бардоштан  ва ра си дан  ва д о д а н  
истеъмол кунанд; ва сохиби «М у- 
арраб» гуяд  хачолат аз хатой омма 
аст, магар аксар устодои бастаанд, 
Урфи гуяд , байт:

Ба бахти беасарам он кунад
хачолати ачз,

Ки заъфи бох махалли зифоф бо домод.

Соиб гуяд , байт;

Зи ростй набувад шохахои бебарро.
Хачолате, ки ман аз комати дуто дорам.

(аз «Бахори А чам»).

ХАЧ г *  мухаффафи хачолат.
ХУЧАСТАБУНЬЕД лакаби

Аврангобод, ки шахрест дар Дакан.
ХУЧАНД ****•■ касабаест аз Моваро

уннахр (аз «Сироч»).
ХИЧИР//ХАЧИР j  ба маънии хуб 

ва писандида (аз «Сироч»).
ХУЧУР ба маънии худуд ; ва

дар кутуби форсй хучури Сугд 
омада, яъне худуд ва навохии мул
ки С угд ; ва дар «М усталахот» ва 
«Бахори Ачам» навишта, ки номи 
чоест душворгузор аз мулки Озар
бойчон, ки тангнохо дорад ва ро- 
хаш саъбулмурур.21

ХАЧЛАК номи сардоре аз сар- 
дорони мугулон.

ХАЧИЛ (J?*- ба маънии шарманда; 
ва ба фатхи аввал ва сукуни чим 
(яъне хачл)* ба маънии шарм ва 
хаё доштан (аз «М унтахаб» ва 
«Сурох»).

ХУЧАСТА ба маънии муборак
ва хумоюн; ва ба касри чим (яъне 
хучиста)* хатост (аз «Бурхон» ва 
«Чахонгирй» ва «М адор» ва «М у
айид ва гайра).

Фасли хои муъчама маъа 
доли мухмала

ХУДО lu i ба маънии молик ва со
хиб; чун лафзи худо мутлак бошад 
бар гайри зоти борй таоло итлок 
накунанд, магар дар сурате ки ба 
чизе музоф ш авад, чун ка дх у д о  ва 
деухудо\  ва гуфтаанд, ки худо ба 
маънии худоянда аст, чи мураккаб 
аз калимаи худ  ва калимаи о, ки 
сигаи амр аст аз омадан. Ва зохир 
аст, ки амр ба таркиби исми маънй 
исми фоил пайдо мекунад. Ва чун 
хак таоло ба зухурй худ ба дигаре 
мухточ нест, лихозо ба ин сифат 
хонданд (аз «Рашидй» ва «Хиё
бон»); ва Хони Орзу дар «Сироч- 
ул-лугот» низ аз алломаи Давонй 
ва имом Фахруддини Розй хамин 
накл карда.

ХИДОРАТ парданишинй (аз
«М унтахаб»),

ХАДИЪАТ бар вазни насихат;
ба маънии макру фиреб (аз «М ун
тахаб») .
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ХИДМ АТ чокарй кардан; ва
дар истеъмоли форсй ба маънии 
тухфа ва салом ва курнуш низ ома
да (аз «М унтахаб» ва «Бахори 
Ачам» ва Faflpa).

ХИДАМОТ o U i i  цамъи  хидмат; на 
ба сукуни дол (яъне хидмот)*.

ХИ Д О Ч  £•***■ ба маънии нуксон ва 
нокис ва нотамом ва зодани пеш 
аз вакти валодат (аз «Латоиф »); 
ва дар «М унтахаб» ба фатхи аввал 
(яъне хадоч)*.

ХУДО ЧА ВО Б Д И ХА Д  * *  ^ ут  loi
калимаи нафрин аст, ба маънии х у 
до бимиронад (аз «М усталахот»),

ХУДО БА РД О РА Д  1 ^  ба маъ
нии худо бимиронад (аз «М устала
хот») .

ХУД О ВАН Д  ба маънии сохиб
ва молик; ва маънии таркибии ин 
лафз монанди сохиб ва молик ac j, 
чаро ки калимаи ванд ин чо ба 
маънии монанд аст ва барои нис
бат низ меояд. Д ар ин сурат бояд 
ки бар худой таоло итлоки лафзи 
худованд накунанд, чаро ки тарки 
адаб аст (фа тааммал аз «Раш и
дй »); ва дар «Сироч» навишта, ки 
худованд ба маънии молик ва со
хиб, яъне монанди худо, чаро ки 
лафзи ванд калимаи нисбат аст ва 
маънии ташбехй аз он хосил меша
вад, агарчи ба маънии монанди ху- 
дост. Магар аксар ба маънии молик 
мустаъмал мегардад. Ва итлоки 
лафзи худованд бар зоти хак  т а 
оло дар ашъори устодон бисьёр аст. 
Ва сохиби «Бахори Ачам» навиш
та, ки дар баъзе махал лафзи ванд 
дар калимаи худованд махзи зоид 
бошад.

Х А Д (Д ) o i ба маънии рухсора (аз 
«М унтахаб» ва «К ан з»); ва дар 
форсй гохе ба тахфиф (яъне хад)* 
низ мустаъмал мешавад.

ХУД О ВА Н Д ГО Р лафзест м у
раккаб аз худованд ва лафзи гор. 
Пас гор дар ин чо калимаи нисбат 
аст, ки ифодаи маънии ташбехй к у 
над, мисли худованд (аз «Сироч»);

-в а  низ Сирочуддин Алихони Орзу 
дар «Сироч-ул-лугот» навишта, ки 
лафзи гор дар калимаи худованд- 
гор зоид аст, чунонки дар фируз- 
манд ва шодманд лафзи манд зоид 
аст. Ва баъзе мухаккикин навиш

таанд, ки худовандгор дар асл ху- 
довандигор буд. Гор калимаи нис
бат аст, яъне мансуб ба худован- 
ди; ё-ро ба чихати тахфиф хазф 
кардаанд.

ХИ Д Р jo i  парда; ва ба фатхатайн 
(яъне хадар )*  хобидаги ва сустии 
андом; ба фатхи аввал ва касри 
сонй (яъне хадир)* ба маънии суст 
ва бехис (аз «М унтахаб» ва «Л ато
иф» ва шурухи «Нисоб» ва «С у
рох» ва «К анз»),

ХА Д УР j j o i  марди суст ва кохил 
(аз «Латоиф»),

ХИДЪ//ХАДЪ f o i  фиреб додан (аз 
«М унтахаб» ва «С урох»).

ХА Д А Н Г дарахтест, ки чуби
он нихоят мухкам ва софу рост бо
шад. Чун аксар аз чуби он тир ме- 
созанд, лихозо мацозан  исми тир 
шуда (аз «М уайид» ва «Кашф» ва 
«М адор» ва «Бурхон» ва «Рашидй» 
ва «Сироч»); ва навъе аз тири к у 
чак.

Х У Д У К  dyjJ-  ба маънии хашм ва 
рашк ва хачалат ва андух ва па- 
решонй ва васвос ва дардараи хо
тир (аз «Чахонгирй» ва «Латоиф» 
ва «Сироч» ва «Рашидй» ва «Бур
хон»),

ХАДАМ  (4* чокарон ва руломон; ва 
ин исми цамъи  ходим аст (аз 
«К ан з»),

ХУДДОМ  ( 1*̂  цамъи  ходим.
ХУДО-ХУДО КАРД АН  & S

тарсон-тарсон кор кардан (аз «Ч а
хор ш арбат»); ва дар «М устала
хот» ба маънии панох ба худо бур
дан.

ХУДОЙ ГОН с>1£<1|Д»’ ба маънии под
шох ва худованд (аз «Кашф» ва 
«М адор» ва «М уайид»); бидон ки 
ин лафз мураккаб аст аз лафзи ху
до ва аз лафзи гон, ки ба маънии 
лоик ва сазовор аст. Пас лафзи 
худойгон ба маънии касе ки лоики 
худо бошад, яъне сазовори такар- 
руб ва инояти худой таоло бошад. 
Баъзе мубтадиён дар бодиюрраъй 
гумон баранд, ки худойгон чамъ 
аст. Ва хаёл намекунанд, ки гоф аз 
ку'чо ом ад. Чаро ки исме, ки дар 
охири он хои мухтафй бошад, дар 
холати чамъ хоро ба кофи форсй 
бадал карда ба алифу нун чамъ



кунанд, чунонки бандагон цамъи 
банда. Ва дар охири лафзи худо 
хои мухтафй нест, ки ба кофи фор
сй бадал гардад. Лекин агар ба ин 
далел худойгон-ро чамъ гуянд чоиз 
бошад, ки сохиби «Бахори Ачам» 
дар рисолаи «Чавохир-ул-хуруф» 
навиштааст, ки кофи форсй гохе 
дар гайри калимаи зотулхо дар хо
лати чамъ зоид хам оранд, чунонки 
кумригон ба маънии кумриён. Ва 
дар ин боб шеъри Мир Муиззй ба 
санад оварда. Ва дар «Сироч-ул-лу
гот» навишта, ки худойгон мурак
каб аст аз лафзи худо ва лафзи 
гон, ки калимаи нисбат аст, чунон
ки ройгон ва шойгон, ки дар асл 
рохгон ва шох,гон буд, яъне он чи 
ки дар рох ёбанд, ки муфт бошад 
ва он чи лоики шох бувад. Магар 
он ки дар худойгон гон нисбати 
ифодаи ташбех мекунад, чунонки 
лафзи ванд дар худованд, яъне 
шахсе ки мисли худо молик ва му- 
тасарриф ва голиб бошад.

ХУДУ оби дахан, ки ба хиндй 
тхук гуянд (аз «Бурхон»),

ХУДЕВ ба маънии худованд (аз
«Кашф»); ва дар «М уайид» ва «М а
дор» ба каср ва ба зам низ (яъне 
хидев ва худев )* ; ва дар «Бурхон» 
ва «Чахонгирй» ба касратайн (яъне 
хидсв)* ба маънии подшох ва ху
дованд. Ва баъзе мухаккикон на
виштаанд, ки худев (ба замми ав
вал) мухаффафи  худеванд, ки имо
лаи  худованд аст. Ва баъзе гуфта, 
ки имолаи  лафзи худой аст. Чун 
алиф ба коидаи имола бошад ич- 
тимоъи ду ё, ки сакил аст лозим 
омад ёи дуввумро ба вов бадал 
карданд, худев шуд.

ХУДЪА//ХАДЪА//ХАДАЪА w i  ба
маънии макру фиреб (аз шурухи 
«Нисоб» ва «М адор» ва «Кашф» ва 
«М унтахаб»); ва дар «К анз» биз
зам (яъне худъ а)* .

ХАДИЧА ***!*»■ бар вазни натича; 
модари хазрати Фотима разиялло- 
ху анха. М анкул аст аввал касе ки 
аз занон имон овард, хазрати Ха- 
дича буданд (аз «М адор» ва шуру
хи «Нисоб»),

ХАДША ба маънии харош; ва
мацозан  ба маънии ш акку шубха 
(аз «М унтахаб» ва «С урох»),

ХАДАРП ^  „
ботил кунал /, РАест’ ки х исси  У 3 ’ 3

хилм атп  (ЭШУ№И «Н исоб»). ХИДМАТй ^  ^
ва пешкащ ..  а маънии т у х . ф а  
лафзи арабист ? аЗР0На; а г а Р ч и  и н  
д а р  форсй ист'йт! - д 'и н  т а р к и б  
р о ч »  ва ол еФт а  (а з  « С и -  
А ч а м » ) ,  УРадн> ва « Б а х о р и

ФаСЛИ*“" “УМаиа маъа 
3оли муъчама 

ХАЗАФ u ii рв.
ва «Суроы. „ риа <аз « К о м у с »  
ва «Канз» L “а даР « М у н т а х а б »  

0а зои хавваз.
ХАЗУЛ JjiX> 

бебахра (аз J g j "  ш армавда “ а
ХИЗЛОН ача , h

г

Фэсли хои муъчама маъа 
ро" муадала

X uLCy^A!/^ H БУАЛЙ С И Н О
доноест, хар впл!1С Чое ки а д а м и  
рад (аэ доно д о '  

ХАРОБ olji '■
маънии вайпон ^ арИ аРабист* 
истеъмоли хи кРДан; Ф°Рсиен б а  
ва зоеъ 0раНл 1  маънии вайР о н  
нии мает ва fi»» тч’03ан ба м а ъ -
ба маънни гал„ ” *НИЗ оранд; в-а
«Бурхон» ^  «МуМн?ахаб»ВавИа

ХАРЧУБ

баР Т а  С  Ж  =  в азагарам:
ХУРРУБ цп,

бино, ки бируял П" / Неад’ 6 < х а р  
вад (аз «Латоиф,) °  ХЭР° б Ш а '  

ХАРИБ у> ба ’

“ р» >н»г.Г5„Гфр“ ('13
ХУРОФОТ 0Ц| •

ва парешои С  vcyxaH0HH б е х у д а  
(аз «Муайид»»" хушоянДа б о ш а н д  
тахаб» ва «Кат* °*3ж ва * ^ У Н '  
ин чамъи хшл* ва <сУРОХ») '> в а  
мачозан ба ! ! ?  а а  В а  хУРо ф а  маънии каломи п а р е -



ХИДМАТ чокарй кардан; ва
дар истеъмоли форсй ба маънии 
тухфа ва салом ва курнуш низ ома
да (аз «М унтахаб» ва «Бахори 
Ачам» ва гайра).

ХИДАМОТ o U o i цамъи  хидмат; на 
ба сукуни дол (яъне хидмот)*.

ХИДОЧ, %)>**■ ба маънии нуксон ва 
нокис ва нотамом ва зодани пеш 
аз вакти валодат (аз «Латоиф »); 
ва дар «М унтахаб» ба фатхи аввал 
(яъне хадоч)*.

ХУДО ЧАВОБ ДИХАД Ы у  lo i
калимаи нафрин аст, ба маънии ху 
до бимиронад (аз «М усталахот»),

ХУДО БАРДОРАД ба маъ
нии худо бимиронад (аз «М устала
хот») .

ХУДОВАНД ба маънии сохиб
ва молик; ва маънии таркибии ин 
лафз монанди сохиб ва молик асу, 
чаро ки калимаи ванд ин чо ба 
маънии монанд аст ва барои нис
бат низ меояд. Д ар ин сурат бояд 
ки бар худой таоло итлоки лафзи 
худованд накунанд, чаро ки тарки 
адаб аст (фа тааммал аз «Раши
дй »); ва дар «Сироч» навишта, ки 
худованд ба маънии молик ва со
хиб, яъне монанди худо, чаро ки 
лафзи ванд калимаи нисбат аст ва 
маънии ташбехй аз он хосил меша
вад, агарчи ба маънии монанди ху- 
дост. Магар аксар ба маънии молик 
мустаъмал мегардад. Ва итлоки 
лафзи худованд бар зоти хак  т а 
оло дар ашъори устодон бисьёр аст. 
Ва сохиби «Бахори Ачам» навиш
та, ки дар баъзе махал лафзи ванд 
дар калимаи худованд махзи зоид 
бошад.

Х А Д (Д ) оЛ- ба маънии рухсора (аз 
«М унтахаб» ва «К ан з»); ва дар 
форсй гохе ба тахфиф (яъне х ад )*  
низ мустаъмал мешавад.

ХУДОВАНДГОР лафзест му
раккаб аз худованд ва лафзи гор. 
Пас гор дар ин чо калимаи нисбат 
аст, ки ифодаи маънии ташбехй к у 
над, мисли худованд (аз «Сироч»);

-в а  низ Сирочуддин Алихони Орзу 
дар «Сироч-ул-лугот» навишта, ки 
лафзи гор дар калимаи худованд
гор зоид аст, чунонки дар фируз- 
манд ва шодманд лафзи манд зоид 
аст. Ва баъзе мухаккикин навиш

таанд, ки худовандгор дар асл ху- 
довандигор буд. Гор калимаи нис
бат аст, яъне мансуб ба худован- 
ди; ё-ро ба чихати тахфиф хазф 
кардаанд.

ХИДР парда; ва ба фатхатайн
(яъне хадар )* хобидагй ва сустии 
андом; ба фатхи аввал ва касри 
сони (яъне хадир)* ба маънии суст 
ва бехис (аз «М унтахаб» ва «Л ато
иф» ва шурухи «Нисоб» ва «С у
рох» ва «К анз»).

ХАДУР марди суст ва кохил
(аз «Латоиф»),

ХИДЪ//ХАДЪ фиреб додан (аз 
«М унтахаб» ва «С урох»).

ХАДАНГ дарахтест, ки чуби
он нихоят мухкам ва софу рост бо
шад. Чун аксар аз чуби он тир ме- 
созанд, лихозо мацозан  исми тир 
шуда (аз «М уайид» ва «Кашф» ва 
«М адор» ва «Бурхон» ва «Рашидй» 
ва «Сироч»); ва навъе аз тири к у 
чак.

ХУДУК ба маънии хашм ва
рашк ва хачалат ва андух ва па- 
решонй ва васвос ва дагдагаи  хо
тир (аз «Чахонгирй» ва «Латоиф» 
ва «Сироч» ва «Рашидй» ва «Бур
хон») .

ХАДАМ |*^ чокарон ва гуломон; ва 
ин исми цамъи  ходим аст (аз 
«К анз»),

ХУДДОМ г'ь*» цамъи  ходим.
ХУДО-ХУДО КАРДАН d V

тарсон-тарсон кор кардан (аз «Ч а
хор ш арбат»); ва дар «М устала
хот» ба маънии панох ба худо бур
дан.

ХУДОЙГОН ба маънии под
шох ва худованд (аз «Кашф» ва 
«М адор» ва «М уайид»); бидон ки 
ин лафз мураккаб аст аз лафзи ху
до ва аз лафзи гон, ки ба маънии 
лоик ва сазовор аст. Пас лафзи 
худойгон ба маънии касе ки лоики 
худо бошад, яъне сазовори такар- 
руб ва инояти худой таоло бошад. 
Баъзе мубтадиён дар бодиюрраъй 
гумон баранд, ки худойгон чамъ 
аст. Ва хаёл намекунанд, ки гоф аз 
ку'чо ом ад. Чаро ки исме, ки дар 
охири он хои мухтафй бошад, дар 
холати чамъ хоро ба кофи форси 
бадал карда ба алифу нун чамъ
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кунанд, чунонки бандагон чамъи  
банда. Ва дар охири лафзи худо 
хои мухтафй нест, ки ба кофи фор
сй бадал гардад. Лекин агар ба ин 
далел худойгон-ро чамъ гуянд чоиз 
бошад, ки сохиби «Бахори Ачам» 
дар рисолаи «Чавохир-ул-хуруф» 
навиштааст, ки кофи форсй гохе 
дар гайри калимаи зотулхо дар хо
лати чамъ зоид хам оранд, чунонки 
кумригон ба маънии кумриён. Ва 
дар ин боб шеърй Мир Муиззй ба 
санад оварда. Ва дар «Сироч-ул-лу- 
гот» навишта, ки худойгон мурак
каб аст аз лафзи худо ва лафзи 
гон, кн калимаи нисбат аст, чунон
ки ройгон ва шойгон, ки дар асл 
рохгон ва шохгон буд, яъне он чи 
ки дар рох ёбанд, ки муфт бошад 
ва он чи лоики шох бувад. Магар 
он ки дар худойгон гон нисбати 
ифодаи ташбех мекунад, чунонки 
лафзи ванд дар худованд, яъне 
шахсе ки мисли худо молик ва му- 
тасарриф ва голиб бошад.

ХУДУ оби дахан, ки ба хиндй 
тхук гуянд (аз «Бурхон»),

ХУДЕВ у . б а  маънии худованд (аз 
«Кашф»); ва дар «М уайид» ва «М а
дор» ба каср ва ба зам низ (яъне 
хидев ва х удев )* ; ва дар «Бурхон» 
ва «Чахонгирй» ба касратайн (яъне 
хидев)* ба маънии подшох ва ху
дованд. Ва баъзе мухаккикон на
виштаанд, ки худев (ба замми ав
вал) мухаффафи худеванд, ки имо- 
лай  худованд аст. Ва баъзе гуфта, 
ки имолаи  лафзи худой аст. Чун 
алиф ба коидаи имола бошад ич- 
тимоъи ду ё, ки сакил аст лозим 
омад ёи дуввумро ба вов бадал 
карданд, худев шуд.

ХУДЪА//ХАДЪА//ХАДАЪА ба
маънии макру фиреб (аз шурухи 
«Нисоб» ва «М адор» ва «Кашф» ва 
«М унтахаб»); ва дар «Канз» биз
зам (яъне худъ а)* .

ХАДИЧА бар вазни натича;
модари хазрати Фотима разиялло- 
ху анха. М анкул аст аввал касе ки 
аз занон имон овард, хазрати Ха- 
днча буданд (аз «М адор» ва шуру
хи «Нисоб»),

ХАДША ба маънии харош; ва
мацозан  ба маънии ш акку шубха 
(аз «М унтахаб» ва «С урох»).

ХАДАРЙ ( дардест,  ки хисси узв 
ботил кунад (аз шурухи «Нисоб»),

ХИДМАТЙ ба маънии тухфа
ва пешкаш ва назрона; агарчи ин 
лафзи арабист, аммо бад-ин таркиб 
дар форсй истеъмол ёфта (аз «Си
роч» ва «Бурхон» ва «Бахори 
А чам»),

Фасли хои муъчама маъа 
золи муъчама

ХАЗАФ суфолреза (аз «Комус» 
ва «С урох»); ва дар «М унтахаб» 
ва «Канз» ба зои хавваз.

ХАЗУЛ J V »  ба маънии шарманда ва 
бебахра (аз «Латоиф»),

ХИЗЛОН ба маънии бебахра-
гй ва фуру гузоштан ва бозмондан 
(аз «Сурох» ва «М уайид» ва «М а
дор» ва «Кашф» ва «К анз»).

Фасли хои муъчама маъа 
рои мухмала

ХИРС ДАР КУХИ БУАЛЙ СИНО
Ц - чое ки адами
доноест, хар нодон хукми доно до
рад (аз «Бахори А чам»),

ХАРОБ v ' j "  масдари арабист, ба 
маънии вайрон кардан; форсиён ба 
истеъмоли худ ба маънии вайрон 
ва зоеъ оранд; ва мацозан  ба маъ
нии мает ва бехуд низ оранд; ва 
ба маънии гадо; ва ба маънии вай- 
рона хам ояд (аз «М унтахаб» ва 
«Бурхон» ва «Бахори Ачам» ва 
«Сироч-ул-лугот» ва «Раш идй»),

ХАРЧ У Б v j он чуби кучак, ки 
бар пусти косаи рубоб ниханд ва 
торхо бар он кашанд (аз «Шархи 
Кирон-ус-саъдайн»).

ХУРРУБ номи гиёхе, ба хар
бино, ки бируяд он бино хароб ша
вад (аз «Латоиф»),

ХАРИБ ба маънии вайрон (аз
шархи «Нисоб» ва «Латоиф»),

ХУРОФОТ o l i l>  суханони бехуда 
ва парешон, ки хушоянда бошанд 
(аз «М уайид» ва «М адор» ва «М ун
тахаб» ва «Кашф» ва «С урох»); ва 
ин цамъи хурофа аст. Ва хурофа 
мацозан  ба маънии каломи паре-
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шон ва бехуда. Ва дар хакикат 
Хурофа (ба замми аввал) номи 
мардест аз Араб, ки париён бар у 
ошик буданд. Ва у  аз он олам хи- 
коёт мекард ва мардум мутааччиб 
шуда бовар накардандй; лихозо 
хар сухан, ки побили эътимод на
бошад, онро хурофа ва хурофот гу 
янд (аз «Сурурй»),

ХУРОФАТ ^ il> - каломи парешон ва 
бехуда, ки кобили эътимод набо
шад; дар хакикат Хурофа номи мар
де аз Араб, ки париён бар у  ошик 
буданд ва у аз он олам хикоёт ме
кард ва мардум мутааччиб шуда 
бовар накардандй, лихозо хар су
хан, ки он кобили эътимод набо
шад, онро хурофат гуянд (аз «Су- 
рурй»),

ХУРТ сурохи сузан (аз «К анз»),
ХАРКИ ОДАТ b y  киноя  а з  ка- 

ромоти авлиё, чаро ки хилофи одот 
мебошад.

ХАРОБОТ & М у  майхона ва кимор- 
хона (аз «Бурхон» ва «Сироч»).

ХАРЧ E j» берун шудан ва барома
дан з и д д и  дахл; форсиён ба маъ
нии моле, ки онро харч тувон кард, 
истеъмол нумоянд; ва ба чими фор
сй (яъне харч)* аз галатест. Магар 
холо аз касрати истеъмоли мардум 
айби он мастур гашт (аз «Бахори 
Ачам» ва гайра).

ХУРУЧ берун рафтан; ва ба
маънии багй шудан низ омада.

ХАРОЧ махсули замик ва боч 
ва он чи ки подшох ва хоким аз 
раоё бигирад; ва ба ин маънй ба 
каср (яъне хироч)* хатост. Ва дар 
«Бахори Ачам» навишта, ки хароч 
(ба фатх) он чи аз тахсили маз- 
руъоти мулк аз подшохони забар- 
даст ба даст ояд; ва он чи хаки 
сиёнат ва хифозат аз савдогарон 
гирифта шавад боч аст, тамма ка- 
ломуху; ва ба замми аввал (яъне 
хуроч)* думмал ва реше, ки дар 
бадан падид меояд (аз «М унтахаб» 
ва «Канз» ва «С урох»); ва Хони 
Орзу дар «Хиёбон» навишта, ки х а 
роч (ба фатх) боч ва дар форсй 
ба каср (яъне хироч)* шухрат до
рад. Бидон ки таври форсиён аст, 
ки масдари боби тафъил, ки бар 
вазни фаъол бувад (ба фатхи ав
вал ), онро ба касри аввал хонанд,

дар баъзе мавокеъ, чунонки: вакор 
ва дамор ва вадоъ ва хароч ва ра- 
воч, ки дар асл хама мафтухулав- 
вал хастанд, форсиён хамаро ба 
касри аввал хонанд (яъне викор, 
димор, видоъ, хироч, ривоч)*. Хам
чунин хазфи тон муфоъалат аз аво- 
хир нокис кунанд, чунонки мудоро 
ва мувосо ва му\око ва мухобо, ки 
дар асл мудорот ва мувосот ва му- 
хокот ва мухобот аст. Хамчунин 
баъзе алфози мазмумулфоро маф- 
тух  хонанд, чун сундук, ва зунбур, 
ки ба зам аст ва ба фатх (яъне 
сандук ва занбур)* шухрат дорад. 
Ва ин навъе тафрис аст, чунонки 
араб дар таъриб тасарруфот нумо- 
яд , хамчунин форсиён низ тасарру
фот доранд аз забонхои дигар. Пас 
ин кием алфозро дар форсй галат 
наметавон гуфт, агарчи ин коида 
дар зохир мухолифи кавли аксаре 
аз уламост, балки мухолифи баъзе 
акволи худам низ аст. Аммо он чи 
баъди тахкик ва танкех ба субуг 
пайваст навишта омад.

ХУРДОД *1* у  номи мохи шамсист, 
ки ба хиндй такрибан асарх бо
шад; ва номи рузи шашум аз хар 
мохи шамсй (аз «Бурхон»),

ХУРСАНД <&*у ба маънии конеъ; 
ва ба маънии хуш ва шодмон ва 
розй; ва ба вов навиштан хатост 
(аз «М уайид» ва «Сироч» ва «Б ур
хон» ва «Чахонгирй»).

ХАРРОД он ки чубхоро бар
чарх харошида хамвор кунад; чун 
маъхази ин лафз дар кутуби муъ- 
табараи луготи араб ёфта нашуда 
ва Мулло Нуруддини Зухури дар 
«Хони халил» ба лафзи ниход лаф
зи харрод-ро кофия сохтааст. Зохи
ран тон харрот (blj»-)-po форсиён 
ба тасарруфи худ ба той карашат 
( o i , s )  бадал карда ба чихати кур- 
би махрач ба дол мубаддал нуму- 
даанд. Ва дар «Сурох» навишта, ки 
ба истилохи шуарои араб ин амал- 
ро ичоза гуянд, кн дар як  мисраъ 
харфи равии той мухмала овардан 
ва дар миераъи дигар дол овардан.

ХАРОИД занонн бикр ва шарм- 
гин ва дурхои носуфта (аз «Мунта-

• хаб» ва «С урох»).

ХУРД-МУРД * у * у  ба маънии реза- 
реза (аз «Латоиф»),
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ХУРД •>> з и д д и  бузург; ва ба маъ
нии резаи хар чиз; ба ин хар ду  
маънй ба вов навиштан набояд; 
магар хар гох кн мозии хурдан ба 
ин маънй вдсили билмасдар бошад, 
ба вов нависанд (аз «Сироч» ва 
«Бахори Ачам» ва «М уайид»).

ХУРШЕД ^ у  ба маънии таркибии 
он офтобн рушаи; чи хур (биззам 
бидуни вов) ба маънии офтоб ва 
шед (ба ёи мачхул) ба маънии ру
шан. Чун лафзн хур (биззам) тан- 
хо истеъмол кунанд, мутааххирин 
ба bo b  ( j y )  нависанд, чихати и м - 
тиёз аз лафзн хар ( у  билфатх). 
Ва чун бо шед зам кунанд бидуни 
вов ( у )  нависанд (аз «Раш идй»); 
ва дар «Сироч-ул-лугот» навишта, 
ки дар лафзи хуршед вови маъду- 
ла аст. Инро бе вов набояд на- 
вишт, агарчи дар «Рашидй» бе вов 
гуфтааст.

ХАРВОР J j y  тудаи чизе, ки ба кад 
ри баландии чисми хар бошад; ё 
он ки чизе, ки дар бор ба кадри 
бардоштани хар бошад, яъне хар 
онро тувонад бардошт. Е он ки вор 
дар асл бор буд, ба калби изофат, 
яъне бори хар. Ай, боре, ки муъто- 
ди бардоштани хар бошад. В он ки 
хар ба маънии калон ва харбор ба 
маънии бори калон. Пас дар ин 
хар ду  сурати ахир бо-ро ба муно- 
сибати курби махрач ба вов бадал 
карданд (аз «М уайид» ва «М адор» 
ва «Сурурй» ва гайра).

ХАР у  хайвони маъруф, ки ба ара
бй химор гуянд; ва ба маънии лои 
шароб ва гили тира; ва ба маънии 
бузург ва калон, чунончи харпушта 
ба маънии пуштаи калон ва хар- 
санг ба маънии санги бузург; ва ба 
маънин чубаке, ки бар косаи рубоб 
ва сетор ва чанг насб кунанд ва 
торхоро бар он кашанд ва онро ха- 
рак низ гуянд ва ба хиндй кхарач 
гуянд; ва гохе аз лафзи хар мурод 
марди ахмак бошад (аз «Шархи 
Кирон-ус-саъдайн» ва «Чахонгирй» 
ва «Раш идй»),

ХАРИ ТАНБУР j>у+ ^ у  Чуб ё усту- 
хони кучак, ки бар косаи танбур 
насб кунанд ва торхоро бар он к а 
шанд, ба хиндй кхарач гуянд.

ХАРХЕЗ У у у  бар вазни парвез; но
ми вилоятест аз Туркистон карибч 
Хато (аз «Кашф» ва «Бурхон»),

ХИРАДСУЗ j y  > у  номи оташхонае; 
ба чихати он ки акл ба дарёфти он 
намерасад; ва баъзе навишта, ки ба 
забоне хирад ба маънии гунох аст 
(аз шурух ва «Бурхон»),

ХАРХАЗ у , у  номи шахр (аз шарх).
ХАРЗ j y  муза духтан; ва биззам 

(яъне хурз)* дарзхои машк ва му
за ; ва ба фатхатайн (яъне хараз)*  
мухрахо (аз «М унтахаб»),

ХАРРОЗ j l y  чармдуз (аз «М унта
хаб »),

ХАРМАГАС магаси калон, ки
бар чирохат кирм меандозад.

ХУРУС ltoУ" мурги хонагй (аз «М у
айид» ва «Кашф» ва «Бурхон»),

ХАРКУС tr s'>  ба маънии ахмак (аз 
«М усталахот»).

ХИРС ^ у -  чонварест пашмдор, ки 
ба хиндй ричх гуянд; ва номи ду 
шакл аст бар фалак чониби шимол, 
ки ба сурати хирсанд. Якеро Дуб- 
би Акбар ва дигарро Дубби AcFap 
номанд. Ва хурс (биззам) зиёфати 
чашни валодат ва цамъи, ахрас, кл 
ба маънии лол ва гунг аст; ва ба 
фатхатайн (яъне харас) * ба маъ
нии гунг шудан ва гунги; ва  бил
фатх (яъне харе)* хум, ки зарфи 
маъруф аст (аз «М унтахаб» ва 
«К анз» ва шурухи «Нисоб»).

ХАРОС ^ у  навъе аз осиё, ки онро 
хар ё гов мегардонад; ва чувози 
равгангарон, ки бад-он аз кунчид 
ва Faflpa равган гиранд; ва бил
фатх ва ташдиди сонй (яъне хар- 
рос)* хумсозанда, ки онро кулол 
гуянд (аз «Бурхон» ва «Шархи Хо
конй» ва «К анз»).

ХУРУШ J - з у  ба маънии шуру гаьго 
(аз «Кашф» ва «Бурхон»).

ХУРДАФУРУШ J - з у  » у  ба хиндй 
онро бисатй гуянд (аз «Чароги хи
доят») ,22

ХУРУСИ АРШ ' J - y  o*J>  Дар кутуби 
манкулот мастур аст, ки болои арш 
хурусест, ки пеш аз субх аввал у 
бонг кунад, баъд аз он ба итти- 
боъи у  хурусони замин дар овоз 
оянд (аз «Бахори Ачам» ва гайри 
он).

ХАРС c r y  тахмин кардани мева бар 
дарахт ва зироат бар замин; ва ду-
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рур гуфтан; ва биззам (яъне хурс)* 
синон ва чуби найза ва нахли пи- 
роста ва халкаи зару нукра; ва 
билкаср (яъне хирс)* шутури кавй; 
ва ба фатхатайн (яъне харас)* гу- 
русна шудан (аз «М унтахаб» ва 
«Латоиф» ва «С урох»).

ХАРРОТ он ки чубхоро бар
чарх харошида хамвор кунад; маъ
хуз аз хиротат (билкаср); ва хиро- 
тй (билкаср, ба зиёдати ё) мухова- 
раи авом аст (аз «М узил» ва «М ун
тахаб» ва «Бахори Ачам»),

ХАРТ чуб тарошидан; ва хар чи
зи тарошида ва харошида сафо до
дан (аз «М унтахаб» ва райра).

ХАРБАТ бати калон; ва низ ба 
маънии аблах ва ахм ак мустаъмал 
(аз «Латоиф»),

ХАРЯЪ бачаи харгуш (аз шар
хи «Нисоб»).

ХАРИФ ба маънии хазон; ва
он вакте бошад, ки офтоб дар ми- 
зон дарояд (аз «Бахр-ул-чавохир»); 
ва дар «М унтахаб» навишта, ки ин 
маъхуз аз харф аст (ки ба фатх) 
ба маънии мева чидан бошад. Чун 
дар ин мавсим аз дарахтон мева 
чинанд, лихозо хариф гуянд.

ХАРИФ ба маънии сахт пир, ки 
тарайюр дар хавосаш рох ёфта бо
шад (аз «К ан з»); ва пири беакл; 
ва ба фатхатайн (яъне хараф)* та- 
бохии акл аз калонсолй; ва ба фатх 
(яъне харф)* мева чидан (аз М ун
тахаб») .

ХАРУФ >  ба маънии барраи гус
панд ва райра (аз «М унтахаб»); ва 
сохиби «Нисоб» ба маънии бачаи 
харгуш оварда.

ХАРК ЬА даридан ва пора шудан; 
ва ба фатхатайн (яъне харац)* 
шарманда шудан ва хумк; ва ба 
истилохи хукамо шарм ва хаё кар 
дан дар чое, ки шарму хаё лозим 
набошад (аз «М унтахаб» ва F a f lp a ) .

ХАРИК о пардадарида ш уда (аз 
«Латоиф»),

ХИРСАК •A-j * номи бозии атфол; 
•ва он чунон бошад, ки бар замин 
дойра бикашанд ва яке дар миёни 
дойра истода ш авад ва дигарон 
омада уро зананд ва у  пои худро 
дароз карда чунбонад. Ба хар ка-

дом ки пои у хурад, уро ба чои 
худ нишонад (аз «Рашидй» ва «Си
роч» ва «Бурхон»); ва дар «М уста
лахот» навишта, ки хирсак (бил
каср) номи бозии атфолро, ки тиф- 
леро хирс карор диханд ва атфоли 
дигар гирдогирди у чарх зананд, 
ба хар ки лагад  занад, боз уро 
хирс созанд; ва навъе аз мафру- 
шот аз олами колин. Ва фарк он 
ки решахои колинро метарошанд 
ва хирсак-ро тарош назананд. Ре
шахои он мисли пашми хирс овезон 
бошад.

ХАРЧАНГ панчпоя; ба арабй
саратсн гуянд ва ба хиндй онро 
гинигча номанд (ба касри кофи 
форсй ва нун) ва баъзе кекро гу 
янд; ва он чонварест, ки дар то- 
лобхо мебошад; ва низ Харчанг но
ми бурчи фалак, ки ба арабй Са- 
ратон гуянд (аз «Сурурй» ва «Б ур
хон» ва «Латоиф»),

ХАРСАНГ у  санги бузург ва к а 
лон (аз «Бурхон» ва «М устала
хот»),

ХАРДАЛ донае бошад багоят
кучаки тезмаза; ин арабист, на фор
сй, ба хиндй райй гуянд (аз «М ун
тахаб») ; ва билфатх ва касри дол 
(яъне хардил)* ба маънии номард 
ва тарсанда (аз «Бурхон»).

ХУРТУМ г »  бинин фил, на ба 
фатх (яъне Хартум*; аз «М адор» 
ва «Сурох»),

ХИРОМ рафтори нарми бо ноз 
(аз «М адор» ва «М уайид» ва 
«Кашф» ва «Чахонгирй» ва «С уру
рй» ва «Бурхон»),

ХАРМ ( у  шигофтани пардаи бинй 
ва буридан; ва андохтани фо аз 
фаъулун ва андохтани мим аз ма- 
фойлун (аз «М ун тахаб»); ва биз
зам, сонй мушаддади мафтух, би
дуни вови маъдула (яъне хуррам)* 
ба маънии тоза ва сероб; ва мацо
зан  ба маънии шодмон; ва ба тах 
фиф (яъне хурам )* низ омада. Ва 
ба ин маънй муш тарак аст миёни 
форсй ва арабй (аз «М унтахаб» ва 
«Сироч» ва «Бахори Ачам»). М агар 
ба вов хам менависанд, ба чихати 
карохияти илтибос ба лафзи хар ва 
мим и мутакаллим.

ХАРК ва ИЛТИЁМ (V‘JI с»  пора 
шудан ва боз ба хам пайвастан; ва
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хукамо дар харк ва илтиёми афлок 
мункиранд..

ХИРМАН тудаи галлаи молида
ва бо кох омехта; ё тудаи галлаи 
соф; ва ба фатх (яъне харман)* 
анбори хуша ва дарахти галла, ки 
ханузаш аз пойи говон молида ва 
шикаста набошанд (аз «М уайид» 
ва «Кашф» ва «Чахонгирй» ва «М а
дор» ва «С урурй»); ва дар «Бур
хон» навишта, ки хирман (билкаср) 
тудаи галлаи нокуфта; ва ба маъ
нии мутлак туда низ омада. Ва дар 
«Сироч-ул-лугот» навишта, ки хир
ман (билкаср) тудаи хар чиз уму- 
ман ва тудаи галла хусусан. Магар 
хак ом аст, ки билфатх (яъне хар
м а н )б о ш а д , чаро ки хар (бил
фатх) ба маънии бузург ва ман ба 
маънии бор бошад. М агар чун тар
киби ин хар ду  лафз маънии кабех 
низ пайдо мекунад, лихозо харфи 
аввалро максур хонанд.

ХУРОСОН j U j *  номи мулке дар 
Эрон; ва дар асл ба маънии маш- 
рик аст. Чун вилояти Хуросон аз 
Форсу Ирок ба тарафи машрик во
кеъ аст, лихозо ба ип исм мавсум 
шуд (аз «Чахонгирй» ва «Бурхон» 
ва «Сироч»); ва номи пардае аз 
мусикй.

ХИРОМОН аз «Кашф» ва
«Бурхон» ба маънии хушрафтор.

ХИРКА БА ДАСТИ КАСЕ ТОЗА 
КАРДАН o -u j *£у
ба истилохи суфия аз сари нав ба 
муршиди дигар байъат кардан (аз 
шурухи «Сикаидарнома» ва «Бахо
ри Ачам»),

ХИРКА АЗ КАСЕ ПУШИДАН Л
муриди у  шудан (аз 

«М усталахот»).
ХАР ГИРИФТАН J & j f y  касеро ах 

мак фарз кардан.
ХАРКАМОН o U f j i  ба маънии камо- 

ни калон ва сахт, ки музореъон ба
рои куштани шагол ва гайра до
ранд; ва чизест, ки камонгарон ка- 
монро ба он чок кунанд (аз «М ус
талахот» ва «Чароги хидоят»).

ХАР ДАР ПЕШИ ХОНАИ ХУД БАС
ТАН ва ХАР ДАРОЗ БАСТАН у
c f—i j l j >y  3 3y  fcl» Lr ; i  киноя  
а з  бегам ва форигулбол будан ва 
арз додани чоху шаъни худро (аз 
«М усталахот»),

ХАРОТИН ^ я ^ у  м уарраби  харотин 
кирме дароз, ки дар зами

ни намнок мебошад; мураккаб аз 
хара, ки ба маънии гил аст ва отин 
ба маънии пайдошуда (аз «Сироч- 
ул-лугот»),

ХИРМАНИ КУХНА БА БОД ДО
ДАН 1̂*» с ^ у  ба давлати 
гузаш та лоф задан ва гурур кар
дан (аз «М усталахот» ва «Бахор;! 
А чам»),

ХАРЧИ РОХ ШУДАН blj ц у
дар рохи сафар мурдан (аз «Чаро
ги хидоят»),

ХАРЗАН o j y  тозиёна (аз «Латоиф»),
ХАРИДАН О ^ .у  машхур аст; ва ба 

маънии рахонидан аз чизе; ва 
бад-ин маънй бозхаридан низ ома
да (аз «Бахори Ачам»),

ХУРВ//ХИРВ з у  саргини туюр (аз 
«М унтахаб» ва гайри он).

ХАРХАША бемавкеъ мучодала
кардан (аз «Чахонгирй» ва «Кашф» 
ва «Сурурй» ва «М уайид» ва луго- 
ти туркй).

ХИРГОХ ба маънии чои хушй;
чаро ки хир (билкаср) ба забони 
пахлавй ба маънии хушй. Алхол 
хиргох ба маънии хайма мустаъ
мал аст, ба муносибати он ки хай
ма низ чои хушист (аз «Рашидй» 
ва «М адор» ва «М уайид» вз 
«Каш ф »); ва сохиби «Бурхон» на
вишта, ки хар (билфатх) ба маъ
нни калон, чунонки дар лафзи хар- 
пушта ва хармагас ва лафзи гох 
ба маънии хайма мутлак. Пас лаф
зи харгох (билфатх) ба маънии 
хаймаи калон бошад; ва дар «Си
роч-ул-лугот» навишта, ки хиргох 
(билкаср) ба маънии чои хушй; ва 
тахкик он аст, ки харгох ба фатх 
бошад мувофики киёс, ба маънии 
чои бузург; ва касри хо ба сабаби 
карохияти фатхи хо-ст, ки аз иш- 
тирок маънии химор пайдо меша
вад.

ХАРБУЗА >’у . у  ба маънии меваи 
хушбудори калон; чаро ки хар 
(билфатх) ба маънии калон ва бу
за (ба замми м уваххада ва фатхи 
зои муъчама) ба маънии меваи ши
рин ва хушбудор. Чун харбуза ба 
нисбати аксар мевахо калон ва ши
рин ва хушбудор аст, лихозо ба ин
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исм мусаммо гардид (аз «Рашидй» 
ва «М уайид» ва «М адор» ва «С уру
рй» ва «Сироч»).

ХИРМАНИ МОХ #l- Ij ' j * холаи мох. 
(аз «Рашидй» ва «М усталахот»),

ХУРДА резаи хар чиз; ва ба
маънии ахгар ва айб ва нукта (аз 
«Кашф» ва «Бурхон» ва «Латоиф» 
ва «Чахонгирй»); ва хамчунин хур- 
раму хурсанд ва хурд ба маънии 
кучакро низ мутааххирин тахкик, 
кардаанд, ки бидуни вов аст. М а
гар баъзе ба вов низ раво дошта- 
анд («Шархи Зулайхо» аз Мухам- 
мадафгали Илохободй ва «Шархи 
Гулистон» аз Мир Нуруллох).

ХИРКА чомаи порина ва кух-
напора духта (аз «Комус» ва «С у
рох» ва «Кашф» ва «Бахори Ачам» 
ва «М унтахаб»); ё он ки харк, ба 
маънии чок шудан ва пора шудан 
аст. Чун чомаи фукаро аксар аз 
пеши гиребон чок бошад, лихозо 
хирк,а мегуфта бошанд.

ХАРМУХРА мухраи сифед, кн
ба арабй нокус гуянд ва ба хиндй 
санкх номанд; ва мацозан  хармух- 
рахои кучак, ки дар Хиндустон дар 
хариду фурухт роич аст (аз «Си
роч»); ва дар «Хиёбон» навишта, 
ки хармухра-ро дар «Рашидй» ба 
маънии мухраи бузурги камбахо 
гуфта ва дар «М уайид» аз шахсе’ 
накл карда, ки хармухраи амалй, 
Kii онро ранг дода бар гардани хар 
мебанданд зохиран хамон аст, ки 
ба хиндй каурй гуянд ва аз он оро- 
иши харон созанд. Ва хар дар ин 
чо ба маънии бузург нест, чунонки 
сохиби «Рашидй» фахмида, тамма 
каломуху. Факир муаллиф гуяд , ки 
лафзи хар дар хармухра, ки дохи- 
ли нук,уд аст, ба маънии хайвон, ки 
дар арабй химор гуянд, зеро ки аз 
он ороиши харон месозанд. Ва лаф
зи хар дар хармухра, ки ба маънии 
нокус ва санкх аст, ба маънии бу
зург. Ва лафзи хармухра хам ба 
маънии чизе сифед, ки дар гили то- 
лобхо ба хам мерасад, ба хиндй 
гхунга гуянд. Ва бад-ин маънй дар 
асл хграмухра буд, чи хара (бил
фатх) ба маънии гил ва лой аст.

ХАРБАНДА молики хар, ки
ходими хар бошад.

ХАРЗАХРА дарахти канер; як
кисми он гули сурх дорад ва кисми

дигар сифед (аз «Сироч» ва «Су- 
рури» ва «Ш амсй»),

ХАРОБИИ БАСАРА >^1/ киноя  
а з  харобии чисм, ки мавт бошад.

ХИРГАХИ МАХ » киноя  а з  бур
чи Саратон, ки хонаи мох аст; хо- 
сияти бурчи мазкур сардтар аст; 
ва гохе аз хиргахи мох холаи мох 
мурод бошад.

ХАРПУШТА ба маънии гарева
ва пуштаи калон.

ХАРА »>■ кунчора, яъне суфли рав- 
гани кунчид ва саршаф; ва ба маъ
нии тудаи хок ва гили тира; ва ба 
замми аввал ва фатхи сонй (яъне 
хура)* нурест аз х ак  таоло; ва кис- 
ме аз мур, ки ба арабй арза ва ба 
хиндй димак гуянд; ва ба замма
тайн ва хои малфуз (яъне хурух)* 
ба маънии хурус ва мацозан  ба 
маънии сурохй, ки онро ба шакли 
хурус сохта бошанд (аз «Чахонги
рй»).

ХАРОБА ■ЧЬ» вайрона; ва мацозан  
мулки ганимро гуянд.

ХАРИДА бар вазни хамида; ба
маънии духтари норасида ва бикр 
ва зани шармгин ва дурри носуфта 
(аз «М унтахаб» ва «Бурхон» ва 
«Канз» ва «М уайид» ва «Сурурй»).

ХАРЗА олат, яъне к... ва казиби 
дароз ва ситабр (аз «Латоиф»).

ХАРПОЧА ба маънии бачаи
хар.

ХАРДАЛА ба маънии як  донаи
хардал, чаро ки то дар охир, ки ба 
хо бадал ш удааст, барои вахдат 
аст; ва ба х,индй онро райй номанд.

ХАРОБЙ (y j>  агарчи хароб худ мас
дар аст ба маънии вайрон шудан, 
магар дар форси аксар лафзи х а 
роб ба маънии вайрон мустаъмал 
мешавад, лихозо ёи масдарй мул
хак  карда харобй гуянд.

ХУРОСОНЙ ( у Ь | н о м и  таом.
ХАРЧ КАРДАНИ ЧИЗЕ £>

ба маънии фурухтани чизе 
(аз «М усталахот»).

Фасли хои муъчама маъа 
зои муъчама

ХАЗОНИ ХИНО li»  ба маънии
зардии ранги хино.
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ХАЗРАЧ ЦУу кабилаест аз Араб (аз 
«Латоиф»),

ХАЗАР У у  мулкест шимолй аз Тур
кистон; мардуми он но сифедранг 
бошанд (аз «Шархи Хоконй»),

ХАЗ(З) 'у- дар арабй номи навъе аз 
чомаи абрешумй (аз «Сурурй» ва 
«Латоиф »); ва Мавлоно Юсуф иб
ни Монеъ дар шархи «Нисоб» на
вишта, ки чомаест, ки онро аз паш- 
му абрешум бофанд. Ва дар «Бур
хон» маркум аст, ки навъе аз пус- 
тин аст. Ва дар форсй билфатх, 
(яъне хаз)*  ба маънии баландии 
рон ва мухаффафи хазон ва амр аз 
хазидан ва номи шахр (аз «Л ато
иф» ва райри он).

ХАЗАФ суфол (аз «М унтахаб»
ва «К ан з»); ва дар «Сурох» ба зо
ли муъчама (яъне ЛУ- ).

ХУЗАЪБИЛ ба маънии нохак
ва ботил (аз «М унтахаб» ва 
«К ан з»),

ХАЗОИН ^ ‘I j i  цамъи  хизона, чунон
ки расоил цамъи  рисола.

ХАЗОН ciljp- дар «Бурхон» ва «Ч а
хонгирй» ва «Сироч-ул-лурот» ва 
«М уайид» ва «Сурурй» билфатх, ба 
маънии муддати мондани офтоб 
дар бурчи Мизону Акраб ва Каве; 
хамчунин дар «Шарафиома» маз
кур аст. Ва сохиби «Зуфонгуё» на
вишта, ки сахех он аст, ки номи 
рузй хичдахум аз шахривар бошад. 
Ва хак  ин аст, ки хазон (билфатх) 
мураккаб аз хаз, ки ба маънии ха
зидан аст ва алифу нуни нисбат, 
яъне мавсими сард, ки мансуб ба 
хазидани маконоти гарм аст. Е он 
ки хаз (билфатх.) навъе аз чомаи 
пашмин ва пустин аст ва алифу лу
ни нисбат, яъне мансуб ба пушнда- 
ни хаз аст.

ХАЗРОН номи вилояте кариби
Туркистон (аз «Чахонгирй» ва «С у
рурй» ва «Сироч»).

ХУЗОЪА номи кабилае аз Араб.
ХИЗОНА ба каср сахех ва ба

фатх (яъне хазона)*, ки машхур 
аст, хато; ва дар «Кашф» навишта, 
ки хизона (билкаср) хонае, ки дар 
у мол ниханд; ва дар «Сурох» бил
каср, ба маънии ганчина ва хазоин 
Чамъи  он; ва дар «М унтахаб» ва 
«Комус» билкаср, ба маънии ганчи-

иа ва ганчинадорй; ва дар «М уай
ид» ва «М адор» ва «Латоиф» ва 
«Канз» низ ба каср тахкик карда- 
анд. Пас хизона ба маънии мол ва 
нукуди касир мачоз  бошад, ба ит
локи зарф бар мазруф, ё ба итлоки 
масдар бар мафъул.

ХАЗИНА Сирочуддин Алихони
Орзу навишта, ки хазина лафзи 
форсист мубаддали хазина, ба маъ
нии хизона; ва хазина ба маънии 
хизона дар кутуби лугат омада. Ва 
зохир аст, ки ибдоли хои муъчама 
ба хои хавваз дар кутуби кавонини 
форсия чо ба чо мастур аст. Ва 
Абдулвосеъ дар «Шархи Бустон» 
навишта, ки хазина (ба фатхи хои 
муъчама ва ёи маъруф), фаъила 
ба маънии мафъул метавонад буд, 
лекин дар кутуби лугат наёмада за 
дар иборати арабия хам мустаъмал 
нашуда. Пас зохир он аст, кй хизе- 
на (ба касри аввал ва ёи мачхул) 
имолаи хизона бошад. Ва сохиби 
«Бахори Ачам» навишта, ки хазина 
дар каломи устодон ба маънии 
махзан низ омада.

ХАЗИЙ ба маънии расво; ва ба 
касри аввал ва сукуни зои муъча
ма (яъне хизй)* ба маънии расвой 
(аз «М унтахаб» ва шурухи «Ни
соб»).

ХАЗРЙ IJ/j*  мансуб ба Хазрон, ки 
номи мулкест (аз «Шархи Сикан- 
дарнома»-и Хони Орзу).

ХИЗОНАГЙ ySSfj» мансуб ба хизо
на, яъне чизе ки хос ва мумтози 
подшох бошад; ва тарона\ои хизо- 
нагй м ур о д  а з  таронахои хос, ки 
онро подшох ёд дорад ва месаро- 
яд, ё он ки онро подшох тасниф 
кардааст.

Фасли хои муъчама маъа 
сини мухмала

ХИССАТ «i*-» ба маънии бахилй.
ХАСОРАТ халоки ва гумрохй

ва зиён (аз «М унтахаб»),
ХАСОСАТ нокаей ва забун

шудан; ва ба маънии бухл мустаъ
мал (аз «М унтахаб» ва гайри он).

ХУСР j - »  дар арабй ба маънии зи
ён, ки дар мукобалаи манфаат ва 
суд аст; ва дар форсй ба замма-
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тайн (яъне хусур )* ба маънии па
дари шавхар ва падари зан (аз 
«М унтахаб» ва «Чахонгирй» ва 
«Рашидй» ва «Сироч»).

ХАСУР ба маънии зиёнзада (аз 
«Латоиф»),

ХАС ^  хошок ва кох ва беххои бо
рик; ва навъе аз гиёх, ки хушбу
дор бошад; ва ба фатх ва ташдид 
(яъне хасс)* дар арабй ба маънии 
тухми коху; ва фурумоя ва забун 
ва нокас ва бахил. Ва ба ин маънй 
дар кутуби форсй ба тахфиф (яъне 
хас)*  мустаъмал мешавад (аз 
«М унтахаб» ва «Канз» ва «Бур
хон»),

ХАСОИС J.SLJ- нокасихо ва забуни- 
хо ва чизхои забун.

ХУСУФ дар замин фуру шудан
ва гирифта шудани мох, чунонки 
кусуф гирифта шудани офтобро гу 
янд (аз «М унтахаб»).

ХАСФ дар замин фуру шудан
ва гирифта шудани мох (аз
«К анз»),

ХАСАК лафзи форсист; донае 
бошад хордор, ки ба хиндй гукхру 
гуянд; ва он чи ба шакли он аз 
охан сохта дар майдони чанг ан- 
дозанд; ва билкаср (яъне хиск)* 
гули кочира (аз «Сироч»).

ХУСР011 i j l j - »  знён (аз «М унтахаб» 
ва «К анз»),

ХАС РА ДАНДОН ГИРИФТАН ва 
ХАС БА ДАХ.АН ГИРИФТАН

сАЧ cr*  J ачз кар 
дан ва амон хостан; чун хунуд бар 
чамоъаё голиб оянд, он чамоъаи 
маглуб хас ба дахан ыегиранд, ки 
мо хукми гов дорем, куштани мо 
раво нест (аз «Рашидй» ва «Бур
хон») .

ХУСРАВ j  j - »  номи писари Сиёвуш 
ибни Кайковус; ва низ номи Пар- 
вез ибни Хурмуз ибни Нушервон, 
ки ошики Ширин буд (аз «М уай
ид» ва «Чахонгирй» ва «Кашф» иа 
«М адор» ва «Бурхон»); ва мачозан 
хар подшохро низ гуянд; ва дар 
«Сироч-ул-лугот» ва «Бахори Ачам» 
навишта, ки хусрав ба замми аввал 
аст. Ва баъзе ба касри аввал (яъне 
хисрав)* гуфтаанд ва хамин кас
ра агсвост, ки муаррабаш кисро д а 

лолат бар касра дорад. Ва низ ка- 
рохати лафзи хусур, ки падари зан 
аст мутакозй ба ин маънист. Агар- 
чи хусрав биззам бошад, магар ба 
касра хондан авлост. Ва низ сохи
би «Бахори Ачам» аз устоди худ 
накл карда, ки хусру (ба замми ав 
вал ва севвум бошад) калби хурсу, 
чи хур (биззам) офтоб ва су (биз
зам) фурур аст. Пас маънии тар- 
кибии он офтобфурур бошад. Ва 
низ навишта, ки дур нест, ки му- 
баддали хушру бошад, ба маънии 
хубру. Ва назди факир муаллиф 
хисрав (билкаср) бар вазни дир
хам, муарраби  хушру-ст. Ва биззам 
чунонки машхур аст, дуруст набо
шад, чаро ки дар ин сурат бар ваз- 
не аз хар панч авзони асмои ру- 
боъи намеояд.

ХАСТА *j-i- ба маънии тухми хурмо 
ва шафтолу ва кунор ва мислаху; 
ва ба маънии хароб ва ошик ва 
бемор; ва ба маънии захмй ва ши
каста; ва гохе ба маънии муфлис 
ояд (аз «Бурхон»),

ХИСКДОНА •sLi тухми гули му- 
асфар (аз «Б урхон»).

ХАСОРА *jl~» зиё’н ва халокй ва 
гумрохй (аз «М унтахаб»).

ХУСРАВОНИ навъе аз суруд
(аз «Сироч-ул-лугот»),

Фасли хои муъчама маъа 
шини муъчама

ХАШАБ ба маънии чуб ва хе-
зум (аз «Латоиф» ва шархи «Ни
соб»).

ХИШТ o i i  найзаи кучаки охании 
хиндии санг (аз «Рашидй» ва «Б ур
хон»); ва дар «Сироч» навишта, ки 
хишт (билкаср) маъруф; ва найзаи 
кучак, ки дар миёни он халка аз 
ресмон бофта банданд, ки ангушти 
саббоба дар миёни он халка карда 
бар душман андозанд.

ХУШУНАТ дуруштй ва дурушт 
шудан (аз «М унтахаб» ва «К ан з»),

ХАШИЙЯТ o - i i  тарсидан ва тарср- 
нидан (аз «Латоиф» ва «Мунта- 

-х аб »).
ХУШКБАНД ай ЛИ- навъе аз нлочи 

захм, ки захмро бидуни бастани
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давои тар илоч кунанд (аз «ЧарО- 
ГИ хи доят» ) ,

ХУШК ОВАРД ^  ба маънии 
хомуш монд (аз «Латоиф»).

ХУШ КЗ АР киноя а з  офтоб;
ва ба маънии зари холис.

х у ш к к и м о р  jL i  хиште, ки 
мукомирон бар он бучул андозанд 
(аз «М усталахот»),

ХУШКМАРЗ >• савдои ва де 
вона.

ХУШКРЕШ iP . j  захме, ки аз бе
рун хушк бошад.

ХУШУЪ ачз ва фурутанй ва
хавф (аз «Кашф»),

ХАШФ часпидан ва дарёфтан
ва ба санг cap куфтан; ва билкаср 
(яъне хишф)* бачаи оху (аз «М ун
тахаб» ва шархи «Нисоб»).

ХУШК d**- ба маънии сирф ва хо
лис; ва ба маънии бефоида; ва ба 
маънии бахил (аз «Бурхон» ва 
«Чароги хидоят» ва «Бахори 
А чам»),

ХУШУК d j U  зишт ва харомзода ва 
чарбзабон (аз «Латоиф»),

ХИШТАК порчаи чахоргуша, ки 
зери багали чома ва миёни почома 
дузанд. Сохиби «Чавохир-ул-хуруф» 
навишта, ки коф дар охир барои 
ташбех аст.

ХИШМ г »  ба маънии гусса (аз 
«М узил» ва «Латоиф» ва Иброхи- 
мй, «Шархи Сикандарнома»); ва 
дар «Сироч» навишта, ки хашм  
(билфатх) ба маънии газаб; ва ба 
каср низ гуфтаанд, магар фатх ак- 
вост.

ХАШАН цт-» дар форсй ба маънии 
палое; ва дар арабй ба фатхи ав
вал ва касри сонй (яъне хашин)*  
ба маънии хар чиз, ки дурушт бо
шад; ва номи дардест, ки пусти 
узвро сахт ва дурушт гардонад (аз 
«Бурхон» ва «М унтахаб» ва шуру
хи «Нисоб»),

ХУШ КП АХЛ У j V, ^  ба маънии ба
хил (аз «М усталахот»),

ХАШХАША бонги когаз ва чо
маи нав (аз «М уайид» ва «С уру
рй»).

ХАШЯ ба маънии хавф (аз
«М унтахаб»).

ХУШКМАРЗЙ ва ХУШКДИМОРЙ
j  ба маънии де-

вонагй ва чунун.
ХУШУЙ модари зан ва модари

шавхар, ки ба Хиндустон хушдо- 
ман гуянд (аз «Рашидй» ва 
«Кашф»).

ХУШКОРЙ орди нобехта, ки
нухола аз у  нагирифта бошанд; ва 
дар баъзе нусах хушкорй 
ба вов навишта (аз «Шархи Хоко
нй»).

Фасли хои муъчама маъа 
соди мухмала

ХУСУСАН U j-e i масдар аст, ки ма- 
фъули мутлаки феъл махзуф вокеъ 
шавад, яъне хасасту хусусан (аз 
«Бахори А чам»).

ХИСБ w *"- фарохии айш ва осудагй; 
ва бисьёрии гиёх ва шахри обод 
(аз «М унтахаб» ва гайра).

ХАСУСИЙЯТ хос кардан ва
хос шудан чизеро, чаро ки хасус 
(ба фатх) сифати мушаббах аст ва 
ёи тахтонй ва фавконй барои мас- 
дарият; ва дар «Комус» ва «М ун
тахаб» ба зам (яъне хусусийят)* 
ва ба фатх хар ду  навишта.

ХАСР ^  миёни мардум, яъне к а 
мар; ва ба фатхатайн (яъне ха- 
сар)* сармо ва сард шудан; ва ба 
фатхи аввал ва касри сонй (яъне 
хасир)* ба маънии сард, тарчамаи 
абрад (аз «М унтахаб»).

ХАСОИС цамъи  хасиса, ки ба
маънии хухо ва асархо бошад.

ХАСЛ lW -  о н  ч и  аз кисми нукуд 
бар сари дови кимор гузоранд (аз 
«Чароги хидоят» ва «М адор» ва 
«Каш ф »); ва дар «М унтахаб» на
вишта, ки хасл (билфатх) он чи 
ки бар вай гарав банданд; ва дар 
«Бурхон» навишта, ки хасл (бил
фатх) дов ва шарти гаравбандй 
дар кимор.

ХИСОМ fl-®» чангу чидол кардан ва 
чадалкунандагон; дар ин сурат 
цамъи  хаем аст (аз «М унтахаб»),

20  Риёс-ул-лурот.
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ХАСМ душман; ва ба маънии
молик ва сохиб; ва аз ин ру шав- 
харро хаем гуянд (аз «М устала
хот»),

ХАСИН err»* табар, ки бад-он хезум 
шигофанд.

ХАСМОНА равр ва пардохт;
ва ин аз олами шафакат бошад, ки 
дар асл ба маънии таре аст. Дар 
ин сурат хасмона ба маънии тар- 
бият бошад, ки ба таври душман 
бар ахволи шахсе назар карда, уро 
тарбият нумоянд; ва ба маънии мо
нанди душман; ва ба маънии ха 
риф. Ва дар ин сурат алифу нун 
ва хои он (яъне она)* барои нис
бат ва ташбех бошад, яъне монан
ди хариф (аз «Чароги хидоят» ва 
«Бахори Ачам»),

ХАСОСА ба маънии дарвешй
ва бадхолй; ва ба зам (яъне хусо- 
са)*  он чи баъд аз чидан дар, д а 
рахти ангур бимонад (аз «М унта
хаб» ва «Латоиф»),

ХАСМЙ ба маънии душманй;
ва гохе ба маънии моликият ва 
вачхаш дар лафзи хасмона мастур 
аст.

Фасли хои муъчама маъа 
зоди муъчама

ХАЗРО сабза ва гиёхи сабз; ва 
хар чизи муаннас, ки сабз бошад; 
ва номи иморат аст дар Хамадон; 
ва ба маънии осмон; ва ба маънии 
муаззами кавм (аз «М унтахаб» ва 
«К,омус» ва «Сурох» ва гайра).

ХИЗОБ хар ранг умуман; ва
ба маънии васма ва хино хусусан; 
ва ба маънии гулгуна низ омада; 
ба лафзи бастан  ва з а д а н  ва нихо
д а н  ва кардан  ва сохтан ва д о д а н  
ва ра сон и дан  мустаъмал (аз «Б а
хори А чам »); ва ба маънии рангин 
ва хизоб кардаш уда низ меояд, 
Саъдй гуяд , мисраъ:

Мудомаш ба хун дасту ханчар хизоб...

ХАЗ И Б бар вазни ракиб; ба
маънии ранг кардаш уда ва рангин 
(аз «М унтахаб»); ва ба замми ав 
вал ва фатхи зоди муъчама (яъне 
хузайб)* номи гуломи хабашй; ва

баъзе ба ин маънй ба содн мухма
ла (яъне хусайб)* низ навиштаанд.

ХАЗБ ранг кардан; ва билкаср
(яъне хизб)* чизе ки бад-он муйро 
ранг кунанд (аз «М унтахаб»),

ХУЗРАТ O j- i i  сабзй (аз «М унта
хаб »),

ХУЗРАЕТ набототи сабзи тар;
киноя  а з  таркорй ва тарахо; ва ин 
цамъи  хузрй-ст, чунонки хублаёт 
чамъи хублй-ст.

ХИЗР номи пайгамбар аст алай
хиссалом; ва ба фатхи аввал ва 
касри сонй (яъне хазир)* ба маъ
нии шохи сабз ва кишт ва тара ва 
номи пайгамбари мазкур, чаро ки 
.хар чо у менишинад сабза меруяд, 
ё он ки сайраш хама сабзазорхост, 
ё он ки кадамаш  баракате дорад, 
ки хар чо гузораш меафтад он сар- 
замин сабзу хуррам мешавад. Ва 
дар нубуввати эшон ихтилоф аст, 
назди баъзе набианд ва назди баъ
зе валй. Ва ба фатхатайн (яъне 
хазар)* тозагй ва сабзй; Fapa3, ки 
лакаби пайгамбар, ки Урмиё номи 
аелпи эшон аст, ба ду вачх аст: 
яке Хизр, ки ба касри аввал ва су
куни сонй бошад, дуввум Хазир, 
ки ба фатхи аввал ва касри сонй 
бошад (аз «Латоиф» ва «М унта
хаб» ва «К ан з»),

ХАЗУР j y ^ -  сабзшаванда; ва ба зам 
матайн (яъне хузур )*  сабзхо.

ХУЗУЪ фурутанй кардан (аз
«М унтахаб» ва «Сурох»).

ХАЗФ ба маънии чониб (аз
шархи «Нисоб»).

ХАЗРОИ ДИМАН ба маъ
нии сабза, ки бар чои андохтани 
саргин ва хокруба меруяд (аз 
«М унтахаб»); ва хазрои диман ки
н о я  бошад аз занони чамили бад- 
асл; ва хар шайъе, ки ба зохир 
ороста бошад ва дар хакикат бе- 
аслу бад бувад.

ХИЗРХОН с н о м и  яке аз ума- 
рои Хинд, ки шох Темур онро нои- 
би худ карда мутаваччехи Самар
канд шуд. Ва баъд аз чанд сол 
Хизрхон бар тахти Дехлй нишаст; 
ва номи яке аз салотини Ачам.

ХУЗОРА ба маънии дарьё (аз
шархи «Нисоб» ва «С урох»),
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Фасли хои муъчама маъа 
той мухмала

ХАТТИ ИСТИВО 'l-r-f ^  бидон ки 
хатти истиво хаттест мавхум, ки як  
сари он ба машрик ва сари дигар 
ба магрнб, ки хукамо дар айни м у
кобала ва мухозотн доираи муъад- 
дилуннахор бар васати замин фарз 
кунанд, ба нахче ки агар доираи 
муъаддилуннахор котеъи олам шу
да, заминро хам катъ  нумояд. Пас 
замин аз чое, ки катъ  шавад, ха- 
мон чо хатти истиво-ст. Ва муъад- 
дилуннавдр доираест, ки танспфи 
фалак менумояд аз машрик то ба 
магрнб. Ва ин доираро муъадди
луннахор аз он гуянд, ки чун сай- 
ри офтоб бар ин дойра мегардад, 
лайлу нахор дар чамеъи олам ба
робар мешавад, магар дар арзи 
тисъин. Ва офтобро бар ин доирз 
иттифоки сайр дар сол ду бор аф
тад, яке дар аввали Хамал ва ди
гар дар охири Сунбула. Ва хатти 
истиво-ро хатти истиво аз он гу 
янд, ки дар он чо дувоздах мох 
лайлу нахор баробар мебошад бит- 
такриб. Ва хатти истиво аз чану- 
би Чин шуруъ шуда бар Гаигдиж 
ва чазираи Чамкут гузашта бар 
чанубй Сарандеп ва чазоири Занг 
ва бар чанубй Сиёхони магриб ба 
бахри Укьёнус мунтахй мешавад; 
ва хатти истиво м а ч о з а н  муъадди- 
луннахорро низ гуянд.

ХУТАБО Ц »  хутбахонандагон; ин 
Ч а м ъ и  хатиб аст.

ХИТЪ *1^» ба маънии гунох; магар 
форсиён хамзаро ба алиф бадал 
кунанд; ва ба фатх (яъне хато)* 
гунох кардан ва норост, ки он на- 
кизи савоб аст ва гунохе ки беиро- 
да бошад; ва бад-ин маънй ба мад- 
ди хамза низ омадааст (аз «М унта
хаб» ва «С урох»); ва ба фат.\ ва 
бидуни хамза (яъне Хато ) но
ми шахрест мобайни Туркистон ва 
Чин ва Турон.

ХАТТИ ТАРСО Ь у  i i  хатти кавми 
тарсо, ки нихоят пурпеч бошад.

ХАТОЕ b lk i чамъи  хатийя, ки ба
маънии гунох кардан аст (аз «С у
рох») .

ХУТУБ '-г'А* чамъи  хатб, ки (ба фат
хи аввал ва сукуни дуввум) ба

маънии кори бузург бошад (аз 
«Латоиф »).

ХИТОБ сухан бо касе ру ба ру 
гуфтан; ва ному лакаб, ки дар он 
мадх, бошад; ва ба маънии зидди 
гийбат; ва ба маънии итоб низ ме
ояд (маънии аввал аз «М унтахаб» 
ва «Латоиф» ва дуввум  аз «Л ато
иф» ва севвуму чахорум аз «Ш ам
сй»).

ХИТБ калимае, ки хотиб вакти
никох гуяд ; ва ба маънии калимае, 
ки рофеъи низоъ бошад; ва ба зам
ми хо ва фатхи то (яъне хутаб)* 
Ч а м ъ и  хутба, ки дебочаи китобро 
низ гуянд.23

ХИТ БАТ с — калимае ки хотиб вак 
ти никох гуяд ; ва ба маънии кали
мае, ки рофеъи низоъ бошад.

ХУТУВОТ o l jb i  гомхо, яъне кадам- 
хо; ин чамъи  хутва аст.

ХАТТИ БАРДОД iloAj А» номи хатти 
дуввум  аз тарафи канора, аз чум- 
лаи хафт хатти Чоми Чамшед; ва 
асмои он хатхо ин аст: аввал хатти 
чавр (ки ба фатхи чим аст), д ув 
вум хатти Багдод, севвум хатти 
Басра, чахорум хатти азрак, пан- 
чум хатти дар шакар, шашум хат
ти косагар, хафтум хатти фурудина 
(аз «Бурхон» ва «Бахори Ачам» ва 
«М адор» ва «Раш идй»); ва дар 
«Сурурй» маркум аст, ки хатти ла- 
би чомро аз он хатти чавр ном ни- 
ходанд, ки чун хоханд, ки харифро 
бияндозанд то хатти чавр пур кар 
да медиханд.

ХАТАР кадру чох ва азамат ва 
бузургй; ва ба маънии офат ва 
душворй ва андешаи зарар (аз 
«Кашф» ва «М унтахаб» ва «Канз» 
ва «Сурурй» ва «Бурхон»),

ХАТИР хт1* ба маънни бузург ва 
азим (аз «Кашф»),

ХАТТИ НАВОЗ j\j> ki  хатте ки ба
рои гузаштани коло ва раванда ба 
гузарбонон нависанд (аз «М уста
лахот») .

ХАТФ ‘-jk* рубудан ва хира кардани 
барк биноиро (аз «М унтахаб»).

ХУТТОФ тоире, ки дар урф он
ро абобил гуянд (аз «М унтахаб» 
ва «Кашф»).

\
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ХАТТИ АЗ РАК, bjj\ А» номи хатти 
чахорум аз тарафи канора, мин- 
нумлаи хафт хутути Ч,оми Ч,амшед 
(аз «Бурхон» ва «Раш идй»),

ХАТТИ МАНДАЛ J ^ -  ^  доираи 
азиматхонон (аз «М усталахот»),

ХАТТИ МУСТАК.ИМ U  хатти
рост.

ХИТОМ михори шутур (аз «Л а 
тоиф» ва «С урох»),

ХАТТИ РАЙХОН t>buj номи хат- 
те аз шаш хатти ихтироъкардаи 
Ибни М укла; ва низ хатте чалй, ки 
дар арзи хуруфаш аксоми гулхо 
нигоранд ва онро хатти гулзор низ 
гуянд.

ХАТ АЗ ХУН НАВИШТАН в)> j l  ^
киноя  а з  камоли ачз аст (аз 

«Шархи Сикандарнома»),
ХАТ БАР ОБ КАШИДАН v t r f  ^  

Кори бефоида кардан ва ам- 
ри душвор ва санъати ачиб нуму
дан.

ХАТ БАР ХОК КАШИДАН i i
& кино я  а з  хачолат ва инфиъ- 
ол (аз «М усталахот»),

ХАТ КАШИДАН Li- киноя  аз
махв кардан ва матрук нумудан ва 
бартараф сохтан; ва ба маънии риш 
баровардан; ва ба маънии навиш- 
тан (аз «Бурхон» ва «М устала
хот»),

ХИТТА замине ки ба чихати би
но кардани иморат гирдогирди у 
хат кашида бошанд ва худуд пай
до карда шуда бошанд, то дигаре 
дар он дахл накунад; ва ба маънии 
пораи замин ва дар урф шахри ка- 
лонро гуянд (аз «Сурох» ва «М ун
тахаб» ва «Латоиф» ва «М адор» ва 
«Кашф»),

ХАТИ ИЯ V  »  гунох (аз «М унтахаб»),
ХИТБА ^  зан хостан; ва биззам 

(яъне хутба) * он чи бо хамду наъ- 
ти хитоб ва насихат ва ваъз ба 
халкуллох бошад; ва ба маънии 
дебочаи китоб низ меояд (аз «М ун
тахаб» ва «К анз»),

ХАТФА ■ui»- як  бор дурахшидан ва 
частани барк ба нахче ки биноиро 
даррубояд ва чашмро хира кунад.

ХАТТИ РОХ ^  муродифи хатти 
чавоз.

ХУТВА гом, яъне масофате, ки 
миёни хар ду  по ба вакти рафтор 
вокеъ шавад (аз «Кашф» ва «М ун
тахаб» ва «Сурурй» ва шарх,и «Ни
соб»).

ХАТТИ АЛМОС ва ХАТТИ ШАХОБЙ 
ва ХАТТИ АСАЛЙ
cs1-® А» j  хатти майгун (аз «М ус
талахот»).

ХАТТИ ДЕВОНЙ ^ 1 ^  А» хатти ши- 
кастаи ахли дафтар (аз «М устала
хот») .

ХАТТЙ мансуб ба Хат, ки номи 
мавзеъест; ва ба маънии тира; дар 
ин сурат мансуб ба мавзеъи маз
кур ё мансуб ба хат дар ростй; ва 
навъе аз бурди ямонист, ки хатхое 
дар он бофида бошанд ва он ба 
нисбати сода кимати бошад (аз 
«М адор»),

ХИТМЙ гули хиру (аз «Кашф»
ва «Бахр-ул-чавохир» ва «К анз»),

Фасли хои муъчама маъа фо

ХАФОЕ Ч'*» пинхонихо (аз «Кашф» 
ва «К анз»),

ХАФО t i i  иушидагй (аз «Сурох» ва 
«Каш ф»); ва дар «Бахр-ул-чаво- 
хир» хифо (билкаср) ба маънии пу- 
шиш

ХАФАР j i i  ба маънии шарму хаё 
ва нигохбонй (аз шурухи «Нисоб»)-.

ХАФИР л**  ба маънии шармнок ва 
фарьёдрас ва нигахбон ва рахбар 
ва косид (аз «Латоиф»),

ХУФТУХЕЗ охистагй ва д а
ранг ва таъхир; ва низ ба маънии 
чимоъ (аз «Рашидй» ва «Бурхон» 
ва «Сурурй» ва «Латоиф» ва «Б а
хори Ачам» ва «Сироч»).

ХУФФОШ номи тоир, ки онро
шабпар гуянд (аз «Комус» ва 
«М унтахаб» ва «М адор» ва «Бахр- 
ул-чавохир»).

ХАФЗ |>*>■ фуру доштан ва андох
тан касеро аз мартабаи худ ва ка_-

• лимаеро касра додан ва таносонй 
ва айш ва нарм рафтан (аз «М ун
тахаб »).

ХУФ(Ф) муза; ва билфатх (яъне 
хаф)* сухтаи чакмок ва хема (аз 
«Латоиф» ва «К анз»),



ХАФФОФ музадуз ва музафу-
руш.

ХИФРИК i » *  ба маънии зишт ва 
бад (аз «М адор» ва «М уайид»); ва 
дар «Кашф» ба фатхи аввал ва со
лис; ва дар «Латоиф» низ ба фат
хи аввал ва севвум (яъне хафрак,)* 
ба маънии зишт ва бадху; ва дар 
«Сироч-ул-лугот» хафрак (билфатх 
ва рои мухмалаи мафтух,) ба маъ
нии берайраг; ва ин м уарраби  
хафраг аст, чи хаф гиёхест бароят 
нарм ва par ба маънии маъруф. 
Дар ин сурат киноя  а з  суст ва 
нармраги бегайрат аст. Ва баъзе 
навишта, ки билфатх муарраби  
хафраг аст ва хафраг мухаффафи 
хуфтараг бошад, яъне сустраг ва 
бегайрат. Ва заммаи хоро ба фатх 
бадал кардаанд, чаро ки вазни 
фуълал (биззам) дар каломн араб 
наём ада.

ХИФРИК oij**- ба маънии зишт ва 
бад (аз «Латоиф »); ва хифрик 
агарчи ба маънии бад аст, магар 
нлтизоман ба маънии шарм ва на- 
домат омада.

ХАФИК [я**  овози рафтани об ва 
овози вазидани бод ва сохиби ха- 
факон ва сарчунбонанда аз галабаи 
хоб (аз «М унтахаб»); ва номи м а 
раз низ навиштаанд.

ХАФЧОК 6Ц*» кавмест аз туркони 
сахронишин; ва дашти хафчок 
даштест, ки дар он кавми хафчок 
бувад ва бош доранд; ва он чи 
баъзе гумон баранд, ки хафчок но
ми биёбонест, хатост (аз луроти 
туркй тахкик нумуда ш уд).

ХУФТАК ^  марази кобус (аз 
«Б урхон»).

ХАФАКОН е>1"» номи мараз; ва ба 
сукуни сонй (яъне хафкон)* хаго 
(аз «М узил» ва «М унтахаб» ва 
«Каш ф »); ва сохиби «Бахори 
Ачам» навишта, ки хафакон (ба 
фатхот), магар форсиён ба сукуни 
сонй низ оранд, ба маънии табида- 
ни дил.

ХАФТОН навъе аз чомаи сипо-
хиён, яъне чилтах (аз «Чахонгирй» 
ва «Кашф» ва «Бурхон» ва «Си
роч» ва «М адор» ва «М уайид» ва 
«Рашидй» ва «Сурурй»),

XАФОЧ.А дар «Бурхон» ва
«М унтахаб» ва «Сироч» навишта-

аст, ки хафоча (ба фатхи аввал ва 
чими арабй) кабилаест дар Араб аз 
Банй Омир, ки аксари он кавм рох- 
занй мекунанд; ва ба чими форсй 
(яъне хафоча)* ралат аст.

ХУФЧА ***=• ба маънии чубдасте ку- 
чак, ки бар сари он охани сартез 
насб кунанд ва бахалбонон барои 
рондани гов дар даст доранд (аз 
«М усталахот»).

ХУФЯ ^  пинхони ва пушида ва 
ошкоро; ва ин аз луготи аздод аст 
(аз шархи «Нисоб» ва «С урох»).

ХАФА чи. фишурдани гулу бошад; 
ва ба маънии гулуфишурда низ ояд 
(аз «Бурхон» ва «Бахори А чам»); 
ва дар «Чавохир-ул-хуруф» навиш
та, ки хафа дар асл хапа буд (ба 
бои форсй), ба маънии афшурдани 
гулу; ва ба маънии он ки гулу аф- 
шурда бошанд мачоз  аст.

ХАФТА ба маънии хамида; ва 
дар ин мисраъи «М аснавй», мисраъ:

Лангу луку хафташаклу беадаб...

ба хамин маънии хамида аст (аз 
«Латоиф» ва «Б урхон»); ва дар 
«Сироч-ул-лугот» ба ин маънй биз
зам (яъне хуф та)* навиштааст.

ХАФАГЙ ва ба сукуни сонй,
чунонки дар мардум машхур шуда 
(яъне хафгй)* хатост; дар асл ба 
маънии афшурдагии гулуст; ва ба 
маънии забти разаб ва озурдагии 
хотир мачоз бошад.

Фасли хои муъчама маъа лом

ХУЛАФО L*1»- чамъи халифа.
ХАЛО обхона ва чои холй ва хо- 

лй шудан (аз «М унтахаб»); ва ву- 
чуд^и хало назди хукамо мухол аст. 
Эшон мегуянд, ки хар чи дар олам 
мавчуд аст малост. Ва хар макон 
ва хар шайъи чавфдор, ки онро 
дар урф холй гуянд, он хам аз ха- 
во пур аст.

ХАЛ ОБ v ’51'  ба маънии обу гил, ки 
дар роххо мебошад (аз «Бурхон» 
ва «Кашф» ва «Сироч» ва «Чахон
гирй» ва «М уайид» ва «Раш идй»); 
ва дар «Хиёбон» навишта, ки хи- 
лоб (билкаср) ва кила билфатх 
(халоб)* замини гилнок, ки по дар
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он бимонад ва ба душвори барояд; 
ва баъзе навишта обу гил, кн ган
да шавад.

ХИЛОФАТ o i iU  ба чои касе баъди 
вай будан (аз «Сурох,» ва «М ун
тахаб» ва «Кашф»),

ХУЛЛАТ c J i  ба маънии дустй; ва 
биззам ва сукуни ломи ба райря 
ташдид (яъне хулт)*  ба маънич 
хислати нек (аз «Сурох» ва шархи 
«Н исоб»).

ХАЛОК, AT o s i l  »кухн а шудан ва кух,- 
нагй (аз «Латоиф»),

ХИЛОАТ аз мараз FaM хур
дан; ва ба фатх (яъне халоат)* аз 
фармони модару падар берун ома
дан; ва бесомон ва парешон шудан 
ва фиску фучур (аз «М унтахаб» ва 
«Латоиф»).

ХИЛ КАТ o i l i  офариннш (аз «С у
рох»).

ХИЛЪАТ чомаи духта, ки касе
ро пушонанд; ва ба фатх (яъне 
халъат)* хондан хатост (аз «Ко
мус» ва «М уайид» ва «Кашф» ва 
«М унтахаб» ва «М адор» ва «Л ато
иф» ва «Сурурй»); шорехи фозил 
навишта, ки хилъат билкаср аст. 
Чун моддаи ин лафзи халъ аст (ба 
фатхи аввал) ба маънии кандани 
чома ва рахт ва кашидани кафш ва 
райра, дур нест, ки дар асл хилъат 
чомае бошад, ки аз тани худ каши
да ба дигаре диханд. Ва дар «Б а
хори Ачам» хилъат (билкаср) чо
мае, ки аз тани худ кашида ба к а 
се диханд. Ва дар урф чомае, ки 
мулук ва умаро ба шахсе бахшанд 
ва он кам аз се порча набошад.

ХАЛВАТ O j i i  ба маънии тихи шу
дан ва танхой ва холй шудани ма- 
кон аз гайр (аз «М уайид» ва «М а
дор» ва «Кашф» ва «М унтахаб» ва 
«М узил»); ва дар «Бахори Ачам» 
навишта, ки халват (билфатх) хо
лй шудан ва м а ц с / з а н  ба маънии 
чои холй; ва ба лафзи г у з и д а н  ва 
д о ш т а н  мустаъмал. Ва халват ба 
истилохи суфиён дуним руз бошад, 

'• ки дар гуша нишинанд барои ибо- 
дат (аз ш урух).

ХАЛИН г ? 1"’ нахре ва чуе ва шохе, 
ки аз дарьё баромада бошад (аз 
«М уайид» ва «Кашф» ва «Бурхои» 
ва «М усталахот»).

ХАЛЪИ РУХ С->-> чони худ ба 
чисми дигаре андохтан; ва ин илм- 
ест чугиёнро.

ХАЛВАТИ САХЕХ танхо
будани зану шавхар ба чихати 
хамбистарй дар маконе, ки тифле ё 
гурба ё саге ё хайвоне дигар дар 
он чо набошад.

ХАЛЛУХ ё-1* бар вазни фаррух; но
ми шахре аз Туркистон (аз «Си
роч» ва «Сурурй» ва «Кашф» ва 
«Бурхон» ва «Чахонгирй» ва «Ли- 
сон-уш-шуаро» ва «М адор» ва «М у
айид»).

ХУЛД aU  бакои доим ва хамешагй; 
ва номи бихишт; ва навъе аз муши 
кур (аз «Сурох» ва «М унтахаб»),

ХУЛУД хамеша ва хамешагй 
(аз «М унтахаб»),

ХАЛОР номи мавзеъе аз таво- 
беъи Шероз, ки шароби он чо хуб 
бошад (аз «Шархи девони Хоко
нй») .

ХЕЛ ЕЪУЛЪИЗОР jIW I fc J i ду  к а 
лимаи мураккабанд ба маънии ба- 
ромадафисор ва шикастаполханг; 
ва киноя  а з  аспи белигом ва ш уту
ри бемихор (аз «Кашф» ва «С у
рох» ва «Сурурй» ва «М уайид»); 
чи халеъ ба маънии берун карда- 
шуда ва изор ба маънии фисор, ки 
онро полханг низ гуянд ва ба хин
дй багдур номанд.

ХИЛОШ гилу лой, ки дар рох- 
хои обнок мебошад (аз «Чахонги
рй»); ва ба фатх (яъне халош)* 
шуру paBFO (аз «Бурхон»),

ХАЛИШ ба маънии халидан; ва 
ба маънии хусумат ва мунокаша 
мустаъмал; ва ба фатхи лом (яъне 
халаш )* хатост (аз «Бурхон»),

ХИЛОС ба маънии холис ва
баргузида; ва ба маънии сидки му- 
хаббат; ва ба маънии бутаи зарга- 
рон; ва ба фатх (яъне халос)* мас
дар аст, ба маънии растан ва ра- 
хой (аз «М унтахаб» ва «Кашф» ва 
«С урурй»); ва сохиби «Бахори 
Ачам» навишта, ки халос (ба фатх) 
масдар аст ва халоей ба зиёдати 
тахтонй низ дар муховараи форси
ён вокеъ аст. Мисоли халос, Саъди 
гуяд , байт:
Яке гуфт аз чорсуи касос.
Чй кардй, ки омад ба чонат халос.
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Мисоли халоси, Яхьёи Шерози гу 
яд, байт:

Сафар аз рам халосй кай дихад
мехнатнасибонро,

Дамон дар бахр бошад, гарчи киштй
бар канор ояд.

В а  лафзи халос., ки масдар аст дар 
куховараи форсиён ба маънии м а
фъул низ ояд, яъне ба маънии ра- 
хо ва озод.

ХУЛУС и».»1»  сода ва пок шудан; ва 
мацозан  ба маънии дустй ва холис 
в а  дурде, ки д а р  тахи чизе монда 
бошад (аз «М унтахаб»).

ХИЛТ ^  хар чиз, ки омехта ша
вад; ва яке аз ахлоти арбаъа, ки 
сафро ва хун ва балгам ва савдо 
бошад; ва билфатх (яъне халт)* 
омехтан (аз «М унтахаб»).

ХАЛИТ ба маънин шарик ва ан- 
боз дар хукуки мулк ва шавхар ва 
ибни амм ва омезишкунанда бо к а 
се ва гили омехта бо кох (аз «М ун
тахаб» ва «К анз»),

ХАЛЪ с1*' аз чой баромадан; ва ба 
маънии баромадани узв аз бандгох; 
ва ба маънии берун кардани чома 
ва м уза; ва ба маънии хилъат до
дан; ва биззам (яъне хулъ)* талок 
гирифтани зан ба ивази бахшидани 
махр ва кобин ё ба додани моли 
дигар (аз «Кашф» ва «М унтахаб» 
ва «Латоиф» ва «К анз»).

ХИЛОЪ £.'»*• цамъи  хилъат, кн ме- 
пушанд.

ХАЛФ ОН- ба маънии пас ва фар- 
занди бадатвор; ва ба фатхатайн 
(яъне халаф)* аз пас оянда ва 
фарзанди неку солех; ва биззам 
(яъне хулф)* хилоф кардани ваъ 
да; ва ба касри аввал ва сукуни 
сонй (яъне хилф)* пистони сутур 
ва инсон ва чизи мухталиф ва мар
ди ситезанда; ва ба фатхи аввал 
ва касри сонй (яъне халиф)* шу- 
турмодахои обистан (аз «М унта
хаб» ва «С урох»).

ХИЛОФ дарахти бед ва носоз- 
горй кардан бо хам; дар асл маъ
нии ин лафз вопас истода шудан 
аст; ва маънии носозгорй мацоз  
аст; ба лафзи кардан  ва афгандан  
ва уфтодан  мустаъмал (аз «М ун
тахаб» ва «Кашф» ва шурухи «Ни
соб» ва «Бахори А чам»); ва баъзе

барои маънии дарахти бед ба фатх 
(яъне халоф) * низ навиштаанд.

ХАЛУК ба маънии буи хуш (аз- 
«М адор» ва «Сурурй» ва «Сурох» 
ва «М уайид» ва «Каш ф»); ва а »  
китобе дарёфт шуд, ки дар «Точ- 
ул-лугот» ва «Шарафнома» низ 
хамчунин аст; ва дар «Мунтахаб»- 
навишта, ки навъест аз буи хуш.

ХИЛОК о**- навъе аз хушбу; ва бил
фатх (яъне халок,)* бахраи тамом 
аз хубй; ва билфатх ва ташдид 
(яъне халлок,)* бисьёр офаринанда 
ва номи хак  таоло (аз «М унта
хаб»).

ХАЛК (У» офаридан ва офарида ва  
офаридашудагон ва офариниш ва 
андоза кардан ва дуруг гуфтан; ва 
биззам ва ба замматайн (яъне хулк 
ва хулук.) * хуй ва одат ва мурув- 
ват; ва аксар итлоки он бидуни 
кайд бар нек ояд ва гохе ба кайди 
бад ва кач, ба маънии хуи бад ояд; 
ва ба маънии дин; ва ба фатхатайн 
(яъне халак,)* кухна шудани чома 
ва ба маънии чомаи кухна; ва  
бад-ин маънй ба касри лом (яъне 
халик)* низ омада (аз «М унтахаб» 
ва «Бахори Ачам» ва «Латоиф» ва 
«С урох»).

ХИЛОЛ ба маънии дар миёни... 
ва фосилаи миёни ду  чиз; ва дустй 
кардан, масдар аз боби мафоъилат; 
ва дустон ва хислатхо (аз «М унта
хаб» ва «К ан з»); ва дар «Канз» ба 
маънии чуби дандон низ навишта; 
ва ба маънии хас ва кох низ мео
яд, зохиран ба ин маънй аз руи 
мацоз  аст.

ХАЛИЛ J ; 1»  ба маънии дустй со- 
дик; ва лакаби хазрати Иброхим 
алайхиссалом.

ХАЛ ХОЛ JbU i халкаи тило ва нук
ра, ки дар пой кунанд; ва онро 
дар форсй побиранчан гуянд; ва 
номи шахрест дар Озарбойчон (аз 
«Сироч» ва «М унтахаб» ва «Б ур
хон») .

ХИЛ (Л ) ба маънии ёру дуст; ва 
билфатх ва ташдиди лом (яъне 
халл)* ба маънии сирка (аз «С у
рурй» ва шархи «Нисоб» ва 
«К анз»),

ХАЛАЛ J 1»  кушодагй ва рахна ва 
табохии кор; ба лафзи омадан  ва
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афгандан  ва андохтан  мустаъмал 
(аз «М унтахаб» ва «Бахори А чам»),

ХИЛМ оби ситабр ва рализ, ки 
аз бинй мебарояд; ва ба арабй ба 
маънии ёру дуст (аз «Кашф» ва 
«С урурй»); ва дар «Бурхон» барои 
маънии оби рализи бинй биззам 
(яъне хулм)* аст.

XAJIAHOH ба маънии халидан;
ва киноя  а з  тараддуд  ва тафаккур 
ва васвос (аз «Бурхон» ва «М а
дор»); ва дар «Бахори Ачам» йа- 
вишта, ки халачон бар вазни рама- 
зон, лафзи арабист, форсиён гохе 
ба сукуни сонй (яъне халчон)* низ 
истеъмол кунанд.

ХАЛОШОН киноя  а з  хосидон
ва душманон ва муфсидон.

ХУЛК.ОН ба маънии кухна (.аз
«М адор» ва «Каш ф»); ва дар «С у
рох» ва «Биёбон» навишта, ки хул- 
кон (биззам) ба маънии чомахои 
кухна бошад, чаро ки ин чамъи  
халак аст, ки (ба фатхатайн) ба 
маънии чомаи кухна бошад.

ХАЛЪИ БАДАН t 1»  чони худ ба 
чисми дигаре андохтан ва чудо 
кардани бадан аз рух; ва ин амали 
чугиён аст, ки ба риёзат хосил ме
кунанд. Ва дар истилохи хукамо 
инро амали симиё гуянд, бар вазни 
кимиё.

ХУЛ Л ОН ба маънии дустон; ва 
ин ч°мъи  халил аст; ва баъзе гу 
янд, ки .д ар  асл хуллол буд, муш
так  аз хуллат. Пас ломи дуввумро 
ба нун бадал карданд аз чихати 
курби махрач, ки хар ду  васатианд.

ХАЛ ИЛ И И МАРВ з у  халилй
аз кисми олу, мансуб ба М арв; ва 
Марв бар вазни сарв номи шах
рест аз Эрон.

ХУЛУВ(В) j l »  холй шудан; ва бил
фатх (яъне халв)*  халват кардан 
(аз «М унтахаб»).

ХАЛОША хошок (аз «Сироч»),
ХАЛА tU  ба маънии сихи сартез ва 

хар чиз, ки халанда бошад мисли 
дурафш; ва ба маънии чуби дароз, 

.ли ба он киштиро ронанд; ва ба 
маънии дарде низ омада, ки чунон 
маълум шавад, ки касе дар узв су- 
зан мехалонад (аз «Бурхон» ва 
баъзе шурухи сикот).

ХУЛТА анбозй ва омезиш ва
муошарат кардан бо касе (аз «М ун
тахаб »),

ХАЛ ОБА O U  фирефтан ба забон (аз 
«Латоиф» ва «М унтахаб»),

ХАЛИФА аз паси касе оянда
ва дар коре коиммакоми касе ша- 
ванда ва подшох ва валиахд. Би
дон ки халифа дар асл халиф аст, 
бар вазни фаъил, ба маънии пасо- 
янда, баъдуху дар охири он то, ки 
барои накл аз маънии васфй ба 
маънии исмй меояд лохик намуда 
ба маънии коиммаком ва ноибма- 
ноб истеъмол_ карданд. Ва назар аз 
маънии васфй, ки аз у мафхум ме
шуд бардоштанд, чунончи дар лаф
зи кофия  ва шофия  ва з а б е г а .  Ва 
ин то-ро той накл гуянд, чаро ки 
накл мекунад мазид алайхи худро 
аз маънии васфй ба суи маънии 
исмй.

ХИЛОЛИ МОИДА риштаи
майда, ки ба ширу шакар хуранд, 
ба хиндй сиваян гуянд.

ХАЛОСЙ ин лафз галат аст,
чаро ки халос бидуни ё худ масдар 
аст,. Аз таълифоти Нуруллох ва 
Хони Орзу. Ва баъзе гуянд, ки чо
из бошад, чаро ки ин навъе аз та- 
сарруфи форсиён а с т ..

ХАЛЛОКУЛМАОНЙ yJU JISS i. ла
каби Хоконй.

ХАЛАЧОНЙ суЦ- «'.i лакаби пахла- 
вон аст, ки М ухаммадкоим ном 
дошт (аз «Чароги хидоят» ва «Б а
хори А чам»),

Фасли хои муъчама маъа мим

ХУМУД >з**- сард шудани оташ ва 
бехуш шудан ва ором гирифтан (аз 
«Латоиф» ва «М унтахаб»).

ХИМОР ба маънии доманй, яъне 
чодари борики якарз, ки занон бар 
cap пушанд; ва  билфатх ва ташди
ди мим (яъне хаммор)* ба маънии 
хамрсоз ва майфуруш; ва ба замми 
аввал ва тахфифи мим (яъне ху- 
мор)* он чи баъди зоил шудани 
нашъаи шароб аъзошиканй ва дар 
ди cap мебошад. Ва дар «М унта
хаб» навишта, ки хумор бакиян 
мастист, ки дар cap монад.
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ХАМИС u-r** РУЗИ панчшанбе; ва 
лашкаре, ки панч фавч дошта бо
шад ва он м укаддам а ва калб ва 
маймана ва майсара ва сока бо
шад, чунонки дар туркй хировул ва 
кул  ва чурунгор ва 6ypyHFop ва 
чиндовул (аз «М унтахаб» ва «Л а 
тоиф» ва «К ан з»).24

ХАМТ А** навъе аз арок, ки меваи 
кучак дорад; ва арок пилуро гу 
янд; ва шири туруш ва хар чизи 
туруш ва хар чизи талх; ва дарах
ти хордор (аз «М унтахаб» ва «С у
рох» ва шархи «Нисоб» ва «Си- 
хо х»).

ХИМЪ ба маънии гурги дарран- 
да (аз «М унтахаб» ва «Сурох» ва 
«К анз»),

ХАМЁЗАИ ХУШК ^  i j орзуи 
бехосил (аз «М усталахот»),

ХУМУЛ J j "  гумном будан ва гум- 
номй (аз «М унтахаб» ва «Сурох» 
ва «Канз» ва «Кашф»),

ХАМЛ J**  решахои чома ва ба маъ
нии холис (аз «М унтахаб»).

ХАМУ ЧАМ г? -> г»  нозу адо, ки аз 
маъш ук хангоми хиром бар руи кор 
ояд (аз «Бахори А чам»),

ХАМ ЗАДАН f* киноя  а з  гурех- 
тан (аз «Бахори А чам»),

ХУМИ АФЛОТУН djA ilil f i . дар к у 
туби таворих навиштаанд, ки чун 
Афлотун ба синни пирй расид дар 
хуми бузург бинишаст. Шогирдон 
ба мучиби васияти у сари хум мух
кам баста дар гори кухе ниходанд.

ХУМОХАН ^1** бар вазни кушодан; 
навъе аз санг аст тираранги ба 
сурхй моил (аз «Бурхон» ва «С у
рурй»).

ХАМЁЗА БАР ЧИЗЕ КАШИДАН
u'r f ;  У ОЦ** дар орзу ва иш- 

тиёки он чиз будан (аз «М устала
хот») .

ХАМИ КАСЕ ХУРДАН 0 >;у- 
фиреби касе хурдан (дз «М устала
хот» ва «Бахори А чам»).

ХАМ АНДАР ХАМ ДОШТАН г
Ь мусовй ва хариф будан 

(аз «Чароги хидоят»), .

ХУМХОНА шаробхона, ба эъти- 
бори он ки аксар дар шаробхона 
хумхо нихода мебошанд (аз «Бур
хон»),

ХАМСАИ МУТАХАИИРА « - *
панч кавокиби сайёра сивои К а

мар ва Шаме ва он Уторид ва З ух
ра ва Миррих ва Муштарй ва Зу- 
х,ал бошад. Ва мутахайира аз он 
гуянд, ки инх,оро гох-гохе рачъат 
мешавад, яъне. сайри маъмулии худ 
гузошта ба чониби акибц худ раф
тор cap мекунанд. Боз аз он тараф 
баргардида ба сайри маъмулии худ  
оянд.

ХАМСАИ МУСТАРАКА *у~*  5—*  
бидон ки соли шамсй сесаду шасту 
панч рузу рубъи руз аст. М агар 
мутааххирини таърихи Фуре хар 
мохи шамсиро сируза гиранд ва 
панч рузи зоидро дар охири ис- 
фандормуз афзоянд ва ин панч 
рузро хамсаи мустарака гуянд. Ва 
он рубъи рузи бокимонда дар як 
саду бист сол як  мох чамъ карда, 
соли саду бистумро сездахмоха ги
ранд. Ва асмои хамсаи мустарака 
ин аст: ахнавад, ашнавад, исфан- 
дор, дахашт, хаштивеш. Ва хамсаи 
мустарака аз он гуянд, ки гуё ин 
панч рузро аз миёни соле дуздида- 
анд. Ва баъзе навишта, ки вазири 
яке салотини Ачам хосили ин пад* 
рузро аз тамоми мамолик у хаме- 
ша мебурд ва ба хисоб намеовард.

ХАМИРМОЯ ‘ЧЦл** чизе ки ман- 
шаъи зиёдатии он чиз бошад; дат> 
урф факат хамир гуянд (аз «Бахо
ри А чам»),

ХУМРА »_г»* бурьё; ва билфатх 
(яъне хам ра)* мухаффафи  хамира; 
ва биззам ва ташдиди мим (яъне 
хуммра)* хуми кучак.

ХАМЕЗА »jL -*  лафзи муш тарак аст, 
ба маънии дахандара ва фожа; ва 
хам ба маънии кашидани аъзо ба 
суи боло; ва инро хамёза аз он гу 
янд, ки аъзоро ба хам мегирад (аз 
«Сироч»).

ХУМИ ИСО г* яке аз муъчизо- 
ти Исо алайхиссалом буд, ки агар 
чомаи садрангро дар хум меандох- 
танд сафеду сиёх бармеомад (аз 
«Латоиф»),
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Фасли хои муъчама маъа нун

ХУНФАСО L-*»» кирми саргннралто- 
нак, ки дар начосат пайдо меша
вад ; ба арабй онро чуъал низ гу 
янд ва ба хиндй губраэла.25

ХУНСО (j1"* ба маънии шахсе ки 
аломати марду зан хар ду  дошта 
бошад (аз «М унтахаб» ва «Сурох» 
ва «Бурхон»),

ХУНЕ бар вазни дуньё; ба маъ
нии суруд ва HaFMa (аз «Бурхон» 
ва «Сурурй» ва «Сироч»),

ХИНГБУТ о ;  c& i ба маънии бути 
сафед; ва мачозан  пиёлаи баллур 
ва номи ошик (аз «Шархи Хоко
нй») .

ХУНЕГАР мутриб ва кавзол.
ХИНЗИР у . у *  хук (аз «М унтахаб»),

ХИН ЧИР _>**!»■ буе, кн аз сухтани 
устухон ва чарм ва чарош хомуш 
барояд (аз «Бурхон»),

ХИНСИР//ХИНСАР у**-  ба маънии 
ангушти кучак (аз «М унтахаб»),

ХАНУР jy=- зарф ва коса ва ованд 
ва матбах (аз «Бурхон» ва «Л ато
иф»); ва ба маънии кундуи галла 
ва кукдуи об низ омада.

ХУНДГОР jlfiAii, мухаффафи худо- 
вандгор; ва мачозан  ба маънии 
султон ва шоханшох; ва ба маъ
нии устод ва муаллим низ омада; 
дар нн сурат мухаффафи  хундгор 
( Л^^у-)  аст.26

ХАНДАРИС tj-ijXJ- бар вазни занча- 
бил; шароби кухна ва гандуми кух 
на (аз «М унтахаб» ва «К анз»),

ХАН НОС ^1"- деви саркашанда ва 
вопас раванда (вакти зикри номи 
аллох; аз «М унтахаб»)*.

ХАНОФИС ч^мъи хунфасо, ки
кирме бошад сиёхранг дар саргин 
ва начосат.

ХУНУС j y * -  паси чизе нихон шудан; 
ва ба фатхи аввал ва замми сонй 
(яъне ханус)* пинхоншаванда (аз 
«М унтахаб» ва «Латоиф»),

ХАНДАК, о^=- м уарраби  канда, ки 
ба фатхи кофи арабист (аз «Рисо
лаи муарработ»).

ХАНИК, хафа кардани гулу; ва 
касе ки уро хафа карда бошанд (аз 
«Латоиф» ва «С урох»),

хинг ^  яъне сифед, хусусан аспи 
сифед; чун ба сиёхй ё сабзй моил 
бошад сабзахинг гуянд ва агар си
феди холис бошад нукрахинг но
манд (аз «Раш идй»); ва хунук (ба 
замматайн ва кофи арабй) ба маъ
нии сард ва хуш у хуррам ва гохе 
ба маънии номард ояд (аз «С уру
рй» ва «Сироч-ул-лугот» ва «Л ато
иф» ва «Бурхон» ва «Чахонгирй» 
ва «Кашф» ва «Сикандарй»); лекин 
дар «Мадор-ул-афозил» ба маънии 
сард, ба замми аввал ва фатхи нун 
(яъне хунак)*  омада.

ХУНБАК бар хам задани каф-
хои даст ба навъе ки овоз ба усул 
барояд; ва навъе аз чомаи дурушт, 
ки факирон пушанд (аз «Бурхон»); 
ва дар «Кашф» ба маънии хуруш 
ва сард дам задан.

ХАНДАИ ЧОМ гЧ- мавчи чоми 
шароб.

ХАНДАИ ЗАМИН дамида
ни сабза ва раёхин (аз «Сироч»),

ХАН ИДА бар вазни расида-^ ба
маънии писандида (аз «Раш идй»); 
ва дар «М уайид» биззам ва дар 
«Бурхон» ба фатх ва ба зам (яъне 
ханида ва хунида)* хар ду.

ХИН Г И МАГАСЙ ^  efci аспи си
фед, ки бар он холхои сиёх ё сурх 
бошанд.

Фасли хои муъчама маъа вов

ХУШО ба маънии бисьёр хуш;
чи алиф дар охири лафзи хушо ба
рои ифодаи маънии касрат аст.

ХОНО Ulj» ба маънии хонанда ва 
хате, ки бе тааммул тувон хонд (аз 
«Бахори А чам»),

ХУНБАХО Lf: a s -  тарчамаи дияг, 
яъне заре ва чизе ки дар ивази хун 
ба ворисони мактул диханд (аз 
«Бахори А чам»); гохе мачозан  ба 
маънни мукобил ва монанд бошад.

ХУДХИСОБ v t - 1” касе ки мухо- 
сиби аъмоли худ бошад (аз «М ус
талахот»).
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ХУН ДАР МИЕН A C T ^ J
яъне чанг дар миён аст (аз «М ус
талахот»).

ХАСТ o - j i  ба маънии куфта ва мо- 
лида (аз «Бурх,он»),

ХОСТ о -I у -  ба маънии хостан ва 
суол кардан (аз «Хиёбон»).

ХУШАИ ЧАРХ 4»=- бурчи Сун- 
була; ва гохе барои ин маънй фа
кат лафзи хуш а ояд (аз «Бурхон»).

ХАВХ i r -  ба маънии шафтолу (аз 
шурухи «Нисоб»).

ХУРДОД > 1 номи мохи шамсисг, 
ки ба хиндй такрибан асарх бошад; 
ва номи рузи шашум аз хар мохи 
шамсй. Ва дар «Бурхон» ин лафзро 
бидуни вов навиштан ишора карда.

ХЕШОВАНД монанди хеш
ва мансуб ба хеш; чи лафзи ованд 
барои ифодан маънии монанд ва 
нисбат ояд. Дар ин сурат лафзи 
хеш ба маънии худ бошад, на ба 
маънии касе ки дар риштаи кариб 
бошад. Пас чун бародарон ва хе- 
шовандон дар риоят ва посдории 
хотир мананди нафси худ бошанд, 
лихозо бародарон ва азизонро мо
нанди чони худ тасаввур нумуда 
хешованд гуянд.

ХУРД >j j =- ба маънии лоик (аз «Л а 
тоиф»); ва дар «Сироч-ул-лугот» 
навишта, ки хурд (ба замми вови 
маъдула) ба маънии таом ва зидди 
бузург. Ва баъзе гуянд, ки барои 
маънии зидди бузург, яъне кучак, 
дар асл бе вов (яъне ) буда 
ва алхол ба вов шухрат дорад. Ва 
ба маънии сазовор ва лоик, тамма 
каломуху. Ва хурд сигаи мози аз 
хурдан, ки ба маънии ворид ва 
муттасил шудани чизе бар чизе, чу
нонки ворид шудани чуб ва санг ва 
гайра бар чисми мазруб ба вакти 
задани зориб.

ХУШИД ба маънии хушк шуд;
ва ин сигаи мозист аз хушидан (аз 
«Кашф» ва «Бурхон»),

ХОБИ САЙЕД v b *  киноя аз  
гафлати сохта (аз «М усталахот»); 
ва дар «Чароги хидоят» ба маънии 
макру фиреб.

ХУШНУД калби хушванд ё
хушун, ки ванд ва ун хар ду  кали
маи нисбат аст; ва хушнуд бидуни

S b (яъне ) * низ расмулхат 
v* ' т (аз «Бахори А чам»),

У» *»»■ бар вазни зуд ; ба маънии 
^Улохи оханй (аз «Б урхон»); ва ба 
^атхи аввал ва вови маъдула 
'чъне хад )*  ба маънии хеш; ва го- 

v . зоид хам ояд,
РШЕД магар ба ёи маъруф

^Чъне хуршид)* хондани он фасех.
баъзе аз мутааххирин дар лаф- 

'ftj хуршед навиштани вов тачвиз 
.^акардаанд. Касоне ки ба фатхи 
-JJhh (яъне хурш ад)* хонанд хатост 
(аз «Бурхон» ва «М адор» ва «М у- 
^йл»); ва дар «Рашидй» навишта, 

хур (биззам) ба маънии офтоб 
^а шед ба маънии рушан. Чун ба 
^аънии офтоб танхо истеъмол ку- 
**аид, ба вов нависанд, ба чихати 
^Мтиёз аз хар (билфатх), ки тарча- 
*^аи химор аст. Ва чун бо шед зам 

^  кунанд бе вов нависанд.
^ВЕД//ХАВИД ‘Hj *  бар вазни баъ- 

ва хид//хед (билкаср ба гайри 
^ов) бар вазни ид, хар ду  дуруст 
(аз «Сироч» ва «Чароги хидоят» ва 
^Бурхон» ва «М узил»); ва дар «Си- 
^оч-ул-лугот» се шеър дар санади 
"*авед ва панч шеър дар санади 
^ед аз «Фарханги Кавсй» ва гайра 

^ ^анкул аст.27
Ъ>ШЕД ЧЙ МАХ КАРД, КИ У 
|АХ ХОХАД КАРД ** Ч
j г  jl ин масал дар чое

^стеъмол кунанд, ки чадду падари 
Фулонй чй карданд, ки писари ушоп- 

^  Хохад нумуд.
VHH КАБУТАР J j A  шароби

X v ypx-РДАКОР jlS’t s j y -  ба маънии до но 
^  **а диккатписанд ва борикбин.

^ВАР j y -  сустй; ва дар форсй биз- 
5ам ва вови маъдула (яъне хур)* 
§а маънии хурок ва таоми хурданй 
**а офтоб ва номи рузи ёздахум аз 
Хар мохи шамсй. Дар кадим лафзи 
Хур-ро, ки ба маънии офтоб аст бе 
^ов менавиштанд. Мутааххирин ба 
Чихати рафъи иштибох ба лафзи 
^ар, ки ба маънии химор аст, ба 
^ов нависанд (аз «Рашидй» ва 
^Бурхон» ва «Фархаиги Хаким Ну- 
вуддин» ва «Чахонгирй» ва 

^  «Каш ф»).
v BOP дар арабй ба маънии
^вози гов; ва ба замми аввал ва-
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Фасли хои муъчама маъа нун

ХУНФАСО кирми саргингалто-
нак, ки дар начосат пайдо меша
вад ; ба арабй онро чуъал низ гу 
янд ва ба хиндй губраэла.25

ХУНСО ба маънии шахсе ки
аломати марду зан хар ду  дошта 
бошад (аз «М унтахаб» ва «Сурох» 
ва «Бурхон»).

ХУНё Ui» бар вазни дуньё; ба маъ
нии суруд ва нарма (аз «Бурхон» 
ва «Сурурй» ва «Сироч»).

ХИНГБУТ ^  «Л » ба маънии бути 
сафед; ва мачозан  пиёлаи баллур 
ва номи ошик (аз «Шархи Хоко
нй») .

ХУНЕГАР мутриб ва кавзол.
ХИНЗИР у.'у*- хук (аз «М унтахаб»).

ХИН НИР j-* " - буе, ки аз сухтани 
устухон ва чарм ва чароги хомуш 
барояд (аз «Бурхон»),

ХИНСИР//ХИНСАР j - l i  ба маънии
ангушти кучак (аз «М унтахаб»),

ХАНУР j j зарф ва коса ва ованд 
ва матбах (аз «Бурхон» ва «Л ато
иф»); ва ба маънии кундуи галла 
ва кундуи об низ омада.

ХУНДГОР jlfiAli мухаффафи худо- 
вандгор; ва мачозан  ба маънии 
султон- ва шоханшох; ва ба маъ
нии устод ва муаллим низ омада; 
дар ин сурат мухаффафи хундгор 
( jls"-ьу ) аст.26

ХАНДАРИС бар вазни занча-
бил; шароби кухна ва гандуми кух 
на (аз «М унтахаб» ва «К анз»),

ХАННОС деви саркашанда ва
вопас раванда (вакти зикри номи 
аллох; аз «М унтахаб»)*.

ХАНОФИС чамъи  хунфасо, ки
к'ирме бошад сиёхранг дар саргин 
ва начосат.

ХУНУС паси чизе нихон шудан;
ч ва ба фатхи аввал ва замми сонй 

(яъне ханус)* пинхоншаванда (аз 
«М унтахаб» ва «Латоиф»),

ХАНДАК, о»**» м уарраби  канда, ки 
ба фатхи кофи арабист (аз «Рисо
лаи муарработ»).

ХАНИК, хафа кардани гулу; ва 
касе ки уро хафа карда бошанд (аз 
«Латоиф» ва «С урох»),

ХИНГ яъне сифед, хусусан аспи 
сифед; чун ба сиёхй ё сабзй моил 
бошад сабзахииг гуянд ва агар си
феди холис бошад нукрахинг но
манд (аз «Раш идй»); ва хунук (ба 
замматайн ва кофи арабй) ба маъ
нии сард ва хушу хуррам ва гохе 
ба маънии номард ояд (аз «С уру
рй» ва «Сироч-ул-лугот» ва «Л ато
иф» ва «Бурхон» ва «Нах,онгирй» 
ва «Кашф» ва «Сикандарй»); лекин 
дар «Мадор-ул-афозил» ба маънии 
сард, ба замми аввал ва фатхи нун 
(яъне хунак)* омада.

ХУНБАК бар хам задани каф- 
хои даст ба навъе ки овоз ба усул 
барояд; ва навъе аз чомаи дурушт, 
ки факирон пушанд (аз «Бурхон»); 
ва дар «Кашф» ба маънии хуруш 
ва сард дам задан.

ХАНДАИ НОМ гЧ мавчи чоми 
шароб.

ХАНДАИ ЗАМИН дамида
ни сабза ва раёхин (аз «Сироч»).

ХАН ИДА бар вазни расида; ба
маънии писандида (аз «Раш иди»); 
ва дар «М уайид» биззам ва дар 
«Бурхон» ба фатх ва ба зам (яъне 
ханида ва хунида)* хар ду.

ХИНГИ МАГАСЙ ^  аспи си
фед, ки бар он холхои сиёх ё сурх 
бошанд.

Фасли хои муъчама маъа вов

ХУШО L ij» ба маънии бисьёр хуш; 
чи алиф дар охири лафзи хушо ба
рои ифодаи маънии касрат аст.

ХОНО U lji ба маънии хонанда ва 
хате, ки бе тааммул тувон хонд (аз 
«Бахори А чам»),

Х^НБАХО If; о у -  тарчамаи дият, 
яъне заре ва чизе ки дар ивази хун 
ба ворисони мактул диханд (аз 
«Бахори А чам »); гохе мачозан  ба 
маънии мукобил ва монанд бошад.

ХУДХИСОБ касе ки мухо-
сиби аъмоли худ бошад (аз «М ус
талахот»).
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яъне чанг дар миён аст (аз «М ус
талахот»).

ХАСТ о - у -  ба маънии куфта ва мо- 
лида (аз «Бурхон»),

ХОСТ ба маънии хостан ва
суол кардан (аз «Хиёбон»),

ХУШАИ ЧАРХ i s *  бурчи Сун- 
була; ва гохе барои ин маънй фа
кат лафзи хуша ояд (аз «Бурхон»),

ХАВХ ба маънии шафтолу (аз 
шурухи «Нисоб»),

ХУРДОД номи мохи шамсисг,
ки ба хиндй такрибан асарх бошад; 
ва номи рузи шашум аз хар мохи 
шамсй. Ва дар «Бурхон» ин лафзро 
бидуни вов навиштан ишора карда.

ХЕШОВАНД монанди хеш
ва мансуб ба хеш; чи лафзи ованд 
барои ифодаи маънии монанд ва 
нисбат ояд. Дар ин сурат лафзи 
хеш ба маънии худ бошад, на ба 
маънии касе ки дар риштаи кариб 
бошад. Пас чун бародарон ва хе- 
шовандон дар риоят ва посдории 
хотир монандй нафси худ бошанд, 
лихозо бародарон ва азизонро мо
нанди чони худ тасаввур нумуда 
хешованд гуянд.

ХУРД ба маънии лоик (аз «Л а 
тоиф»); ва дар «Сироч-ул-лугот» 
навишта, ки хурд (ба замми вови 
маъдула) ба маънии таом ва зидди 
бузург. Ва баъзе гуянд, ки барон 
маънии зидди бузург, яъне кучак, 
дар асл бе вов (яъне ) буда 
ва алхол ба вов шухрат дорад. Ва 
ба маънии сазовор ва лоик, тамма 
каломуху. Ва хурд сигаи мозй аз 
хурдан, ки ба маънии ворид ва 
муттасил шудани чизе бар чизе, чу
нонки ворид шудани чуб ва санг ва 
Faflpa бар чисми мазруб ба вакти 
задани зориб.

ХУШИД о~Ьу- ба маънии хушк шуд; 
ва ин сигаи мозист аз хушидан (аз 
«Кашф» ва «Бурхон»).

ХОБИ САИЕД киноя  а з
рафлати сохта (аз «М усталахот»); 
ва дар «Чароги хидоят» ба маънии 
макру фиреб.

ХУШНУД >у-Ьу- калби хушванд ё 
хушун, ки ванд ва ун хар ду  кали
маи нисбат аст; ва хушнуд бидуни

вов (яъне ) * низ расмулхаг 
аст (аз «Бахори Ачам»),

ХУД бар вазни зуд ; ба маънин 
кулохи оханй (аз «Бурхон»); ва ба 
фатхи аввал ва вови маъдула 
(яъне х ад )*  ба маънии хеш; ва го
хе зоид хам ояд.

ХУРШЕД J ^ j y -  магар ба ёи маъруф 
(яъне хуршид)* хондани он фасех. 
Ва баъзе аз мутааххирин дар лаф
зи хуршед навиштани вов тачвиз 
накардаанд. Касоне ки ба фатхи 
шин (яъне хурш ад)* хонанд хатост 
(аз «Бурхон» ва «М адор» ва «М у
зи л»); ва дар «Рашидй» навишта, 
ки хур (биззам) ба маънии офтоб 
ва шед ба маънии рушан. Чун ба 
маънии офтоб танхо истеъмол к у 
нанд, ба вов нависанд, ба чихати 
имтиёз аз хар (билфатх), ки тарча- 
маи химор аст. Ва чун бо шед зам 
кунанд бе вов нависанд.

ХАВЕД//ХАВИД ‘Hj *  бар вазни баъ- 
ид; ва хид//хед (билкаср ба гайря 
вов) бар вазни ид, хар ду  дуруст 
(аз «Сироч» ва «Чароги хидоят» ва 
«Бурхон» ва «М узил»); ва дар «Си- 
роч-ул-лугот» се шеър дар санади 
хавед ва панч шеър дар санади 
хед аз «Фарханги Кавсй» ва гайра 
манкул аст.27

ХУРШЕД ЧЙ МАХ КАРД, КИ У 
TAX ХОХАД КАРД ^ * - 4

,а»|> С jl чГ ин масал дар чое 
истеъмол кунанд, ки чадду падари 
фулонй чй карданд, ки писари ушон 
хохад нумуд.

ХУНИ КАБУТАР у j - f  о у -  шароби 
сурх.

ХУРДАКОР ба маънии дош>
ва диккатписанд ва борикбин.

ХАВАР j y -  сустй; ва дар форсй биз
зам ва вови маъдула (яъне хур)* 
ба маънии хурок ва таоми хурданй 
ва офтоб ва номи рузи ёздахум аз 
хар мохи шамсй. Дар кадим лафзи 
хур-ро, ки ба маънии офтоб аст бе 
вов менавиштанд. Мутааххирин ба 
чихати рафъи иштибох ба лафзи 
хар, ки ба маънии химор аст, ба 
вов нависанд (аз «Рашидй» ва 
«Бурхон» ва «Фарханги Хаким Ну- 
руддин» ва «Чахонгирй» ва 
«Кашф»),

ХУВОР j ! у -  дар арабй ба маънии 
овози гов; ва ба замми аввал ва
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вови маъдула, дар форсй ба маъ
нии залил ва хароб; ва номи чоест 
аз Ирок, ки замини он чо сахту 
камзироат аст (аз «Шархи касоиди 
Хоконй»),

ХОСТОР//ХОСТГОР jt£ U > / / jli- l>
талабгор.28

ХУРШЕДСУВОР J j -  киноя  а з
сахархез ва бедордил (аз «Сироч- 
ул-лугот») .

ХЕШДОР марди боэхтиёт,
ки худро аз офот махфуз дорад.

ХОЗАГАР ба маънии хоханда
ва хохишгар (аз «Латоиф»),

ХОЛ ГАР ва ХОЛИГАР J
ба маънии таббох ва боварчй (аз 
«Кашф»),

ХУШ ГУ ВОР J j& y -  ба маънии чизн 
ширин ё мутлак лазизе, ки табиат 
аз хурданаш хуш ш авад (аз 
«Кашф» ва «М уайид»),

ХУДСУВОР J j - b y  худраъй ва худ- 
сар (аз «М усталахот»),

ХУНДГОР J S ^ y -  сохибамр ва сохиб- 
фармон (аз «Раш идй»); ва бояд до
нист, ки мухаффафи худовандгор
аст; ва лакаби султони Рум назди 
ахли Эрон.

ХУГИР / у -  мухаффафи хугир 
( jA s - ) ,  яъне шахсе ки ба чизе 
одат дошта бошад (аз «Кашф» ва 
«Латоиф »); ва дар «Сироч-ул-лу- 
f o t »  навишта, ки хугар (ба фатхи 
кофи форсй) ба маънии улфатги- 
ранда; ва ин мухаффафи хугор аст.

ХОНАИ АБДУЛКОДИР
номи яке аз устодони илми муси- 
кй, ки дар фанни нарма ва суруд 
махорати тамом дошт.

ХУНДОР J  4 о у -  ба маънии хунй (аз 
«М усталахот»).

ХУНРЕЗ Му  У  ба маънии хунрезан- 
да ва ба маънии хун рехтан, ки 
масдар аст низ омада (аз «Бахори 

«  Ачам»),
ХУНИ ХУРУС &з у  с>у киноя  а з  

шароби сурх.
ХУНИ НОМУС о*у^  А»» киноя  аз  

шароб (аз «М усталахот»).
ХАШ J - y  ба маънии шод; ва ба 

маънии хуб; ва ба замми хо (яъне 
хуш )* ралат, лихозо хаш-ро бо

саркаш ва раш кофия кардаанд, на 
бо хуш иа хомуш ва хамуш (аз 
«Хиёбон»); ва лафзи хад  (•».>»■) низ 
ба фатхи хои муъчама ва вови 
маъдула ва сукуни дол аст, лихозо 
хад-ро бо бад кофия кунанд (аз 
«Бахори А чам»),

ХЕШ J-13* кавм  ва кариб; ва ба 
маънии худ; ва он чи дар Хиндус
тон домодро хеш гуянд, харчанд 
мачоз  аст, магар бад-ин маънй дар 
муховараи забондонон ёфта нашуд 
(аз «Сироч»); ва дар «Латоиф» ба 
маънии кулба ва музореъ ва хубу 
хуш низ навишта; ва сохиби «Б а
хори Ачам» навишта, ки хеш муро- 
дифи худ, магар кадре тафовут аст, 
чаро ки лафзи худ  фоили феъл ва 
танбехи у  вокеъ мешавад, ба хило- 
фи хеш. Зеро ки мегуянд, ки худ 
мекунад ва намегуянд, ки хеш ме
кунад ва хеш мафъул ва музофи
лайх вокеъ мешавад.

ХОНАТОШ руломон ва ну-
карони як  хоча хар як  мар дигаре- 
ро хочатош бошад (аз «Бахори 
Ачам» ва «Кашф» ва «М адор» ва 
«Бурхон» ва «Сироч»); ва назди 
факир муаллиф тахкик ин аст, ки 
хочатош дар асл хочадош бошад. 
Ва долро ба чихати курби махрач 
ба то бадал кардаанд. Ва дош дар 
туркй муродиф ба лафзи хам ояд, 
ки ба чихати иштирок аст, чунончи 
юлдош ба маънии хамрох ва вок- 
дош ба маънии хамкадам  ва хам- 
чашм.

ХОБИ ХАРГУШ £ £ у -  тарофул 
ва фиреб (аз «Кашф» ва «Сироч»).

ХАВОС(С) ва дар муховараи
форсй ба тахфиф (яъне хавос)* 
цамъи  хосс, ки мукобили ом бошад; 
ва ч^мъи хосса; ва ба маънии хид- 
матгорон ва парасторони мумтоз; 
ва ба маънии хидматгор ва мусо- 
хиби вохид низ меояд (аз «М уста
лахот» ва райра); ва сохиби «Бахо- 

•ри Ачам» гуяд , ки ба ду-се маънни 
охир истилохи мумтозони Хинд аст.

ХАВЗ с »  дар об даромадан ва дар 
чизе даррафтан ба фикр (аз 
«Кашф» ва «М унтахаб» ва «С уру
рй»).

ХУШГИЛОФ J -з* шамшере, ки 
ба андак харакат аз ниём худ ба 
худ бадар ояд.
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ХАВОТИФ ‘.uAiy- рубояндахо ва сад-
мако.

ХАВОРИК, l>Jу~ афъол ва хасоил, ки 
хилофи одоти дигар мардумон бо
шад; ва мацозан  каромоти авлиё.

ХАВАРНАК, бар вазни шакар-
лаб; номи касре ачиб, ки Нуъмон 
ибни Мунзар барои Бахроми Гур 
аз Симнори меъмор бино гардони- 
да буд (аз «М унтахаб» ва «М адор» 
ва «М уайид» ва «Кашф» ва «Бур
хон») .

ХУДАК ба маънии халачони
хотир ва васвос (аз «Сироч»).

ХУРОК мураккаб аст аз хур,
ки ба маънин хуриш аст ва ок к а 
лимаест муфиди маънии нисбат (аз 
рнсолаи муътабар навишта ш уд).

ХУШТАРАК бисьёр хуштар.
ХАВАЛ J >  хашам ва хадам ва дав- 

лат (аз «М унтахаб»),
ХОЛ JIу -  ба маънии таоми хурданй 

ва ба маънии дудаи чарог (аз «Си
роч») .

ХУШКАЛАМ J - y  когазе, ки бись
ёр соф бошад, ки ба хубй тувон 
навишт (аз «М усталахот»).

ХАВОТИМ ин цамъи  хотима
аст.

ХУД КОМ худрой (аз «Бур
хон»).

ХУРШЕД И ЛАБИ БОМ |-Ц V J a-A jji 
киноя  аз  охири умр.

ХУШЪИНОН аспи мутеъ ва
фармонбардор, ки ба андак ишоран 
инон ба хар су, ки хоханд бигар- 
дад.

ХУШИДАН хушк шудан (аз
«Бурхон»).

ХУШОНИДАН мутааддии
хушидан аст, ба маънии хушк шу
дан (аз «Хиёбон»).

ХУШДОМАН модари зан ва
модари шавхар (аз «Бурхон» ва 
«Сироч»); ва баъзе мухаккикон на- 
внштаанд, ки ин форсин сохтан 
хиндуёни форсидон аст.

ХОН d lj»  маъруф аст; ба лафзи 
гу ст урдан  ва чидан  ва ниходан  ва 
оростан  ва сохтан ва андохтан ва

кашидан  ва афгандан  мустаъмал 
(аз «Бахори А чам »),29

ХАВОНИН чамъи  хон, ки лу-
гати туркист, ки дар асл лакаби 
подшохони Туркистон аст. Ва ал- 
хол дар лакаби умаро мустаъмал 
шуда. Ва форсиёни арабидон ин 
лафзро ба таври арабй чамъ кар
даанд.

ХАВОКИН цамъи  хокон, ки ба
маънии подшохи бузург аст дар 
туркй.

ХАВОТИН цамъи. хотун аст,
ки дар туркй зани парданишин асг; 
ва ин чамъ ба тасарруфи форсиёни 
арабидон аст.

ХУРХЧИВАН девест, ки дар
занон барои фоилият хулул кунад 
(аз «М уайид» ва «Шархи Хоконй»),

ХУРДАН маъруф; ва ба маъ
нии ворид ва муттасил шудани чуб 
ва санги зориб ба чисми мазруб; 
ва дар «Чароги хидоят» ба маънии 
мулокй шудан низ омада.

ХУЗИСТОН с>t-O ji вилоятест аз Форс 
(аз «Бурхон»),

ХУЛИНЧОН давоест, ки он
бехи барги танбул аст, ба хиндй 
куличан гуянд (аз «М уайид»); ва 
дар «Бахр-ул-чавохир» ба фатх.

ХОБИ ПАРЕШОН хоби
муваххиш; ва хобе, ки бо бедорй 
ва беороий омехта бошад (аз 
«М усталахот»),

ХУДРО БА КАСЕ РАСОНДАН
ба у баробарй хосил 

кардан (аз «М усталахот»),
ХУДФИГАН яккатоз (аз

«М усталахот»).
ХУДШИКАН фурутаникунан-

да (аз «М усталахот»).

ХАИ АЗ БАРАЛ РАВОН ШУДАН
cjoi c jljj j l  i j y  киноя  а з  шар- 
манда шудан (аз «Раш идй»),

ХУШНИШИН касе ки хар
чо, ки уро хуш ояд хамон чо сокин 
шавад (аз «М усталахот»),

ХУ у -  ба маънии одат (аз «Сироч»); 
ва билфатх (яъне хав )*  гиёхи 
худру, ки дар киштхо руяд ва чуб- 
хо, ки меъморон бар он нишаста 
кор кунанд; ва буридан ва дур
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кардан ва кафи даст ва ишкпечон 
(аз «Латоиф»).

ХОСТА молу зар ва асбоб (аз
«Б урхон»); ва дар шархи «Нисоб» 
оварда, ки чун молро мардум мехо- 
ханд, лихозо хоста ном кардаанд.

ХУН ГИРИФТА О у  ачалгириф-
та.

ХАХЛА кач ва норост (аз «Б ур
хон») .

ХУРДА резаи хар чиз; ва ба
маънии нукта ва айб ва ахгар (аз 
«Латоиф» ва «Чахонгирй»); ва баъ
зе мухаккикон ин лафзро бидуни 
вов навиштан сахех гуфтаанд. Ва 
сохиби «Бахори Ачам» ин лафзро 
ба вов ва бидуни вов, хар ду вазъ 
навишта.

ХОЧ,А ба маънии худованд; ва
дар Турон алкоби содот аст; ва ба 
маънии руломи хасй низ, агарчи ба
рои ин маънй хочасаро машхур аст. 
М агар дар Хиндустон ба чихати 
тамиз аз лафзи хоча, ки аксар ал
коби азизон бошад, алиф хазф кар
да хуча (•*»■>•)* менависанд ва ме- 
хонанд (аз «Чароги хидоят»), Ва 
факир муаллиф лафзи хоча-ро дар 
луготи туркй ба маънии молик ёф
та. Аз ин маълум шуд, ки ин ка 
лимаи туркист. Ва дар баъзе фар- 
хангхо хоча ба маънии вазир на
виштаанд.

ХУШ ГОХ ба истилохи лутиён
фарч (аз «М усталахот»),

ХУРА’ навъе аз мараз, ки муй 
бирезонад (аз «Сурурй»); ва ба 
хиндй балхура гуянд; ва дар «Б ур
хон» ба маънии чузом аст; ва дар 
«Сироч» низ ба маънии чузом.

ХУБОНЙ J - b y  зардодуи хушкшуда- 
ро гуянд, ки магзи бодом дар он 
мениханд (аз «Бурхон»).

ХУДСАРЙ 1 такаббур ва ис- 
тигно кардан аз итоати касе.

ХУРОЙ iflj y -  ба маънии лоик (ман- 
кул аз «Ш арафнома»),

ХУНГАРМЙ улфат ва му-
хаббат.

ХОРЙ t j J y -  ба маънии душном низ 
омада (аз «Бахори Ачам»),

ХОСТГОРЙ <Jj lE i-I ji талаб нумудан 
чизеро, магар ба маънии шодии та-

каррур нисбати мунокахат мустаъ
мал.

ХАЙ J y  ба маънии арак, ки ба хин
дй пасина гуянд; ва ба маънии чо
маи латифи абрешумии сурхранг; 
ва номи чоест; ва ба фатхи аввал 
ва касри вов ва ёи маъруф (яъне 
хавй)* ба маънии оби дахан (аз 
«Рашидй» ва «Чахонгирй» ва «Су- 
рури» ва «М уайид» ва «Сироч»); 
ва ба маънии чомаи латиф (ман- 
кул аз «Шархи Кнрон-ус-саъ- 
дайн»); магар дар «Сироч-ул-лугот» 
барои маънии оби дахан ба ёи мач- 
хул_ (яъне хаве)* ; ва дар «Чахон- 
гири» барои маънии оби дахан ба 
замми аввал (яъне хуй)*.

ХУДСОЗЙ i j i  ба тахзиби ахло- 
ки худ кушидан ва зохирй худ  
оростан (аз «М усталахот»),

ХУЗЙ i j j y -  бар вазни рузй; мансуб 
ба Хуз, ки номи вилоятест, ки онро 
Хузистон низ гуянд (аз «Сироч»).

ХОНАИ ФАРЪЙ Ц-1>- хочаи
наклй, ки аслй набошад.

ХУРДАКОРЙ диккатписан-
дй дар санъати борик ва нозук, ки 
устодонй дасткор нумоянд (аз «Ча- 
poFH хидоят» ва «Бахори А чам»),

Фасли хои муъчама маъа \о

ХАХ ба маънии хушо; ва ин яке  
аз калимоти тахсин аст. Гох барои 
таъкиди тахсин хах-хах мукаррар 
низ меояд (аз «Сироч»),

ХАХ-ХАХ вох-вох бисьёр хуб.
ХАХЙ ^  калимаи тахсин ва таач

чуб, чунонки зихи; ва ин дар асл 
хах буд; ва он чи мардум хахй-ро 
ба киёси зихй ба касри хо (яъне 
хихй)* хонанд, галат аст (аз «Си
роч» ва «М уайид» ва «Сурурй» ва 
«Б урхон»).

Фасли хои муъчама маъа ёи тахтой»

ХАЙФО муаннаси  ахиф аст; в а  
хайфо ба маънии аспе мода бошад, 
ки як  чашми сиёх ва дигар сапед 
дорад; ва ба хамин муносабат но
ми санъатест, ки як калимаи он 
манкут ва дигар Faflpn манкут бо-



шад (аз «Ш урухи Макомоти Хари- 
рй»).

ХАИЕБ бебахра ва ноумед.
ХАЙРИЙЯТ (аз «Кашф») 30.
ХАЙРОТ аъмоли нек; ин чамъи

хайр аст ва хайр дар асл ахяр буд.
Сигаи афъалуттафзил хамзаро хазф 
карда харакати ё ба мокабл до- 
данд.

ХИЕТАТ духтани чома (аз
«М унтахаб»).

ХАЙ БАТ ба маънии ноумедй
ва яъс (аз «Каш ф»); ва дар «Канз» 
бебахрагй.

X ЙЕН АТ o J L i  дагали ва норостй 
(аз «М унтахаб» ва «С урох»).

ХАЙРБОД калимаест, ки дар
вакти рухсат бо якдигар гуянд; 
мачозан  ба маънии рухсати сафар 
мустаъмал ш авад (аз «Бахори 
Ачам»),

ХИЕР jb *  кисме аз таркори, ки онро 
аксар хом мехуранд; ва ба маънии 
ихтиср ва баргузидан ва баргузида- 
гон; ва муддати хиёр дар фасхи 
байъ се руз аст (аз «М уайид» ва 
«М адор» ва «М унтахаб»),

ХАЙЙИР л »  сигаи сифати мушаб- 
бах,, яъне бисьёр некукор; ва бил
фатх ва тахфифи ё (яъне хайр)* 
некуй; бо ин маънй масдар аст; ва 
ба маънии некутар, дар ин сурат 
мухаффафи  ахяр аст, ки сигаи ис
ми тафзил бошад. Хамзаро аз ав 
вал хазф карда харакати ё ба мо
кабл додаанд (аз «М унтахаб» ва 
«Сурох» ва гайра).

ХИРАСАР бехудагард ва бул-
хавас ва парешон ва саркаш.

ХИР-ХИР ба маънии бехуда.
ХЕЗ y f -  ба маънии мавчи об ва мас- 

т ни модаи кабутар вакти нишоти 
нар (аз «М уайид»),

ХЕЗУМЕЗ // ХЕЗУ МЕЗ jr*Abi  ба 
маънии завку  шавк ва ихтилот ва 
иртибот.

X И РА КУШ нохаккуш ва бе-
сабабкуш; ва он чи дар «М уайид» 
ба маънии заифкуш навишта, ха- 
тос? '(аз «Бахори Ачам» ва «Си
роч»); ва дар «Рашиди» ва «Бур- 
Хон» ва «Сурурй» ба маънии бему- 

•хобо ва бебок ва золим.

ХАЙШ навъе аз чома, ки тор-
хояш ситабр бошад ва он аз ан
воъи катон ва касабн румй бошад 
(аз «Комус» ва «Сихох» ва «С у
рох»); ва сохиби «Бахр-ул-чаво
хир» навишта, кн хайш (билфатх) 
чилбобе бошад аз кат£н; ва сохи
би «М унтахаб» гуяд , ки хайш (бил
фатх) навъе аз чома аст, ки тор
хои ситабр дорад; ва сохиби «М у- 
айнд-ул-фузало» навишта, ки хеш 
(билкаср ва  ёи мачхул) чомаи 
маъруф, ки дар бофти он пунба 
бор мекунанд; ва сохиби «Рашидй» 
навишта, ки хеш (билкаср ба ёи 
мачхул) чомаи ситабри катон, кн 
торхои он гунда бошанд ва нек 
гафс бофта бошанд; ва сохиби 
«Мадор-ул-афозил» навишта, ки 
хеш (билкаср ба ёи мачхул) чомае 
бошад пунбаоганда ва ин пунбаро 
дар бофти он дохил кунанд, чунон
ки пашм дар голича; ва сохиби 
«Чахонгирй» навишта, ки хеш (бил
каср ба ёи мачхул) навъе аз боф
та, ки дар билоди Гучарот ва Синд 
аксар мебофанд; ва дар «Бурхон» 
билкаср аст. Факир муаллиф гуяд , 
ки чун аз панч кутуби хосси луго- 
ти араб маълум шу.д, ки билфатх 
(яъне хайш)* ва аз панч кутуби 
дигар ёфт гардид, ки билкаср ба ёи 
мачхул (яъне хеш)* аст. Пас ба 
вузух пайваст, ки назди форсиён 
билкаср ба ёи мачхул аст ва дар 
муховараи араб билфатх. Аз хуло- 
саи такорири хама сохибон факир- 
ро ба субут мерасад, ки хеш хамин 
аст, ки дар диёри мо онро кхес г у 
янд. Ва ин тафовут аз тагайюри 
лахчаи хиндуён аст. Ва ин ки баъ
зе сохибон кайди катон овардаанд. 
шояд ки дар баъзе билод аз тор
хои катон мебофта бошанд ва дар 
баъзе диёр пунба меомехта бо
шанд. Ва чун кайди торхои гунда 
ва ситабр кардаанд ин сабаб аст, 
ки ресмони онро дутора карда ме
бофанд. Ва барои тахкики кавли 
сохиби «Чахонгирй» аз нассоче, кн 
дар бофтани кхес махорати тамом 
дошт, пурсидам, ки асли кхес аз 
кудом мулк аст. Гуфт аз мулки 
С инди Панчоб. Пас аввалй он аст, 
ки лафзи хайш-ро билфатх хонанд, 
мутобики «Комус» ва «Сихох» ва 
гаГфухумо, агарчи билкаср низ са
хех аст, то илтибос нашавад ба 
лафзи хеш, ки дар мулки мо ба 
маънни домод мустаъмал аст. Ва
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лафзи кх,ес, чунончи машхур аст зо
хиран индалтахкик, аз забони була- 
fo  нозебо бошад, валлоху аълам 
биссавоб.

ХАЙЛТОШ д у  калимаи м у
раккаб аст, ба маънии гурухи гу- 
ломон ва нукарон, ки аз як  рисола 
бошанд; ва ба маънии сохиб ва 
амир низ омада (аз «Раш идй»); ва 
дар «Сироч-ул-лугот» навишта, ки 
чамоъаи сипох, ки шарик бошанд 
дар кавм ва тоифа. Ва факир му- 
аллиф гуяд , ки тош дар ин лафз 
мубаддали дош аст, ки (ба доля 
мухмала) дар туркй калимаи иш- 
тирок аст, чунонки дар форсй лаф- 
зи хам дар лафзи хамкадам  ва 
хамгурух. Пас хайлтош ба маънии 
хамхайл бошад, яъне чанд кас, ки 
дар хайли як сохиб хозир бо
шанд.

ХИЁТ АЬ» ба маънии сузан; ва бил
фатх ва ташдиди ё (яъне хайёт)* 
ба маънии дарзй (аз «М унтахаб» 
ва шурухи «Нисоб» ва «К ан з»); ва 
дар «М ухаззаб» ва «Сихох» ба кас
ри аввал (яъне хиёт)* ба маънии 
ришта низ омада.

ХАИТ Ц» ба маънии ришта; хайти 
асвад сиёхии шаб; ва хайти абяз 
рушноии субх (аз «М унтахаб» ва 
«К ан з»).

ХИК ба маънии машк, ки дар у 
об пур карда меоранд (аз «Раши
дй» ва «Сурурй»).
Х-ИЕРАК J j l -У кисме аз варам ва 
дунбал, ки дар буни рон пайдо ояд.

ХАЙТАЛ JA y  ба маънии гурба, ки 
хайвони маъруф аст (аз шархи 
«Нисоб»),

ХАЙЛ Ji*- суворон ва гурухи мар
дум ва гайра; ва галлаи аспон; ва 
ба маънии бисьёр; ва ба маънии 
кам (аз «Кашф» ва «Сурох» ва 
«М адор» ва манкул аз «Шарафно- 
м а» ) ; ва дар «Бахори Ачам» на
вишта, ки хайл (билфатх) суворон 
ва аспон; ва ин чамъест, ки вохид 
надорад. Ва баъзе чамъи он хуюл 
гуфтаанд. Форсиён ба маънии муг- 
лаки чамоа ва гурух истеъмол к у 
нанд, хох малоику пари, хох инсону 
туюр ва вухуш у хашарот.

ХАЁЛ J t y  пиндор; ва сурате, ки дар 
хоб бинанд, ё дар бедорй тасаввур

карда ш авад; ва ба маънии сурате, 
ки дар об ва ойина нумояд (аз 
«Кашф» ва «Сурох» ва «К ан з»); ва 
сохиби «М узил-ул-аглот» навишта, 
ки ба фатх сахех аст, на ба каср 
(яъне хиёл)*; ва сохиби «Бахр-ул- 
чавохир» гуфта, ки ба фатх номи 
кувватест, ки нигох медорад чизе
ро, ки кабул кардааст онро хисси 
муштарак аз сур,атхои махсуса, 
агарчи fo h 6  шаванд он суратхоп 
махсуса; ва сохиби «М унтахаб» на
вишта, ки билкаср ба маънии та 
саввур ва пиндор; ва дар фарханге 
навишта, ки он чи дар богу кишт 
барои рамондани туюр насб к у 
нанд; ва дар «Бахори Ачам» на
вишта, ки хиёл (билкаср) пиндор 
ва гумон ва ба лафзи бастан  - ва 
бофтан ва кардан  ва санцидан  ва 
кашидан  ва д и д а н  ва хостан мус-j 
таъмал; ва ба лафзи пухтан киноя  
а з  тамаъ ва таваккуъ  доштан.

ХУЮЛ J j y  аспон ва суворон (аз 
«К анз»),

ХИЁМ ,-Li цамъи  хайма (аз «М унта
хаб» ва «Кашф» ва «К ан з»); ва 
билфатх ва ташдиди ёи тахтонй 
(яъне хайём)* ба маънии хаймадуз 
(аз «К ан з»); ва тахаллуси шоире.

хиям гУ  чамъи  хайма (аз «М ун
тахаб »); ва билкаср ва ёи маъруф 
(яъне хим)* дар форсй ба маънии 
ху ва одат (аз «Бурхон»); ва дар 
«Сироч-ул-лугот» навишта, ки агар
чи ба маънии хуй ва одат аст, м а
гар аз каломи Фирдавсй ба маънии 
хуи бад зохир мешавад.

ХАЙШУМ г.»™» бинй ва устухони би
нй (аз «К ан з»),

ХАЁШИМ г—'Ц» пардахои -бинй ва 
бунхои бинй.

ХАЙРИ МАКДАМ я *  калимаест, 
ки дусте дар вакти омадани дусте 
мегуяд, ба чихати тафаъули нек ва 
истифсори вачхи омадан, яъне хайр 
аст омадани ту.

ХЕСИДАН ва ХЕСОНИДАН j  е^ г-У  
ба маънии тар кардан (аз 

«Раш идй»),

ХАЙЗУРОН d b j - i  дарахти бед, ки 
ба хиндй бент гуянд; ва ин м уар 
раби  хезрон аст, ки ба касри аввал 
ва ёи мачхул ва вакфи зои муъча
ма бошад, яъне зои муъчама низ ба:

1



мобаъди худ сокин аст (аз «Рисо
лаи муарработ» ва «М унтахаб» ва 
«М уайид» ва «М адор» ва «Кашф» 
ва «К уня» ва «Б урхон»); ва дар 
китобе дидаам, ки ин лафз мурак
каб аст аз д у  амр: яке хез, дигаре 
лафзи рон. Чун аксар аз чубаш 
дастаи чобуки аспон месозанд ва 
он олаи хезондан ва рондани асп 
аст, лихозо ба ин исм мусаммо 
гашт.

ХАЙРВОН c ) h y f -  номи мавзеъест, 
гуянд ки зухурй Махдии охирузза- 
мои он чо хохад шуд.

ХАЙРБОД ГУФТАН руХ-
сат ва вадоъ нумудан ва рухсат 
шудан (аз «Сироч-ул-лугот»),

ХАЮ y f -  оби дахан (аз «М уайид» 
ва «Чахонгирй»); ва дар «Бурхон» 
навишта, ки билкаср ва ёи маъруф 
(яъне хив)* аст ва ба фатхи аввал 
ва замми тахтонй (яъне хаю)* низ 
сахех, бошад; ва дар «Сироч-ул- 
лугот» навишта, ки хую (ба зам 
матайн) ва кила ба касри .аввал  ва 
замми дуввум  (яъне хию)* оби д а 
хан; ва ин ки дар «Бурхон» ба кас
ри аввал ва сукуни дуввум  (яъне 
хив)* навишта хатбст.

ХИРУ з г у  хитмй (аз «Сироч»).
ХИРА *>*■• дар форсй саргашта ва 

хайрон ва мутааччиб ва бисьёр ва 
ошкоро ва шух ва суст ва торик 
ва тира ва узви дар хоб рафта ва 
бехуда ва саркаш ва далер ва бе- 
вачх ва бесабаб (аз «М уайид» ва 
«Латоиф» ва «Бахори Ачам» ва 
«Сироч» ва «Сурурй» ва «Рашидй» 
ва «Бурхон»); ва хияра (ба касри 
аввал ва фатхи ёи тахтонй) лафзи 
арабист, ба маънии ихтиёр ва бар- 
гузидаги, дар ин сурат масдар аст; 
ва ба маънии некон ва некутарон, 
дар ин сурат чамъи  хайр аст, ки

ба маънй и неку ва  неку тар бошад 
(аз «Байзовй» в а «Мунтахаб» ва 
«Фусули Акбарй»)■•

ХАИМА ва билкаср (яъне хе- 
м а) * хатост чаро кп лафзи ард. 
бист. Д ар  арабй  ёи мачхул хеч чо 
наёмада, магар б а  нудрат дар ад.
лати имола (аз «Муайид» ва «Му.«Сурурй»); ва
зил» ва «Кащ ф »д®а„ч>> навишта, ки 

1 ла
ва кашидан  ва б 0Рк^ а_

сохиби «Бахори ^ Чба*лафзи задан 
(билфатх; ва барпохайма

кардан  ва н а с б ^ Р ^  “аГомада’.

ХАЙШХОНА ^ 0 Г п еоРчаИиУхаайРщ0 
дар мавсими гарм° а поШанд; ва 
созанд ва об °аР  ки торхои 
хайш кисмест аз ка» - мсбофанд
ситабр дорад ва ту <Мунта.

(аз «Шарх,и Х®к ° н 
хаб»),

ХАИЛХОНА хонадон (аз « и-
роч»).

ХИРЙ J j t r  бар ^ ‘зарду'сифед'ва 
воъи он бисьер a c j-  3 Р ^ й ва гули
сурху кабуд ва ° нр,° «Бурхон» ва 
хиру низ номанд (а р «Сурох» 
«Бахори А ч ам »), ва 
н а в и ш т а ,  к и  и н  МУигг

ХЕЛЕ J . J .  ба маънии бисьёр (аз
«Бахори А ч ам »).

ХИРАРОЙ t # l j сустР011 ва паре' 
шонфикр.

ХИРАГЯ J „ .  « а

ГБрУр ? . „ ' а, , ' Г 5 “ р» А д а >'
„,,rV6 ба хайма, 

ХАИМАГЙ * *  СбУ0шад; в а ш
ки сузани хаимаДУ“ _ xafiMa бо- 
ба маънии шахсе в " £ ш нИЗ 0ма- 
шад; ва ба маънйи ч 'Л  
да (аз «Бахори Д ч ам »)-

ва ба лафзи

дор бошад (аз - 
талахот» ва гай р ^ )-

Б О Б И  Д О Л И  М У Х М А Л А  

Фасли доли мух,мала маъа алиф

ДОМО 1-Ь дарьё (аз «М унтахаб»),
ДОРО ЬЬ номи подшох; ва  хар под- 

шохро доро гуянд; ва гохе ишорат 
ба зоти хак таоло кунанд, чи доро 
ба маънии доранда. Ва хак  таоло 
дорандаи хама олам аст; ва ба 
маънии тувонгар, ки мукобили но-

]Зурх,он» ва «Мус-

ДОЪ ба маън**1!  бидуни хамза 
раз; ва дар форс " раддаи де- 
(яъне до)* ба «Чахонгирй»
вор (аз «С ур ур й » “ „а «Су.
ва «Сироч» ва 
рох»).

Л  Риёс-ул-лурот.
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лафзи кхес, чунончи машхур аст зо
хиран индалтахкик аз забони була- 
f o  нозебо бошад, валлоху аълам 
биссавоб.

ХАЙЛТОШ ду калимаи м у
раккаб аст, ба маънии гурухи F y -  
ломон ва нукарон, ки аз як  рисола 
бошанд; ва ба маънии сохиб ва 
амир низ омада (аз «Раш идй»); ва 
дар «Сироч-ул-лугот» навишта, ки 
чамоъаи сипох, ки шарик бошанд 
дар кавм ва тоифа. Ва факир му- 
аллиф гуяд , ки тош дар ин лафз 
мубаддали дош аст2 ки (ба доли 
мухмала) дар туркй калимаи иш- 
тирок аст, чунонки дар форсй лаф
зи хам дар лафзи хамкадам  ва 
хамгурух. Пас хайлтош ба маънии 
хамхайл бошад, яъне чанд кас, ки 
дар хайли як  сохиб хозир бо
шанд.

ХИЕТ АЦ» ба маънии сузан; ва бил
фатх ва ташдиди ё (яъне хайёт)* 
ба маънии дарзй (аз «М унтахаб» 
ва шурухи «Нисоб» ва «К ан з»); ва 
дар «М ухаззаб» ва «Сихох» ба кас
ри аввал (яъне хиёт)* ба маънии 
ришта низ омада.

ХАЙТ Ц » ба маънии ришта; хайти 
асвад сиёхии шаб; ва хайти абяз 
рушноии субх (аз «М унтахаб» ва 
«К анз»),

ХИК ба маънии машк, ки дар у 
об пур карда меоранд (аз «Раши
дй» ва «Сурурй»),
ХМЁРАК «sUs» кисме аз варам ва 
дунбал, ки дар буни рон пайдо ояд.

ХАЙТАЛ J V -  ба маънии гурба, ки 
хайвони маъруф аст (аз шархи 
«Нисоб»).

ХАЙЛ J t*  суворон ва гурухи мар
дум ва гайра; ва галлаи аспон; ва 
ба маънии бисьёр; ва ба маънии 
кам (аз «Кашф» ва «Сурох» ва 
«М адор» ва манкул аз «Шарафно- 
м а» ); ва дар «Бахори Ачам» на
вишта, ки хайл (билфатх) суворон 
ва аспон; ва ин чамъест, ки вохид 
надорад. Ва баъзе чамъи он хуюл 
гуфтаанд. Форсиён ба маънии муг- 
лаки чамоа ва гурух истеъмол к у 
нанд, хох малоику парй, хох инсону 
туюр ва вухуш у хашарот.

ХАЁЛ J i y  пиндор; ва сурате, ки дар 
хоб бинанд, ё дар бедорй тасаввур

карда ш авад; ва ба маънии сурате, 
ки дар об ва ойина нумояд (аз 
«Кашф» ва «Сурох» ва «К ан з»); ва 
сохиби «М узил-ул-аглот» навишта, 
ки ба фатх сахех аст, на ба каср 
(яъне хиёл)*; ва сохиби «Бахр-ул- 
чавохир» гуфта, ки ба фатх номи 
кувватест, ки нигох медорад чизе
ро, ки кабул кардааст онро хисси л 
муштарак аз суратхоп махсуса, . 
агарчи f o h 6  шаванд он суратхоп Я 
махсуса; ва сохиби «М унтахаб» на
вишта, ки билкаср ба маънии та- ) 
саввур ва пиндор; ва дар фарханге 
навишта, ки он чи дар бору кишт 
барои рамондани туюр насб к у 
нанд; ва дар «Бахори Ачам» на- ( 
вишта, ки хиёл (билкаср) пиндор I 
ва гумон ва ба лафзи бастан  ва I 
бофтан ва кардан  ва санцидан  ва i 
кашидан  ва д и да н  ва хостан мус- [ 
таъмал; ва ба лафзи пухтан киноч  J 
а з  тамаъ  ва таваккуъ  доштан.

ХУЮЛ аспон ва суворон (аз ;
«К анз»),

ХИЁМ цамъи  хайма (аз «М унта- I 
хаб» ва «Кашф» ва «К ан з»); ва 
билфатх ва ташдиди ёи тахтонй 
(яъне хайём)* ба маънии хаймадуз 
(аз «К ан з»); ва тахаллуси шоире.

хиям цамъи  хайма (аз «М ун
тахаб »); ва билкаср ва ёи маъруф 
(яъне хим)* дар форсй ба маънии 
ху ва одат (аз «Бурхон»); ва дар 
«Сироч-ул-лугот» навишта, ки агар
чи ба маънии хуй ва одат аст, ма- ' 
гар аз каломи Фирдавсй ба маънии 
хуи бад зохир мешавад.

ХАЙШУМ i\j“ »  бинй ва устухоии би
нй (аз «К анз»).

ХАЁШИМ | п а р д а х о и  -бинй ва 
бунхои бинй.

ХАЙРИ МАКДАМ калимаест, j
ки дусте дар вакти омадани дусте ‘ 
мегуяд, ба чихати тафаъули нек ва 
истифсори вачхи омадан, яъне хайр 
аст омадани ту.

ХЕСИДАН ва ХЕСОНИДАН
ба маънии тар кардан (аз 

«Раш идй»),

ХАЙЗУРОН j b j y  дарахти бед, ки 
ба хиндй бент гуянд; ва ин .муар
ра би  хезрон аст, ки ба касри аввал 
ва ёи мачхул ва вакфи зон муъча
ма бошад, яъне зои муъчама низ ба
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мобаъди худ сокин аст (аз «Рисо- 
лаи муарработ» ва «М унтахаб» ва 
«М уайид» ва «М адор» ва «Кашф» 
ва «К уня» ва «Б урхон»); ва дар 
китобе дидаам, ки ин лафз мурак
каб аст аз д у  амр: яке хез, дигаре 
лафзи рон. Чун аксар аз чубаш 
дастаи чобуки аспон месозанд ва 
он олаи хезондан ва рондани асп 
аст, лихозо ба ин исм мусаммо 
гашт.

ХАЙРВОН номи мавзеъест,
гуянд ки зухури Махдии охирузза- 
мон он чо хохад шуд.

ХАЙРБОД ГУФТАН сгИ- рух-
сат ва вадоъ нумудан ва рухсат 
шудан (аз «Сироч-ул-лугот»),

ХАЮ y f -  оби дахан (аз «М уайид» 
ва «Чахонгирй»); ва дар «Бурхон» 
навишта, ки билкаср ва ёи маъруф 
(яъне хив)* аст ва ба фатхи аввал 
ва замми тахтонй (яъне хаю )* низ 
сахех бошад; ва дар «Сироч-ул- 
лугот» навишта, ки хую (ба зам
матайн) ва кила ба касри. аввал ва 
замми дуввум  (яъне хию)* оби д а 
хан; ва ин ки дар «Бурхон» ба кас
ри аввал ва сукуни дуввум  (яъне 
хив)* навишта хатЪст.

ХИРУ j y f -  хитмй (аз «Сироч»).
ХИРА “j ; *  дар форсй саргашта ва 

хайрон ва мутааччиб ва бисьёр ва 
ошкоро ва шух ва суст ва торик 
ва тира ва узви дар хоб рафта ва 
бсхуда ва саркаш ва далер ва бе- 
вачх ва бесабаб (аз «М уайид» ва 
«Латоиф» ва «Бахори Ачам» ва 
«Сироч» ва «Сурурй» ва «Рашидй» 
ва «Бурхон»); ва хияра (ба касри 
аввал ва фатхи ёи тахтонй) лафзи 
арабист, ба маънии ихтиёр ва бар- 
гузидагй, дар ин сурат масдар аст; 
ва ба маънии некон ва некутарон, 
дар ин сурат цамъи  хайр аст, ки

ба маънии неку ва некутар бошад 
(аз «Байзовй» ва «М унтахаб» ва 
«фусули Акбарй»)..

ХАЙМА “U** ва билкаср (яъне хе- 
м а)* хатост, чаро ки ин лафзи ара
бист. Дар арабй ёи мачхул хеч чо 
наёмада, магар ба нудрат дар хо
лати имола (аз «М уайид» ва «М у
зил» ва «Кащф» ва «С урурй»); ва 
сохиби «Бахори Ачам» навишта, ки 
хайма (билфатх) ба лафзи з а д а н  
ва кашидан  ва баркардан  ва б арп о  
кардан  ва н а с б  кардан  мустаъмал; 
ва ба лафзи афгандан  хам омада.

ХАЙШХОНА хонае, ки умаро
дар мавсими гармо аз порчаи хайш 
созанд ва об бар он пошанд; ва 
хайш кисмест аз катон, ки торхои 
ситабр дорад ва тунук мебофанд 
(аз «Шархи Хоконй» ва «М унта
хаб»),

ХАЙЛХОНА хонадон (аз «Си
роч»),

ХИРЙ i S j y  бар вазни пирй; ва ан- 
воъи он бисьёр аст: зарду сифед ва 
СУРХ.У кабуд ва онро хитмй ва гули 
хиру низ номанд (аз «Бурхон» ва 
«Бахори А чам»); ва дар «Сурох» 
навишта, ки ин муарраби  хиру-ст.

ХЕЛЕ и-L* ба маънии бисьёр (аз 
«Бахори А чам»),

ХИРАРОЙ i сустрой ва паре- 
шонфикр.

ХИРАГЙ J j y  ба маънии хайрат ва 
тираги ва торикй ва шухй (аз 
«Бурхон» ва «Бахори А чам»),

ХАЙМАГЙ мансуб ба хайма,
ки сузани хаймадузй бошад; ва хам 
ба маънии шахсе ки дар хайма бо
шад; ва ба маънии фирош низ ома
да  (аз «Бахори А чам»),

Б О Б И  Д О Л И  М У Х М А Л А

Фасли доли мухмала маъа алиф

ДОМО W» дарьё (аз «М унтахаб»),
ДОРО номи подшох; ва хар под- 

шохро доро гуянд; ва гохе ишорат 
бп яоти хак таоло кунанд, чи доро 
бп маънии доранда. Ва хак  таоло 
дорандаи хама олам аст; ва ба 
маънии тувонгар, ки мукобили но-

’Л Гиве-ул-лурот.

дор бошад (аз «Бурхон» ва «М ус
талахот» ва гайра).

ДОЪ »U ба маънии беморй ва м а
раз; ва дар форсй бидуни хамза 
(яъне до)* ба маънии раддаи де
вор (аз «Сурурй» ва «Чахонгирй» 
ва «Сироч» ва «Бурхон» ва «С у
рох»),

7
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ДОРУШШИФО U illjb  давохона ва 
матабби табиб.

ДОРУССАФО U^JIjb хонаи Каъба.
ДОРУЗЗАРБ чое ки дар он

бар снму зар сикка зананд, ба хин
ди таксал гуянд (аз «Бахори 
А чам»),

ДОРУЛХДРБ мулки куффор,
ки мутеъи ислом набошанд. Чун 
инчунин мулк лоики газо кардан 
аст, лихозо дорулхарб гуфтанд.

ДОЪУССАЪЛАБ 1-*1»У1»1»иллатест, ки 
муй бирезонад; дар урф болхура 
гуянд.

ДОРОБ писари Бахман.
ДОМАНИ ШАБ v"1 охири шаб.
ДО\И АРАБ киноя а з  залил

ва хор (аз «Чароги хидоят»),
ДОБ v '-3 ба маънии ху ва хислат (аз 

«Сурурй»),
ДОРУССАЛТАНАТ «iUUUIjb лакаби 

Лохур.
ДОРУЛИМОРАТ Oj UVIj U фй замо- 

нино лакаби Калкатта.
ДОРБАСТ o - j jb  он чи аз чубхо 

барои сохтани иморат банданд ва 
меъморон бар он баромада кор к у 
нанд; ва ба маънии чафт, ки токи 
ангур ва каду бар он андозанд (аз 
«М усталахот»).

ДОЧ лафзи форсист, ба маънии 
торикй ва то'рик; ва дочч (ба таш
диди чим) муарраби он аст. Ва 
назди баъзе арабиюласл ба маънич 
бисьёр торик (аз «Сироч» ва «М ун
тахаб» ва «Сурурй» ва «Бурхон»).

ДОРУИ ЧАРРОХ ^ 3 J м ур о д  а з
доруи бехушй.

ДОРУЛЧИХОД дар замонан
Оламгир Хайдарободро мегуфтанд.

домод iUU ба маънии марди нав- 
кадхудо, яъне марде ки тоза шо- 
дии арусии у шуда бошад; ва он

.. чи дар Хиндустон ба маънии шав- 
хари духтар шухрат дорад мацоз  
аст. Ва баъзе гуянд, ки ин лафз^ 
дуъост ва мухаффафи доимобод 
аст.

ДОЪУЛАСАД <а-Л1Ы.> ба маънии чу-
зом.

ДОД адлу инсоф ва ато ва бах- 
шиш (аз «Бахори А чам»),

ДОВАР ба маънии хоким; ва дар 
асл ин лафз додвар буд, ба маънии 
сохиби дод. Пас ба чихати тахфиф 
доли сониро хазф кардаид (аз 
«Бурхон» ва «Сироч»),

ДОР jb  ба маънии мутлак чуб ва 
дарахт аст; ва низ чубе дарози cap- 
кач, ки дар замин фуру бурда дуз- 
дон ва гунахгоронро дар гулу ра- 
сан баста бад-он кашанд; ва ба 
арабй ба маънии хона ва махалла 
ва сарой (аз «Сироч» ва «Бурхон» 
ва «Бахори А чам»),

ДОРУЛЪИЕР чое ки дар он
мубассирон ва накдодон аз симу 
зар чошнй гиранд ва сараро аз но- 
сара тамйиз кунанд ва зару симро 
бисднчанд.

ДОРУССУРУР j j j - J l jb  лакаби Бичо- 
пур.

ДОДОР ба маънии одил; мурак
каб аст аз дод ва калимаи ор, ки 
муфиди маънии нисбат аст (аз «Си
роч»),

ДОДАР ба маънии бародар ва
дуст; ва ин лакаби Мовароуннахр 
аст (аз «Латоиф» ва «М уайид» ва 
«Рашидй» ва «Чахонгирй» ва «Б ур
хон») .

ДОИРАИ НИСФУННАХОР "‘ у'>
_,Ц.'Л доираест самтурраъсу
валкадам , ки аз чануб ба шимол 
ба хар ду  кутби олам гузаш та тан- 
сифи доираи муаддилуинахор ва 
минтакатулбуруч мекунад.

ДОРУЛБАВОР jtjJI jI*  хонаи хало- 
кат, яъне дузах (аз «Кашф» ва 
«Бахори А чам»),

ДОРУЛКАРОР j t j i lb b  номи бихишг 
аз чумлаи хашт бихишт; ва лакаби 
Кандахор.

ДОРУГИР у->jj!-5 кин оя  а з  хукумат 
ва риёсат (аз «Бахори А чам»); ва 
ба маънии чангу пайкор ва ситеза 
низ омада.

ДОБИР у Ь  пасрав ва бакияи чизе 
ва асл (аз «М унтахаб»).

ДОНИШОМУЗ ба маънии ус
тод ва шогирд хар ду  омада.

ДОРБОЗ jl-ijU бозигар, ки бар найи 
дароз баромада бозй кунад, ба хин
дй нат гуянд.



ДОРОИИ ШАБ АНДАР РУЗ
jjjjukJI >_.i навъе аз дорой, ки ба 
кадри як  ангушт сиёх,у як  ангушт 
сафед бошад. •

ДОРУЛМАРЗ j j- J b b  дорулмулк ва 
тахтгохи султон ва шахри амир |1  

сохиби мулк; чи марз (ба фатхи 
мим ва сукуни рои мухмала ва 
баъдуху зои муъчама) ба маънй ,1 

замини обод аст.
ДОС „I* олатест охани, ки бад-он 

кох ва зироатро катъ  кунанд; ва ба 
маънии хаси борик, ки бар cap л 
гилофи хар донаи хушаи гандум 
ва нав бошад.

ДОШ хар чой, ки дар он оташи 
бисьёр афрузанд, хох дар он хишт 
пазанд, хох коса пазанд, хох охак 
пазанд (аз «Рашидй» ва «Чахонги
рй» ва «М адор» ва «Сироч»); ва 
дар туркй ба маънии санг ва ба 
маънии %ам, чунонки: ю л дош  ба 
маънии уамроу .

ДОХ.ИЗ ларзанда ва дуршаван-
да ва ботил (аз «М унтахаб» ва 
«Латоиф »). 4

ДОМИР j-U  саршикананда (аз «М ун
тахаб») .

ДОНИК.//ДОНАК, м уарраби  донг 
аст (аз чанд кутуб ).

ДОРУЛМУЛК шахре ки дар
он подшох сукунат дорад ва онро 
дорулхилофат низ гуянд.

ДОНГ дар вазни донг ихтилофи 
бисьёр аст, магар ба иттифоки ак
сари 'сикот хамин тахкик шуда, ки 
вазни донг шаш раттист; ва дар 
«Латоиф» ба маънии хисса ва бахш 
низ навишта.

Д О Л (Л ) J b  дар арабй ба маънии 
рохнумоянда ва далолаткунанда 
бар чизе (аз «М унтахаб»); ва дар 
форсй тоири шикорй, ки онро укоб 
низ гуянд (аз «Бурхон»); ва харфи 
дол ба истилохи таквим аломати 
бурчи Асад аст ва хам аломати си- 
тораи Уторид. Бидон ки харфи дол 
ба бои арабй бадал шавад, чун д о -  
лон  ва болон ,  ба маънии дахлези 
хона; ва ба той фавконй, чун ход  
ва хот, ба маънии рилевоз; ва ш у-  
в о д  ва шувот  (ба замми шини муъ
чама) тоирест, ки ба форсй чарз 
гуянд ва ба арабй хуборо номанд; 
ва ба чими арабй, чун г у р д  ва

гурч  (ба замми кофи форсй) номи 
вилоят; ва ба золи муъчама, чун 
о да р  ва озар\ ва дар таъриб наз 
ба золи муъчама бадал ш авад, чун 
устод  ва устоз\ ва ба зои муъчама, 
чун сурхм ард  ва сурхмарз, ба хин^ 
дй лал чавлай гуянд; ва ба шини 
муъчама, чун к у д о б  ла к уш об ,  но
ми ошест; ва ба кофи форсй, чун 
каланд  ва кулун г ,  номи дастафзор; 
ва ба лом, чун daF ва лор (бил
фатх) замини сахт ва бегиёх; ва ба 
нун, чун г у з и д а  ва гу зина ,  ба маъ
нии мунтахаб ва чида; ва бар ин 
киёс н ум уда  ва нумуна-, ва ба вов, 
чун б е д  ва б е в  (ба ёи мачхул), ба 
маънии кирме, ки пашминаро та- 
бох кунад; ва ба хо, чун табарзад 
ва табарза, навъе аз шакари сифед; 
ва ба ёи тахтонй, чун О зар б од гон  
ва О зарбой гон  ва м одандар  ва мо- 
ян дар ,  ба маънии зани падар; ва 
дар охири афъол ифодаи маънин 
хол кунад, чун к уна д  ва за н а д  ва 
гузарад-, ва дар охири асмо зоида 
ояд, чун шафтолу ва шафтолуд ва 
пирауан  ва пира уан д  ва норван  ва 
норванд .

ДОХУЛ//ДОХУЛ J iU / / J> b  ба маъ
нии даргох ва долой, ки бар дари 
салотин барои нишастани мардум 
аз чубу санг созанд (аз «Рашидй» 
ва «Бурхон»); ва дар «Сироч-ул- 
лугот» ва «Шархи К,ирон-ус-саъ- 
дайн» чунин навишта, ки дохул ба 
маънии саропардаи бори ом; ва он 
ихотае бошад, ки дар пеши саро
пардаи хоси подшох бикашанд ва 
бар дари он алам истода кунанд, 
то дар у касе сувор гузаштан на- 
тавонад, ба сабаби бузургии алам; 
ва низ дар «Сироч-ул-лурот» аз 
«Бурхон» накл карда: он чи алома- 
те, ки бар атрофи зироат созанд, 
ба чихати манъи вухуш ва туюр.

ДОЪУЛФИЛ J-DUli маразест, ки сок 
ва кадам  бузург ш авад ва рангаш 
моил ба сиёхй ва шабех ба пои пил 
гардад. Ва сабаби он моддаи савдо,- 
вист (аз «Кифоя»),

ДОХУЛ муродифи хироса; ва
он одамшакле барои рамонидани 
вухуш ва туюр дар 6 o f  ва кишт 
созанд (аз «М унтахаб»), 

ДОРУЛЧАЛОЛ дар  замонаи
собик лакаби Дехлй буд.

ДОМ (U маъруф аст; ва чонварони 
райри даррандаи сахрой, ки гиёх
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мехуранд, мисли оху ва гавазн ва 
амсоли он; накизи дад, ки ба маъ
нии чорпоёни зиноб аст, мисли ше- 
ру паланг ва гургу саг (аз «Си
роч»); ва дом ба маънии маъруф 
ба лафзи ниходан  ва чидан  ва з а 
д а н  ва кашидан  ва гу ст урдан  ва 
андохтан  мустаъмал (аз «Бахори 
А чам »); ва дар маносиби умаро ва 
салотини Х,инд ва харочи мулк дом 
иборат аз чихилум хиссаи рупия ва 
хам ба маънии бисту панчум хисса 
аз фулус; ва дар авзони адвия до- 
ми пухта хездах моша ва назди 
баъзе бисту як  моша бошад; ва до- 
ми хом дувоздах моша.

ДОРУННАИМ хонаи нозу
неъмат; ва м урод  а з  ин бихишт аст.

ДОРУССАЛОМ (Я-J ljb  хонаи сало- 
мат; ва номи бихишт; ва номи чо- 
ест дар Араб (аз «Латоиф» ва 
«М унтахаб»); ва баъзе Багдодро 
низ навиштаанд.

ДОБИШЛИМ номи рочаи
Х,инд, ки бисьёр доно ва одил буд 
ва к,иссахои «Калила ва Димна» аз 
уст,

ДОИН с>'Ь ба маънии карздиханда.
ДОДАН d»b  маъруф; ва ба маънии 

кардан, чун в а ъ д а  додан\  ва ба 
маънии ниходан, чун г уш  додан\  ва 
ба маънии гуфтан, чун хол д о д а н ; 
ва ба маънии гузоштан, чун куча  
д о д а н ; ва ба маънии кашидан, чун 
ц ор у б  д о д а н  (аз «Бахори А чам»).

ДОСТОН к.исса ва хикоят ва
шухрат ва масал ба мацоз\ ва ла
каби Золи падари Рустам (аз «Си
роч») .

ДОЛОН crtlb асах; ва даллон (ба 
ташдиди лом, бидуни алифи аввал) 
хатост; маънияш маъруф (аз «М у
айид» ва «Кашф» ва «Бурхон»).31

ДОМГОН шахрест дар иклими
чахорум аз мулки Кухистон; ва дар 
таворихе навишта, ки аз Табарис- 
тон.

ДОГИ ГОЗУРОН cJl-OW £> он чи 
бар порчаи нав нишоне нихода ба

4 гозур медиханд, ки ба шустан зоил 
нашавад (аз «Шархи Хоконй»),

ДОМАН АФШОНДАН ^ b  гу-
рур ва ноз кардан (аз шурух ва 
«Сироч»).

ДОМАН ЧИДАН канора
кардан.

ДОМАН БАР ЗАМИН КАШИДАН
crr'jy . cr*b ба гурур рох раф

тан ва руъунат ва раъной (аз «Ч а
хор шарбат» ва «М усталахот»),

ДОМАН БА ДАНДОН ГИРИФТАН
сr 3A  ^ Ь  иборат аз тез гу-
рехтан (аз «Бахори А чам»),

ДОМАНЧОК БУДАН Щ  ^ Ь
мансуб будани духтар бо писар (аз
«М усталахот»).

flOF БАР ЯХ ЗАДАН uW t ‘.S. £b 
озор ба шахсе расонидан, ки у  му- 
тааззй нашавад (аз «М усталахот»),

дов j b  ба маънии девор, хох пухта 
бошад, хох хом ва онро дой низ 
гуянд; ва ба маънии зиёда кардани 
хасли кимор ва навбати кимор бох- 
тан; ва ба маънии макру хила; ва 
ба маънии душном (аз «Сироч»).

ДОХИЯ <г*Ь бар вазни ходиса; ба
маънии сахтии замона ва ходиса 
(аз «Кашф» ва «К анз»),

ДОРУЛХИЛОФАТ im J I jb  хар шахр, 
ки тахтгохи подшох бошад; хусу- 
сан лакаби Дехлист ва Аграро низ 
гуянд.

ДОРУЛКУМОМА *»Ull|jb ибодатхо-
наи тарсоён (аз «М уайид» ва 
«Шархи Хоконй»); ва хам дар шар
хи мазкур ба маънии махалли ич- 
тимоъи занони фосика низ навиш- 
тааст; ва дар «М унтахаб» чое ки 
хошоку саргин андозанд.

ДОГГОХ •li’i.b  девон (качехрй), ча
ро ки когазхо он чо ба мухр ме- 
расанд (аз «М усталахот»).32

д о и я  *?еЬ хохиш в а ирода; давоъй 
цамъи  он.

ДОМАН И КУХ ‘А  вг*Ь сахрои поини 
кух  (аз «Бахори А чам»).

ДОНЧА **jb ба маънии адас (аз 
«Б урхон»).

ДОФЕЪА *«ib он кувватест дар ба
дан, ки он чи аз тагзияи бадан 
фузла бошад ва салохияти гизо 
шудан надошта бошад, онро мун- 
дафеъ гардонад.

ДО И РА"»уЬ хати гирд; ва гардиши 
замона (аз «М унтахаб»); ва номи 
соз, ки маъруф аст; ва назди баъзе 
халкаи мачлис; ва лашкаре, ки бар
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чое фуруд омада бошад; ва зохи- 
ран ин се маънй мачоз аст аз маъ
нии аввал (аз «М унтахаб»),

ДОБУРА ба маънии хиндувона,
ки онро тарбуз гуянд (аз шархи 
«Нисоб»),

ДОББА хар хайвон, ки бар за 
мин рох равад; ва ролиб итлоки ин 
ба он чахорпоя мешавад, ки бар 
он сувор шаванд ё бор кашанд (аз 
«М унтахаб» ва «Латоиф»),

ДОХ, .и  канизак (аз «Рашидй» ва 
«Бурхон»),

ДОНИЯ наздикшаванда (аз
«К ан з»); маъхуз аз д ун ув (в ).

ДОНГОНА он бошад, ки чамъе
чун ба сайругашт бираванд, хар 
кадом заре бидихад, то аз он сар- 
анчоми хурданй кунанд (аз «Л ато
иф»); ва ба маънии рахт ва матоъи 
хона низ навиштаанд.

ДОИРАИ УЗМО ва ДОИРАИ АЗИ
МА ijJU  J  и+Ь* бИДОН КИ
доираи азима онро гуянд, ки тан- 
сифи кура нумоянд, ки ин дойра 
бар он кура фарз карда ш авад. Ва 
агар доираи тансифи кура нанумо- 
янд, онро доираи сарира гуянд. Ва 
давоири азима, ки ахли хайъат бар 
фалак фарз кардаанд хамаги ну- 
ханд: аввал муаддилуннах,ор ва ин
ро муаддилуннахор аз он гуянд, ки 
чун сайри Шаме бар ин дойра ме- 
гардад, лайлу нахор баробар меша
вад дар чамеъи навохй такрибан, 
магар дар арзи тисъин баробар на
мешавад. Ва Шамсро бар ин дойра 
иттифоки сайр дар сол ду  бор ме- 
уфтад, яке дар аввали Хамал ва 
дигар дар охири Сунбула. Ва дар 
тахти ин дойра дар айни мухозоти 
ин дойра як  доираи дигар бар руи 
замин фарз кунанд, ба нахде ки 
агар доираи муаддилуннахор ко- 
теъи олам шуда заминро хам катъ 
нумояд. Пас замин аз чое, ки катъ  
шавад хамон хатти истивост. Ва 
хатти истиво аз он гуянд, ки дар 
он чо хамеша лайлу нахор баробар 
бошад биттакриб. Д уввум  доираи 
минтакатулбуруч, ки доираи муад- 
дилуннахорро он такотуъ нумуда- 
аст хамоилй. Ва чун Шаме ба хар 
ду  нуктаи махалли такотуъ  расад, 
лайлу нахор дар чамеъи бикоъ. 
Fafipn арзи тисъин ва мо якрибу

минху баробар мешавад. Ва ин ду  
махалли такотуъро д у  нуктаи. эъти- 
дол гуянд. Ва он нукта, ки чун Оф
тоб аз у гузарад ва шимолй шавад, 
вайро эътидоли рабеъй гуянд ва он 
раъси Х,амал аст. Ва нуктаи дигар, 
ки мукобили он аст, чун Офтоб аз 
у  гузарад ва чанубй шавад, онро 
эътидоли харифй хонанд ва он раъ
си Мизон аст. Ва сайри Шаме дои- 
ман бар хамин дойра мебошад. Ва 
ин доираро минтакатулбуруч аз он 
гуянд, ки хама дувоздах буруч бар 
хамин дойра вокеъ шудаанд. Севвум 
доираи морратун билактобиларбаъ- 
ат ва ин доираест, ки бар хар ду  кут- 
би минтакатулбуруч ва хар д у  кут- 
би муаддилуннахор u i  бар хар ду  
майли кулли гузаш тааст. Ва майли 
кулли иборат аст аз fohth буъди 
минтакатулбуруч аз муаддилунна
хор. Чахорум доиратулуфук ва ин 
доираест, ки тансифи фалак меку
над дар миёни маръй ва райри 
маръй, яъне доираи уфук фарк ме
кунад он кадар  фалакро, ки болои 
замин дида мешавад ва миёни он 
кадар фалак, ки аз назари нозир 
махчуб аст зери замин. Ва тулуъу 
руруби кавокиб ба ин дойра таал- 
лук дорад. Ва кутбайни ин дойра 
самтурраъсу валкадаманд ва инро 
уфуки хиссй гуянд. Ва назди м у
хаккикин уфук се кием аст: якеро 
баён кардам ва баёнй дуввум у сев
вум татвилро мехохад. Ва хар яй 
аз ин хар се уфук ба лихози х а 
ракати фалак хамоилист ва дулобй 
ва рахавй. Дулобй бар хатти исти
вост ва хамоилй дар аксар билоди 
маъмураи олам ва рахдвй, яъне ба 
таври гардиши осиё бар арзи тисъ
ин аст, ки кутби шимолй дар он 
чо самтурраъс бошад. Панчум дои
раи нисфуннахор ва ин доираест, 
ки ба хар ду  кутби олам, ки ибо
рат аз хар д у  кутби муаддилунна
хор аст гузаш та ба самтурраъсу 
валкадам  мегузарад ва тансиф ме
кунад он кадар  фалакро, ки фавки 
уфуки маръист ва биззарур райри 
маръй тансиф хохад кард. Ва ин 
таъриф ба лихози аксар билоди 
маъмур аст, чаро ки дар арзи тисъ
ин содик намеояд. Шашум доира- 
тулиртифоъ чун кавси иртифоъи к а 
вокиб аз ин дойра маъхуз аст, ли
хозо ба ин исм мусаммо гашт. Ва 
ин дойра мегузарад ба самтурраъ
су валкадам ; ва ин дойра дар рузу
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шаб ду бор бо доираи нисфуннахор 
мунтабик, мегардад ва дар хар 
вакт аз махалли худ тачовуз меку
над. Х,афтум доираи аввалуссамо- 
вот ва ин доираест, ки мурур ме
кунад ба самтайнурраъсу валкадам  
ва ба ду  нуктаи машрик ва маг- 
риб. Ва кутбайни ин дойра хар ду 
нуктаи чануб ва шимол аст ва бар 
хатти истиво мунтабик мешавад ба 
муаддилуннахор. Ва дар уфуки ра
хавй макотеъи муаддилуннахор бо
шад ба завоёи коима ва дар офоки 
моила макотеъи муаддилуннахор 
низ бошад, магар бар райри каво- 
им. Х,аштум доиратулмайл ва ин 
доираест, ки мурур мекунад ба хар 
д у  кутби муаддилуннахор ва ши- 
нохта мешавад ба ин дойра буъди 
кавокиби сайёра аз муаддилунна
хор ва майли минтакатулбуруч аз 
муаддилуннахор. Ва бояд донист, 
ки хар ду нуктаи эътидолайнро 
майл набошад ва чун кавокиб аз 
нуктаи эътидол тачовуз кунад пай- 
васта майл меафзояд, то ба майли 
куллй, ки нуктаи инкилобин аст. 
Нухум доиратуларз ва ин доираест, 
ки мурур мекунад ба ду  кутби 6v- 
руч ва шинохта мешавад ба он ар
зи кавокиб. Ва баъзе мутааххирини 
фанни хайъат сивои нух доираи

'  машхураи мазкура доираи дахум 
низ навиштаанд ва онро васатус- 
самоъурруъят номанд. Ва он мегу
зарад ба актоби минтакатулбуруч 
ва уфук; ва хар ду кутби он толеъ 
ва рорибард. Бидон ки се дойра аз 
ин дах  дойра, ки муаддилуннахор 
ва минтакатулбуруч ва 'морратун 
биликтобиларбаъат бошад шахсия- 
анд, яъне афроди инхо нестанд. Ва 
хафт доираи бокй, ки доираи нис- 
фуннахор ва иртифоъ ва уфук ва 
аввалуссамовот ва майл ва арз ва 
васатуссамоъурруъят бошад 'навъи- 
яанд, яъне афроди касира доранд. 
Лекин доираи уфук мутааддид на
мешавад дар мавзеъи вохид, хам
чунин нисфуннахор ва аввалусса
мовот ба хилофи се доираи бо- 
кия, ки мутааддид мегарданд (аз 
«Шархи Чарминии форсй» ва дигар 
кутуби илми хайъат).

ДОХ.Й су*!1 доно ва зирак (аз 
«Кашф»).

ДОЪЙ дуъокунанда; ва ба маъ
нии хоханда ва талабкунанда ва 
касдкунанда ва иктизокунанда.

ДОРОЙЙ yJljl 4 ба маънии подшохи; 
ва навъе аз решмина, ки машхур 
аст.

ДОРУИ БЕХ.УШЙ iX>jb даво-
ест, ки дар шароб андохта барои 
имтихони касу нокас бинушонанд, 
кп лоики мусохабати салотин хает 
ё нест (аз «Бахори Ачам» ва F a n - 
ри он).

ДОРЙ ДУРАФШЙ j b  доре ки 
дурафшро гарм карда диханд; ва 
ба доги дурафши аксар сурох кар
дан дар чизе манзур бошад.

ДОМАНЙ умЬ  чодири борики якарз 
ва бедарз.

ДОНЙ y jb  нокас ва фурумоя ва 
паст; ва ба маънии наздик; ба маъ
нии аввал аз даноат ва ба маънии 
сонй аз д ун ув(в ).

ДОВАРЙ ба маънии хукумат
ва касд ва муомала; ва ба маънии 
хусумат ва чанг ва шикоят ва му- 
хокама (аз «Бурхон» ва «Сироч»).

Фасли доли мухмала маъа 
бои м уваххада

ДУББО Ц* ба маънии каду (аз шар
хи «Нисоб» ва «Латоиф»),

ДУ Б (Б ) V 5 ба маънии хирс (аз 
«Бурхон»); ва даб (билфатх) лав- 
вотат ва иглом; ва ба маънии нак- 
шу нигор, ки бар чома кунанд ва 
пинхон кардан; ва билфатх ва таш
дид (яъне дабб)* нарм рафтан (аз 
«Латоиф»),

ДАБОБ лаввотат ва иглом (аз 
«Латоиф»),

ДАБИБ ба маънии нармкуфта
(аз «Латоиф»).

ДИБОРАТ пиростани пуст ва
пок кардани пуст (аз «Сурох» ва 
«М унтахаб»); гохе мацозан  ба маъ
нии олудан ва хушк кардани pyfy- 
боти аслия аз чизе ояд.

ДАБУР боде ки аз магриб ва- 
зад ; ва ин бодро атиббо бад шу- 
моранд (аз «Бахр-ул-чавохир» ва 

«Сурурй» ва «М ун тахаб»!; ва Мав- 
лоно Юсуф ибни Монеъ дар шархи 
«Нисоб» гуфта, ки дабур маъхуз 
аз дубр аст, ки ба маънии пушт бо
шад. Ва чун ин бод аз чониби пуш-



ти Каъба мевазад, инро дабур ном 
карданд.

ДУББИ АКБАР ва ДУББИ ACFAP
j i *I j ^ s i  д у  сурати хирсанд 
аз таркиби кавокиби кариби Кутби 
шимолй, яке калон ва дигаре к у 
чак, ки он хар дуро Банотуннаъши 
Сугро ва Банотуннаъши Кубро низ 
гуянд.

ДУБР//ДУБУР j накизи кабл; яъне 
пушт ва паси хар чиз; ва мацозан  
ба маънии макъад (аз «Мунтахаб.» 
ва «Бахр-ул-чавохир» ва гайра).

ДАБИР нависанда ва муншй (аз 
«Бурхон»); ва дар «Бахори Ачам» 
навишта, ки ба маънии муншй ва 
мухосиб хар ду  омада; ва дар. «Си
роч-ул-лугот» навишта, ки ин лафз 
назди аксар форсист ва назди баъ
зе арабй. Дар яке аз рисолаи муъ- 
табара ба назар омада, ки дабир 
дар асл дубир буд (ба замми дол), 
чи бир ба маънии хофиз аст. Ва 
муншй хам сохиби ду хофиз—наз'м 
ва наср мебошад. Ва иазди баъзе 
дабир (ба фатх) м уарраби  хамин 
дубир аст.

ДАБУС ба маънии гурзи оханй; 
ва ба ташдид (яъне даббус)* м у
арраби он (аз «Сироч,» ва «Бур
хон») .

ДИБС ба маънии душоб, яъне 
шираи ангур (аз «Бурхон» ва «Л а 
тоиф»),

ДИБК !>.» сиреш (аз «Латоиф» ва
шурухи «Н исоб»); магар дар «Ни
соб» ба зарурати назм ба касри ав 
вал ва фатхи сонй (яъне дибак,)* 
омада; ва дар «Сихох» дабк, (бил 
фатх) чизест часпанда монанди си
реш, ки бад-он шикори мурр к у 
нанд.

ДАБИР И ФАЛАК ^  Уторид 
(аз «Сироч-ул-лугот»),

ДА БАРОН с н о м и  манзили чахо
рум аст аз манозили Камар; ва он 
як  кавкаб аст нек равшан ва сурх 
ва он ба чои чашми Савр вокеъ 
ш удааст. Чун касе ба вакти тулуъи 
он уро бинад, кур шавад (аз «Ш ар
хи Кирон-ус-саъдайн» ва «М унта
хаб»),

ДАБИСТОН (isU:—.л ба маънии мак- 
таб; ва ин лафз дар асл адабистон 
буд. Чун мактаб чои адаб аст, ба

ин исм мусаммо шуд (аз «Бурхон»
ва «Сироч»),

ДАББА ДАР ПОИ ПИЛ АФГАН
ДАН сМ1-5-31 J ;»  .р *•;■> ба маънии 
фитнаангезй (аз «Сироч»),

ДАБИЛА бар вазни фатила; ва-
рами калони мудаввар.

ДАББА ■Ц* ciaxex ва ба зам (яъне 
дубба)* хатост; ба маънии зарфи 
чармин, ки аз чарми хом бошад. 
Аксар дар он равган пур кунанд 
(аз «М унтахаб» ва «Пдтоиф» ва 
«Бахори А чам»).

ДАБДАБА овози таблу накора; 
ва мацозан  ба маънии чох ва  хай- 
бат ва бузургй (аз «Фарханги Ху- 
сайнй» ва «Бурхон»); ва дар «Си
роч» навишта, ки зохиран ин лафзи 
арабист.

ДАБИКЙ навъе аз дебои лати-
фи мансуб ба Дабик,, ки карияест 
дар мулки Миср (аз «Лубб-ул-ал- 
боб»).

Фасли доли мухмала маъа 
сои мусалласа

ДИСОР хар чомае, ки ба бадан 
мулсак, набошад ва онро бар чомаи 
дигар пушанд, мисли чодир ва ра- 
зой (аз «Бахр-ул-чавохир» ва 
«Кашф» ва «Сурурй» ва «К ан з»).33

Фасли доли мухмала маъа 
ними арабй

ДУНО уг*  торикии шаб (аз «М унта
хаб» ва «Сурох» ва «М уайид»),

ДА ЧО Ч,//Д И ЧО Ч £4° мокиён; ва ху- 
русро низ гуянд (аз «М унтахаб»),

ДАЧОЧА//ДИЧОЧА як  мокиён
ё хурус; ва то дар охири ин лафз 
аломати таънис нест, балки барои 
вахдат аст; ва номи шакле аз аш- 
коли шимолии фалак, ки ба сурати 
мокиён аст.

ДАЧЛА//ДИЧЛА аз «Комус» ва 
«М унтахаб» ва «Бахори Ачам» руд- 
ест, ки зери Багдод меравад; ва 
мацозан  хар рудро дачла гуянд, 
ва сохиби «М уайид» ва «М адор» 
ва «Канз» ва «Кашф» факат бил
каср (яъне дичла)* навиштаанд.
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Фасли доли мухмала маъа 
хои мухмала

ДАХ.РАЧАТ V j '-4 гардонидан ва рал- 
тонидан (аз «К анз»),

Фасли доли мухмала маъа 
хои муъчама

ДУХТАРИ ОФТОБ j ^ 4 шароб.
ДУХТ мухаффафи духтар (аз

«Б урхон»).
ДУХ(Х ) £4 ба маънии дуди оташ 

(аз шархи «Нисоб»).
ДУХТАРИ РАЗ J j j *»4 шароби ангу- 

рй (аз «Бурхон»),
ДАХЛ J * 4 даромадан; ва ба маънии 

омадани, ки зидди харч бошад; ва 
эътироз кардан дар кору амали 
касе.

ДАХИЛ J ? » 4 он ки дар кору амали 
касе дахл дошта бошад; ва харф- 
ест аз нух хуруфи кофия, ки вокеъ 
бошад дар миёни равй ва алифи 
таъсис, масалан райн дар u io fu a  ва 
зоди муъчама дар фозил\ ва дар 
«Латоиф» ба маънии дустй хос.

ДУХОН дуд, ки аз оташ меба- 
рояд (аз «М унтахаб»),

ДУХН ва ДУХНА j  о » 4 раллае 
бошад, ки онро арзан ва товаре гу 
янд ва ба хиндй чина номанд (аз 
«К анз» ва шархи «Нисоб»).

ДАХМА ^  он таххона, ки куффо- 
ри Ачам мурдагонро дар он нигох 
медоштанд; ва гурхонаи габрон (аз 
«Рашидй» ва «Бурхон» ва «Кашф» 
ва «Сироч»).

Фасли доли мухмала маъа 
доли мухмала

ДАД 44 хар чахорпоя, ки дарранда 
бошад, мисли шеру гург ва юзу си- 
ёхгуш (аз «Бурхон»),

ДАДА »44 ба маънии чахорпоя, ки 
дарранда бошад, мисли шер ва гай
ра (аз «Бурхон»),

Фасли доли мухмала маъа 
рои мухмала

ДИРЕРО дар ин лафз алиф зо
ид аст ва метавонад, ки барои нуд- 
ба бошад, ки дар охири мандуб зо

ид кунанд барои мадди савт; ва 
Хони Орзу навишта, ки алифи да- 
рего робит бувад, яъне дарег аст; 
ва хамин кием алифи хушо ва басо 
ба маънии хуш аст ва бас аст.

ДАРО Ь4 чарас; дар охири ин лафз 
вакте ки музоф ё мавсуф шавад, 
чун алиф салохияти харакат надо- 
рад ба чихати изхори касра ё ме
нависанд; ва дар форсй хамин хол 
аст хар лафзе, ки дар охири он 
алиф ё вов бошад; ва фатхи лафзи 
даро аз «Сурурй» ва «Кашф» ва 
«М адор» ва «Бурхон» аст; ва дар 
«М уайид» ба каср (яъне диро)* 
тахкик карда шуда.

ДАРАХТАКИ ДОНО Ы4 д а 
рахтест дар чазирйи Андалус, хар 
ки барги он зери cap нихода хоб 
кунад, он чи фаромуш шуда бошад 
ёд ояд (аз «Шархи Хоконй»),

ДАРВО b j 4 ба маънии сарнигун ва 
овехта ва мухточ; ва ба маънии 
хочат хам омада (аз «Шархи Хо
конй»).

ДАРБ ‘г ’-’4 ба маънии дарвоза; ва 
биззам (яъне дурб)* ба маънии 
акл ва одат (аз «Сурох» ва «М ун
тахаб» ва райра).

ДИРОЯТ c-ib* аклу дониш ва до- 
нистан (аз «М унтахаб»),

ДАРУБАСТ киноя  а з  тамом,
яъне бе тасарруфи райрй (аз «Б а
хори А чам»).

ДАРАКОТ цамъи, дарака, ки
(ба фатхатайн) ба маънии тах  ва 
нишеб аст; ва ин дар мукобалаи 
дарачот аст; ва даракот ба маъ
нии манозили дузах  аст.

ДАРАЧОТ пояхои баланд;
цамъи  дарача; ва дарачоти сипехр 
сесаду шастанд.'

ДУРУСТ ба маънии тамом ва
райри нокис; ва ба маънии ашра- 
фии зар низ; ва ба маънии дираму 
динор (аз «Рашидй» ва «Бурхон» 
ва «Сироч»).

ДИРОСАТ o -Ij 4 доной ва сабак до
дан ва сабак гирифтан (аз «М унта
хаб»),

ДАРСОАТ j 4 ба маънии фил- 
фавр.

ДАРЬЕЙ СОЛИС (Л->4 м урод
а з  борон; бидон ки дарьё се карор
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додаанд: аввал анхори бих,ишт, ки 
болои осмонанд; дуввум  дарьёи му- 
хит, ки гирдогирди замин аст; сев
вум дарьёе, ки дар миёни осмону 
замин аст ва он борон бошад 
(«Шархи Сикандарнома» аз Хони 
Орзу ва Сайфуллох ва «Бахори 
А чам»),

ДАРЧ, печидан чизеро дар чизе 
ва навардидани когаз ва тумор ва 
шикани нома ва касида ва  насре, 
ки шоир ё муншй бар кораз навиш
та бо худ дорад ба чихати изхори 
камол; ва номи макомест бар арш, 
ки расулуллох саллаллоху алайхи 
ва олихи ва саллама ба шаби меъ- 
роч аз он даргузаш танд; ва биззам 
(яъне дурч)* сундукча ва табла, 
ки зевар ва чавохир дар он ни
ханд; ва ба фатхатайн (яъне да- 
рач)* чамъи дарача; ва роххо ва 
пояхои нардбон (аз «М унтахаб» ва 
«Кашф» ва «Канз» ва «Бурхон» ва 
«Латоиф» ва райра)_.

ДАРБАНД номи калъаест; ва
ба маънии мутлак, калъа ва хисор; 
ва ба маъции дарвоза; ва номи 
шахр наздики Шервон, ки онро Бо- 
булабвоб гуянд; ва ба маънии гу- 
заргохи дарьё, ки онро бандар гу 
янд; ва фосилаи миёни ду вилоят 
(аз «Бурхон» ва «Сурурй» ва «Л а 
тоиф» ва «Раш идй»),

ДАРУБАНД номи шахр; ва ба 
маънии банддар ва куфл; ба зиё
дати вов, чунончи тануманд ва ба- 
руманд.

Д У РД  ■>.)> шароби тира ва хар куду- 
рат, ки дар чизе ракик тахнишин 
шавад (аз «Латоиф» ва «Сироч»),

ДАРХУРД лоик ва сазовор (аз 
«Бурхон»),

ДУРУД агар аз тарафи хак т а 
оло бошад, рахмат мурод бошад; 
ва агар аз малоик аст, истигфор 
мурод бошад; ва агар аз чониби 
муъминон аст, ба маънии дуъо бо
шад; ва аз бахоим ва туюр, ба 
маънии тасбех (аз «М уайид» ва 
«Рашидй» ва «Чахонгири» ва 
«Кашф» ва «Бурхон») ; ва ин лафз 
ба маънии буридани зироат ва катъ  
кардани чуб низ омада.

ДУРАР j j > цамъи  д ур (р ), ки ба маъ
нии марвориди бузург аст.

Д А Р (Р ) j5 шири гову гуспанд ва Fa- 

нимат ва кори неку ва накуй ва 
хубй ва хайр; ва аз ин чост гуянд: 
лиллахдарра, яъне худойрост хубй 
ва накуии у ; ва биззам (яъне 
д ур (р )*  марвориди бузург (аз 
«М унтахаб» ва «С урох»); ва дар 
«Бахори Ачам» навишта, ки дур (р ) 
(биззам ва ташдиди ро ва тахфифи 
он) форсиён мутлак марворидро гу 
янд; ва дар  лугати араб дур*;а бар 
вазни хурра марвориди калонро гу 
янд.

ДАРЬЁИ АХЗАР j i i l  lil'-»-5 м урод  а з  
фалак; ва номи дарьёе аз хафт 
дарьё, ки хар яке шохе аз бахри 
мухит аст.

ДУРУР jjj-5 равон шудани арак ва 

шир ва Faflpa.
ДАРХУР лоик ва сазовор (аз

«Б урхон»).
ДАРЬЁБОР ЛЧ->* ба маънии дарьёи 

бузург; ва вилоятеро гуянд, ки бар 
канораи дарьё бошад (аз «Бур
хон»); ва дар «Латоиф» ба маънии 
чазоир.

ДУРУДГАР ба маънии наччор;
ва ин маъхуз аз дурудан аст, кч 
(биззам) чубу зироат катъ  кардан 
бошад (аз «Раш идй»),

ДУРУГАР / j j> мухаффафи  дуруд- 
гар, ки устоди чубтарош бошад; ва 
ба касри аввал ва фатхи сонй 
(яъне диравгар)* катъкунандаи зи
роат (аз «Бурхон»).

ДУРУЗ цамъи  дарз, ки ба м аъ 
нии махалли пайванди д у  чиз аст 
(аз «К ан з»),

ДАРС хондани китоб; ба лафзи 
гуфтан ва д о д а н  ва гирифтан ва 
кардан  ва хондан  мустаъмал (аз 
«Бахори Ачам»),

ДАРДАБИС бар вазни ханда-
рис; ба маънии зани пир; ва ба 
маънии сахтй ва бало (аз шархи 
«Нисоб» ва «Латоиф»).

ДАРОЗГУШ J -A Jlj*  навъе аз хар, ки 
гуши дароз дорад ва насоро таъзи- 
ми он кунанд, зеро ки маркуби Исо 
алайхиссалом будааст (аз «Шархи 
Хоконй»).

ДУРБОШ J>b jj мухаффафи  дурбош 
(сАЧ-»-»4 )* ; ва он найзаи кучаки ду- 
шоха аст, ки пешсувории мулук ба-



ранд, то мардум онро дида аз ро* 
дур шаванд.

ДАРВЕШ J- i j ба маънии хоханда 
аз дархо; ва ин дар асл дарвез буд, 
зо-ро ба шини муъчама бадал кар
данд. Ва дарвез дар асл даровез 
буд, ба маънии овезанда аз дар. 
Чун гадо ба вакти суол аз дархо 
меовезад, яъне дархоро мегирад, 
лихозо гадоро дарвеш гуфтанд. Ва 
баъзе мухаккикон навиштаанд, ки 
дарвеш дар асл дарюз буд. Дар 
миёни ё ва вов калби маконй кар
данд дарвез шуд, баъдуху зо-ро ба 
шин бадал карданд. Ва юз сигаи 
амр аст, аз юзидан, ки ба маънии 
чустучу кардан а,ст. Ин вачхи охир 
мустафод аст аз «Сироч-ул-лугот» 
ва вачхи аввал, ки собик мазкур 
шуд аз «М адор» ва «М уайид» ва 
«Сурурй» ва «Сироч». Бидон ки 
чун итлоки ин лафз бар худораси- 
дагони гушанишини содик намеояд 
ва зебо наменумояд, лихозо факи- 
ри сохибмаърифатро ба чихати там- 
йиз дурвеш (ба замми дол) бояд 
гуфт. Дар ин сурат мураккаб бо
шад аз дурр, ки ба маънии марво- 
рид аст ва веш, ки дар асл вош буд 
мазид алайхи ваш, ки калимаи таш
бех аст, чунонки сор мазид алайхи 
cap. Баъдуху вовро касра дода, 
алифро ба коидаи имола ёи мачхул 
карданд. Касе аз ахли лугат ин 
вачх нанвишта. Факир муаллиф ба 
дуъои дурвешон аз кавонини фор- 
сия истихроч нумуда. Агар мунсифон 
писанд нумоянд фа-бихо ва и'лло 
маъзур доранд.

ДУРАФШ порчаи кумоши сегу- 
ша, ки ба зар мунаккаш карда бар 
сари алам банданд. Ва чун маънии 
дурафшидан ва ларзидан аст, инро 
низ дурафш аз он гуянд, ки аз бод 
меларзад. Ва олатест, ки бад-он 
дар чарм сурох кунанд, онро ба 
хиндй суталй гуянд (аз «Рашидй» 
ва «Сироч»); ва сохиби «М адор» 
ва «М уайид» навишта, ки ба фат
хатайн (яъне дарафш)* олате, кй 
бад-он дар чарм сурох кунанд; ва 
ба замми аввал ва фатхи сонй 
(яъне дурафш)* ба маънии алам 
ва нишони лашкар; ва дар «Чахон
гирй» ба хар ду  маънй ба фатха
тайн ва ба касри аввал ва фатхи 
сонй (яъне дирафш)* низ омада; 
ва дар «Бурхон» ба касри аввал ва

фатхи сонй, олати чармдузон ва 
алами фавч.

ДУРАХШ//ДУРУХШ сr-i J-5 ба маънии 
барк ва фуруг ва рушаниро низ 
гуянд (аз «Бурхон» ва «Чахонги- 
ри» ва «М адор» ва «Кашф» ва «Си
роч»).

ДИРЪ зирех (аз «М унтахаб» ва 
«М адор» ва «Кашф»),

ДИРЕР j i J 4 афсус ва андух (аз 
«Бурхон» ва «Сурурй» ва «М уай
ид» ва «Кашф»),

ДУРУР j j - ’4 кизб (аз «М уайид»); ва 
ба фатх (яъне дарур)* низ омада.

ДУРРИ НАЧ.АФ ^  j 4 сангест са- 
феду шаффоф монанди баллур, ки 
дар миёни он мухой сиёх муояна 
мешаванд. Ва он мухоро ба чаноби 
Алй каррамаллоху вачхаху нисбат 
кунанд ва таъзим нумоянд (аз «Б а
хори А чам»),

ДАРАК ба маънии сипар, ки аз
захми TeF хифозат кунад (аз 
«Кашф»),

ДАР К ^  дарёфтан; ва ба фатха
тайн (яъне дарак) * ва билфатх, та- 
бакаи дузах (аз «М унтахаб»),

ДАРРОК нек дарёбанда (а з '
, «М унтахаб»),

ДАРАНГ ба маънии фурсат ва
охистагй (аз «Рашидй» ва «М адор» 
ва «Сироч»); ва дар «Бурхон» аа 
«Латоиф» ба касри аввал (яъне ди
ранг)*. —

Д А РК У Л (Л ) J 5'-’5 билкул ва тамом.
ДУРРИ ЯТИМ ггЧ ->> марвориди бу

зург ва обдор, ки дар садаф хамин 
як  дона танхо пайдо шуда бошад 
(аз «Сироч-ул-лурот»),

ДАРОЗДУМ rJjb> хирбо; ва тарсоёц 
таъзими он кунанд, чаро ки хирбо 
таъзими офтоб мекунад (аз «Ш ар
хи Хоконй»),

ДИРХАМ м уарраби  дирам; ва
вазни он севу ним моша назди ак
сар; ва дар «Тухфат-ул-муъминин» 
ва «Канз» вазпи дирам шаш донг 
ва донг ду  кирот ва кирот ду тас- 
суч ва тассуч ду чави миёна; ва ба 
истилохи фикх дирхами шаръй пах- 
ноии он ба он кадар бошад, ки дар 
кафи дасти мутавассчтулхол об к а 
рор гирад; ва дар «Сироч» навиш-
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та, ки дирам (ба касри аввал) му-
• хаффафи дирхдм аст ва дирхам 
лафзи арабист, на муарраб, чунон
ки баъзе гумон баранд, ки дирам 
форсист ва дирхам м уарраби  он аст 
ва дарохим цамъи  он, чунонки дар 
Каломи мачид дар сураи Юсуф во
кеъ аст. Ва хеч яке аз мухаккико- 
ни лугати куръонй дирхам-ро му
арраб нагуфта. Ва лихозо Суютй 
ва райра аз муарработи куръонй 
онро наёварда. Пас дирам мухаф
фафи дирхам бошад. Ва ин тахфиф 
аз тасарруфи форсиён аст, агарчн 
дар «Сурох» дирхам-ро м уарраби  
дирам гуфта.

ДАРШАН лафзи хиндист, ба
маънии чхарукх, яъне даричаи ма- 
коне, ки подшох дар он чо мени- 
шинад.

ДАРМОН u>W» илочи бемор; ва ба 
маънии бигзор; ва дар ин сурат 
амр аст.

ДАРАН с>->3 зулу; ва он кирмест обй, 
ки хун мемакад (аз «Бурхон»),

ДАРЗАН a j ба маънии сузан; дар 
асл дарззан <эуд, ба маънии дарз- 
баид, ба ду  зои муъчама, як зои 
муъчама хазф карданд. Дарзан ба 
маънии бастан бисьёр омадааст; ё 
он ки нун барои нисбат аст, ба 
маънии мансуб ба дарз.

ДАР КОР КАРДАН касеро
даромухтан ва дар хаки касе чизе 
сарф сохтан.

ДУРУХШИДАН тобидан ва
партав афгандан (аз «Сурурй» ва 
«М уайид» ва «Бурхон» ва «Си
роч») .

ДУРВИДАН//ДИРВИДАН ба
маънии дурудан.

ДУРУДАН бар вазни гушудан;
ба маънии чуб тарошидан ва зи
роат катъ  кардан (аз «Бурхон» 
ва «М уайид» ва «Рашидй» ва 
«Кашф»),

ДАРАФШОН c>Uj.p ба маънии ру-
шан (аз «Бурхон»),

ДАРУН ба маънии дар миён (аз 
«Бурхон»),

ДАРОИДАН//ДИРОИДАН
овоз кардани чарас ва гайра ва 
гуфтан (аз «М уайид» ва «Бурхон» 
ва «Сироч»),

ДУРАФШИДАН с л а р з и д а н ;  ва 
дурафшон ба маънии ларзон (аз 
«Раш идй»); ва аз «Бурхон» ба фат
хатайн (яъне дарафшидан)* маъ
лум шуда; вд аз «М уайид» ва «Си
роч» ба замматайн (яъне дуруфши- 
дан)*.

ДУРУХШОН ба маънии лар
зон ва тобрн (аз «Кашф» ва «Б ур
хон»),

ДУРУГЗАН cJjfJ-p козиб ва дуруггу.
ДАР ПУСТ УФТОДАН ва ДАР ПУС- 

ТИН УФТОДАН -Р J 0 ^ 1  ->>
^iUil дар айби касе гавр ну
мудан ва зохир кардани айби касе 
(аз «Бурхон» ва «М усталахот» ва 
«Бахори Ачам» ва «Хиёбон»).

ДАР ПУСТ ГУФТАН o ,iS ■>> су- 
ханро ба киноя пушида гуфтан.

ДАРГИРИФТАН мувофик
омадан ва бар чизе мухит шудан 
ва сухтан; ва ба маънии баробар 
шудани сухбат; ва ба маънии ру- 
шан шудани оташ ва чарог (аз 
«Бахори Ачам» ва «Чароги хидо
ят » ) .

ДАРУФТОДАН бо касе дар
мукаддима бахс кардан ва бо хам 
чангу хусумат нумудан (аз «Б ур
хон» ва «Чахонгирй»).

ДАР ЛАВЗИНА СИР КАРДАН ва 
ДАР MAF3H БОДОМ СИР ОМЕХ-
ТАН (1»Ц j "  ^  3 &А л -  ■>>

яъне дар хушии касе ха- 
лал ва гам пайдо кардан (аз «Бур
хон» ва «Бахори Ачам»).

ДАР САР КАРДАН у  бар-
бод додан («Шархи Сикандарнома» 
аз Хони Орзу ва Сайфуллох),

ДАР САР ШУДАН е>^ j -  А охир
шудан (аз ш урух).

ДАР БАР ОВАРДАН cP j j T банд 
кардан.

ДАР КОСА НИМКОСА ДОШТАН
4 - . t r 4 - . t r  таъбия кардани 

чизе аз рохи фиреб дар чизе; ва ба 
ин маънй зери коса нимкоса дош
тан низ омада (аз «Чароги хидо
ят») .

ДАР ХАТ ШУДАН A- дархам 
ва хароб шудан ва шарманда шу
дан ва мансух ва рад ва мутарайир 
ва андух шудан (аз «Бурхон» ва
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«Рашидй» ва «М усталахот»); ва 
баъзе навишта, ки кин оя  а з  очиз 
шудан, зеро ки чун касе очиз ме
шавад дар давидан бо касе хате 
бар гирди худ кашида менишинад.

ДАР ОБУ АРАК, УФТОДАН j  ■>>
upliil ( j j i  хачалати бисьёр кашидан 
(аз «М усталахот»),

ДАР ОБУ ОТАШ БУДАН Т >_Л _Р
ба мехнату маш аккат мубта- 

ло будан (аз «М усталахот» ва «Ч а
рори хидоят»),

ДАР ПОИ 4APOF КАМАР БАСТАН
ur~i j b 1? j s расми каланда- 
рони вилоят аст; муридро бар сари 
мазори пири силсила бурда, бар 
пои 4apoF камар баста истода со
занд ва гуянд: «камарбаста дар 
пои чарор аст», эй мустаъиди хид- 
мати муридй шудан аст (аз «М ус
талахот») .

ДАРОЗ ШУДАН jb *  хуфтан (аз 
«Ш аръ-уш -ш уаро»).

ДАР ЧУВОЛ РАФТАН J l j r  
фиреб ва даро хурдан (аз «М уста
лахот»).

ДАР ХАМ БУДАН у  дар
дафъи касе будан (аз «М устала
хот») .

ДАР КОР ГИРИФТАН J * /  j t r  л
киноя  а з  чимоъ кардан (аз «М ус
талахот») .

ДАР ДИЛ КАРДАН с>Ъг  J> ^  зорй 
кардан.

ДАР ПУСТ ДАРОМАДАН o - y t
0 ) ^ 1  j * к ин оя  а з  вокиф шудани ро- 
зи касе.

ДИРАВ j j > катъ  кардани зироат (аз 
«Бурхон»),

ДАРВОЗА ОЬ.Р номи хисорест дар 
Рум (аз «Шархи Кирон-ус-саъ- 
дайн»),

ДАРМАКА *£*j> нони майда, ки са
фед бошад (аз «шурухи «Нисоб»),

ДУРРОЪА навъе аз чомаи ма- 
шоих (аз «М унтахаб» ва «М уайид» 
ва «М адор»); ва дар «Кашф» на
вишта, ки он фута бошад, ки бар 
душ андозанд; ва дар «Хиёбон» на
вишта, ки дурроъа (ба зам ва таш
диди рои мухмала) навъе аз чома, 
ки аксар аз суф бошад; форсиён

ба тахфиф (яъне дуроъа)* низ ис
теъмол кунанд.

ДИРРА *j * даволи чармй, ки мух- 
тасиб бад-он хад занад (аз «М ун
тахаб» ва «Сурурй» ва «Сурох» ва 

«М уайид» ва «Кашф» ва «К ан з»); 
ва д ар (р )а  ба фатх, ба ташдид ва 
тахфиф, дар форсй ба маънии ро- 
хе, ки дар кух  бошад; ва ба хамин 
харакот, ба маънии шиканба, ки 
меъдаи бахоим бошад; ва биззам 
ва ташдиди ро (яъне дурра)* дар 
арабй ба маънии марвориди бузург 
(аз «Рашидй» ва «Сурох» ва 
«Кашф» ва «Бурхон» ва «М унта
хаб»),

ДАРРОЧА 4b-> ду бурчи бузург, ки 
ба тарафайни дарвозаи калъа месо- 
занд (аз «Шархи Хоконй»),

ДАРЮЗА ва ДАРВЕЗА > ' у . з j  ‘ j j u * 

овехтан аз дархо барои суол, яъне 
гадой (аз «М уайид» ва «Кашф» ва 
«Чахонгирй»); ва дар «Сироч» на
вишта, ки дарюза ва дарюз ба маъ
нии чустучу кардан аз дар, ки ибо
рат аз гадоист; ва дарюз ба маъ
нии гадо низ омада, чи юз ба маъ
нии чустучу ва чуянда хар ду  са
хех аст; ва дарвеза маклуби дарюза 
аст.

ДАРАМ НА навъе аз гиёхи да- 
вой (аз «Рашидй» ва «Сироч»).

ДАРИЧА ба маънии дари ку-
чак; ва хамин шухрат дорад, магар 
дар зиёда будани ёи тахтонй таам 
мул аст, лекин аксари устодон да- 
рича ба зиёдати ёи тахтонй овар- 
даанд, чунончи Урфй гуяд , байт:

Даричааш ба зиё дидаи Сухайли Яман.
Нишеманаш ба хаво Каъбаи насими

бацор.

Голиби занн он аст, ки дарича дар 
асл дариза буд, ки зои муъчамаро 
ба чими форсй бадал карданд. Ва 
дариза мураккаб аст аз лафзи дар 
ва лафзи йиза, ки (ба ёи тахтонй 
ва зон муъчама бошад) ба маънии 
хурд ва кучак. Дар холати таркиб 
ё-ро сокин кунанд. Пас дариза ба 
маънии дарвозаи кучак бошад, чу
нонки машкиза ва новиза ба маъ
нии машки кучак ва нови кучак, 
Ва баъзе дарбача навиштаанд (ба 
бои м уваххада) ва ин холй аз Fa- 
робат нест, TyFpo гуяд , байт:
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Рузу шаб дарбачаи м атрицу магриб
боз аст,

В-арна аз тангии ин хона нафас
мегардад.

(аз «Чароги хидоят» ва «Хиёбон»),
ДА РА Ч,А ба маънии пойгох ва 

поя (аз «М унтахаб» ва «Бахр-ул- 
чавохир»); ва ба истилохи илми 
хайъат ва нучум сесаду шастум 
хиссае аз фалак бошад. Бидон ки 
фалакро чун дувоздах бахш к у 
нанд, хар бахшро бурч номанд ва 
чун бурчро ей хисса кунанд, хар 
хиссаро дарача гуянд ва чун дара
чаро шаст пора созанд, хар пораро 
дакика хонанд ва чун дакикаро 
шаст чо кисмат кунанд, хар кис- 
матро сония гуянд. Бидон ки чу
нончи фалакро сесаду шаст дарача 
аст, хамчунин ба мукобалаи он за- 
минро низ сесаду шаст дарача фарз 
кунанд. Магар ин нест, ки масофа- 
ти дарачаи фалак бо масофати д а 
рачаи замин баробар бошад, балки 
миёни масофати дарачаи фалак ва 
дарачаи замин тафовути азим аст. 
Чунончи масофати дарачаи фалак 
ёздах лакху хафтоду хафт хазору 
шашсаду бисту шаш курух  бошад 
ва масофати дарачаи замин такри
бан шасту хафт курух  пау кам ме
бошад.

ДАРАКА табакаи дузах ва пояи 
зерин (аз «К ан з»).

ДАРИХОНА ва ДАРХОНА j

*jU j i  ба маънии даргох ва дарбо- 
ри подшох (аз «Бахори А чам»).

ДАРКА ба маънии сипар ва зи
рех (аз «Бурхон»),

ДАРАМНАИ ТУРКЙ W -  тух 
ми баститоч, ки шабех ба нонхох 
мебошад ва таъмаш тунд, дар охи
ри дуввум гарм ва хушк; ва басти- 
точро ба форсй хилоли М акка гу 
янд ва шоххои борик дорад ва он 
наботест хордори баргаш бохушу- 
нат ва реза ва гулаш сафеду азрак 
ва шохахо ба кадри шибре аз як  
бех меруяд (аз «Тухфат-ул-муъми- 
нин»),

ДА РОЗ Д ACT Й ситам ва та-
аддй.

ДАРОЗНАФАСЙ пургуй, яъне
каломро тавил кардан ва бисьёр 
гуфтан (аз «Бурхон»),

ДУРДЙ 1 ба маънии дурд, ки дар 
чизи ракик, тахнишин ш авад; ва 
мацозан  ба маънии шароби тира. 
Ва бояд донист, ки дурди лафзи 
арабист ва дурд (бидуни ёи тахто
нй) форсй.

ДАРОРЙ ба маънии ситораго-
ни равшан ва бузург; ва ин цамъи  
дуррй аст, кй ба маънин ситораи 
равшан бошад.

ДУРРЙ iJ j* лафзи арабист, ба маъ
нии ситораи равшан, ки бузург бо
шад (аз «Сурох» ва «Сурурй» ва 
«Каш ф»); ва дарй (ба фатхи аввал 
ва касри рои мухаффаф) лафзи 
форсист, ба маънии забоне аз хафт 
забони форсй, ки ба дараи кух  ман
суб аст. Чи дар замонаи собик дар 
дарахои кух  рустоиён бад-он нотик 
буданд .Чун махлут ба забони ди
гар набуд, лихозо фасех хонанд. Ва 
баъзе навиштаанд, ки дар замонаи 
Бахман чун мардум аз атроф ба 
даргохи у меомаданд, мардумон за 
бони якдигар намефахмиданд, хукм 
кард, ки забоне вазъ кунанд, ки 
бар дари подшох бад-он такаллум 
кунанд, лихозо дарй номанд, яъне 
забонн даргохи салотин. Ва ин за 
бои аз дигар забонхои форсй, ки 
пахлавй ва форсии сирф ва хирави 
ва зовулй ва сакзй ва сугди бо
шад, фасехтар аст (аз «Рашидй» 
ва «Бурхон»); ва дар «Сироч-_ул-лу- 
гот» навишта, ки кабки дари ман
суб ба дараи кух  аст. Агарчи каб
ки дарй навъе алохида аст аз кабк, 
ки ба чусса аз дигар кабкон калон- 
тар ва бузургу бехтар бошад. Чун 
ин навъи кабк дар дараи кух  бись
ёр ёфта мешавад, онро дарй мехо
нанд.

ДАРЮЗАГЙ J j y . j *  ба маънии га- 
дой; ва дар ин лафз калимаи гй 
зоид аст, чунонки дар чумлагй, ча
ро ки факат дарюза ба маънии га- 
доист. Ва факир муаллиф гуяд , ки 
чун асл дарюз аст ва дарюза ба 
зиёдати хо ба маънии соил ва со- 
илй — хар д у  омада. Пас дарюза 
ба маънии соил гирифта ёи масда- 
рй ба он мулхак карданд, дар ин 
сурат хои мухтафй мувофики кои- 
да ба кофи форсй мубаддал гашта 
дарюзагй шуд.

ДУРУШТЙ j * сахти ва бадхулкн 
ва тановарй ва фарбехй (аз «М ус
талахот»).
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ДАРЗГИРЙ марбут кардан
ва камоли васл кардани ду чизро 
бо хам.

Фасли доли мухмала маъа 
зои арабйю форсй

ДУЗДИ Х.ИНО сифедй, ки дар
дасту по баъди бастани хино монад 
(аз «Чароги хидоят» ва «Бахорн 
А чам»),

ДИЖХ.УХТ ба маънии Бай-
тулм укаддас (аз «Бурхон»),

ДИЖ  j * ба маънии калъа ва хисор; 
ва ба маънии зишт ва бад низ (аз 
«Чахонгирй» ва «Б урхон»); ва дар 
«Сироч» навишта, ки диз (билкаср 
ва зои арабй) ба маънии калъа; ва 
баъзе ки ба зои форсй навиштаанд 
дуруст- набошад. Пас ба зои арабй 
сахех аст.

ДАЖМИЛАШ//ДАЗМИЛАШ //
дар турки ба маънии ороста.

ДИЖХИМ ба маънии бадхис-
лат ва зиштху (аз «Сурурй» ва 
«М уайид» ва «Рашидй» ва «Б ур
хон» ва «Чахонгирй» ва «Сироч»).

ДАЖАМ (■> ба маънии афсурда ва 
андухгин (аз «Чахонгирй»); ва дар 
«Бурхон» ба касри аввал ва фатхи 
сонй (яъне диж ам )* ; ва баъзе аз 
мухаккикин навишта, ки дижам (ба 
касри аввал ва фатхи сонй) ошуф- 
та ва баддимог. Ва ин дар асл ди- 
жан буд, ба маънии ошуфта ва 
хашмгин.

ДУЖАН d i4 хар чиз, ки мазаи он 
тез бошад (аз «Бурхон»).

ДИЖИ РУЙИН cx h j j*  номи калъае, 
ки духтарони Гуштосп дар вай 
махбус буданд. Исфандиёр он 
калъаро фатх; кард ва хохдрони 
худро баровард; ва дижи руйин го- 
хе м ур о д  бошад аз осмон.

Фасли доли мухмала маъа 
сини мухмала

ДАСТУПО Ц jC —i  ба маънии саъю 
талош (аз «М усталахот»),

ДАСТБОЛО ба маънии голиб
ва муаззаз.

ДАСТИ МУСО киноя а з
офтоб.

ДАСТИ ЧАРБ v j ?  ■> ба маънии 
имдод ва иоиат (аз «М усталахот»),

ДУСУМАТ ба маънии чизе ки
ба хиндй чикнайй гуянд, хох аз 
равгани кунчид ва гайра бошад, 
хох аз равгани гов, хо* аз пих.

ДАСТ o - i  нух маънй дорад; аввал 
маъруф аст, ки ба арабй онро яд  
гуянд; дуввум  фоида ва нафъ; ва 
севвум нусрат ва зафар ва галаба; 
чахорум садр ва маснад, ки онро 
чорболиш низ гуянд; панчум куз- 
ват ва кудрат ва тувоной; шашум 
тарз ва равиш ва коида; хафтум 
як чизи тамом, чун як  даст чома 
ва як  даст сило.у, хаштум карат ва 
мартаба, чун як  даст бозй. ва як  
даст сафар,  ба маънии як карат бо
зй ва як  мартаба сафар; нухум дас- 
Tvp ва вазир (аз «Чахонгирй» ва 
«Рашидй» ва «Латоиф» ва 
«Каш ф»); ва дар «Бурхон» сивои 
маънии мазкура ба маънии фурсат 
ва ба маънии мургони шикорй низ 
навишта; ва сохиби «Бахори Ачам» 
навишта, ки даст ба маънии фур
сат низ омада; ва ба маънии мас
над ва чорболиш арабист, лекин 
форсиён низ истеъмол кардаанд; ва 
ба истилохи атиббо ичобати таби- 
атро низ гуянд, ки дафъи фузлаи 
гизост.

ДАСТ БАР РУИ ДАСТ J j j y .
бекор ва муаттал будан (аз 

«М усталахот»),
ДАСТПУХТ пухтаи даст ва

парвардаи даст (аз «Бахори Ачам»1.
ДАСТРАНЧ g j j  o - i  касб ва пеша 

ва санъат; ва мехнат ва маш аккат; 
ва учрат ва музде, ки дар кори 
даст пайдо мешавад (аз «Бурхон» 
ва манкул аз «М ачмаъ-ул-фурс» ва 
«Шарафнома» ва «Сикандарй» ва 
«М усталахот»).

ДАСТПЕЧ g*. о - э  ба маънии дасто- 
вез ва зареъа (аз «Чароги хидоят» 
ва «Бахори Ачам»),

ДАСТБУРД ба маънии гала
ба ва фирузй (аз «Бурхон»),

ДАСТБАНД икди гавхарин,
ки занон бар даст банданд (аз 
«М усталахот»); ва дар «Бахори 
Ачам» навъе аз раке, ки раккосон
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дасти 'ркдигар бо хам гирифта раке 
кунан^.

ДАСТМУЗД учрат ва музду-
рн (аз «М усталахот» ва «Бурхон»).

ДАСТУР конун ва коида ва
тарз ва ойин; ва ба маънии рухеаг 
ва ичозат; ва ба маънии вазир за 
амири сохибмаснад; ва ин лафз му
раккаб аст аз лафзи даст, ки ба 
маънии маснад ва кудрат бошад 
ва аз лафзи вар, ки ба маънии со
хиб ояд. Ба чихати тахфифи мо- 
кабл вовро сокин карданд, чунонки 
дар ганчур ва ранчур; ва дустур 
(биззам) м уарраби  ин аст, чаро ки 
вазни фаълул (билфатх) дар арабй 
наёмада (аз «Бурхон» ва «Бахори 
Ачам» ва «Рашидй» ва «Сироч» ва 
«Рисолаи муарработ»).34

ДАСТЕР -А"--5 мададгор; ва ба маъ
нии силох низ омада.

ДАСОТИР j-Sl—> чамъи. дастур.
ДАСТКОР ба маънии санъ-

ат; ва ба маънии сонеъ ва устоди 
хунарманд (аз «М усталахот»).^

ДАСТБАСАР j~\ мутахайир ва
мутаассиф; ва баъзе ба маънии са- 
ломй низ гуфтаанд (аз «Бахори 
А чам »).

ДАСТПАРВАР парваришёфта
аз даст (аз «М усталахот»),

ДАСТИ ХАР киноя  а з  к...и
хар, лихозо дар каломи кудамо ба 
маънии дашноми мугаллаза омада 
(аз «Бахори Ачам» ва «Чароги хи
доят» ва «Сироч-ул-лугот»),

ДАСТГИР гирандаи даст ба
рои муованат ва мададгорй; ва ба 
маънии дастгирифташуда низ ома
да, яъне гирифтор ва кайдй; гараз, 
ки ба маънии исми фоил ва исми 
мафъул хар ду  омада (аз «Бурхон» 
ва «Бахори А чам»),

ДАСТАИ ШАМШЕР номи
олатест, ки бад-он тир рост кунанд; 
ва баъзе гуфта, ки онро ба хиндй 
банк гуянд ва бад-он тир метаро- 
шанд (аз «Шархи Кирон-ус-саъ- 
дайн»),

ДАСТАФРОЗ j l j i l o - i  ба маънии 
олаи кори пешаварон ва косибон, 
ки ба хиндй хатхияр гуянд, мисли 
теша ва ранда ва дурафш ва амсо- 
ли он (аз «Латоиф»).

ДАСТОМУЗ j j-T o - i  парваришёфта 
бар даст (аз шарх).

ДАС j *  ба маънии монанд (аз 
«Бурхон»); ва дар «Снроч-ул-лу- 
гот» навишта, ки дас ба маънии 
монанд, ё он ки мухаффафи дес 
( ort-5) бошад. Дар ин сурат бил
каср (яъне дис)* сахех.

ДАСТХУШ iу  у  о - *  ба маънии чи
зе ки аз молиши даст фарсуда ва 
музмахил шуда бошад; ва ба маъ» 
нии очиз ва забун ва зердаст ва 
маглуб; ва ба маънии шахсе ни 
масхара бошад (аз «Бурхон» ва 
«Чахор шарбат» ва «Рашидй» ва 
«Латоиф» ва «Бахори А чам»); ва 
Хони Орзу дар «Шархи Сикандар- 
нома» ба маънии кудрат ва истеъ
мол ва машк низ навиштааст.

ДАСТКАШ JS озмоишп дасти 
фарсудашуда; ва ба маънии тухфа 
низ омада; ва дар «М усталахот» ба 
маънии асои куркаш ва ба маънии 
маглуб низ навишта.

ДАСТБОФ киноя  а з  осон.

ДАСТОРБУЗУРГ < £ jti-*  калтабон 
(аз «М усталахот»),

ДАСТУДИЛ//ДАСТУ ДИЛ J>
ба маънии кувват ва химмат.

ДАСТ БАР ДИЛ J о -a киноя а з  
бекарор ва музтариб, зеро ки хар 
киро дил метапад даст бар дили 
худ мегузорад; ва дар «Шаръ-уш- 
шуаро» ба маънии очиз; ва даст 
бар дил гузоштан ба маънии тасал- 
лй кардан низ омада ва манъ кар
даш уда ва боздошташуда (аз «Хи
ёбон» ва «Бахори А чам»),

ДАСИМ г - б а  маънии чарб; ва ба 
фатхатайн (яъне дасам )* чарбй ва 
чарб шудан (аз «М унтахаб»),

ДАСТИ КАЛИМ n [s ^  киноя  а з  
офтоб.

ДАСТОН чамъи  даст, бар хи
лофи киёс; ва номи Зол, ки падари 
Рустам буд; ва ба маънии макру 
хила; ва ба маънии суруд ва нагма 
ва овоз; ва ба маънии афсона (аз 
«Бурхон» ва «Раш идй»); ва дар 
«Сироч-ул-лугот» навишта, ки дас- 
тон (ба фатх) чамъи  даст, хило- 
фулкиёс; ва макру хила; ва лакаби 
Золи падари Рустам, чаро ки ба



афсуну макр машхур буд, ки Си- 
MypF пеши у хозир мешуд. /

ДАСТБАРАННАН с f C y  o - i  зеварест 
монанди халка, ки занон бар соид 
пушанд, ба хиндй канган гуянд (аз 
шархи «Нисоб»).

ДАСТАРХОН мухаффафи
дасторхон аст, чаро ки он чомаест, 
ки возеъ онро ба чихати пушидани 
хонй таом вазъ карда. Ва чун таом 
хуранд онро зери хон густуранд.

ДАСТ ДОДАН муяссар шу
дан ва байъат кардан (аз «Сироч»).

ДАСТХУН// ДАСТИ ХУН
ба маънии охири бозй, ки баъд аз 
бохтани молу асбоб бозанда ба ху
ни худ дов нихад (аз «Шархи ка- 
сонди Хоконй»).35

ДАСТ ШУСТАН ноумед
шудан (аз «Сироч»).

ДАСТ ЕФТАН o - i  голиб шу
дан (аз «Бурхон»).

ДАСТУ ДАХАН БА ОБ КАШИДАН
ба истилохи 

мазхаби шиъиён ба маънии вузуст 
(аз «Чароги хидоят»),

ДАСТ БАР БАР НИХОДАН м  о - 4
ба маънии салом кардан; ва 

саломй мардуми вилоят чунин бо
шад, ки даст ба сина ниханд.

ДАСТ ДАР ОСТИН КАШИДАН
->4 муаттал мондан ва 

мавкуф кардан.

ДАСТ СУТУНИ ЗАНАХ МОНДАН
uioJL t f j i*  o - i  кин оя  а з  му- 
тахайир мондан.

ДАСТ БАР ДИЛ ГУЗОШТАН ва 
НИХОДАН ePl+i j  ii>ji ^ 4
тасаллн кардан (аз «Чароги хидо
ят») .

ДАСТ АЗ ЧИЗЕ БАРКАНДАН о - 4
c jo ifjj j l  тарки он кардан (аз
«М усталахот»).

ДАСТ БАР АБРУ ГИРИФТАН с - »
J l i j f  j j j I j j  Тоби наззора наёвар- 
дан (аз «М усталахот»),

ДАСТПАЙМОН c>4rt '^ "4 он чи аз 
накду чире ва зевар кабл ва музо- 
вачат ба арус диханд; ва махри 
муаччал ва кобин ва асбоби домо- 
ди (аз «Бахори Ачам» ва гайри он).

ДАСТ ФУРУ КУФТАН ^
омодаи куштй шудан.

ДАСТ ЧУСТАН >i—4 гадой кар
дан.

ДАСТ БАРДОШТАН s r i l i *  ^ 4
дасти худ бар замин ба зур нихо- 
да  харифро ба даъвй гуфтан, ки 
«дасти моро аз замин бардор!» (аз 
«Шархи Гулкуш тй»),

ДАСТ БОЛО КАРДАН МЦ о -о
k u h q h  а з  тазаллум ва фарьёд (аз 
«М усталахот»),

ДАСТИ ЧАРБ БАР САР КАШИДАН
o - j изхори шафа- 

кат ва мудоро кардан (аз «М уста
лахот») .

ДАСТ БАР ТАРКАШ ЗАДАН я  с - »
мухайёи чанг шудан (аз 

«М усталахот»).
ДАСТ БА ДОМОН ДОДАНс>Ы*. 

с»4!4 мурид шудан (аз «М устала
хот») .

ДАСТ ПЕШ ДОШТАН ^~14 J+, ^~ 4 
манъ кардан; ва киноя  а з  гадои 
низ (аз «М усталахот»),

ДАСТ АФШОНДАН рад
кардан ва тарк кардан; ва ба маъ
нии раке кардан низ омада.

ДАСТ ДАР ГИЛ ДОШТАН J ^ 4
сг^Ь мустаъиди таъмир будан (аз 
«М усталахот>).

ДАСТ ДАР КАМАР ДОШТАН
у *  _i4 раънон ва худнумой 

кардан (аз «М усталахот»),
ДАСТ БАР ПУШТ ЧАНБАР КАР

ДАН ^*“4 ба маъ
нии даст бар пушт халка кардан, 
яъне хар д у  дасти мучрим дар па
си пушти у  ба хам бастан.

ДАСТОР БАР ЗАМИН ЗАДАН - ^ 4
d 4j  кин оя  а з  доди худ хос
тан ва ачзу илхох кардан (аз 
«М усталахот»).

ДАСТАНБУЯ ва ДАСТАНБУ 
j ^ 4 j  гулулае бошад мураккаб 
аз атриёт ва онро ба чихати буи- 
дан дар даст доранд; ва хар меваи 
хушбу, ки онро бибуянд; ва С а м а 
ре бошад кучактар аз харбуза, ки 
онро ба хиндй качрй номанд (аз 
«Б урхон»).

ДАСТОРЧА румол ва шуккаи
алам ва камарбанд; ва ба маънии
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румол, ки дар гулуи асп банданд; 
ва ба маънии хадия ва тухфа; ва 
ба маънии муборакбод додан низ 
навиштаанд (аз ш урух).

ДАСТГОХ, «1&-4 сармоя ва асбоб; ва 
ба маънии маглуб низ омада; ва 
корхонаи ахли хирфа; ва ба маъ
нии масхара (аз «М усталахот» ва 
«Чароги хидоят»),

ДАСТМОЯ Ч1̂  ба маънии сармоя.
ДАСТГАХ, *£ -̂4 чои садр ва маснад, 

чаро ки даст ба маънии маснад 
омада; ва ба маънии кудрат ва со
мон.

ДАСТБАСТА **-> 0-4 ба маънии 
ачиб ва гарнб; ва он сифати кор 
вокеъ шавад, чунонки гуянд: «фу- 
лонй кор (и) дастбаста кард» (аз 
«Сироч-ул-лугот»).

ДАСТА *“ 4 масхара; ва ба маънии 
чамъе аз мардум (аз «М устала
хот») .

ДАСТВОНА ва ДАСТИНА j
^~-4 зеварест, ки занон дар соид 
банданд (аз «М усталахот» ва «Бур
хон»),

ДАСТУРЙ {Jjr--* рухсат ва ичозат 
(аз «Рашидй» ва «Сурурй»),

ДАСТ БОЗЙ ^ ;Ц о -4  зурозмой бо 
куввати даст ва мулоабат бо маъ
шук кардан ва бозии шатранч, ба 
хар мухра, ки даст ниханд хамон- 
ро бозанд (аз «М усталахот»),

ДАСТЧАРБЙ у ^ * о - 4  имдод ва ио- 
нат кардан ва сарват ва мукнат 
(аз «Бахори А чам»),

Фасли доли мухмала маъа 
шини муъчама

ДАШТ o i4  сахро; лекин ин лафзи 
арабист ва назди аксар муштарак 
аст (аз «Сироч» ва «Бахори 
А чам»); ва биззам (яъне душт)* 
ба маънии бад ва зишт (аз «Раши
дй »); ва ба ин маънй дар форсй 
ва ба хиндии китобй муш тарак аст.

ДУШХОР ба маънии мушкил
ва душвор (аз «Рашидй» ва 
«Кашф» ва «Сироч» ва «Бурхон»),

ДУШВОР j l j i4  мураккаб аз душ ба 
маънии зишт ва вор калимаи нис
бат (аз «Бахори А чам»),

ДАШ J ' 4 худ  оростан (аз «Л ато
иф»); ва биззам (яъне душ)* ба 
маънии бад ва зишт; ва аз ин маъ
хуз аст душном, яъне номи зишт; 
ва душман ба маънии баднафс ва 
душвор ва душхор, яъне мушкил, 
зеро ки мушкил монанди зишт аст 
дар танаффури табиат (аз «Раши
дй»),

ДАШТИБАЕЗ c J 4  номи чоест
дар Хуросон, ки Валии Даштибаё- 
зии шоир аз он чост (аз «Чароги 
хидоят»),

ДУШНОМ 1* -̂4 дар асл душтном 
буд, душт ба маънии зишт ва ном 
иборат аз алкоб ва хитоб.

ДУШМАНКОМ касе ки ба
хасби муроди душманон харобу 
камбахт ва залнл бошад.

ДУШМАН мураккаб аз лафзи
душ, ки ба маънии бад ва зишт 
аст ва лафзи ман, ки ба маънии 
нафс ва зот аст. Пас душман ба 
маънии баднафс бошад; ва ин лафз 
гохе ба маънии муфрад ояд ва го
хе ба маънии чамъ (аз «Рашиди» 
ва «Бахори А чам»); ва шорехи фо- 
зил навишта, ки дар асл душтман 
буд, чи душт ба маънии бад ва 
зишт ва ман ба маънии дил ва 
табъ. Пас маънии таркибии он бад- 
дил ва зишттабъ бошад. Муаллиф 
гуяд , ки дар ин лафз тавофуки ли- 
сонайн аст ба форсй ва хинди.

ДАШНА <i-4 ханчар (аз «Бурхон» ва 
«Сироч»); ва дар «Сурурй» в а «М у
айид» ва «Кашф» билкаср (яъне 
дишна)* аст.

Фасли доли мухмала маъа 
айни мухмала

ДАЪВАТ оу>4 хондан касеро барои 
додани таом ва гайра; ва билкаср 
(яъне диъват)* ба писарй хондан; 
ва дар насаб даъво нумудан (аз 
«М унтахаб» ва «С урох»).

ДАЪАВОТ o lj«4  цамъи  даъват, ки 
ба маънии дуъост (аз «Хиёбон»); 
ва ба сукуни айн (яъне даъвот)* 
хатост.

ДАЪАТ о »4  рохат ва таносонй (аз 
«С урох»).

ДИЪОМАТ о*1»4 сутун ниходан имо- 
ратро (аз «К ан з»).

2 2  Риёс-ул-лугот.
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ДУЪОБАТ музох ва зарофат
(аз «М унтахаб»),

ДУЪОИ К.АДАХ, номи дуъо-
ест (аз «М усталахот»); ва дар «Б а
хори Ачам» ба маънии намози ис-
ТИСКО.

ДАЪ £■> ба маънии бигзор; ба ин 
маънй сигаи амр аст; ва ба фатхи 
аввал ва ташдиди айн масдар аст, 
ба маънии дафъ кардан (аз «М ун
тахаб» ва райри он).

ДАЪОИМ пояхои тахт ва сутун- 
х,ои иморат ва райра; цамъи  диъо- 
мат (ки ба каср аст).

ДУЪО КАРДАН ва ДУЪО ГУФТАН
U> j  i ^ s - и» рухсат кардан ва 

вадоъ шудан (аз «М усталахот»),
ДАЪВО БА КУРСЙ НИШОНДАН

i j j i »  даъворо ба дало- 
ил ва гувохон собит кардан.

ДУЪОИ ЧАВШАН oA j-  дуъои 
маъруф, ки дар рузй чанг барои 
хифзи худ хонанд (аз «М устала
хот»),

ДУЪОИ БОРОН c>ljb i j ' o  намози 
истиско (аз «М усталахот»),

ДАЪОВО//ДАЪОВЙ цамъи
даъво//даъвй, чунонки фатво ва 
фатовй; ва ба касри вов (яъне даъ- 
овй)* низ дуруст аст (аз «Шархи 
усулн Акбарй»),

ДАЪ И И бар вазни фаъил; ба
фарзандй гирифташуда, ки онро му- 
табанно низ гуянд; ва ба маънии 
харомзода ва валадуззино низ ома
да (аз шархи «Нисоб» ва «Л а 
тоиф») .

Фасли доли мухмала маъа 
гайни муъчама

ДАГЛАТМИШ дар туркй ба
маънии суфташуда.

ДАРАЛ макру хила; ва  ба маъ
нии маккор ва хилагар ва дагобоз; 
ва ба маънии симу зари носара (аз 
«Бурхон»),

ДАГДАГА •'iub ба маънии тарсу 
бим ва ташвиш ва майл нумудзн 
ба чизе; ва ба касри аввал ва со
лис (яъне дирдига)* хориш ва х а 
ракати паихам ва чунбонидани ан-

гуштон зери багал ва пахлуи касе,. 
то ба ханда уфтад (аз «Бурхон» ва 
«Бахори А чам»),

Фасли доли мухмала маъа фо

ДАФТАР мачмуъаи хисоб; ин
лафзи форсист (аз «Сироч»}.

ДАФОТИР jIU i цамъи  дафтар; аз 
олами фаромин, ки цамъи  фармон 
аст.

ДАФ О» дар форсй номи сози маъ
руф; ва биззам ва ташдиди фо 
(яъне дуфф)* дар арабй номи ха- 
мон сози маъруф; ва билфатх ва 
ташдиди фо (яъне дафф)* дар ара- 
би ба маънии пахлу (аз «Бурхон» 
ва «М адор» ва «Бахр-ул-чавохир»),

ДАФК о 5-5 резонидани об (аз «К ан з»).
ДАФН дар замин пинхон кардан 

(аз «М унтахаб»).
ДАФОИН цамъи  дафина, ки

моли мадфун бошад.
ДАФИН о?54 пушида (аз «Латоиф»).
ДАФТИН шонаи чулоха, кн

дар бофтан хар бор ба даст хара- 
кат медихад (аз «Б урхон»); ва дар 
«Бахори Ачам» навишта, ки ба 
маънии мукаввои хушнависон ва 
наккошон, ки дар он коразхои худ
ро ба эхтиёт нигох доранд, низ 
омада.

ДИФЪ бар вазни фиъл (бил*
каср ); ба маънии мавсими гар м » 
ва чои гарм; ва бачаи уштур ва 
пашми уштур (аз шурухи «Нисоб»).

ДАФИНА «З-Ь моле, кп дар зери за 
мни дафн карда бошанд.

ДИФЛО харзахра (аз «Бур
хон») .

ДАФТАР И НАМАДЙ харфа
беасл ва фарчи зан; ва китоби на- 
мадй ва баёзи намадй низ гуянд 
(аз «М усталахот»),

Фасли доли мухмала маъа к,оф

ДИККИ ШАЙХУХАТ д> юбу-
сате бувад, ки бар мизоч голиб ша
вад бе харорат; ва ин мушобех ба 
дик бошад ва аксар машоихро хо-
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дис щавад ва аломати он логарй 
ва дуруштии пуст.

ДАКДУЛХДСИР о*  бурьёкубй; 
чун касе хонаи нав созад ва таоме 
мухайё гардонад ва мардумро даъ 
ват кунад, онро дар Ачам бурьёку
бй ва дар Араб даккулхасир гуянд; 
ва ба маънии мехнат ва маш аккат 
низ ояд (аз «Латоиф»),

ДАК, АЗ ДИЛБАР j r 1-5 j l  номи 
фанне аз куштй (аз «Бахори 
А чам»); ва дар «Чароги хидоят» ба 
маънии хушоянда; муаллиф гуяд , 
ки ин исми мураккаб аст аз чахор 
лафз; д ак  (билфатх) ба маънин 
куфтагй ва малол аст ба сабили 
мачоз.

ДАЦЕНУС номи подшохи зо
лим, ки асхоби кахф ба хавфи у  аз 
шахри худ гурехта дар гор пинхон 
шуда буданд (аз «Латоиф»),

ДаК, о 3 ба маънии гадой; ва навъе 
аз либоси пашмина; ва ба маънии 
эътироз ва муохиза кардан дар ко
ри касе; ва навъе аз акмишаи на- 
фис; ва билфатх ва ташдид (яъне 
д акд )*  куфтан ва орд кардан; ва 
билкаср (яъне дикк)* борик ва ан
дак; ва номи иллатест, ки одамиро 
борик кунад (аз «Бурхон» ва «Л а
тоиф» ва «М унтахаб» ва «М уай
ид») ; ва дар «Бахори Ачам» на
вишта, ки дак  ба маънии гадой ма
ц о з  аст, зеро ки он дари дигаронро 
куфтан аст барои тахсили муроди 
худ.

ДАК.ИК, орд ва борик ва чизи
андак ва чизи борик (аз «М унта
хаб» ва «Латоиф»),

ДАКУ ЛАК j J м уарраби  даку 
лак аст, ба маънии сахрои бегиёху 
дарахт (аз «Раш идй»),

ДУКОК о 1“  борик ва андак; ва ба 
каср (яъне дикок)* цамъи  дакик, 
ки ба маънии борик аст; ва бил
фатх ва ташдиди сонй (яъне дак- 
кок)* кубандаи чизе ва кассор, ки 
чомаро мекубад ва ордфуруш (аз 
«М унтахаб» ва гайра).

ДАКАЛ тири каштй ва нахли
пурбор ва хурмой забун (аз «М ун
тахаб» ва шархи «Нисоб»),

ДИККА борикй ва хасоса; на
биззам (яъне д укка )*  гарду губор 
ва намаки бо тавобил омехта (аз

«М унтахаб»); ва билфатх ва таш
диди коф ва дар охир хои нисбати 
форсй (яъне дакка )*  ба маънии чу
бе, ки ба он чизеро кубанд ва ли
боси гадой.

ДАКИКА чизе ки борик бошад; 
ва ба истилохи хайъат ва нучум 
дакика ба маънии як  хисса аз шаст 
хиссаи дарача; ва тамомии дарача- 
хои фалак сесаду шаст бошанд. 
Бидон ки фалакро дувоздах бур- 
чанд ва хар бурчро ей дарача ва 
хар дарачаро шаст дакика ва хар 
дакикаро шаст сония.

Фасли доли мухмала маъа 
кофи арабй ва форрй

ДАКУР А 3 номи обест миёни Озар- 
бойчон ва Шервон (аз «Шархи Хо
конй»).

ДАГ-ДАГ <£><5* овози бар хам зада- 
нн дандон аз шиддати сардй.

ДАК ба маънии такдири илохй; 
ва ба маънии гадо; ва ба маънии 
мухкам ва мазбут ва садма ва со
да ва бегиёх (аз «Чахонгирй»); ва 
дар арабй ба фатх ва ташдиди коф 
(яъне дакк )*  куфтан; ва ба маънии 
хамвор (аз «М унтахаб»),

ДАГАЛ J 5"* ба маънии дагал, ки 
мазкур шуд.

ДУККОН o 'J*  м уарраби  дукон (ки 
ба тахфиф аст; аз «Рисолаи муар
работ» ва «М адор» ва «М унтахаб» 
ва «Канз» ва «М уайид»); ва дар 
«Хиёбон» навишта, Ки дук(к)он (ба 
ташдид ва тахфифи коф) хар ду 
сахех ва дукон (e)lsV5) ба вов мах- 
зи галат аст; ва киёс бар динор 
( j l i . i ) ,  ки дар асл диннор ( j u -s) 
буд, ба ташдиди нун бечост, зеро 
ки киёс дар забон пеш намеравад, 
магар дар сурати омадани лафз; ва 
дар «Бахори Ачам» навишта, ки 
дуккон битташдид аст, форсиён ба 
тахфиф хонанд ва навиштан ва хон- 
дани он ба зиёдати вов хатост.

ДАКОКИН c «rLri цамъи. дуккон аст
(аз «К анз»),

ДУККОН ГАРД И ДАН ки
н о я  а з  гармии бозор ва пурмоя бу
дани дуккон (аз «М усталахот»).

ДУККА мухаффафи дуккон (аз
«М усталахот»); ва ба фатх ва таш-
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дид (яъне дакка) * муфарраси  дхак- 
ка, ки лафзи хиндист, тарчамаи 
садма.

Д А ГЛ А  <1  ̂ кабои сипохиён, ки маъ
руф аст.

Фасли доли мух.мала маъа лом

ДИЛИ ШАБ J 3 нисфи шаб (аз 
«Бурхон»),

ДАЛОЛАТ pox нумудан; ва ба
истилох будани шайъ ба ин хайси- 
ят, ки лозим мешавад аз алами он 
шайъ алам бар шайъи дигар, чу
нончи аз алами вучуди маснуъ 
алам бар вучуди сонеъ хосил ме
ш авад; ва аксоми далолат бисьёр 
аст.

ДИЛХ.ОС ба маънии шери дар
ранда, ки онро асад гуянд (аз шар
хи «Нисоб» ва «К анз»),

ДИЛОС ба маънии зирехи оха- 
нй, ки рахшанда бошад; ва ба маъ
нии рушан ва тобой низ омада (аз 
«К анз» ва «Латоиф»),

ДАЛК масдар аст, ба маънии
лагзонидан; ва навъе аз пашмина, 
ки дарвешон пушанд; ва фурумоя 
ва нокас; ва ба фатхи аввал ва 
касри лом (яъне далик,)* ба маъ
нии теззабон; ва ба фатхатайн 
(яъне далак)* м уарраби  дала, ки 
гурбаи сахроист, аз пусти он пус- 
тин созанд (аз «Латоиф» ва «С у
рох» ва «М унтахаб»).

ДАЛК ^  ба даст молидан баданро 
ва молиш додан (аз «М унтахаб»); 
ва ба фатхатайн (яъне далак)*  за- 
воли офтоб ва гуруби сиёхй (аз 
«Латоиф »),

ДАЛЛОК он ки дар хаммом ан« 
доми мардумро бимолад ва киса 
кунад (аз «Латоиф»),

ДУЛУК гаштани офтоб аз бо-
лои cap ва фуру шудани офтоб; ва 
билфатх (яъне далук)*  он чи бар 
тан моланд, чун равган ва хушбу 
(аз «М унтахаб»),

ДАЛКАК номи масхара (аз
«Латоиф»),

ДАЛАЛ J b  нозу карашма.
ДАЛОЛ//ДИЛОЛ J'')1 гамза ва ишо

ра ба чашм (аз «Бурхон»); ва дар

«М адор» ва «М уайид» ва «Сурурй» 
ба касри аввал (яъне дилол)* ба 
маънии ноз.

ДУЛМУЛ бар вазни булбул; на-
худи хом ва сабз, ки дар гилоф 
бошад ва онро бирьён кунанд; ва 
хар галлаи хоми сабз, ки бо хушан 
он бирьён карда бихуранд, хох чав* 
хох гандум ва мисли он (аз «Бур
хон» ва «Раш идй»),

ДУЛДУЛ номи модаастаре са-
феди ба сиёхй моил, ки хокими Ис- 
кандария ба хазрати расул саллал
лоху алайхи ва олихи ва саллама 
фиристода буд ва он хазрат ба 
амирулмуъминин Алй каррамалло
ху вачхаху бахшида буд барои су- 
ворй (аз «М унтахаб» ва «С урох»).

ДАЛ ЕЛ Jj-b рохбар ва рохнумо; ва 
дар истилохи ахли мунозара ибо
рат аст аз он чи лозим ояд аз до- 
нистани вай донистани чизе дигар; 
ва дар истилохи атиббо бавли ран- 
чурро гуянд, ки табиб марази бе- 
мор аз он маълум мекунад (аз 
«Латоиф»),

ДАЛ БОДАЛ J ib b  номи хаймаи к а 
лон.

ДИЛ ДОДАН далер сохтан.
ДИЛУ ЧОНРО ЯКЕ КАРДАН j  J>

t jk  ЫЧ- камоли эхтимом дар 
коре кардан.

ДИЛ БА ДАРЬЕ КАРДАН J*
сРА киноя  а з  саховати фавкулмак- 
дур (аз «М усталахот»),

ДИЛ БА ЧИЗЕ ДУХТАН
мутаваччех кардани дил ба 

чизе (аз «М усталахот»),

ДИЛ ГИРИФТАН c r V  J-> рагбат 
кардан (аз «М усталахот»),

ДИЛ БАР ЛАБ ДАВИДАН J*
кин оя  а з  гирьяи хунй кар

дан (аз «М усталахот»).

ДИЛДИЛ КАРДАН бе-
карори кардан (аз «М усталахот»).

ДИЛ ДАВИДАН l)-* ошик шу
дан ва тамаъ кардан (аз «М уста
лахот») .

ДАЛ В jJ-> зарфе ки бад-он об аз чох 
кашанд; ва номи бурчи фалак, ки 
ваболи офтоб дар он аст.
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ДАЛ ИДА галлаи аз осиё ши
каста, ки орд нашуда бошад (аз 
«Бурх,он» ва «Сироч»).

ДАЛЛОЛА зане, ки дигар за-
нонро бадрох кунад.

ДАЛМА шире, ки баъд аз моя 
задан баста ш авад (аз «Сироч-ул- 
л уго т»).

ДИЛРУБОЛ ИКДА nAlbjJj^яъне дар 
дилрубой; лик, дар турки аломати 
масдар аст, мисли мок ва лафзи да 
(ба фатхи дол) ба маънии дар, ки 
аломати зарфият аст.

ДАЛА *.Ь гурбаи сахрой (аз шархи 
«Нисоб»); ва дар «М усталахот» ва 
«Бахори Ачам» ба маънии рубохи 
сифед; ва номи зани хилагар.

ДАЛОИЛИ САЛОСА №  дар
истилохи суфиён фано фишшайхи 
ва фано фиррасули ва фано филло- 
хи; ва назди мантикин далолати 
мутобикатй ва далолати тазамманй 
ва далолати илтизомй.

ДАЛ ИЛИ у У »  навъе аз себ аст.
ДИЛДИХЙ 'тасаллй кардан ва 

далер кардан ва ошик шудан (аз 
«Чахонгирй» ва «Чахор шарбат» ва 
«М усталахот»).

ДИЛ ГАРМЙ ба маънии ма-
дад.

ДИЛБАСТАГЙ алокаи маъ-
навй.

ДАЛОЛАТИ МУТОБИК,Й
он аст, ки лафз бар тамоми мавзуъ 
лах худ далолат кунад, чунонки 
далолати лафзи инсон бар мачмуъ- 
аи хайвони нотик, ки мавзуъ  лах 
уст; ва инро мутобикй ба хамин 
сабаб гуянд, ки мутобикати лафз 
бар тамоми мавзуъ лах аст, ки хай
вони нотик бошад. Ва бидон ки 
м авзуъ  лах маънии вазъиро гуянд, 
ки возеъ барои хамин маънии лаф- 
зиро вазъ  карда бошад ва мадлул 
маънии муродиро гуянд.

ДАЛОЛАТИ ТАЗАММАНЙ oJ<sl> 
он аст, ки далолати лафз бар 

чузви мавзуъ лах бошад дар зимни 
далолати мутобикй, чунонки дало
лати лафзи инсон бар хайвон ё бар 
нотик дар зимни мачмуъаи хайво
ни нотик; ва инро тазамманй барои 
хамин гуянд, ки мадлул, яъне хай
вон ё нотик дар зимни мавзуъ лах,

ки хайвони нотик бошад, малхуз 
ва мафхум мешавад.

ДАЛОЛАТИ ИЛТИЗОМЙ ^ J l  o h b
он аст, ки далолати лафз ба таба- 
ийяти далолати мутобикй бар чизе 
бошад, ки он чизе хорич аз хаки- 
кати мавзуъ лахи он лафз бошад, 
магар лозим он бувад, чунончи д а 
лолати лафзй инсон бар котиб ва 
зохик дар зимни маънии хайвони 
нотик. Ва инро илтизомй барои он 
гуянд, ки мадлул, яъне китобат ва 
зихк лозими мавзуъ лах аст, ки 
хайвони нотик бошад.

ДАЛЕЛИ ТУРСЙ u - J  J~b иборат 
аз бурхони турсист. Ва ин чун бур
хони сулламист, ки мазкур ш уда. 
Ва ба ин бурхони турсй собит ме
кунанд дар илми хикмат мутанохй 
будани абъод ва ибтол менумоянд 
адами танохии абъодро. Ва турсй 
аз он гуянд, ки дар ин бахс шакле 
мекашанд ба сурати туре, яъне си- 
пар ба ин вазъ.

Фасли доли мухмала маъа мим

ДИМ О хунхо; ва ин цамъи  дам 
аст, ки ба маънии хун бошад.

ДАМОСАТ oJL.5 нармй ва хамвории 
хар чиз; ва нармхуй.

ДАМ И АСАД >*-1 (> дам ба маънии 
даъво ва асад лакаби хазрати Алии 
Муртазо каррамаллоху вачхаху; ва 
хулосаи маънии дами асад даъвии 
мухаббати Алии Муртазост.

ДАМ ОР j U» ба маънии халок (аз 
«М унтахаб»); ва дар форсй ба кас
ри аввал (яъне димор)* шухрат 
дорад, аз олами хироч ва ривоч; ва 
ин навъе аз тафрис аст. Ва тафеи- 
ли ин маънй дар тахкики лафзи 
хароч гузаш т (аз «Хиёбон»); ва он
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чи нн лафз ба маънии димор дар 
мардум шухрат дорад, ралати махз 
аст.

ДАМАР у *  манкус (аз «М устала
хот») .

ДУМУЗ j бедастурй дар хонаи к а 
се рафтан (аз «К анз»),

ДАМКАШ шахсе ки хамрохи
дигаре нарма хонад ва пайравии у 
кунад ва муайиди овоз ш авад; ва 
ба маънии мутлаки сароидан низ 
омада (аз «Чарори хидоят» ва «Б а
хори А чам»),

ДАМЪ//ДАМАЪ ба маънии аш- 
ки чашм; ва ба истилохи хукамо 
иллатест, ки об аз чашм берун ме
ояд (аз «М унтахаб» ва «Латоиф» 
ва «С урох»).

ДУМУЪ ашкхои чашм; ва ин
цамъи  дамъ аст, ки ба маънии ашк 
бошад.

flHMOF ба маънии магз; ва 
атиббо чунин ташрех кардаанд, ки 
узвест кн махалли рухи нафсонист; 
ва он мураккаб аст аз мух ва ав- 
рида ва шаройин ва fhuuoh ракик, 
ки мулокии нафси уст ва ришои 
сулб, ки хамчун битонаи ин гиш- 
ост ва мумоси кихф аст; ва шакли 
димог мусалласин махрутист. Ва 
лафзи димог-ро ба ин маънй, ки 
мазкур шуд, ба фатх (яъне дамор)* 
хондан набояд, чаро ки маънии да- 
m o f  (ба" фатхи аввал) чизе бар cap 
куфтан аст. Ва касраи лафзи ди- 
м о р ,  ки боло мазкур шуд аз «М ун
тахаб » ва «К,омус» ва «Бахр-ул-ча- 
вохнр» ва «Кашф» ва «Латоиф» со
бит аст. Ва гохе лафзи димог ба 
тарики мацоз  ба маънии ачаб ва 
такаббур ва токат низ меояд. Ва 
сохиби «Бахори Ачам» навишта, ки 
A h m o f  билкаср аст, магар дар м у
ховараи форсиён ба фатх низ чоиз 
аст; ба маънии магзи cap ва ба 
маънии нихват ва рурур мацоз  аст; 
ва ба маънии нашъа ва кайф ва ба 
маънии хохиш, лекин ба ин маънй 
дар махалли таъзим ояд.

ДИМАШК//ДИМИШК (У-* шахрест 
пойтахти мулки Шом, бинокардаи 
Димшок ибни Намруд (аз «М унта
хаб» ва «К ан з»); ва дар «Сихох» 
ба касри аввал ва фатхи мим (яъне 
Димашк)* факат; ва дар «М уайид» 
ва «М адор» ва «Кашф» ба касра-

тайн (яъне Димишк)* навиштаанд; 
ва Хони Орзу дар «Хиёбон» навиш
та, ки лафзи Димашк аз «Комус» 
ба касри аввал ва фатхи мим маъ
лум мешавад ва киёс низ хамин 
мехохад. Дар ин сурат он чи Фози- 
ли Чалабй дар хавошии мутаввал 
ба касри мим гуфта ва он чи шух
рат дорад ва он ки бо ишк кофия 
кардаанд, хама ашколе дорад, м а
гар он ки гуем лафзи ачамист. Зе
ро ки Димишк номи руломи Нам- 
руди онро бинокарда бар ин так,- 
дир сахех метавонад шуд, харчанд 
барои форсиён зарур нест, чаро ки 
инхо дар баъзе алфози арабия та- 
сарруфи гуна доранд. Ва шорехи 
фозил навишта, ки Димишк (ба 
касри мим) низ баъзе чоиз дошта- 
анд.

ДУМ И ГУРГ ЛW  кин оя  а з  субхи 
козиб, ба эътибори дарозй ва бо- 
рикй ва сифедии моил ба сиёхй (аз 
«Рашидй» ва «Бахори Ачам» ва 
«Бурхон»),

ДАМ С3 дар арабй ба маънии хун; 
ва ин дар асл даман буд, ёи он 
хазф шуд ба касрати истеъмол; ва 
дар «К анз» навишта, ки дам дар 
асл думуввун буд; ва дар форсй 
дам (билфатх) ба маънии нафас ва 
сухан ва афсун ва фиреб ва макр 
ва чуръа ва андаке аз об ва анбо- 
ни боди охангарон; ва ба маънии 
гурур ва буй ва тезии шамшер ва 
хангом ва вакт ва лоф (аз «Раши
дй» ва «Бурхон» ва «Чароги хидо
ят» ва «Бахори Ачам» ва шархи 
«Нисоб» ва «М унтахаб» ва «Л ато
иф» ва «М усталахот»),

ДАМИМ |~*->зиштруй (аз «Латоиф»),
ДАМИ ТАСЛИМ (•rLJ Г-5 вакти мур- 

дан ва чон супурдан; ва ба маъ
нии хомушй ва ризоталабй (аз 
«М уайид» ва «М усталахот»),

ДАМИДАН мутародифи рус-
тан; чун дамидани сабзаву гул ва 
бахор; ва ба маънии чуш задан, 
чун дамидани хун ва арак; ва ба 
маънии дам додан, чун дамидани 
карно ва най ва сур ва рух ва на
фас ва афсун ва ох; ва ба маънии 
вазидан, чун дамидани бод; ва ба 
маънии тулуъ  кардан, чун дамида
ни субх ва офтоб ва Fafipa лозим 
ва мутааддй хар ду  омада (аз «Б а
хори А чам»),



ДИМОР РАСОНИДАН t ^
маету сархуш шудан.

ДИМОР СУХТАН в ,!- ) -  f> 3 мехнати 
бисьёр кардан ва фикри бисьёр ну
мудан.

ДАМИ СИЁВУШОН oL ijL - даво- 
ест сурхранг, ки онро хунй сиёву- 
шон низ гуянд ва ба арабй дамму- 
лахавайн(и) номанд.

ДАМОН сД*-3 ба маънии чушанда ва 
даманда; ва киноя  а з  мает ва 
хашмнок ва аз газаби муфрит фарь- 
ёдкунапда; ва ин сигаи исми фоил 
аст аз дамидан; ва зохир аст, ки 
баъзе аз хайвонот дар холати га- 
заб ва мастй нафасхои тунд за 
нанд, чунонки пил ва мори бузург; 
ва аксар ин лафз дар сифати пил 
ва аждахо ва шер вокеъ мешавад 
(аз «Бурхон» ва «Хиёбон» ва «Си
роч»); ва сохиби «Бахори Ачам» 
навишта, ки ин лафз дар сифати 
наханг ва дарьё ва сайл низ омада.

ДУМИ ХАР ПАЙМУДАН >  г4
харзакорй кардан (аз «Латоиф»),

ДИМАН ^  саргини чамъгашта ва 
мазбала, ки хокруба ва начосат дар 
он чо андозанд; ва ба маънии мут- 
лаки саргин (аз «Сурох,» ва «М ун
тахаб» ва «Бурхон»).

ДАМ ХУРДАН (*3 фиреб хур
дан (аз «Сироч»).

ДАМ БАСТАН i*-3 хомуш шудан 
(аз «М усталахот»),

ДАМ ЗАДАН с^З г-3 сухан гуфтан 
(аз «М усталахот»),

ДИМОР ГИРИФТАН j> 3 му
родифи остин ба бини гирифтан (аз 
«М усталахот»).

ДИМОРИ БЕХУДА ПУХТАН i 1>3
ur*i “ -Иг! киноя  а з  касрати фикр; 
ва чун касрати харакати фикрй бо- 
иси гармии димор аст, лихозо чу
нин гуфта (аз «Хиёбон»),

ДУМИ ГОВ jU* г  тозиёнаи бузург, 
ки гову харро бад-он зананд; ва 
ба маънии нафирй ва карной ва 
онро говдум низ гуянд (аз «Л ато
иф») .

ДУМИ ГАВ jff-3 киноя  а з  ахмак; ва 
зохиран номи фанне аз куштй (аз 
«Бахори А чам»),

ДАМА **4 боду барфи бо хам омех
та, ки дар баъзе айёми сармо бу
вад; ва олате бошад аз мис, ки ак
сар ба сурати бат месозанд ва дар 
шикаму минкори он сурохе бувад. 
Чун кадре об дар шикамаш андох- 
та бар оташ ниханд, боди тунд аз 
сурох ва минкораш берун меояд ва 
зуголи бисьёр дар ним соат меаф- 
рузад; ва ба маънии олати дами- 
дани охангарон (аз «Бурхон» ва 
«Шархи Кирон-ус-саъдайн» ва 
«Шархи Сикандарнома» аз Хони 
Орзу ва «Кашф» ва «Рашидй» ва 
«Сироч»).

ДАМДАМА фиреб ва чоплуей
ва макру хила; ва ба маънии нако- 
ра ва духул ; ва ба маънии овози 
накора ва саркуби калъаро низ гу 
янд ва он бурчмонанд бошад, ки 
дар мухозни калъаи душман аз чу
бу санг ва гил созанд ва болои туп- 
хо нихода ба чониби калъаи душ 
ман гулахо андозанд; ва дар арабй 
ба маънии халок ва зилзила ва 
хашм ва газаб ва азоб (аз «Сироч» 
ва «Латоиф» ва «Бурхон» ва «Р а 
шидй» ва «М унтахаб» ва «К ан з»).

ДАМОМА **Lii накора (аз «Рашидй»
ва «Бурхон»).

ДАМНА номи шаголест, ки бись
ёр маккор буд ва киссаи он дар 
китоби «Калила ва Димна» мастур 
аст. Чун у бисьёр маккор буд ба 
мацоз  бар хар маккор ва хилагар 
итлок кунанд (аз «Сироч»); ва ба 
касри аввал (яъне димна)* ба маъ
нии шагол ва рубох хар ду  омада 
(аз «Бурхон» ва «М уайид» ва «С у
рурй») ; ва дар арабй саргини бар 
хам нишаста ва пушк (аз «М унта
хаб»).

ДУМЛОБА дум чунбонидани
саг; в а киноя а з  чоплуей ва тамал
лук ва ачз (аз «Бурхон» ва «Си
роч») .

ДУМСИЧА 3 тоирест кучак, ки 
бор-бор думро харакат медихад, ба 
арабй саъва ва ба хинди мамула 
гуянд (аз «Чахонгирй»),

ДАМИ КУМРЙ iJ s *  номи лахне 
аз мусикй (аз «Шархи Хоконй»),

ДАМКАШЙ < ^ 3 дар нагмасарой бо 
дигаре мувофикат кардан ва ёрия 
овози дигаре кардан.
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ДАМИ НАТЪЙ f> номи фанне 
аз куштй (аз «Бахори А чам»),

ДИМЕТЙ навъе аз чомаи ла-
тиф, ки аз шах,ри Димёт, ки дар 
мулки Миср аст, оранд.

ДАМАВЙ tSs** мансуб ба дам , ки ба
маънии хун бошад.

Фасли доли мухмала маъа нун

ДУНЬЕ ин чахон; ва маънни ас- 
лй зани бисьёр наздикшаванда аст. 
М уштак аз дунувв, ки ба маънии 
кариб бошад, чаро ки дуньё акраб 
аст ба суи одамй ба нисбати укбо; 
ё ба маънии зани сахт ва хасис ва 
нокас, дар ин сурат муаннаси ад- 
но-ст, муш так аз диноъат, ки ба 
маънии нокасй ва забунист (аз 
«Ш архи Макомоти Харири» ва «Су
рурй» ва «М адор»); бидон ки али- 
фи лафзн дуньёро ба хилофи али
фи лафзи ук ,бо  ва з у р б о  ва ну ср о  
ва райра ба расмулхати арабию 
форсй ба шакли алиф нависанд, ча
ро ки инчунин алиф, ки баъди ёи 
тахтонй вокеъ ш авад, ба шакли 
алиф нависанд, чунонки дар цльё 
ва райра; магар дар лафзи Я*ьё 
аламан ба ё нигоранд.

ДУНБ ба маънии думи бахоим.
ДИНОЪАТ оЯ Ь  бар вазни итоат; ба 

маънии нокасй ва забунй ва паст- 
фитратй ва ' каминагй (аз «М унта
хаб» ва «Кашф» ва гайри он).

ДАНДОНСИФЕД ба маъ
нии хандон (аз «Бурхон»),

ДАНДОНБАЛАНД 1л1 Ц аспи
пирсолро гуянд, ки аз пирй дандо- 
наш аз гушти бехи худ андаке бе
рун баромада бсчнанд (аз «Шархи 
Хоконй»).

ДАНОНИР цамъи, динор, чаро
ки динор дар асл диннор буд (ба
касри дол ва ташдиди нун). Пас 
нуни аввалро ба ё бадал карданд. 
Дар холати чамъ нуни аслй, ки ба 
ё бадал шуда буд, бозомад (аз 
«Бахр-ул-чавохир»).

ДАНДОНИ ЗАРДИ МУСИКОР
j l iw y  >jj ба шакли дандон чизе дар 

мусикор насб кунанд ва бештар 
ранги он зард бошад (аз «Чароги 
хидоят»).

ДАНДОНДАРОЗ ба маъ
нии хари с,(аз «Бахори А чам»),

ДАНАС чирк ва чиркнок шудан; 
ва ба фатхи аввал ва касри нун 
(яъне данис)* ба маънии чирколу- 
да, ки ба хиндй майла гуянд (аз 
«М унтахаб» ва шархи «Нисоб»),

ДУНБАКАШКАК ^  дунба, ки 
дар ош пазанд; ва кофи севвум ба
рои нисбат аст.

ДАНГ бар вазни ранг; девона ва 
хайрон; ва ба маънии аблах ва ах 
мак; ва ба маънии нишона ва нук
таи паркор; ва ба маънии садое, ки 
аз бар хам задани санг ва гайра 
барояд; ва шуру хуи каландарон; 
ва билкаср (яъне динг)* чубе та- 
вил ва ситабр, ки бад-он шолй би- 
кубанд, то биринч аз пуст бадар 
ояд ва олаи шоликубии гулханаф- 
рузон ва когазнён (аз «Бурхон» ва 
«Чахонгирй» ва «Чарори хидоят» ва 
«Латоиф» ва «М усталахот»).

ДУН БОЛ JM 1 ба маънии паси чизе 
ва акиб ва думи хайвонот.

ДАН(Н) ва дар форсй мустаъмал 
ба тахфифи нун; ба маънии хуми 
бузург ва хуми дароз, ки бар за 
мин натвонад истод, то дар замин 
гав накунанд; ва динон (ба каср) 
цамъи  он (аз «М унтахаб» ва «Ко
м ус»); ва лафзи дин (ба касри до„л) 
дар туркй тарчамаи харфи аз, ки 
ба арабй тарчамаи он мин ва ан 
бошад.

ДАНДОН БА КОМ ФУРУ БУРДАН
c>V. JУ1 №  сИ**54 кин оя  а з  комёб 
шудан ва муставлй шудан ва дар 
разаб шудан (аз «Бурхон» ва «Си
роч») .

ДАНДОН ТЕЗ КАРДАН Я
тамаъ  кардан ва кина кардан 

(аз «Бурхон» в а «Сироч»).

ДАНДОНКУНОН jU S'otaii ачз ва ил- 
хох ва зорикунон ва  тарсон (аз 
«Бурхон» ва «Латоиф»).

ДАНДОН ФИ ГАН кисме аз
мохй, ки гушти он багоят лазизу 
латифбошад (аз «Шархи Хоконй»).

ДУНБА НИХОДАН фиреб
додан (аз «Шархи Хоконй»),

ДАНДОН СУРХ КАРДАН tfW* 
рагбат кардан ва хохиш кар
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дан (аз «Чахор шарбат» ва «М ус
талахот»).

ДАНДОН БА ФОРСЙ НИХОДАН
j i l f i  фахмидани харф ва
кабул кардан (аз «М усталахот»),

ДАНДОН маъруф; ва буса (аз
«М усталахот»).

ДАНДОН БА ХУН БУРДАН
e>j*: кин оя  а з  сабр кардан ва 

хунй чигари худ хурдан.
ДАНДОН БАР ЧИГАР АФШУРДАН

j&tS' дил бар халок ни
ходан ва чуръат бар кори душвор 
нумудан (аз «Бахори Ачам» ва 
райра).

ДАНДОНИ КАРДАН y JU »
шарманда кардан (аз «М устала
хот») .

ДАНДОН НУМУДАН mW* хан- 
да  кардан (аз «М усталахот»),

ДУН УВ(В) наздик шудан ва
курб (аз «М унтахаб»),

ДАНИЙЯ V 4 нокас ва забун ва сиф-
ла.

в
ДУНБА V 4 ба маънии сурин ва д у 

ми навъе аз гуспанд, ки пахн бо
шад, ки хиндиён онро чакатй но
манд; ва мацозан  ба итлоки чузв 
бар кул мачмуъи гуспандро дунба 
гуянд; ва номи таоме; ва ба маъ
нии макру фиреб низ омада.

ДУН БОЛА чизе ки мушобех ба 
дунбол бошад; ва дунбол ба маъ
нии думи чахорпоён; дар ин сурат 
харфи хо барои ташбех бошад; ва 
ба маънии пас ва акиб низ омада; 
ба ин маънй харфи хо зоид бошад.

ДАНИЙ J** ва дар истеъмоли фор
сй ба тахфифи ё (яъне дани)* ба 
маънии нокас ва пастфитрат ва сиф- 
ла; ва ба маънии наздикшаванда. 
Ба маънии аввал муш так аз диноъ- 
ат ва ба маънии сонй муш так аз 
дунувв (аз «М унтахаб» ва «Л ато
иф»).

ДУНЬЯВЙ мансуб ба дуньё;
ва ба замми аввал ва касри нун ва 
сукун (яъне дунивй)* ралат аст; 
ва дуньёвй ба саломат доштани 
алиф низ чоиз (аз «С урох»); ва 
Ибни Хоч навишта, ки дуньёвй ба 
вов ва дуньёйй ба хамза хар ду  
галат аст.

ДАНДОНЗАНЙ баробарй ва
хусумат ва душманй кардан (аз 
«М усталахот»).

Фасли доли мухмала маъа вов

ДУБОЛО дучанд ва музоаф.
ДАВОБ(Б) чунбидагон; ва ин

цамъи. добба аст (ки ба ташдиди 
бои м уваххада бошад), маъхуз аз 
дабиб, ки ба маънии бар замин 
чунбидан аст ва той таънис дар 
добба барои такдири мавсуфи му- 
аннас бошад, мисли той забеха. Пас 
добба дар асли лугат ба маънии 
чунбанда, ки мутлак чондор бошад. 
М агар аксар истеъмоли ин лафз дар 
хайвонот аст, ки бар он сувор ша- 
ванд ва бор баранд, мисли аспу 
хар ва шутуру фил ва астару чо- 
муш ва гов (аз «М унтахаб»),

ДУЛОБ//ДАВЛОБ чархе ки ба
он аз чох об кашанд; ва ин м уар 
ра би  дулоб аст, ки ба вови мачхул 
бошад; ва даволиб цамъи  он (аз 
«М унтахаб» ва гайри он); ва дар 
«М усталахот» навишта, ки дулоб 
ба истилох парешонхолй, ки аз яке 
карз гирифтану ба дигар карзхох 
додан.

ДАВОЛИ КАСАБ v "  киноя  а з  
халкаи гиребон (аз «Шархи Кирон- 
ус-саъдайн») .

ДУШОБ шираи ангур ва ши-
раи хурмо (аз «Латоиф» ва «М ун
тахаб »); ва баъзе гуфта, ки шираи 
ангур, ки онро як-ду руз нигох до
ранд то туруш ш авад; ва ба хамин 
сабаб онро душоб гуянд, ки оби 
ангур аст ва шаб бар он гузаш та.

ДАВЛАТ o J js  гардиши замона ба 
некй ва зафар ва икбол ва мол ва 
чизе ки даст ба даст бигардад; ва 
молу зафарро давлат хамин сабаб 
гуянд, ки ба навбат ба якдигар ме- 
расад ва даст ба даст мегардад; ва 
биззам (яъне дувлат)* навбат ва 
ганимат ва галаба дар чанг (аз 
«М унтахаб» ва «Канз» ва гайри 
он); ва дар «Сурох» навишта. ки 
давлат (дувлат) билфатх ва биз
зам, расидани мол ва зафар ба суп 
касе.

ДУРДАСТ o - s jjj  ба маънии чое, ки 
расидан дар он чо мушкил бошад 
(аз «Бурхон»).
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ДАВОТ лафзи арабй; зарфе, ки 
дар он сиёхии китобат нигох д>  
ранд; ва касоне, ки давот ба ду

~~~алиф (яъне довот)* хонанд, хатост; 
ва ба форсй ома хонанд, бар вазни 
хома (аз «Бахори Ачам»),

ДУСТ o - j j  мукобили душман, маъ
хуз аз дусидан ба маънии часпидан 
ва пайвастан. Чун ду  тан бо хам 
ба чону дил пайванданд, хар кудо- 
ми он дигареро дуст бошад; ва 
дуст дар асл дус буд, сигаи амр 
ба маънии мафъул; то дар охир зо
ид аст, аз кабили к у с  ва куст, ба 
маънии накора ва болиш  ва б о -  
лишт, ба маънии такья (аз «Чаво- 
хир-ул-хуруф» ва «Бахори А чам»).

ДУВИСТ ба маънии дусад ; ва
нн хоси исми дусад  аст ва бар ин 
киёс чорй нест; ва дувист дирами 
шаръй, ки бар он адои закот фарз 
мешавад, панчоху чахор тулаву 
хашт мошаву ду  чав бошад (аз 
«М адор»),

ДУВОЧ, болопуш; ва ба ташди
ди вов (яъне дуввоч)* низ омада 
(аз «М унтахаб»); ва дар «Латоиф» 
ба касри аввал (яъне дивоч)* ба 
маънии либос; ва дар «Бурхон» ва 
«Сироч» ба фатхи аввал (яъне да- 
воч)* ба маънии лихоф; ва дар 
«Сурурй» ба фатхи аввал, ба маъ
нии кабо.

ДУХ гиёхест, ки ба он бурьё бо- 
фанд.

ДУЗАХ сохиби «Кашф» навиш
та, кн дузах  ба зои форсй (яъне 
д уж ах )*  ва он хафт табака аст бо- 
лои якдигар; зери хафтум замин 
аввал цацаннам, баъдуху лазо, баъ
духу  хутама, баъдуху саъир ,  баъ
духу  сак;ар, баъдуху цауим, баъду
ху у о ви я .

ДУД ба маънии кирмхо; ва ин 
исми чамъ аст ва вохиди он дуда, 
ки ба маънии як  кирм аст (аз 
«М унтахаб» ва «Сурох» ва «Бахр- 
ул-чавохир» ва «К анз»),

ДУ БУЪД ^  j > иборат аз арз ва 
тул.

ДУВОр J j j  гардиши cap аз иллате; 
ва ба фатхи аввал ва ташдиди вов 
(яъне даввор)* бисьёр гардишку- 
нанда (аз «М унтахаб» ва «Бахр-ул- 
чавохир»),

ДУ ПАН КАР Л »  У бурчи севвум аз 
дувоздах буручи фалакй, ки онро 
Чавзо гуянд. Ва бурчи мазкур ба 
сурати ду  кудаки барахна аст, ки 
пайи хамдигар даромадаанд ва ба 
хамин чихат арабй тавъамон низ 
гуянд.

ДУТОР номи соз, мисли сетор.
ДАВОИР jSIj» цамъи. дойра.
ДАВР j j 4 гирд гаштан; ва ба истн- 

лох таваккуфушшайъ ало нафсихи 
ва он мусталзими тасалсул аст; ва 
баъзе чунин таъриф кардаанд, ки 
даври таваккуфи шайъ бар дигар 
ва таваккуфи дигар бар хамон 
шайъ, чунончи вучуди мург мавкуф 
бар байза ва вучуди байза мавкуф 
бар худи мург; ва лафзи дур (ба 
замми дол ва вови гайри малфуз 
ва сукуни рои мухмала) дар туркй 
ба маънии лафзи ст (аст)*, ки хар- 
фест барои исботи мазмуни чумла.

ДАВРГИР подшохи хафт ик-
лнм ва тасхиркунандаи офок.

ДАВРИ КАМАР аз замонаи
Одам то ин замон хама даври К а
мар аст; ва даври хар кавкаби сай
ёра хафт хазор сол мебошад. Ва 
даври Камар даври охир аст аз 
чумлаи адвори хафт ситорагон. Ва 
Одам алайхиссалом дар ибтидоя 
даври Камар пайдо шудаанд (аз 
«Бурхон» ва «Сироч-ул-лугот»), Ва 
муаллиф гуяд , ки чун аз «Ойини 
Акбарй» дарёфта мешавад, ки то 
имсол, ки санаи якхазору дусаду 
чихилу дуй хичрист, Одам алайхис
саломро хафтхазору яксаду хафтод 
соли шамсй гузаш та. Аз ин маълум 
мешавад, ки билфеъл даври Камар 
нест, балки даври Зухал бошад. Ва 
аз он то хол яксаду хафтод соли 
шамсй гузаш таанд.

ДУЧОР бар вазни хумор; ба
маънии мукобил; ва ба изхори вов 
хатост (аз «Бурхон»).88

ДУРБОР jb j j i  ду  найза, ки дар к а 
дим аз ду  тарафи мулук дар хини 
суворй нигох медоштанд (аз «Ш ар
хи Хоконй»),

ДУ МОР кин оя  а з  Заххок, чаро
ки дар шонаи Заххок чирохат шу
да ду  мор пайдо гардида буд.

ДАВОЛБОЗ j4  JIj 3 дагобоз (аз «Р а 
шидй»),
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ДАВС хирман куфтан ва лоймол 
кардан; ва чизеро рушан кардан ва 
сайкал нумудан; ва номи кабилае 
аз Яман (аз «Сурох» ва «М уайид»),

ДУШ ба маънии шаби гузаш та; 
ва ба маънии рузи гузаш та сахех 
набошад (манкул аз «Шарафно- 
м а»),

ДУШАШ//ДУ ШАШ ба маънии
дови дувоздах, ки дар бозии нард 
мебошад.

ДУДКАШ i f f***  равзане, ки барои 
дуд  баромадан дар хаммом ва гай
ра созанд (аз «М усталахот»),

ДУРБОШ найзае бошад, ки си-
нони онро душоха созанд ва чуби 
онро ба зару чавохир зинат меди- 
ханд ва пешопеши сувории подшо- 
хон баранд, бад-он чихат ки чун 
мардум онро аз дур мушохада к у 
нанд, бидонанд ки сувории подшох 
меояд, аз рох дур шаванд ва рохро 
холй созанд; ва низ агар касе дар 
рузи чанг каманд ба чониби под
шох, андозад, ба он дафъ кунанд 
ва катъ  созанд; ва гохе ба тарики 
истиора аз ох мурод бошад; ва го
хе киноя  бошад аз мавонеъ (аз 
«Латоиф» ва «Рашидй» ва «Бур
хон») .

ДАВОФЕЪ цамъи  дофеъ.
ДУР шире ки аз у  маска баро- 

варда бошанд (аз «Бахори А чам»),
ДУ МУРР рух ва нафси ноти-

ка (аз «Шархи Хоконй»); ва баъзе 
ба маънии сурат ва хаюло навишта.

ДУ ХАРФ 4 / -  -Р м ур о д  а з  лафзи 
кун (с/)> ки калимаи арабист, ба 
маънии шав; ва ин сигаи амр аст 
аз кона якун, ки хак  таоло рузи 
азал бар пайдо шудани махлукот 
амр карда буд, пас олам хамон за- 
мон мавчуд шуд.

ДАВОЛАК AS\ji даволеро гуянд, ки 
бад-он кимор бозанд; ва номи да- 
воест (аз «Бурхон»); ва Хони Орзу 
дар «Шархи Сикандарнома» навиш
та, ки даволак навъе аз киморбо- 
зист, ки ба даволи чарм мебозанд.

ДУК ^  оханй дароз, ки дар чар- 
хаи ресмон бошад (аз «Бурхон»).

ДАВОЪУЛМИСК маъчунест
мукаввии калб, ки мушк чузви 
аъзами он аст.

ДУРТАРАК J j ' j j -5 бисьёр дуртар; ба 
ин маънй коф барои таъзим бошад, 
на чунонки дар «Рисола»-и Абдул- 
восеъ ва дар рисолаи «М ачмаъ-ул- 
бахрайн» навишта, ки ин коф зоид 
аст.

ДУДОХАНП iS iV b ji равзане ки аз 
он дуд  берун равад, онро дудкаш  
низ гуянд (аз «М уайид»).

ДУРАН Г мунофик.
ДУЛ//ДАВЛ//ДИВЛ Jj> ва ба фат

хи вов (яъне дувал )*  чамъи  дав
лат аст (аз «К ом ус»); ва дул  (ба 
замми аввал ва вови мачхул) лаф
зи форсист, ба маънии далвн об-

. каш; ва ба маънии маккор ва бе- 
хаё; ва ба маънии тири каштй; ва 
ба маънии харита ва киса; ва аз ин 
чост харитаеро, ки бар мнён бан
данд, дулмиён гуянд (ба замми дол 
ва хазфи вов; аз «Латоиф» ва 
«М усталахот»).

ДАВОЛ Jlj-4 тасмаи чарм, ки бад-он 
чизеро бибанданд; ва тасмаи си- 
табр, ки бад-он накораро навозанд; 
ва ба маънии тег ва шамшер низ 
омада (аз «Б урхон»); ва дар «Ч а 
хонгирй» ва «Сироч-ул-лугот» ва 
«Рашидй» ба замми дол (яъне ду- 
вол)* аст.

ДАВРИ КУЛ навъе аз суруд.
ДУ ВОЗ ДАХМАК ОМ// Д У В О З Д А Х  

МАКОМ ru " ДаР истилохи
мусикй макоми пардаи сурудро гу 
янд; ва он дувоздаханд, чунонки: 
аввал «Рост», дуввум  «Сифохон», 
севвум «Буслик», чахорум «Уш- 
шок», панчум «Зери бузург», ша
шум «Зери кучак», хафтум «Хичоз», 
хаштум «Ирок», нухум «Зангула», 
дахум «Хусайнй», ёздахум «Рахо- 
вй» ва дувоздахум «Н аво»; ва баъ
зе ба чои «Сифохон» «Ш абоб» на
виштаанд.

ДУВОЗДАХ ИМОМj* ul аввал
имом хазрати Али, дуввум  имом 
Хасан, севвум имом Хусайн, чахо
рум имом Зайнулобидин, панчум 
имом М ухаммади Бокир, шашум 
имом Чаъфари Содик, хафтум имом 
Мусой КоЗим, хаштум имом Али 
Мусой Ризо, нухум имом М ухаммад- 
такй, дахум  имом М ухаммаднакй, 
ёздахум имом Хасани Аскарй, д у 
воздахум имом Махдй саломуллохи 
алайхиму ачмаъина.
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ДУСТКОМ I 'ls 'o - ji касе ки ба хасби 
муроди дустон максуди у  х,осил 
бошад (аз «Латоиф» ва «Сироч»).

ДУЮМ ки ба маънии лафзи со- 
нист, ба зиёдати ёи тахтонй хило- 
фи коида аст, чаро ки ё дар ачво- 
фаш хеч чо нест, лекин маъахозо 
дар назми баъзе устодон омадааст, 
Магар сахех дуввум аст, бидуни 
ёи тахтонй. Ва дар «Бахори Ачам» 
навишта, ки дуввом (fb ^ ; ба фат
хи хамза) низ омада.

ДУН ИМ ва БА ДУН ИМ j
д у  пора (аз «Бахори А чам»),

ДУДМОН хонадон ва кабила
ва табор (аз «Бурхон» ва «Л ато 
иф»),

ДУКДОН чархае, ки бад-он
ресмони пунба ресанд.

ДУ САХ.Н кин оя  а з  осмон ва
замин.

ДУШИДАН шир аз пистони
гову буз ва гайра баровардан.

ДУН eJj-5 ба маънни сиво ва Faftp ва 
андак ва наздик ва зер, мукобили 
фавк, ва хакир ва хасис ва сифла 
(аз «Латоиф» ва «М унтахаб»).

ДУНОН каминагон ва хасисон.
ДУЗАБОН мунофик.
ДУ РУХ НИХОДАН киноя

а з  мотн дурухй кардан, чаро ки чун 
ба мукобалаи шохи хариф хар ду  
рух нихода кишт диханд, биззарур 
уро мот вокеъ гардад.

ДАВАРОН d b jJ ба маънии гардиши 
фалак, ки замона бошад; ва ба 
маънии гардиши cap, ки марази 
машхур аст. Бидон ки хар лафзе 
бар ин вазн ояд аз масодир ва дар 
у  маънии харакат ва интикол бо
шад, пас он лафз ба фатхоти сало- 
са меояд, чунончи да в а р он  ва чара- 
ён  ва таярон ва са ял он  ва с а вар он  
ва %аярон ва ф аязон  ва маялон  ва 
хафакон  ва га са ё н  ва цаяв он  ва 
Чавалон. М агар форсиён аксари ин- 
хоро ба сукуни сонй истеъмол к у 
нанд ва гохе ба фатхот.

ДУД БАРОВАРДАН хароб
кардан (аз «Сироч-ул-лурот»).

ДАВОНДАН с>л*Ь* хачил кардан (аз 
«М усталахот» ва «Чароги хидоят»).

Д У Д  КАРДАН зухур кар 
дан (аз «М усталахот»).

ДУШ ЗАДАН J y  огох кардан 
(аз «М усталахот»),

Д А В (В ) ->■> биёбон (аз шархи «Ни
соб»).

ДУМУ касе ки дар cap ё риши у 
дар ибтидои пирй муи сиёху сифед 
бошад.

ДУ ТИФЛИ ХИНДУ J i i  v  мар
думи чашм (аз «Сироч-ул-лугот»),

ДУРУ j j j> мунофик,.
ДУДА дар арабй ба маънии кир- 

мн вохид; ва ин кирм, ки навишта 
шуд ба касри кофи арабист; ва дуд  
(биззам бидуни то) ва дидон (бил
каср) чамъи  он аст (аз «М унтахаб» 
ва «Бахр-ул-чавохир»); ва дар фор
сй дуда  ба маънии хонадон ва хе
шу табор; ва ба маънии дуди чарог 
(аз «Бурхон» ва «Латоиф» ва «Ча- 
POfh хидоят» ва «Сироч-ул-лугот»).

ДАВХА дарахти бузург (аз
«М унтахаб» ва «Сихох» ва «Канз» 
ва шурухи «Нисоб»),

ДУШИЗА духтари бикр ва з а 
ни чавон, ки Хануз наздики _мард 
нашуда бошад (аз «Чахонгирй» ва 
«Бурхон» ва райра).

ДУШОХА чубе бошад душоха,
ки ба таври шикгнча бар гардани 
мучримон ниханд (аз «Чахонгирй» 
ва «Бурхон» ва «Сироч-ул-лугот»).

ДУГОХ шуъбаи макоми «Х у-
сайнй» ва он мураккаб аст аз д у  
нарма (аз «Рисолаи мусикй»); ва 
дар «Бахори Ачам» навишта, ки го
хе кин оя  бошад аз д у  ч.ахон.

ДУВОЛА •ОЬ» ба хиндй чахор чхаби- 
ла гуянд.37

ДУДИЛА мутараддид; ва ro.s;e
ба маънии мунофик.

ДУГОНА ■Olijs д у  ракъат намоз (аз 
«Сироч-ул-лугот»).

ДУРА мартабони кучак, ки дар 
миёни он шахд ва маъчун нигох 
доранд (аз «Латоиф»).

ДУАСПА 4*-Ь* кин оя  а з  суръат; ва 
ба маънии шитоб ва чалд, чаро ки 
сохиби д у  асп, ки ба навбат бар 
дигаре сувор мерафта бошад, ал- 
батта ба нисбати сохиби як  асп ва
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пиёда налд рох тай хох,ад кард (аз 
«Рашидй» ва «Бурхон» ва «Бахори 
Ачам»),

ДУ  К.УЛЛА яъне куллатайн; ба
мазхаби Шофеъй ин микдор об 
(ки)* аз истеъмол райри тохир на- 
мешавад.

ДУПАРВЕЗАНЙ майда, ки
ду бор бехта шуда бошад.

ДУБАЙТЙ номи мансаб; ва со
хиби ин мансабро хаштод хазор 
дом мукаррар бошад. Чун чихил 
домро як  рупия мешавад, ба ин хи
соб ду  хазор рупия мешаванд.

ДУСАРЙ ба маънии нифок.
ДУРУЙ ба маънии нифок (аз

«Бурхон»),
ДАВОИРИ ФАЛАКЙ jU-i  j J I j i бидон 

ки давоири изом, яъне доирахои 
калон, ки фалакро тансиф менумо- 
янд хамагй даханд: аввал доираи 
муаддилуннахор, дуввум  доираи 
минтакатулбуруч, севвум доираи 
морра биликтобиларбаъати, чахо
рум доираи майл, панчум доираи 
арз, шашум доираи уфук, хафтум 
доираи нисфуннахор, хаштум дои
раи аввалуссамовот, нухум доираи 
иртифоъ, дахум доираи васатусса- 
моъирруъят. Сивои инхо давоири 
сироранд, яъне доирахои кучак, ки 
фалакро баробар дуним намесозанд 
ва онхо бнсьёранд (аз «Шархи 
Чарминй» ва райра навишта шуд; 
ва тафсили давоири изом дар фас
ли дол маъа алиф навишта шуд, 
дар он чо бояд чует).

ДУСТ ГО НЙ ва ДУСТ КОМ Й
j  пиёлаи навбати хеш, ки 

аз рохи мухаббат ва ихлос ба ди
гаре диханд (аз «Каш ф »); ва дар 
«Сироч-ул-лугот» навишта: пиёлаи 
пур аз шароб, ки дустон ба дустон 
диханд, ки дар ёди_ фулон бинуш; 
ва ин мансуб ба дустон аст, яъне 
маъшукон. Ва дар «М усталахот» 
ва «Бахори Ачам» дусткомй пиёлаи 
худро ба дигаре додан ё тавозуъ 
кардан.

ДАВОЛБОЗЙ d jb J I j i  навъе аз ки
мор, ки тасмаро печида миле аз он 
мегузаронанд (аз «Бахори А чам»).

ДАВИЙ dJ*  овоз кардани гуш; _ага_р 
овози нарму рализ бувад давий гу 
янд ва агар борику тез бувад та

нин номанд; ва ба маънии овози 
бод ва овози магас ва пашша ва 
овози боли мурр хангоми паридан 
(аз «М унтахаб» ва «Латоиф» ва 
кутуби тиббия ва «Точ-ул-асомй»),

ДУШОБДИЛЙ хар соат ба
чизе майл кардан, мисли занонл 
бордор (аз «М усталахот»),

ДАВОЙ мазид алайхи даво; ва
ин тасарруфи форсиёни мутааххи
рин аст ва дар кадим набуд, Аш- 
раф гуяд , байт:

Бода дар хум ку^на чун гардад
давой мешавад,

Духтари раз пир чун шуд мумиёй
мешаиад.

(аз «Чароги хидоят»),
ДУЗАХЙ мансуб ба дузах.
ДАВОЛАКБОЗЙ l$j 4 ^ 1 »  маккорй 

ва хайёлй (аз «М усталахот»),
ДАВОЪЙ хохишхо ва боисхо;

ва ин цамъи  доия аст.
ДАВОХ.Й хаводис ва сахтихои

замона; ва ин цамъи  дохия аст, ки 
ба маънии ходиса ва офат бошад.

Фасли дол маъа хо

ДАХ.0 I*» зиракй ва чавдати фикр 
(аз «М унтахаб» ва «С урох»).

ДЕХ.КИЁ У»-> раиси дех ва мукад- 
дами дех.

ДУХ.ОТ o U i ба маънии зиракон; ва 
ин цамъи  дохй-ст.

ДУХ.НИЙЯТ ба маънии чарбй
ва равган, хох наботй, хох хайвони.

ДУХ.МАТ о**» сиёхй (аз «М унта
хаб»).

ДАХ.ШАТ хайрат ва саросема-
гй (аз «М унтахаб»).

ДАХ, ОЯТ доираи хурд, ки ба
замонаи кадим дар Куръонхо ба 
хар д а х  оят нишоне аз тило ва 
райра мекарданд ва холо ба хар 
оят месозанд (аз «Шархи Хоко
нй»).

ДУХКАНАТ//ДЕХКАНАТ ка-
шоварзй ва кору бори зироат.

ДАХОН БАНД abe>U.> ба маънии таъ- 
виз, ки дар гулуи гуспандон бан-
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данд, то аз гург махфуз монад; ва 
ба маънии таъвизе, ки барои за- 
бонбандии душманон ва бадгуёи 
нависанд.

ДУХ.УР л ц а м ъ и  дахр, ки ба маъ
нии замона аст.

ДАХ, РУЗ j j j  муддати калил (аз 
«Бахори А чам»); факир муаллиф 
гуяд , ки дах  руз муддати калилро 
аз он гуянд, ки дах  киноя а з  ад а
ди ду  аст, чаро ки лафзи ду-ро дач 
адад  бошад.38

дихиш  ба маънии саховат.
ДАХАНИ TEF &  о "  дами TeF аст 

(аз «М усталахот»),
ДИХ.ОК, пур ва моломол (аз

«М унтахаб»).
ДУХ.УЛ номи сози маъруф (аз 

«М уайид» ва «Сурурй» ва «М адор» 
ва «Кашф» ва «Раш идй»),

ДАХДИЛ мунофик; ва ба м аъ 
нии шучоъ (аз «Латоиф» ва гайра).

ДАХ, А1<,Л назди хукамо ха-
магй дах фириштаанд ба ин тавр, 
ки аввал хак  таоло як  фиришта 
пайдо фармуд, пас он фиришта як 
фириштаи дигар ва як  осмон пайдо 
кард. Ва баъдуху фириштаи д ув 
вум як  фиришта ва як  осмон пайдо 
сохт. Хамчунин дах  фиришта ва 
нух осмон пайдо шуданд ва фи
риштаи дахум хама оламро ба хук
ми хак таоло пайдо кард. Ва акл 
ба истилохи хукамо он аст, ки дар 
шаръ онро малак гуянд ва ба фор
сй фиришта номанд.

ДЕХКОН м уарраби  дехгон аст,
ки мураккаб аз дех, ки ба маънии 
кария бошад ва лафзи гон, ки к а 
лимаи лаёкат ва нисбат аст (аз 
«Раш идй»),

ДАХ.ОКИН в)*»1*4 цамъи  дехдон, ки 
музореъ бошад.

ДУХ.УЛ ДАРИДАН BWiji манъ 
кардан касеро аз нагмаву овоз (аз 
шархи Хони Орзу).

ДЕХИСТОН номи мулкест; ва
_ дар «Бахори Ачам» навишта, ки де- 

хистон дар мукобалаи шахристон.

ДУХН ^  ба маънии равран, хох аз 
наботот ва хох аз хайвонот ва ху- 
бубот (аз шурухи «Нисоб»),

ДАХМАРДА харзагу ва бисьёр-
гу  (аз «Бахори Ачам» ва «Сироч»).

ДАХ ,Л адади муайян; ва ба хои 
мухтафй низ омада; ва билкаср ва  
хои малфуз (яъне дех)*  ба маънии 
кария; ва ин ки баъзе дех ( Ч4 ) ба 
ёи тахтонй гуянд аглаб, ки сахех 
набошад, зеро ки дар каломи усто- 
дон ёфта нашуда (аз «Сироч-ул-лу- 
рот» ) ;  ва чое дар «Шархи Сикан- 
дарнома»-и Хони Орзу чунин на
вишта, кц дех ва дех ( »4 ва Ч4 ) 
хар ду  омада, мисоли дуввум , Мав- 
лавй Низомй фармудаанд, байт:

Надида чу рубох чора дигар 
Ба наздики он дец карда гузар.

В а дар «Латоиф» навишта, ки дех 
' (билкаср) калимаи нафрин ва аз 
пеш ропдан; ва ба фатх (яъне 
д ах )*  амри маъруф ва нахй аз мун- 
кар; ва лафзи да (ба фатхи дол ва 
хои мухтафй) дар туркй тарчамаи 
лафзи дар, ки харфи зарфият аст.

ДЕХЗАДА »4> 4 ба маънии дехи вай- 
рон.

ДУХУЛДАРИДА ба маънии
ра.сво; ва баъзе ба маънии хомуш 
низ навишта (аз «Сироч-ул-лурот»),

ДАХДИЛА ба маънии булха-
вас; ва ба маънии баходур ва шу- 

чоъ; ва ба маънии мутараддид ва 
парешонхотир (аз «Бурхон» ва 
«Латоиф»),

ДАХРА навъе аз шамшери ку-
чаки дудам а, ки сари он монандн 
синони найза борик бошад (аз «Си
роч»),

ДАХ-НУХ «J*4 ба маънии зевар ва 
ороиш ва зеб (аз «Бурхон»); ва со
хиби «Бахори Ачам» навишта, ки 
дах-нух киноя  а з  зеб, чаро ки лаф
зи зеб ба хисоби абчад нуздах 
адад  дорад, ки дах  ва нух аст.

ДАХАНА канораи дарьё ва сар
хади мулк; ва номи даво, ки онро 
даханаи фаранг гуянд, м уарраби  
он дахнач аст.

ДЕХКАДА ба маънии хонаи
дех, яъне хонае,_ки дар дех вокеъ 
бошад, ба калби изофат.

ДАХДАХЙ сг*-5»4 ба маънии сара ва 
холис ва комилъиёр (аз «Рашидй» 
ва «Латоиф »); ва дар «Сурурй» ба 
маънии рушан; ва дар «М устала-
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хот» навишта: зари роич ва коми- 
лъиёр; дар хиндй барабанй гуянд. 
Ва аз «Ойини Акбарй» хамин маъ
лум шуда Ва Мачдуддин Алии 
Кавсй навишта: заре ки дар оташ 
ниханд, мутлакан аз он сухта на
шавад ва кам нагардад.

ДАХ.ПАННЙ (У*",»4 зари камъиёри 
бисьёр гаш (аз «М усталахот»),

ДУХ.НИ МИСРЙ Л — равгани 
баласон.

ДУХ.РЙ iJ j ** пири солхурда;_ва бил
фатх ва биззам (яъне дахрй ва ду- 
хрй)* он ки оламро кадим донад 
ва ба киёмат коил набошад; ва ба 
замми аввал ба чихати он аст, ки 
буньёди харакоти баъзе алфоз дар 
холати нисбат тагйир меёбад (аз 
«М унтахаб» ва «Комус» ва «С у
рох»); ва дар «Норбардй» дихрй 
(билкаср) гуфта.

ДЕХ.МЙ ба маънии медод маро, 
чаро ки хар гох бо сигаи музореъ 
ёи истимрор мулхак ш авад, ба маъ
нии мозй гардонад.

ДАХ.АНХОНЙ ^  илзом додан 
(аз «М усталахот»),

Фасли доли мухмала маъа 
ёи тахтонй

ДАЁК.УДО bjSUs ба забони юнонй 
шарбати хашхошро гуянд; ва хар
фи шашумро золи муъчама хондач 
сахех набошад (аз «Бахр-ул-чаво- 
хир» ва «Бурхон»); ё он ки дар 
сурати золи муъчама муарраби он 
бошад.

ДЕБО Ц » харири тунук (аз «Сироч- 
ул-лугот») .

ДАЙРИ МИНО маъбади на-
сорост; ва киноя  а з  фалак (аз 
«Шархи Хоконй»),

ДИЯТ 0 3  ба маънии хунбахо; ва 
он дар шаръ дах  хазор дарохим 
аст (аз «М унтахаб» ва «Латоиф» 
ва гайра); ва дар «Бахори Ачам» 
навишта, ки дият-ро форсиён ба 
маънии мутлаки чурмона низ оранд.

ДАЙЮС ба маънии бегайрат
ва бехамият (аз «М унтахаб» ва 
«Канз» ва «Латоиф» ва «К омус»); 
ва дар «Рисолаи муарработ» на
вишта, ки ин муарраб аст. Дар асл

дают (ба тахфифи тахтонй ва той 
фавконй) буд. Ва баъзе навишта, 
ки дайюс ба маънии касе ки зани 
худро ба дигарон дихад.

ДИБОЧ С'г1.4 м уарраби  дебох; ва де- 
бох ба зиёдати хо хамин дебо-ст, 
ки навъе аз чомаи абрешумй ва 
мунаккаш  бошад (аз «Сурурй» ва 
«Кашф» ва «С урох»); ва дар «М ун
тахаб» ва «Рисолаи муарработ» на
вишта, ки «дибоч муарраби дебо-ст, 
ба зиёдат кардани чим дар охир 
ва маъруф кардани ёи мачхул.

ДЕВЛОХ маскани девон.
ДЕВЗОД киноя  а з  аспи кави-

хайкал ва тезрав.
ДЕВЗАД касе ки осеби деваш

зада бошад (аз «М усталахот»),
ДЕВОРБАЛАНД киноя  а з

давлатманд (аз «М усталахот»),
ДЕВБОД гирдбод (аз «С уру

рй» ва «Бурхон»).
ДЕВИ СИПЕД деве ки Рус

там уро ба маш аккати тамом дар 
Мозандарон кушта буд.

ДАЙБОЗУР номи рузи хаштум
аз хар мохи шамсй (аз «Бурхон» 
ва «Сироч» ва «Раш идй»),

ДАЙМЕХР А*'? номи рузи понзда- 
хум аз хар мохи шамсй (аз «Бур
хон»); ва дар «Рашидй» ба ин маъ
нй дайбимехр (ба зиёдати бои му- 
ваххадаи максур, ки баъди ёи тах- 
тоий) омада.

ДАЙ ЧУР шаби торик; ва даё- 
чир цамъи  он аст (аз «М унтахаб»); 
ва дар «Латоиф» навишта, ки ба 
маънии шаби торик ва шаби бисту 

. хаштум аз хар мох; ва дар «Б ур
хон» ба маънии сиёх ва торик на
вишта ва кайди шаб накарда; ва 
дар «Сироч» навишта дайчур ба 
маънии торик мураккаб аз дайч 
аст, ки имолаи доч бошад ва лаф
зи ур (вар )*  нисбат, чунонки дар 
ганц ур  ва ранцур  ва м узд ур .  М а
гар бар ин такдир ба касри аввал 
бошад, агарчи доч дар арабй. ба 
маънин сиёх мустаъмал аст, магар 
дар форсй ба маънии сиёхии шаб 
аст.

ДИЕР цамъи  дор аст, кн ба маъ
нии хона бошад; ва мацозан  ба 
маънии мулк ва билод мустаъмал;



ва билфатх ва ташдиди ё (яъне 
дайёр)* ба маънии бошанда ва со
хиби хона.

ДЕВМОР ба маънии аждахо.
ДЕВГИР уАS.* номи шахри Давлат- 

обод, ки дар Д акан аст (аз «Бур
хон») .

ДАЙР дар «Рашидй» гунбаде, ки 
барои ибодат сохта бошанд; ва дар 
«Бурхон» мутлак, ибодатхонаи тар- 
соён; лекин ба маънии маъбади 
тарсоён лафзи арабист, чунонки 
дар «Канз» оварда (аз «Сироч»); 
ва дар «Бахори Ачам» навишта, ки 
дайр (билфатх) парастишгохи куф- 
фор ва форсиён ба маънии гунбад 
истеъмол кунанд.

ДИДОР руй ва чехра; ва биной 
ва дидан ва чашм (аз «Фарханги 
Нуруддин» ва «Бахори Ачам» ва 
«Бурхон»).

ДИНОР дар асл диннор (ба
касри дол ва ташдиди нун) буд. 
Нуни аввалро ба ё бадал карданд 
то мултабас нагардад ба он масо- 
дир, ки бар вазни фиъъол аст, чу
нонки дар кавли хак  таоло: «ва 
каззабу би оётино киззабан»; цамъи. 
он данонир меояд. Нуни аслй, ки 
ба ё бадал шуда буд боз дар хола
ти чамъ авд кард (аз «Бахр-ул-ча
вохир»); ва низ лафзи динор номи 
давое, ки шарбати онро шарбати 
динор гуянд ва он тухми кушус 
аст, ки дохили ачзои шарбати м аз
кур аст.

ДЕВСОР -|Ця.4 монанди дев; чи сор 
ба маънии монанд ояд (аз «Си
роч») .

ДЕВИ Х.АФТСАР j - o i *  киноя  а з  
кураи арз, ба эътибори аколими 
сабъа (аз «Сироч» ва «М уайид»),

ДЕРБОЗ jb y . i  ба маънии дарозии 
замон ва муддат ва замони дароз 
ва кадим хатост; сахех ба ин маъ
нй дерёз (ба ёи тахтонист ба чои 
м уваххада); ва лафзи ёз муш так аз 
ёзидан, ки ба маънии харакат кар
дан (аз «Сироч-ул-лугот» ва «Ча- 
вохир-ул-хуруф»),

Д Е З '  >.4 ба маънии ранг ва лавн (аз 
«Бурхон» ва «Латоиф»),

ДЕБОИ ШАБ АНДАР РУЗ
навъе аз дебое, ки рангаш

сиёху сафед бошад (аз «Чароги хи
доят»).

ДЕС о-i* ин лафз барои ташбех ояд, 
ба маънии хамто ва ыисл ва мо
нанд (аз «Сироч» ва «Бурхон» ва 
«Латоиф »).

ДИК ^  ба маънии хурус (аз «Б ур
хон»).

ДАИРИ ХИРКИЛ дайрест
бнносохтаи Хиркил; ва Хиркил (ба 
касри хо ва коф) лакаби подшохи 
Рум.

ДЕВМАРДУМ у.* навъе аз хай
вон, ки ба хиндй онро ибни манас 
гуянд; ва ба маънии одамиёни ша- 
рир ва муфсид низ омада (аз «Бур
хон» ва ш урух).

ДАЙХИМ ба маънии точ (аз
«М уайид» ва «Сурурй» ва «М адор» 
ва «Кашф» ва «Чахонгирй» ва «Си
роч-ул-лугот» ва «Б урхон»).

ДАЙЛАМ тоифаи маъруф; ва 
сахтй ва бало ва душманон ва гу- 
рух ва дуррочи нар (аз «М унта
х аб »); ва ба маънии касе ки мода
раш аз хабаш ва падараш аз турк 
бошад ё баръакс бувад (аз «М у
айид» ва «К ан з»); ва дар «Сироч- 
ул-лугот» навишта, ки делам (ба ёи 
мачхул ва ломи мафтух) номи 
мулкест, ки муи мардуми он чо му- 
чаъад бошад.

ДИМ <►>.•> ба маънии руй ва чехра; 
ва навъе аз чарми будор (аз «Ч а
хонгирй»),

ДАЙЕН с)1;? подошдиханда ва кахр- 
кунанда ва хисобкунанда; ва ин 
исмест аз асмои сифоти хак таоло 
(аз «М унтахаб» ва «К анз» ва «Л а 
тоиф»),

ДАЙДАН дар арабй ба маънии 
ху ва одат (аз «К ан з»); ва ба кас
ри аввал (яъне дидан)* дар форсй 
ба маънии мулокот кардан; ва ин 
дар муховараи ахли Эрон шоеъ аст.

ДАЙБОДИН//ДАЙБАДИН
хар ду номи рузй бисту 

севвум аз хар мохи шамсй (аз 
«Бурхон» ва «Сироч» ва «Раши
дй»).

дин вй,4 дар форсй номи рузй бис
ту чахорум аз хар мохи шамсй; ва 
дар арабй ба маънии мазхаб; иа 
ба маънии подош додан; ва ба ,
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маънии хисоб, чунонки молики яв- 
миддин, яъне молики рузи хисоб; 
ва билфатх (яъне дайн)* дар ара
бй ба маънии воме, ки дар у  таъ- 
йини вакт мукаррар бошад, ки дар 
фулон руз адо карда хохад шуд. 
Агар вакти адои он муайян набо
шад, онро карз гуянд (маънии фор
сй аз «Бурхон» ва маънии арабй 
аз «М унтахаб»),

ДИДБОН шахсе ки бар чои
баланд нишаста назар дар атроф 
гуморад ва аз омадани фавчи душ 
ман калъанишинонро хабар медода 
бошад; ва ба маънии чосус низ 
омада (аз «Бахори Ачам»),

ДЕРМОН ба маънии бако ва
пойдорй; ва ба маънии бокй ва 
пойдор.

ДИДА СУРХ КАРДАН Ь -  »*Ч4 
тамаъ доштан; ва баъзе гуянд, ки 
ба маънии ишк варзидан аст.

ДИДОН сМ .4 цамъи  дуда, ки ба 
маънии кирм аст (ки билкаср бо
шад; аз «Канз» ва «С урох»),

ДЕВОНТАН с/ у.> мухаффафи  де
вони танхох. *

ДЕГ ПУРБОД КАРДАН «Со
бар дегдон ниходани дег ба

рои табхи таом (аз «М усталахот»)

ДЕР ШУДАН ба маънии та 
мом шудан ва хароб шудан аст; 
баъд аз он ба маънии фавт шудан 
мустаъмал шуда (аз «Сироч» ва 
«Бахори А чам»),

ДИВОН d b i4 м уарраби  девон (ки ба 
ёи мачхул) аст, ба маънии чои 
чамъ шудани мардум; мацозан  ба 
маънии дафтари мухосаба ва ка- 
чехрй; ва ба маънии доруладолат 
ва макони нишастани мулук ва 
умаро ва сохиби доруладолат ва 
сохиби маснад; ва ба маънии доду 
фарьёд ва мочаро; ва ба маънии 
китоби газалхо; чамъи  он давовин 
(ба ду  вов) аст, на давонин ва да- 
ёвин (аз «М унтахаб» ва «Бахори 
Ачам» ва «Кашф» ва гайри он); 
ва шорехи «Макомоти Х,арирй» на
вишта, ки девон дар асл диввон 
буд (ба касри дол ва ташдиди вов), 
пас бадал карданд вови аввали уро 
ба ёи тахтонй ба сабаби касраи 
мокабли он; ва бар ин маънй далел 
аст лафзи давовин, ки цамъи. он

аст. Ва лафзи девон дар асли лу
гат ба маънии чамъ шудан аст, 
мацозан ба маънии дафтар мустаъ
мал шуда. Чи маънии асл у моддаи 
ин лафзи чамъ ва таълиф аст. Ва 
аз ин чост, ки тадвин ба маънии 
чамъ кардан ва фарохам овардан 
омада. Ва низ гуфта, ки ин лафзи 
ачамист. Ва вачхи ^ а с м и я а ш  о н  к н

рузе Нушервон ба ахли мухосаба 
амр кард, ки муттафик шуда дар 
се руз фулон хисоб ба зудй дуруст 
кунед. Пас бар эшон гузар кард, то 
бинад ки чй сон месозанд. Пас дид, 
ки ба чалдии тамомтар хисоб ме- 
карданд ва менавиштанд. Нушер
вон ба чалдии эшон мутааччиб 
гаш ту гуфт, ки: «эшон девон хас- 
танд». Пас аз он вакт исми ахли 
мухосаба ва исми чои эшон м укар
рар гашт. Чун ёи мачхул дар ара
бй наёяд, ё-ро маъруф карда муар
раб сохтанд.

ДЕВОРИ КАСЕ КУТОХ, ДИДАН 
b\'>jS u-s' j\j i* киноя аз очиз 

ва забун дидан (аз «М усталахот»),

ДИНА *4» ба маънии дируз, яъне 
рузи гузаш та (манкул аз «М ачмаъ- 
ул-фурс» ва «Сироч»); ва дар «Б а
хори Ачам» навишта, ки дина ман
суб ба дй, яъне мансуб ба рузи гу 
зашта.

ДЕРИНА ба маънии кухна. -
ДЕВЧА 4 * jo  кирмест обй, дарозу си

ёх, ки ба хиндй онро чунк гуянд; 
ва ба маънии кирме, ки аз замин 
барояд, аксар чубу дигар ашьёро 
табох сохта гил кунад ва ба хинди 
димак гуянд (аз «Латоиф» ва «Си
роч»).

ДЕХ, ч» ба маънии кария: магар дар 
каломи ахли лисон ба назар наё
мада (аз «М уайид»); ва дар «Си
роч» навишта: аглаб ки сахех на
бошад, зеро ки дар каломи асотиза 
ёфта нашуда; ва дар «Шархи Си- 
кандарнома»-и Хони Орзу навишта, 
ки дех ва дех (** ва Ч*-)- * аР ДУ 
ба маънии кария омада; мисоли 
дуввум Мавлавй Низомй фармояд:

Надида чу рубох чора дигар 
Ба наздики он дех карда г узя р.

Ва Иброхим Кивом дар «Ф арханг» 
навишта, ки дех ба маънии кария 
то гоят дида нашуда; ва дар «Ба-

2 3  Риёс-ул-лугот.



хори Ачам» навишта, ки дех ба 
ишбоъи дех ( *■>) аст.

ДЕВОНА ба маънии касе ки
мансуб ва мушобех ба девон бо
шад дар судури харакоти номуло- 
им; ва дар охири ин лафз, ки хои 
мухтафист барои нисбат ва мушо- 
бахат бошад (аз «Бахори Ачам» ва 
«Сироч»).

ДИДАНИ МОХ.И НАВ ДЕВОНА
■Ulya у  »U ба чуш омадани чунун; 
чун девона мохи нав нигарад чу- 
нунаш боло мегирад (аз «М устала
хот») .

ДЕБА V.-4 харири тунук; ва хо ба
дал аз алиф аст, чунонки хоро ва 
хора (аз «Сироч»).

ДЕБОХ, мазид алайхи дебо (аз 
«Бахори А чам»),

ДЕБОЧА ч» 1*j> MycarFdpu дебо-ст; 
ва навъе аз чомаи решумин, ки ка- 
бочаи салотин ба он бошад, ки ба 
чавохир мукаллал созанд ва он аз 
лавозими либоси подшохист, чунон
ки Сомонй навишта; ва ба муносн- 
бати ороиш хутбаи китобро низ гу 
янд. Ва баъзе мухаккикон навиш
таанд, ки дебоча ба ёи маъруф ва 
чими арабй (яъне дибоча)* лафзи 
арабист, б а . маънии чехра ва руй 
ва рухсора (аз «К ан з»); чун хут
баи китоб ба манзалаи руи китоб 
аст, лихозо хутбаи китобро низ ма
чо зан  дебоча гуфтанд. Ва чун со
хиби «Бурхон» ва «Рашидй» низ ба 
ёи мачхул ва чими форси навишта
анд, пас аз ин чо ба хотир мера- 
сад, ни дибоча (ба ёи маъруф ва 
чим) муарраби  он аст. Ва низ баъ
зе мухаккикон навиштаанд, ки маъ
хуз аст аз дибоч, ки м уарраби  де- 
бо\ аст, ба муносибати зинат ва 
равнак; ва харфи хои мухтафй дар 
охири лафзи дибоча барои нисбат 
ва мушобахат аст.

ДИМА рухсора ва рушанй ва
навъе аз чарм (аз «Сироч»); ва 
дар арабй ба маънии хамеша ва 
бороне, ки паёпай биборлд (аз 
«М унтахаб»).

ДАЙ J »  номи мох; ва он муддати 
мондани офтоб аст дар бурчи Чади

ва ба хиндй мах номанд ва баъзе 
магх гуянд. Ва чун дар ин мох ба
гоят шиддати сармо бошад, лихозо 
гохе аз лафзи дай сармо мурод бо
шад; ва номи рузй нухум аз хар 
мохи шамсй; ва ба маънии шаби 
торик, ба ин маънй мухаффафи 
дайчур аст; ва билкаср ва ёи маъ
руф (яъне дй)* ба маънии рузй гу- 
зашта ва онро дируз гуянд (аз 
«Бурхон» ва «Латоиф» ва гайрахо); 
ва дар «Сироч-ул-лугот» навишта, 
ки ди (билкаср) ба маънии рузй 
гузаш та; ва билфатх (яъне дай)* 
номи мохи дахум аз соли шамсй, 
ки иштидоди зимистон дар он бо
шад; ва мачозан  лафзи дай ба маъ
нни зимистон низ меояд; ва он чи 
лафзи дай-ро мухаффафи  дайчур 
гуянд ва санади он мисраъи Хочаи 
Хофиз оранд, мисраъ:

Зн зулфу рух намудй шамсу дайро...

хатост, чи дайчур сифати шаб во
кеъ шавад, на он ки дайчур мутлак, 
шаби сиёхро гуянд. Ва сабаби ин 
галатии нусха аст ва сахех чунин 
аст, мисраъ:

Зн зулфу рух намудй шамсу файро...

фай (билфатх) ба маънии соя; дар 
ин сурат мукобалаи шамсу фай ба 
мушобахати зулфу рух дуруст ме
шавад. Пас дай-ро мухаффафи дай
чур фахмидан мучиби адами фахм 
аст.

ДИН И ХАНИФЙ u V ” с)'-1 м урод  а з  
дини хазрати Иброхим алайхисса
лом (аз «Шархи Сикандарнома»),

ДЕВОН БЕГИ навъе аз ка-
бутарон, ки пару гулу сиёх бошад 
ва миёну бозу сафед бувад (аз 
«Ш амсй»).

ДАЙЛАМЙ номи кавмест; ва
гуянд, ки кавми мазкур муи мучаъ- 
ад ба сони занчир доранд.

ДИНОРЙ чинсе аз чомаи аб-
решумй ва шароби лаъл (аз «Си
роч»).
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Б О Б И  З О Л И  М У Ъ Ч А М А

Фасли золи муъчама маъа алиф

3 0  IS ба маънии ин мард; ва ин аз 
асмои ишорат аст барои муфради 
музаккари кариб.

ЗОБ v l 4 ба маънии айб (аз «М унта
хаб »); ва дар «Латоиф» ба маънии 
сахт ташна, чунонки лабхои у  аз 
ташнагй хушк шуда бошад; ва ба 
маънии гудохта.

ЗОТУЛЧАНБ o l i  вараме бо
шад дар хичоб, ки он пардаест ми
ёни калбу меъда. Ва ин варам дар 
ямин бувад ва гохе дар ясор. Ало- 
мат: бо вучуди дарди пахлу тап ва 
зикуннафас бувад.

ЗОТ o l i  ба маънии сохиб ва худо
ванд; ва ба маънии хастй ва ха- 
кикати хар чиз ва нафси хар шайъ; 
ва муаннаси  зу ; ва ба маънии та 
раф ва чониб. Ва лафзи зот ара
бист. Дар хакикат исми ишорат аст, 
ки хои вакф дохили он шудааст. 
Ва асли у зох, буд, чун хои чузви 
калима гардиА ба то бадал гашт, 
зот гуфтаид. Ва маънии аслии лаф
зи зот мушорилайх аст. Чун хастии 
хар шайъ мушорилайх мебошад, ли
хозо ба маънии худованд ва хастии 
хар чиз мустаъмал (аз шархи «Ни
соб», ки аз Мавлоно Юсуф -ибни 
Монеъ аст ва «К ан з»); ва Хони 
Орзу дар «Чароги хидоят» навиш
та, ки лафзи зот ба маънии кавм, 
ки дар урф мустаъмал аст, галат 
аст, зеро ки бад-ин маънй лафзи 
чот аст (ба чим) ва он лафзи хин- 
диюласл аст. Ва сабаби галат бу- 
данаш он бошад, ки золи муъчама 
дар хиндй намеояд. Пас Тугро, ки 
дар ду  шеърй худ лафзи чот-ро 
зот (ба золи муъчама) фахмида 
овардааст, хато карда, тамма кало- 
муху. Ва ба хотири нокиси муал- 
лиф мерасад, ки лафзи зот ба маъ
нии кавм , ба золи муъчама навиш- 
тан хато бошад. М агар бехтар он 
аст, ки зот ( 0 I3  ба зои муъчама) 
нависанд, чаро ки зот муфарраси  
чот бошад, ки ба хинди кавм аст, 
бо бадали чими арабй ба зои муъ
чама. Ва катъи назар аз нияти таф- 
рис чими чот-ро ба чихати фасохат 
ба зои муъчама бадал карда зот 
хонда шавад.

ЗОТБАХТ//ЗОТИ БАХТ о  IS м у
р о д  а з  хак таоло чалла шаънуху; 
чи бахт ба маънии сирф ва холис 
аст.

ЗОТУЛБУРУЧ o| i фалаки хаш
тум, ки онро дар шаръ курсй гуянд.

ЗОТУЛЪИМОД o l i  сохиби би- 
нохои баланд ва сохиби сутунхо; чи 
имод (ба касри аввал) ба маънии 
бинохои баланд аст ва ба маънии 
сутунхо (аз «М унтахаб»),

ЗОТУССАДР ja^JI o| i худованди си
на яъне доной асрори дил; ва му- 
Р° ин авлиё; ва ба истилохи 
атиббо варами сина (аз «Латоиф»),

ЗОКИР сдкунанда.
ЗОЕЪ j j l i  ошкоро ва фош ва паро- 

ганда (аз «Канз» ва «Кашф»),
ЗОТА ИРК o l i  номи чоест, ки 

ирокиён аз он чо эхром банданд.
ЗОКА J l i  исми ишорат ба суи баъ- 

ид, тарчамааш ба форсй лафзи он.
ЗОТУШШИМОЛ o is  м ур о д  а з  

гунахгорон ва кофирон, чаро ки но- 
маи аъмол эшонро ба дасти чап 
ояд (аз «Латоиф»),

ЗОХИЛ J*IS б а , маънии гофил (аз 
«М унтахаб»),

ЗОЛ JI* нарм рафтан ва шитоб раф
тан (аз «М унтахаб»); ва номи хар
фи маъруф. Баъзе ихтилоф карда
анд, ки ин харф дар форсй наёма- 
дааст ва он чо, ки ёфта шавад дар 
асл доли мухмала бошад. Ва М ав
лоно Шарафуддини Алй навишта, 
ки золи муъчама дар забони ахли 
форс аст ва лахчаи Мовароуннахр 
ба доли мухмала (аз «Чавохир-ул-

' хуруф») ■
ЗОТУЛБАИН о  IS он чи мукад- 

дама ва муомалал ки миёни ду кас 
бошад; ва ба маънии миёнчй низ 
омада.

ЗОТУЛЯМИЦ с ч о н и б и  дас
ти рост; ва касоне, ки номаи аъмо- 
лашон бар дасти рост ояд; ва м у
р о д  а з  ин муъминонанд.

ЗОИКА -OJIS номи куввате, ки бад-он 
мазаи чизхо дарёфта мешавад ва 
он бар зохири забон мебошад (аз
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«М унтахаб»); ва касоне, ки зоика- 
ро ба маънии маза гуянд, хатост.

ЗОТУЛКУРСЙ o l i  шакли да-
хум аз ашколи шимолй ва он ба 
сурати занест бар курсй нишаста 
ва хэр ду  по фуру гузошта.

Фасли золи муъчама маъа 
бои м уваххада

ЗУБОБ V 1-!4 магас (аз «М унтахаб» 
ва «Кашф» ва «М уайид» ва «С уру
рй» ва «М адор» ва «Бахр-ул-чаво- 
хир»),

ЗАБ(Б) дур кардан ва боздош- 
тан ва даромадан ва логар шудан; 
ва гови даштй (аз «М унтахаб» ва 
«Латоиф »).

ЗАБЕХ, ба маънии бисмил ва
мазбух.

ЗАБХ, бисмил кардан (аз «Л ато
иф» ва «Сурох»).

ЗИБХ.И АКБАР у ? I  с-;4 гусфанде, ки 
ба фидяи Исмоил алайхиссалом аз 
бихишт расида буд; ва ба маънии 
курбонии иди азхо.

ЗАБР л} навиштан (аз «М унтахаб» 
ва «Сурох»).

ЗУБУЛ логарй ва пажмурдагй;
ва ба фатхи аввал ва замми сонй 
(яъне забул)* ба маънии логар ва 
пажмурда (аз «М унтахаб» ва 
«Кашф»),

ЗУБОЛ (JIj> цамъи  зубола; ва зубола
(ба зам) ба маънии фатилае, ки 
шуъла лозими уст (аз «Латоиф»)

ЗАБАХА//ЗУБАХД вараме бо
шад ба хар ду  чониби хулкум.

ЗУБОБЙ (у.ЦЬ мансуб ба зубоб, яъне 
магас; ва дар ин чо магасе м урод  
бошад, ки сабзранг мебошад, чаро 
ки зубобй аксар дар сифати зумур- 
руд вокеъ шуд.

4 Фасли золи муъчама маъа 
хои муъчама

ЗУХР чизе нигох доштан ва ни
гох дошташуда барои вакте (аз 
«М ун тахаб»).

ЗАХИРА он чиз, ки нигох дош
та шавад, ки вакте ба кор ояд (аз 
«М унтахаб» ва «Сурох») •

ЗАХОИР чамъи  захира.
ЗУХРА « j»4 захира ва сахтй (аз 

«Ш акаристон»),

Фасли золи муъчама маъа 
рои мухмала

ЗАРАБ sJ->i  навъе аз исхол, ки таом 
дар меъда тагйир напазирад ва да- 
ранг кунад. Гохе исхол мешавад ва 
гохе банд ш авад (аз «Бахр-ул-ча
вохир» ва «М унтахаб» ва «Киф оя»).

ЗУРРИЙЯТ ба маънии фарзан- 
дон ва фарзандзодагон; ва ба маъ
нии наели одамй ва чин; ва зарорй 
чамъи. он (ба фатхи аввал; аз «Л а 
тоиф» ва «М унтахаб» ва «Сурох» 
ва «К анз»).

ЗУРРУХ кирмест пардор ба
кадри бодоми кучак, сурхранг бо 
холхои сиёх, хурдани он сам аст.

ЗАРОРИХ d - ’1-'4 чамъи. зуррух (аз
«М унтахаб»).

ЗАРУР j j j 4 ба маънии давои хушк, 
ки онро дар чашм ё дар захм би- 
пошанд (аз «М унтахаб» ва «С у
рох» ва «Карободинот» ва «Кашф» 
ва «К анз»).

ЗАРОИР jJI ji чамъи. зара, ки мурчаи 
хурд бошад (аз «Латоиф»),

ЗАР j i  ба маънии мон, яъне бигузор 
(аз шархи «Нисоб»),

ЗИРОЪ £l j i  ба маънии бозу ва ара- 
ши даст, яъне аз оранч то ангуш- 
тон ва дар хайвонот аз поча боло- 
тарро зироъ гуянд; ва газ, ки ба он 
чизхоро паймоянд; ва доги рони 
шутур; ва номи манзили хафтум аз 
манозили Камар ва он ситорае чанд 
аст, ки бар соиди бурчи Асад во
кеъ шудаанд (аз «М унтахаб» ва 
«К ан з»).

ЗАРОЕЪ ба маънии василахо;
ин цамъи  зареъа аст (аз «Латоиф»),

ЗАРЪ t->* токат; ва ба араш пайму- 
дан; ва ба фатхатайн (яъне зараъ)* 
тамаъ ва бачаи гови вахшй (аз 
«К ан з»).

ЗАРК oj4 саргини MypF (аз «М унта
хаб»),
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ЗУРВА//ЗИРВА •j j 4 ба маънии ба- 
ландии ку.% ва болои сари кух 
(аз «М унтахаб» ва «Сурох» ва 
«Каш ф »); ва дар «Канз» болотарин 
мавзеъи чизе; ба зои хавваз на
виштан ва билфатх (яъне зарва) * 
хондан хатост.

ЗАРЕЪА ба маънии васила ва
дастовез; ва дар асл зареъа, яъне 
шутури мода, ки сайёд паси он 
пинхон шавад, то сайдро бизанад 
(аз «М унтахаб» ва «К анз»).

ЗАРРА мурчаи хурд; ва он чи 
дар нури офтоб аз равзан барояд 
ачзои борик-борик дида мешаванд; 
ва ба маънии микдоре, ки садум 
хисса аз як  чав бошад; ва биззам 
ва ташдиди ро (яъне зурра)* номи 
галлае, ки онро арзан гуянд; ва ба 
маънии галлаи зуррат, ки онро ба 
хиндй чувар гуянд ва хушаи он бо
лои дарахташ бар мунтахо бошад, 
на дар васати дарахт (аз «М унта
хаб» ва «М адор» ва «Рашидй» ва 
«Сурох» ва «Кашф»),

ЗАРОН Й//ЗАР-АН Й навъе аз
намаки сахт ва сафед (аз «Сурох»).

ЗУЪОФ захри котил ва зуд
чоибардоранда (аз «Канз» ва «М ун
тахаб»).

ЗАФАР буи хуш, ки тез бошад 
ва буи нохуш, ки тез бошад; ва ба 
маънии буи багал; ва аз ин чоег 
мушки азфар ва багали азфар; ва 
ин лугат аз луготи аздод аст (аз 
«Бахр-ул-чавохир» ва «Сурох» ва 
«М унтахаб»),

ЗАФИФ ба маънии зуд ва са-
бук (аз «М унтахаб»).

ЗАКАН занахдон.

Фасли золи муъчама маъа коф

ЗУКОЪ ба маънии офтоб; ва ба 
фатхи аввал (яъне зако)* ба маъ
нии дониш ва тезии табъ ва зира- 
кй; ва афрухтан ва шуъла кашидан 
(аз «М унтахаб» ва «Сурох» ва «Л а 
тоиф» ва «Кашф» ва «М адор» ва 
«Сурурй» ва шурухи «Нисоб» ва 
«К анз»),

ЗИКР А'3 ёд кардан ба забон; ва ба 
фатхатайн (яъне закар )* олати 
мард; ва ба маънии нар, ки зидди

мода бошад; ва ба маънии фулод 
(аз «М унтахаб»),

ЗУКУР jA* ба маънии мардон; ва ин 
цамъи  закар аст, ки ба маънии нар 
бошад, ки з и д д и  мода аст.

ЗИКРИ АРРА »jl А'л навъе аз зикри 
дарвешон, ки талаффузи он ба шир- 
кати забону сина бошад ба вачхе 
ки садои арра ва андози кашидани 
арра бад-он мафхум шавад, яъне 
лафзи аллохро ба суи димог к а 
шанд ва лафзи хуро ба чониби 
калб ва сина; ва ин кашидан ва 
ФУРУ бурдани хар ду  лафзи мазкур 
ба зур на шиддат бошад, лекин ба 
овози мутавассит ва савти хазин.

ЗАКИЙ ба маънии тезтабъ (аз 
«Латоиф»),

Фасли золи муъчама маъа лом

ЗИЛЛАТ ба маънии хорй ва гу 
нох (аз «М унтахаб» ва «Комус» ва 
«Сурох» ва «Латоиф»),

ЗАЛ ОКАТ os^ li теззабонй ва фасо- 
хат, яъне тезй ва сафоии такрир 
(аз «М унтахаб*_ва «Кашф»),

ЗАЛАК (3J i теззабонй ва беором шу
дан ва пихол андохтани мург ва те
зии хар чиз (аз «М унтахаб» ва 
«К ан з»).

ЗАЛИК (ji*4 теззабон ва синони тез 
(аз «М унтахаб» ва «К анз»).

ЗАЛИЛ хор (аз «М унтахаб»);
ва дар «Латоиф» ба маънии хор ва 
гунахгор ва ром ва мутеъ ва нарм 
ва осон.

З У Л (Л ) J 4 хорй; ва билкаср (яъне 
зилл)* нармй ва ром шудан (аз 
«М унтахаб» ва «М уайид» ва «С у
рох» ва «М адор)».

ЗАЛУЛ J j J i  ба маънии ром, яъне 
нарм ва мутеъ.

ЗАЛАКБАЁН фасех ва ба-
лег.

Фасли золи муъчама маъа мим

ЗИММАТ v *̂S ахду паймон ва ухда 
ва замон.

ЗАМ (М ) f i  хачв гуфтан ва бад гуф
тан касеро ва накухидан (аз «М ун
тахаб» ва «Латоиф» ва «К анз»),
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ЗАМИМ f t "  накухида ва зишт ва 
оби бинй ва оби нохуш; ва ба маъ
нии чизе ки чун байзаи мур аз ма- 
соми бадани инсон берун ояд (аз 
«М унтахаб» ва «Латоиф»),

ЗАМОИМ цамъи  замима, ки ба
маънии бад ва накухида ва чизи 
зишт аст (аз «Хиёбон»),

ЗАМИМА накухида ва зишт.
ЗИММА ахд ва амон ва зинхор 

ва замон; ва ахли зимма ахли ки
тоб, ки ба ахду паймон дар дори 
ислом дароянд (аз «М унтахаб» ва 
«Сурох» ва «К ан з»).

ЗИММЙ ц** ахли китоб, ки зинхорй 
бошад, мансуб ба ахду паймон, 
яъне кофири мутеъулислом ва чиз- 
ягузор (аз «М унтахаб» ва гайра).

Фасли золи муъчама маъа нун

ЗАНБ ^  ба маънии гунох; ва ба 
фатхатайн (яъне занаб)* думи хай
вонот ва номи ситораест, ки онро 
Занабулфарас гуянд; ва номи шакл- 
ест дар осмон, ки аз такотуъи мин- 
такаи  фалаки чавзахар ва моил ба 
сурати мори бузург ба хам мера- 
сад. Як тарафашро Раъс гуянд ва 
тарафи дигарро Занаб (аз «М унта
хаб» ва «Латоиф» ва гайра).

ЗУНУБ ба маънии гуноххо; ин
цамъи  занб аст, ки ба маънии гу 
нох боШад; ва ба фатхи аввал ва 
замми сонй (яъне зануб)* ба м аъ 
нии далви пуроб ва мутлак далв; 
ва ба маънии аспи дароздум (аз 
«М унтахаб» ва «Латоиф»).

Фасли золи муъчама маъа вов

ЗА В Б V J4 гудохтан ва сахт шудани 
гармии офтоб (аз «М унтахаб»),

ЗУЛБОБ v M j4 худованди холис, яъне 
худованди акл ва сохиби фахм (аз
«Латоиф»),

ЗУНОБ киноя  а з  дарранда, мис
ли гурбаву саг ва гургу шер; чи

'  ноб ба маънии дандони яшк аст, ки 
ба хиндй онро кучлй гуянд ва баъ
зе кила номанд (ба ёи маъруф).

ЗАВОИБ ба маънии гесухо ва
мухой пеши cap; ва ин цамъи  зуво- 
ба аст (аз «М унтахаб» ва «К ан з»),

ЗАБОТ o l j i  цамъи  зот, ки ба маъ
нии худованд ва хастй ва хакика- 
ти хар чиз аст.

ЗУЛХИМОР номи марде, ки
микнаъа бар ру андохтй; ва он 
марде буд кохин ва багоят мушаъ- 
бид ва аз вай умури ачиба зохир 
мешуд (аз «Латоиф »),

ЗУЛФАКОР jU illji номи теги хазра
ти Муртазо Алй каррамаллоху вач- 
хаху; ва хакикаташ  ин ки шамше- 
ри Ос ибни М унаббах, ки рузи чан
ги Бадр кушта шуда ба хазрати 
расулуллох саллаллоху алайхи ва 
олихи ва саллама мунтакил шуд ва 
аз пайгамбар ба Муртазо Алй (аз 
«М унтахаб» ва «Кашф» ва «Комус» 
ва «Сурох» ва «М узил»); факор (ба 
фатх) катори устухон ва мухрахои 
пушт аз гардан то камар (аз «М ун
тахаб »). Чун бар пушти шамшери 
мазкур катори мухрахои пушт, 
яъне адимулиртифоъ сохта шуда 
буд, лихозо ба исми Зулфакор м ав
сум шуд, чунонки сохиби «Комус» 
ба хамин маънй ишорат карда: сай- 
фун муфаккарун ка муаззамин фи- 
хи хузузун мутмаинатун ан матни- 
хи ва он чи дар ин замона накли 
Зулфакор шамшери дузабона со
занд тахайюлоти баргалати баъзе 
мутааххирин аст.

ЗУЛМАЧ.ОЗ номи бозорест
дар Мино, кариби М аккаи муазза- 
ма (аз «Сурох» ва гайра).

ЗАВК o j i  чашидани маза (аз «Л а 
тоиф» ва «М ун тахаб»); ва дар «Б а
хори Ачам» навишта, ки завк  (бил
фатх) чашидан ва чошнй; форсиён 
ба маънии лаззат ва маза ва нишот 
ва хушй оранд; ва ба лафзи д о д а н  
ва чашидан  ва кардан  ва з а д а н  ва 
б у р д а н  ва доштан  ва ангехтан ва 
д и да н  ва дарёфтан  ва таровидан  
мустаъмал.

ЗУЛХУБУК киноя а з  осмон;
чи хубук цамъи  хабика аст, ки ба 
маънии рох дар регтуда ва шикани 
об ва шикани зирех ва муи чаъд 
бошад; завотулхубук низ омада.

ЗУ НАСА ДАЙН i м ур о д  а з  си
тораи Уторид; чаро ки хонаи у 
Чавзост, ки онро Часадайн ва Д у 
Пайкар гуянд, зеро ки ба сурати 
ду кудаки урьён аст, ки пайи хам 
дигар даромадаанд.



ЗУННУИ лакаби Юнус пай-
гамбар алайхиссалом; чаро ки хафт 
руз дар шикамн мохй монда бу
данд; ва низ лакаби валй, ки Зуп- 
нуни Мисрй гуяндаш; зу ба маънии 
сохиб ва нун ба маънии мохй; вач
хи ин лакаб он кн рузе дар суво- 
рии киштн шахсе бар эшон бадгу- 
монпн дуздии гавхари худ карда 
буданд. Ба дуои эшон мохиён гав- 
хархо дар дахон гирифта барома- 
данд, эшон гавхар аз мохй гиршЬ- 
та бад-он шахе доданд. '

ЗУЛК.АРНАЙН лакаби Си-
кандар аз он ки ду  гесу дошт; чи 
кдрн гесуро гуянд; ё он ки расид 
ба хар ду  тарафи олам, ки машрик 
ва магриб бошад; ва ё он ки кари- 
муттарафайн буд аз модар ва па
дар; ё он кп дохил шуда буд дар 
нур ва зулмат (аз «М ачмаъ-ул-бах- 
ранн», ки чомеъи луготи Куръон 
ва хадис аст). Ва баъзе мухакки- 
кнн навишта, ки Зулкарнайн, ки 
дар Куръони мачид ахволаш вокеъ 
аст, подшохе дигар будааст, на Си- 
кандари Румии писари Файлакус 
аст, чаро ки миёни ин хар ду тафо- 
вути замона бисьёр аст.

ЗУННУРАЙН лакабн Усмон
разияллоху анху, чаро ки ду  духта
ри расулуллох саллаллоху алайхи 
ва олихи ва саллама дар никохи 
эшон омада буданд.

ЗУЛМАНАН сохиби миннатхо
ва сохиби эхеонхо; чи минан (ба  ̂
касри мим ва фатхи нун) чамъи  
миннат аст.

ЗУЛЯЗАН номи подшохи
Яман, ки дар далерй ва найзазанй 
маъруф буд (аз «М уайид»),

ЗУФУНУН сохиби хунархо.
ЗАВБОН ба маънии гудохтан

ва гудознш; ва ба маънни бекэро- 
рй низ омада.

ЗУ j 4 ба маънии худованд (аз 
«К анз»),

ЗУЗУВОБА//ЗУЗУНОБАЧ1:^ / И . ) ^
хар ду дуруст, ба маънии ситораи 
манхус, ки ба шакли чоруб гох-го- 
хе бармеояд; магар тахкик ин аст, 
ки агар ба вакти тулуъаш  шуоъи 
у ба тарафи магриб бошад зузуво- 
ба хонданаш мустахсану бал анса- 
бу; ва агар шуоъи он ба хангоми

тулуъаш  ба суи машрик бошад зу- 
зуноба гуфтанаш авлост; ва нуктаи 
ин тафрик бар арбоби хибрат мух- 
тачаб нест, фа ифхам ва тааммал.

ЗУВОБА чЬ 4 гесу ва муи пешонй ва 
алокаи шамшер (аз «М унтахаб»),

Фасли золи муъчама маъа хо

ЗЕХ.НИ ДАРЬЕ b j i  ^  гирдоб ва 
каъри дарьё (аз «М усталахот»),

ЗАХ.АБ V1»» зари сурх ва тило (аз 
«К анз»),

ЗАХ.ОБ масдар аст, ба маънии
рафтан ва гузоштан (аз «М узил» 
ва шархи «Н исоб»); ва дар «Л ато
иф» ба каср (яъне зихоб)*; ва за- 
хобу иёб ба маънии рафтан ва боз- 
гаштан.

ЗАХЛАТ ба маънии гафлат.
ЗУХ.УЛ ва ЗУХ.УЛАТ c J y i  j

гафлат ва фаромушй (аз «Латоиф» 
ва «Канз» ва «Сурох»),

ЗЕХ.Н о "  фахмидагй ва зиракй ва 
кудрати мудрика (аз «М адор» ва 
«М унтахаб» ва «Бахори Ачам» ва 
«Латоиф» ва «Кашф»); ва дар фор
сй ба маънии тах ва ботин (аз 
«М усталахот»).

ЗАХ.ИН бар вазни матин; ба
маънии зирак (аз «М унтахаб» ва 
«Кашф»),

ЗЕ\НИ КАШТЙ J i S  c y i ба чо мон
дани каштн ба сабаби набудани бод 
(аз «М усталахот»),

Фасли золи муъчама маъа 
ёи тахтонй

З Е Б  ба маънии гурги дарранда; 
ва ба чои тахтонй хамза (яъне 
зеъб ‘-r*5 i)* низ омада (аз «М унта
хаб» ва «К анз»),

З И Е Б  v 1;4 ба маънии гургон; ин 
цамъи  зеб аст, ки ба маънии гург 
бошад (аз «К анз»),

ЗИЕНИТУС номи мараз, ки
навъе аз салисулбавл аст; чун зиё- 
нитус ба забони юнонй дулобро низ 
гуянд ва сохиби ин мараз об бор- 
бор менушад ва бавл низ бор-бор 
мекунад, лихозо ба ин исм мусам-
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мо гашт (аз «Бурхон» ва «Бахр 'ул- 
чавохир»); ва дар «Худуд-ул-амроз» 
навишта, ки лафз заёбинитус аст 
(ба фатхи золи муъчама ва тахто
нй ба алифи кашида ва касри бои 
м уваххада ва касри нун ва сукуни 
тахтонй ва замми той мухмала ва 
сукуни сини м ухм ала); муаллиф 
гуяд , ки бар йн такдир агар нунро 
барои тахфиф хазф кунанд ва бои 
муваххадаро саломат доранд, чу
нонки машхур аст (яъне зиёбитус)* 
хам дуруст бошад.

ЗАЙЛ | »  доман (аз «К анз»),
ЗИБОЛ J 4  сохиби шон ва сохиби 

иззат -аст; ва ба маънии сохиби бо
зу  хато, чаро ки бол ба маънии 
бозу форсист. Ба лафзи зй, ки ара
бй бошад мураккаб кардан бе му- 
ховара ва бар зи\уш киёс набояд 
кард, зеро ки зихуш дар кутуби 
булаго дида нашуда.

ЗИСАЛАМ d*  номи маком; ва 
салам (ба фатхатайн) дарахтест 
хордор.

Б О Б И  Р О И

Фасли рои мухмала маъа алиф

РО Ь ин харфи аломати мафъул 
аст; ва гохе ба маънии барои ояд, 
чунонки: худоро ,  яъне барои худо; 
ва гохе бадали изофат ояд, чунон
ки мисраъ:

Касонро нашуд новак андар харир...

яъне новаки он касон; ва гохе ифо- 
даи маънии аз сабабия кунад, чу
нонки: ца зор о ,  яъне ба сабаби ка- 
зо; ва гохе зоид бошад, Амир Хус
рав гуяд , байт:

Гарчи тани ман зи пай сузрост, 
Захмати ту аз пай ин рузрост.

Мисоли дигар, шеър:

Хар он мисол, ки тавкеъи ту барон набувад, 
Замона тай накунад чуз барои

д'.анноро.

Ва ин харф ба чими арабй бадал 
шавад ва ба шини муъчама ва ба 
гайни муъчама, чун канор  ва ка- 
h o f , ба маънии канораи дарьё ва

ЗИЛКАЪДА маънии лафзй
сохиби нишастан; ва чун ин мох аз 
чумлаи шухури харом аст, ки дар 
онхо мухораба харом буда, пас 
араб дар ин мох аз мухораба ва 
мукотала куъуд  мекарданд, ай боз 
менишастанд.

ЗИХИЧНА ***{> хичча (билкаср ва 
ташдиди чим) ба маънии як бор хач 
кардан; ва киёс он аст, кн билфатх 
(яъне хачча)* бошад, на билкаср, 
чаро ки вазни фаъла (билфатх) ба
рои маррат ояд ва фиъла (билкаср) 
барои холати вукуъ  ояд. Пас чун 
дар ин мох як  бор хач карда ме
шавад, лихозо зилхичча гуянд. Е 
он ки хичч (билкаср ва ташдиди 
чим) ба маънии сол хам омада аст. 
Чун ин мох мунтахои сол бошад ва 
сол бар ин комил мегардад, гуё ки 
ин мох сохиби сол аст. Ба хамин 
Чихат зилхичча мегуфта бошанд.

ЗЙ d*  ба маънии худованд ва со
хиб.

М У Х М А Л А

нахр; ва ба кофи форсй, чун римоз  
ва гим оз  (ба ёи маъруф ва зои 
муъчама) навъе аз чомаи нафис; 
ва ба лом, чун чанор  ва чанол  ва 
ин бисьёр аст; ва ба нун, чун ла- 
танбор  ва латанбон  ва устувор  ва 
у ст увон ; ва ба вов, чун бармар  ва 
барму  ба маънии интизор; ва ба 
хо, чун адебар ва хувба  ба маънии 
шонаи одам; ва дар охири калима 
барои нисбат ояд, чун лацар  (ба 
фатхатайн) ба маънии шаробхона, 
зеро ки лах ба маънии шароб аст; 
ва дар охир зоид низ ояд, чун 
шино  ва шинор  ба маънии шино- 
варй.

РОНО Wj  лакаби рочаи Чайпур; ва 
дар «Чароги хидоят». навишта, ки 
Роно (ба нун) лафзи хиндист, яъне 
роча умуман ва лакаби рочахои 
Удайпур, кн мулкест мобайни Мо- 
лух ва Ачмер ва Гучарот.

РУАСО I-oj ба маънии сардорон; ин 
цамъи  раис аст, чунончи шурафо 
чамъи  шариф.

РОКИБ сувор.
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РОСИБ v " b  тахнишин ва дурдиша- 
ванда.

РАЪСУ ЗАНАБ J  <гЬ он чи дар
осмон аз такотуъи минтакаи фала
ки чавзахар ва моили сурати мори 
бузург ба хам расад як  тарафашро 
Раъс гуянд ва тарафи дигарро За- 
наб; ва инро тиннини фалак низ 
гуянд (мустафод аз «М унтахаб» ва 
«Бурхон»); ва сохиби «Комус» гу 
яд, ки тиннини сифедест дар осмон, 
ки танааш дар шаш бурч аст ва 
думаш дар бурчи хафтум ва сайр 
мекунад чун кавокиби сайёра.

РОХ.ИБ порсо ва обиди тарсо- 
ён; ва баъзе навишта, ки рохибон 
аксар дар камар ё дар даст занчи
ре доранд (аз «М унтахаб» в а  F a f l-  
ра).

РОСТ ба маънии сидк ва ду-
руст; ва номи макомест аз дувоз- 
дах  макоми мусикй (аз «Кашф»); 
ва баъзе навиштаанд, ки вакти он 
баъд аз тулуъ  то чошт аст ва баъ
зе гуфтаанд, ки ба хиндй сирираг 
гуянд.

РОФАТ//РАЪФАТ o i l j  мехрубонй.
РОВАТ лафзи хиндист, ба маъ

нии баходур ва мехтар (аз «Ш ар
хи Кирон-ус-саъдайн»),

РОЯТ o » l j  алами лашкар (аз «М ун
тахаб») .

POET аламхо ва нишонахои
лашкар (аз «М унтахаб»),

РОХАТ о - Ь  ором ва осоиш; ва ба 
маънии кафи даст (аз «М унтахаб» 
ва «Кашф» ва «Латоиф»),

РОСИЁТ цамъи, росият, ки ба
маънии кухи устувор аст (аз «Л а 
тоиф»),

РОЗИЁНАЧ g jk jb  муарраби  розне
на, ки онро бодиён низ гуянд.

РОЧЕХ, афзун ва голиб ва фо- 
ик ва бехтар; ва паллаи тарозу, ки 
аз гиронй ба вакти санчидан зер 
монад ва марчух паллаи боло.

РОБЕХ, суддихаида ва нафъ-
бахш.

РОХ с.1-» щод шудан ва шодмонй; ва 
ба маънии шароб ва кафхои даст; 
ва ба ин маънй цамъи. рохат аст, 
ки ба маънии кафи даст бошад (аз

«М унтахаб» ва «Латоиф» ва 
«Каш ф»); ва ба маънии рох ва ба 
маънии карор гирифтан низ омада.

РОХИ РУХ номи лахнест аз
се лахни борбадй (аз «Сироч»).

РОМЕХ с-Ь  найзадор ва найзазан; 
ва Симоки Ромех ситораест, ки наз
дики у  ситораи дигар аст, ки онро 
Найзаи Симок гуянд; ва Симоки 
дигар низ аст, ки наздики худ си
тораи дигар надорад ва онро Си
моки Аъзал гуянд, яъне бесилох 
(аз «М унтахаб»),

РОС ИХ c - l j  устувор ва барчо (аз 
«М унтахаб»),

РОД сахи ва баходур (аз «Р а 
шидй» ва «Сироч» ва «Бурхон»); 
ва ба ташдиди дол (яъне родд)* 
дар арабй ба маънии радкунанда.

РОИД <aJIj  он ки уро барои обу алаф 
фиристанд; ва ба маънии дастос 
(аз «М унтахаб»),

РОВАНД o ijb  давое наботист зард- 
ранги мубаррид билараз, ки ба ис
хол гармии чигар фуру нишонад ва 
мукаввии куввати чозибаи чигар 
аст; реванд имолаи  хамин аст (аз 
«Тухфат-ул-муъминин» ва райра).

РОСИД о->Ь м ур о д  а з  муначчим.
РОЪИЮЛИБОД ба маънии

нигахбони бандагон; м урод  а з  под
шох.

РОКИД оби истода, ки чорй ва 
равон набошад (аз шархи «Ни
соб») .

РОХДОР ба маънии хушраф-
тор хатост; ва сахех рохвор аст (ба 
вов); ва рахвор навъе аз рафтор 
аст, ки бисьёр хамвор бувад; ва со
хиби ин рафторро низ рахвор гу 
янд (аз «Сироч»).

РОМИШГАР ба маънии мут-
риб (аз «Бурхон»); ва навиштаанд, 
ки ромиш мухаффафи оромиш аст. 
Чун созу нагма боиси оромиши дил 
мешавад, лихозо дар ин чо мачозан  
итлоки мусаббиб бар сабаб кар
данд (аз «Сироч»).

РОЙ ЧУР номи чоест.
РАЪС ба маънии cap ва болои 

чизе (аз «М унтахаб»),
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РАИС t r i5■> сардор ва мехтари кавм 
(аз «М унтахаб»).

РУЪУС чамъи. раъс, ки ба маъ
нии cap аст; ва гохе ба маънии 
мехтарон ва сардорон ояд.

РОМИШ J - \ j  HaFMa ва суруд.
РОШ J ' l j  туда ва анбори галла; 

авом ба сини мухмала (яъне рос)* 
хонанд (аз «Сурурй» ва «Бурхон» 
ва «Сироч»).

РОК.ИС ракскунанда; ва номи
ситораест, ки дар дахони аждахои 
фалак вокеъ шудааст.

РОИЗ касе ки аспонро риёзат
омузад ва он чобуксувор бошад (аз 
«Сурурй» ва «Кашф»),

РОБИЗ иЦ1-1 ба маънии калъадор; чи 
рабаз (ба фатхатайн) девори гир- 
догирди шахрро гуянд (аз «М ун
тахаб») .

РОТЕЪ p b  ба маънии чаранда (аз 
шархи «Нисоб» ва «М унтахаб»),

РОЕЪ j i l j  боланда ва афзуншаван- 
да ва расонандаи дахле, ки аз 
кишт хосил шавад.

РОДЕЪ боз истодакунанда аз
чизе (аз «М унтахаб»),

РОФЕЪ j i l j  бардоранда; ва харакати 
пешдиханда калимаро; ва додхох 
ва кисса ва холи худ пеши хоким 
баранда (аз «М унтахаб»),

РОКЕЪ ^ ^ 'п ай ван ддузан да  бар чо
ма ва Faflpa.

POF j j j  сахрои домани кух  ва MapF- 
зор (аз «Бурхон» ва «М адор» ва 
«Сироч» ва «Кашф» ва «Раш идй»),

POBHF ба маънии фиребй ва
хилагар; аз paeF (билфатх; аз 
«М унтахаб»),

РАЪУФ <А5j  ба маънии мехрубон.
РОФ басбоса (аз «Б урхон»); ба 

маънии човитрй; ва дар «Нисоб» 
ба ин маънй роб оварда; ва дар 
«Сироч-ул-лугот» ба маънии чабу- 
тара.39

РОФИФ ба маънии дурахшанда 
(аз «М унтахаб» ва «С урох»),

РОТИК (>'lj ба маънии бастакунан- 
д а ; исми фоил аз ратк, ки ба маъ
нии бастан аст (аз «М унтахаб»),

РОВАК полунаи шароб, яъне
чома ва Faflpa, ки ба он шаробро 
соф кунанд (аз «С урох»); ва дар 
«М уайид» навишта, ки ба маънии 
шароб низ омада; ва дар «Рисолаи 
муарработ» оварда, ки ровак муар
раби  ровак аст; ва Ибни \оч на
вишта, ки ровук (o j j I j )  бар вазни 
форук аст, ба маънии полунаи ша
роб, на ровак (ба фатхи вов), там- 
ма каломуху. Хак ин аст, ки ровак 
(ба фатхи вов) мухаффафи ровук 
аст, ки вови сониро хазф карда, во
ви аввалро фатх додаанд, зеро ки 
дар каломи араб фоул (ба замми 
айн) наёмадааст. Ба хар такдир дар 
истеъмоли форсиён ровак ба маъ
нии шароб мацоз  бошад, ба итло
ки с а б а б  бар мусаббиб.

РОИК lVIj  оби чори ва соф; ва хар 
чи софу латиф бошад.

РОЧИЛ J * Ь пиёда (аз «М унтахаб»),
РАЪСУЛМОЛ сармояи тичо-

рат (аз «М унтахаб»),
РОМ i*Ij  мутеъ ва улфатгирифта ва 

фармонбардор; ва номи рузи бисту 
якум аз хар мохи шамсй; ва як 
навъ дарахт аст (аз «М уайид» ва 
«Кашф» ва «Бурбон» ва «Сироч»),

РОЙЗАН м ур о д  а з  окил ва до-
но; ва ба маънии вазир.

РОЙ ГОН ба маънии муфт ва
беиваз; ва чизе ки дар рох ёфта 
шавад (аз «Бурхон»); ва навишта
анд, ки ройгон дар асл ро*гон буд, 
ба маънии лоики рох; ва дар «Си- 
роч-ул-лугот» навишта, ки ройгон 
чизе ки дар ро\ ёбанд бе машак- 
кат ; дар асл рох,гон буд, хоро ба 
хамзаи мулайяна бадал карданд 
ройгон шуд.

РАЪЮЛЪАЙН дидан ба
чашм.

РОМИН номи ошики Виса; ва
низ номи чангй, ки чанг хуб мена- 
вохт; ва кила номи возеъи чанг 
аст; ва баъзе навишта, ки номи за 
ни чангнавоз (аз «Латоиф»),

РОНИН шалвор (аз «Бурхон»
ва «М уайид»),

РОСАН сг-1-’ гиёхи давоист, ки буи 
нохуш дорад (аз «Бурхон»),

РОЗИ ЗАМИН Sb сабза ва гул 
хо (аз «М уайнд»),
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РОХ, ПЕШ ГУЗОШТАН »lj
рахнумой кардан (аз «М устала
хот»),

РОХИ КУХ РАФТАН J i i j  b\j 
амали лаввотат кардан (аз «М уста
лахот»).

РОИХА мутлак бу, магар ба
маънии буи хуш мустаъмал (аз 
«Латоиф»),

РОБИТА сахех аст; ва ба бои
мавкуф (яъне робта)* хондан хато; 
он чи ба он чизеро ба чизе бан
данд (аз «М унтахаб»); лихозо ба 
маънии алока мустаъмал аст.

РОБИЯ ба маънии замини ба
ланд (аз «М унтахаб»),

РОСТА бар вазни хоста; сафи
дуконхои бозор (аз «Бурхон»).

РОХИЛА ■‘W j сутури боркаш ва шу
тури суворй ва маркаб, хох нар 
бошад, хох мода; ва то дар охир 
барои муболага аст (аз «Сурох» ва 
«М унтахаб» ва «Латоиф» ва Faiipa),

РОХ *Ь ба маънии xvui (аз «Чахон
гирй»); ва д ар . баъзе фарханг ба 
маънии пардаи суруд; ва ба маъ
нии интизор; ва ба маънии карат 
ва бор, чунонки сад рах ба маъ
нии сад бор.

РОСТМАЗА »> ширинмзза.
РОВИЯ Ч->Ь шутури обкаш ва зарфн 

об аз чарм (аз «Латоиф »),
РОБЕЪА *".!-> чизи чахорум; ва номи

зани зохида, ки у  падари худро 
духтари чахорум буд дар Басра.

РОСТХОНА «Я»- ба маънии к а 
се ки росту дуруст бошад (аз 
«М усталахот»),

РОХИ БУР ИДА рохе ки ба
сабаби рахзании куттоъуттарик 
гайри маслук бошад (аз «М устала
хот») .

РОТИБА Ij  ба маънии собит ва 
ба як чо истода ва кароргирифта; 
муш так аз рутуб (ба замматайн) 
ба маънии собит ва сокин шудан.

РОДЯ t p l j  саховат ва чавонмардй ва 
хикмат ва шачоат (аз «Латоиф»),

РОФИЗЙ мансуб ба рофиза; ва
рофиза гурухе аз лашкаре, ки сар- 
дори худро бигузоранд; ва фиркае

аз шиъа, ки Зайд ибни Алй ибни 
Хусайнро байъат" карданд, баъд аз 
он гуфтанд, ки аз шайхайн табарро 
кун, то бо ту хамрохй кунем. Зайд 
инкор нумуд ва гуфт, ки: «чи гуна 
табарро кунам аз эшон, ки вазир 
ва муовини чадди ман буданд». 
Пас эшон уро рафз карданд, яъне 
гузоштанд, то он ки Хаччоч уро 
шахид кард (аз «М унтахаб»),

РОМЙ тиру сангандозанда ва
тухматкунанда (аз «М унтахаб» ва 
«Латоиф»),

РОЪЙ <_5*lj  нигахбон ва волй ва хо- 
ким ва шубон, яъне чаронандаи ча- 
хорпоён (аз «М унтахаб» ва шархи 
«Нисоб» ва «Хиёбон»),

РОЧЙ умедвор (аз «М унтахаб» 
ва «Латоиф»),

РОВЙ cfjb  ривояткунанда ва сероб- 
ш аванда; ва ба маънии касе ки ка- 
сидаи шоирро^ба алхон ва хушово- 
зй пеши м улук хонад (аз «М унта
хаб» ва «Шархи Хоконй»),

РОКЙ <у>Ь афсунгар ва азиматхон; 
ва касе ки бар маризон афсун ва 
дуъо бидамад (аз «М унтахаб» ва 
гайри он); ва ба маънии болора- 
ванда низ омадааст,

РОХУВЙ <Jj*b номи макомест аз ду- 
воздах макоми мусикй (аз «Б ур
хон»); ва баъзз навишта, ки вактя 
он баъд аз тулуъ  аст; ва баъзе на
виштаанд, ки вакташ аз субх то 
тулуъ ; ва ба хиндй онро лалит но
манд.

РОЙ//РАЪЙ j l j  ба маънии акл ва 
фикр; ва ба маънии рочаи Хинд 
низ омада; ба маънии аввал ва 
дуввум  арабист ва ба маънии сев
вум хиндист.

РОМИШЙ мутриб (аз «Бур
хон» ва Faflpa).

РОЗЙ i f j b  мансуб ба Рай (ба зиё-* 
дата ёи муъчама); ва Рай номи 
шахрест.

РОЪАНОГУЙ киноя  а з  муно
фик; ва маънии роъано ин аст, ки: 
«муроот кун моро». Сахоба ин маъ- 
ниро касд карда ба хазрати расул 
саллаллоху алайхи ва олихи ва 
саллама хитоб мекарданд. Ва яхуд  
андак тагйир дода роъино мехон- 
данд, яъне шубони мо. Х ак таоло
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сахобаро манъ кард, ки калимаи 
роъано бори дигар хитоб ба он хаз
рат накунанд, балки анзарно бигу- 
янд (аз «М унтахаб»). Зохиран он 
яхуд  мунофик бошанд ва калимаи 
роъано-ро ба лахчае мегуфта бо
шанд, ки муъминонро роъино маф- 
хум мешуд. Ва роъаногуй хамон 
роъано аст, ки дар тахти лафзи он 
роъино муталаффиз ва мурод бо
шад.

РОХ.И ХУСРАВО НЙ  »Ь но
ми навоест аз мусикй, аз таснифо- 
ти Борбад (аз «Бурхон»),

РОХ.ИБИ АСАЛЙ зохиди
яхудон, ки порчае зард ба чихати 
аломат доранд; чи асалй порчаи 
зардро гуянд, яхудон барои имтиёз 
бар души чомаи худ дузанд (аз 
«Б урхон»); ва аз «М унтахаб» чу
нин дарёфт шуд, ки маънии лафзии 
рохиби асалй он аст, ки рохиб ху- 
шоянда ва макбули халк, чи маъ
нии асал хушоянда сохтани хак  та 
олост касеро ба суи халк.

РОШ Й ришватдиханда.

Фасли рои мухмала маъа 
бои муваххада

РИБО b j зиёда шудан ва нашъуну- 
мо кардан ва зиёда гирифтан дар 
вом ва байъ (аз «М унтахаб»),

РА Б И Б  - писаре ки онро зан аз 
шавхари собик оварда бошад. Пас 
он кудак  ин шавхари холро рабиб 
бошад.

Р А Б (Б )  V’-' худованд ва парвардгор 
ва ба салох оранда; ва биззам ва 
ташдид (яъне рубб)* оби ангур ва 
анор ва себ ва Faflpa, ки пазанд то 
гализ ш авад; ва биззам ба ташдид 
ва фатхи бо (яъне рубба)* ба маъ
нии бисьёр ва ба маънии андак (аз 
«М унтахаб» ва «Латоиф»),

РАБО Б v 4 j  номи сози маъруф; ва 
абри сифед; ва номи зане чамила, 
ки маъшуки Раъд ном ошик буд; 
ва мавзеъест ба М акка; ва кухе 
дар" Мадина (аз «М унтахаб» ва 
«С урох»); ва баъзе навишта, ки ра
боб ба маънии абр забони сурё- 
нист; ва дар «Рашидй» ва «М уай
ид» ва «Сурурй» ва «Кашф» бч 
маънии номи сози маъруф ба фат-

Хи аввал аст; ва дар «Бурхон» на
вишта, ки рубоб (ба замми аввал) 
номи соз, ки он танбурмонанде бу
вад бузургшикам ва кутохдаста ва 
бар руи он ба чои тахта пусти оху 
бошад. Ва дар «Рисолаи муарра
бот» мастур аст, ки рабоб м уарра 
би  равода аст. Ва маънии равода 
овози хазиндоранда аст, чи равод 
ба маънии овози хазин аст ва хо 
барои нисбат. Ва дар «Сироч» на
вишта, ки рабоб (ба фатх) м уарра 
би  рубоб (ба зам) аст.

РУБОЪАЕТ cjUcUj  чахор дандон, ки 
миёни саноё ва анёб бошад; ва ин 
чамъи рабоъия аст, ки (ба фатхи 
аввал) бар вазни самония бошад 
(аз «М унтахаб»),

РАБОХ, zM-> номи руломи он хазрат 
саллаллоху алайхи ва олихи ва 
саллама (аз шархи «Нисоб»),

РИБХ, t v  нафъ ва суд, ки дар тичо- 
рат хосил мешавад (аз шархи «Ни
соб»).

РАБЪИ ШАДДОД e v  м урод  аз  
боги Ирам.

РАБЕЪУЛОХАР сахех аст,
на рабеъуссонй, ки дар истеъмоли 
ом аст, чаро ки истеъмоли араб 
бештар рабеъулохар аст. Ва баъзе 
гуянд, ки итлоки лафзи сонй он чо 
кунанд, ки барои он солис низ бо
шад. Чун ба вакти тасмияи шухур 
ин мох дар охири фасли рабеъ во
кеъ шуда буд, лихозо ба ин исм 
мусаммо гашт (аз «Рисолаи илми 
нучум», ки бисьёр муътабар буд, 
навишта ш уд).

РАБАЗ ( j" j  девори шахрпанох; ва ба 
маънии гирдогирди калъа; ва ба 
маънии зан; ва ба маънии ахли хо
на аз зану модар ва хохар; ва ба 
ин маънй биззам ва ба замматайн 
(яъне рубз ва рубуз)* низ омада 
(аз «М унтахаб» ва шархи «Нисоб» 
ва «Сурох» ва «Латоиф »).

РАБОТ LIjj  мусофирхона; ва ба каср 
(яъне рибот)* чизе ки ба он сахт 
банданд чизеро (аз «Латоиф»),

РАББУННАВЪ V-1 фиришта, ки 
'х ак  таоло барои парвариш ва хи- 
фозати хар навъ аз анвоъи наботот 
ва хайвонот ва чамодот мукаррар 
фармуда, чунонки барои парвари- 
ши хар навъ фириштаи алохида 
аст.
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РУБЪ чах,орум хиссаи чизе; ва 
олатест муначчимонро аз кабили 
устурлоб, ки бад-он иртифоъи оф
тоб ва соатхо ва амалхои дигар 
маълум кунанд ва онро рубъи му- 
чайяб низ гуянд (ба замми мим ва 
фатхи чим ва ташдиди ё ); ва бил
каср (яъне рибъ)* таб, ки дуруз- 
дармиён гузошта ояд, ки аз рузй 
навбат то рузй навбати дигар ча
хор руз бошад; ва билфатх (яъне 
рабъ)* сарой ва хона ва махалла 
ва манзил (аз «М унтахаб» ва 
«Бахр-ул-чавохир» ва шархи «Ни
соб») .

РАБЕЪ ctv мавсими бахор; ва он 
дар Хинд чайт ва байсакх аст ва 
дар дигар вилоёт байсакх ва четх; 
ва номи марде сахй, ки уро Рабеъ 
ибни Фазл гуянд.

РАБЕЪУЛАВВАЛ Jj^I j i v  чун ба
вакти тасмияи шухур ин мох дар 
ибтидои фасли рабеъ вокеъ шуда 
буд, лихозо ба ин исм мусаммо 
гашт (аз «Рисолаи нучум», ки бись
ёр муътабар буд, навишта ш уд).

РУБУДАН ба зур ва суръат
чизеро аз ludxce бурдан (аз 
«Кашф» ва «Сурурй»),

РУБЪИ МАСКУН рубъи за 
мин, ки сукунат кардаш удаи инсон 
аст; ва м урод  а з  рубъи маскун 
хафт иклим бошад, чаро ки хафт 
иклим монанди хафт бисоти мутав- 
вала аз машрик то магриб дар 
рубъи маскун вокеъанд баробари 
якдигар. Бидон ки замин курави- 
шакл аст ба сурати гуй, ки давраи 
он хашт хазор фарсанг аст, ки бис
ту чахор хазор курух бошад. Ба ин 
хисоб тули рубъи маскун дувоздах 
хазор курух аст ва арзи миёнаи он 
шаш хазор курух. Хукамо кураи 
заминро сесаду шаст бахш кисмат 
кардаанд. Хар бахшро дарача но
манд ва хар дарачаро шасту хафт 
курух пау кам мебошад. Чун замин 
куравишакл аст, яксаду хаштод д а 
рача тахт ва яксаду хаштод дара
ча фавк. Аз чумлаи яксаду хаш
тод дарачаи фавк навад дарачаи 
чанубй зери дарьёи мухит аст ва 
навад дарачаи шимолй, ки хушк 
аст, онро рубъи маскун номанд. Аз 
чумлаи навад дарачаи рубъи мас
кун ей дарача аз самти Кутби Ши
молй хорич нумуда, чаро ки тамо

ми куххои барф аст, дар он чо чон- 
варе камтар зияд. Пас шаст дара- 
чае, ки боки монд махалли ободо- 
нист. Ва назди баъзе арзи маъму- 
раи олам аз хатти истиво то пан- 
чоху ним дарача аст ва назди баъ
зе шасту шаш дарача. Ва тули 
маъмураи олам аз чазоири холидот 
то сохили бахри мухити шаркй як 
саду хафтод дарача. Ва масохати 
тамоми кураи замин шаш куруру 
дах лакху навад хазору нухеаду 
хашт курух аст. Ва масохати маъ
мураи рубъи маскун ба кавли ак- 
саре аз сикот як куруру чихил лак
ху си хазору дусаду бист курух 
аст.

РАБВ j ' j  кутахдамй (аз «Х удуд-ул- 
амроз»),

РИБКА *ij.j  халкаи расан (аз «С у
рох» ва «М унтахаб» ва «Кашф»).

РАБИБА духтаре ки онро зан
аз шавхари собик хамрох оварда 
бошад (аз шурухи «Нисоб»),

РАБВА >y.j замини баланд (аз 
шархи «Нисоб» ва «М унтахаб»); 
ва дар «Латоиф» ба'харакоти сало- 
са (яъне рабва, рибва, рубва)* ба 
маънии пушта ва чои баланд; ва 
м урод  а з  замини Байтулмукаддас, 
ба чихати он ки баландтарини за- 
минхост. Гуянд ки замини Байтул
м укаддас аз замини Хинд чахор 
фарсах баландтар аст.

РАПЗА ба маънии хуш ва хурд 
(аз «Латоиф»).

РАБОЪЙ шутури хафтсола ва
гову аспу гуспанди чахорсола; ва 
шутури хафтсоларо рабоъй аз он 
гуянд, ки ба ^афтумсолаги чахор 
даидон мешавад; ва ба замми аввал 
(яъне рубоъй)* дар истилохи шуа- 
рои Ачам чахор миероъ, ки мис- 
роъи чахорум ба аввал ва сони 
хамкофия бошад ва дар миероъи 
севвум лозим нест, ки_хамон кофия 
бошад. Ва ин рубоъй дар бахри 
хазачи ахраб ва ахрами мусамман 
ояд. Вазнаш хоси ин аст: «ло хав- 
ла ва ло куввата илло биллох». Ва 
агар бар ин вазн набошад, онро 
китъа гуянд, рубоъй нагуянд (аз 
«Сурурй» ва шархи «Нисоб»); ва 
дар «М унтахаб» навишта, ки ра
боъй (ба фатхи аввал) аспу гови 
чахорсола, ки по дар соли панчум 
нихода бошад ва гуспанди сесола,
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к и  по дар чахорум нихода бошад 
ва шутури шашсола, ки по дар 
хафтум нихода бошад.

Фасли рои мухмала маъа 
той фавконй

РАТАБ v ' J  фурчай миёни вусто ва 
саббоба (аз «С урох»).

РИ ТО Ч £«■> дарвозаи бузург, ки д а 
ри хурд миёни у бошад; ва ба маъ
нии банди дар ва шутурони логар 
(аз «Латоиф»).

РАТК, $■> бастан (аз «М унтахаб»),
РАТК.У Ф А ТК  6 й  3 о ‘ -> ба маънии 

бастану кушодан (аз «Сурох» ва 
«Бахр-ул-чавохир»).

РАТМ  риштае, ки ба чихати ёд- 
дошт ба ангушт банданд ва онро 
ба форсй ёдовар гуянд (аз «Лато
иф»),

Фасли рои мухмала маъа 
сои мусалласа

РА С (С ) ба маънии кухна (аз
«М унтахаб»); ва дар «Латоиф» ба 
маънии бадхолй низ оварда.

Фасли рои мухмала маъа 
чими арабй

РАЧО  »V-» ба маъЬии умед ва умед 
доштан; ва ба маънии тарсидан 
низ омада; ва ба гайри хамза чо- 
ниб ва канораи чизе, мисли кано
раи осмон ва канораи чох; ва ба 
касри аввал (яъне ричо)* чунонки 
машхур шуда, хатост (аз шурухи 
«Нисоб» ва «Сурох» ва «Латоиф» 
ва «М унтахаб» ва «К ан з»).

РА Ч А Б  ^ j  маъхуз аз тарчиб, ки ба 
маънии таъзим аст. Чун ин мохро 
араб шахруллох гуфтандй ва таъ 
зим кардандй, лихозо ба ин исм 
мусаммо шуда. Аз пайгамбар сал- 
лаллоху алайхи ва олихи ва сал
лама низ ривоят аст, ки рачаб чу- 
ест дар (шхишт ширини аз барф са- 
федтар. \ар  кй дар ин мох руза 
дорад, аз он чуяш об диханд. Аз 
ин сабаб мохи мазкурро рачаб ном 
карданд (аз «Рисолаи нучум», ки 
камоли муътабар буд).

РУЧУЛ А Т  ва РУ Ч У Л И И Я Т  j
марди ва мард будан (аз 

«Сурох» ва «М унтахаб»),
РА ЧЪА Т  ба маънии бозгашт ва 

бозгаштани мард ба суи зани му- 
таллака; ва бозгаштани кавкаби 
сайёра сивои мехру мох аз сайри 
табиии худ, ки аз магриб ба суи 
машрик аст (аз «М унтахаб» ва 
«С урох»); ва дар «Латоиф» биззам 
(яъне ручъат)*.

р и ч з  j'TJ ба маънии палидй ва азоб 
ва ширк; ва ба фатхатайн (яъне 
рачаз)* номи бахре аз нуздах бу- 
хури шеър, ки вазнаш шаш бор 
мустафъилун аст ва хашт бор низ; 
ва ба маънии ашъоре, ки арабон 
дар маъракахо ва чангхо дар м а
коми муфохарат аз мардонагй ва 
шарофатн кавми худ мехонанд; ва 
навиштаанд, ки рачаз (ба фатха
тайн) дар лугат ба маънии изтироб 
ва суръат аст; ва низ навиштаанд, 
ки рачаз номи бемории шутур аст, 
ки шутур дар рафтан меларзад ва 
чун харакат кунад, боз сокин ша
вад. Чун дар аввали аркони бахри 
рачаз ду сабаби хафиф аст, аз ин- 
чихат баъди харакате сукуне вокеъ 
аст. Бад-ин муносибат ин бахрро 
рачаз ном кардааст (чанд маонии 
аввал аз «М унтахаб» ва «Сурурй» 
ва «Кашф» ва бокй аз «Арузи Сай- 
фй» ва гайра).

РИ ЧС  I палидй ва укубати гунох 
(аз «М унтахаб»),

Р А Ч ЕЪ  хар чи рад карда ша
вад ва саргини одами ва сутур ва 
нушхор ва шутури логар (аз «М ун
тахаб »),

РА Ч Ф  зилзила ва сахт чунбида- 
ни замин ва чуз он (аз «М унтахаб» 
ва «Латоиф »). «

РИ ЧЛ  J t j  ба маънии по; ва ба фат
хатайн (яъне рачал)* пиёда шудан; 
ва ба фатх!и ро ва замми чим (яъне 
рачул)* марде ки ба хадди булуг 
расида бошад; ва ба фатхи ро ва 
ба касри чим (яъне рачил)* муи 
фурухишта, хилофи чаъд (аз «М ун
тахаб »),

РИ ЧО Л  Jl»--’ ба маънии мардон; 
цамъи  рачул (аз «М унтахаб»),

РАЧМ  санр задан ва сангсор
кардан ва нафрин ва ба гумони су-



хан гуфтан даромадан ва душном 
додан (аз «М унтахаб»).

РАЧ.УМ c s t j  ронанда; ва ба зам
матайн (яъне ручум)* ситорахо, ки 
ба он ронда шаванд шаётин (аз 
«М унтахаб» ва «Латоиф»),

РАЧ.ИМ (~»-> сангсор кардаш уда ва 
рондашуда (аз «М унтахаб»).

РА НМ И ШАЕТИН f f J  ронда-
ни шаётин; ва он навъе аз ситора 
бошад шуъламонанд, ки малоик ба 
дафъи шаётин аз осмон меандо- 
занд; ва назди хукамо бухороти 
буракист, ки ба кураи норй муш- 
таъил мешавад.

РУНХОН чарбидани тарозу ва
монанди он ба як  тараф ва афзун 
омадан (аз «М унтахаб»); ва ба 
маънии зиёдати ва фавкият низ 
мустаъмал мешавад.

РАЧЛА тараи хурфа (аз «М ун
тахаб» ва «Бурхон»),

РАЧФА ларзаи замин ва чуз он 
(аз «М унтахаб»),

РАЧЪАТУЛКАХ,К,АРО ба
чониби пошнаи худ рафтан, чунон
ки ру ба суи магриб карда ба т а 
рафи машрик рафтан; чи кахдаро 
бар вазни фаълало ва кахкара бар 
вазни залзала масдар аст, ба маъ
нии паси пой рафтан (аз «Сурох» 
ва «М ачмаъ-ул-бихор»).

Фасли рои мухмала маъа 
хои мухмала

PAX.0 осиё.
РУХ.АМО 1»>j цамъи  рахим.
РАХО санги осиё; ва хар ду

сангро рахаён гуянд (ба фатхн ав 
вал ва сонй; аз «Сурох»).

РЕХ.ЛАТ куч кардан (аз «М ун
тахаб» ва «С урох»).

РАХ.РОХ, z) j* j  фарох (аз «М унта
хаб»),

РАХ.ИЗ хар чиз, ки шуста бо
шад (аз «М унтахаб»),

РАХ.ИК, шароби холис ва соф
(аз «Сурурй» ва «М унтахаб»),

РАХ.Л i>-> маскан ва манзил ва рахт 
ва асбоб ва полони шутур ва куч

кардан (аз «Сурох» ва «М унта
хаб »); ва дар «Комус» ба маънии 
маркаби шутур навиштааст; ва ма
чо зан  ба маънии ду тахтаи чубин, 
ки Куръони мачидро дар он ни
ханд дар хангоми тиловат мустаъ
мал.

РИХ.ОЛ JI»-j  чамъи  рахл, ки ба маъ
нии куч кардан ва полони шутур 
аст.

РАХ.ИЛ J y j  ба маънии куч (аз 
«М унтахаб» ва «С урох»).

РАХ,ИМ чои кудак  дар шикам, 
онро захдон гуянд; ва ба маънии 
каробат, ки дар рахим шарик бо
шад; ва ба фатхи аввал ва сукуни 
сонй (яъне рах,м)* бахшудан (аз 
«М уигахаб» ва «М уайид» ва «М а
дор» ва «Кашф»),

РАХМ ОН муштак, аз рахмат,
сигаи сифати мушаббах, маънии он 
бахшоянда; ва итлоки ин лафз ба 
чуз зоти хак таоло бар дигаре ра- 
во нест, ба хилофи ра\им, зеро ки 
х ак  таоло амр кардааст: «кул  удъ- 
уллоха ав удъуррахмона». Пас аз 
ин чо собит шуд, ки рахмои хам 
мисли лафзи аллох, ки исми зот 
аст, ‘хукми хусуснят пайдо карда. 
Ва дар расмулхат бидуни алиф бо
яд навишт, зеро ки Рахмон яке аз 
номхои М усайлиматулказзоб хам 
хает. Ва он кофире буда, ки даъ- 
вон нубувват карда. Пас навиштан

'  ва нанавиштанн алиф ба чихати 
тамйиз ва тафрика бошад. Ва ди
гар он ки дар навиштани алиф ит- 
тибоъи хатти куръонист (аз шу
рухи «Нисоб» ва «Сурох» ва гай
ра).

РА ХБА  замини фарох ва сахни 
масчид ва гайра; ва корвонсарой 
(аз «М унтахаб» ва Faflpa).

Фасли рои мухмала маъа 
хои муъчама

РУХШО мухаффафи  рухшон.
РАХО l» j  нармй ва сустй ва фаро- 

хии айш (аз «М унтахаб» ва 
«Кашф» ва «Сурох» ва «К анз»).

РУХУТ чамъи. рахт.
РАХТ чома ва либос; ва он чи 

бад-он чома ва когаз ва гайра сох-
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та ш авад; ва ба маънии асп; ва ба 
ин маънй дар асл рахш буд, шини 
муъчама ба фавконй бадал кар- 
данд, Низомй гуяд , мисраъ:

Мапечон инони ман аз рохи рахт...

яъне аз рохе, ки маркаби ман ба 
осонй бигзарад (аз «Чавохир-ул-ху- 
руф» ва гайра).

РАХО ВАТ сустй (аз «Сурох»).
РУХСАТ арзонй ва ичозат ва

осонй ва вусъат дар масоъил (аз 
«М унтахаб» ва гайри он).

PAX  i_j рахна ва гаму гусса; ва биз
зам (яъне рух)* рухсора; ва номи 
мургест азим, ки филу каргаданро 
мерубояд ва ба боло мебарад; ва 
ба мушобахати он номи мухраи 
шатранч аст, ки аз дур мухраро 
мезанад (аз «М унтахаб» ва «Раши
ди» ва «Бурхон» ва «М уайид» ва 
«Сироч»); ва дар «Нафоис-ул-фу- 
нун» мастур аст, ки рух чонварест 
монанди шутур ва онро ду  кухон 
бошад ва дандонхои пешини у тез 
бувад ва хеч хайвоне аз у халос 
натавонад ёфт. Пас аз ин маълум 
шуд, ки чахорпоя бошад.

РАХШ  ранги сипеду сурхи дар
хам омехта; ва баъзе гуянд рангест 
миёни сиёху бур. Чун аспи Рустам 
хамин кием ранг дошт, аз ин чихат 
аспи Рустамро рахш гуфтандй. Ва 
мацозан  хар аспр.о рахш гуянд (аз 
«Рашидй» ва «Бурхон»),

РАХИ С ба маънии арзон (аз
«Сурурй» ва шархи «Нисоб»),

РАХАМ  t*-j дустй ва мехрубонй ва 
нармй (аз «М унтахаб»),

РАХИ М  |*?»-> марди нармовоз ва заъ- 
иф; ва киноя  а з  зохид.

РУХО М  ft i j  санги сифед ва нарм 
(аз «М унтахаб» ва «Сурох» ва 
«Кашф»); ва дар «Бурхон» навиш
та, ки аксоми он зарду сурх низ 
бошад; ва дар «Хиёбон» навишта, 
ки санги мармар аст.

РУХШ О Н  тобон ва рушан (аз
«Бурхон» ва «Рашидй» ва «М уай
ид» ва «Кашф»),

РАХИ Д АН  e>^»j нафаси тунд задан 
аз давидан ва бор бардоштан (аз 
«Рашидй» ва «Бурхон»),

РУХ  И КАСЕ БУРД АН  с» л  ^  Ь
кин оя  а з  обруи у рехтан (аз «М ус
талахот»).

РАХТ БАСТАН > сафар кар
дан (аз «Бурхон» ва «Чахор шар
бат») .

РАХТ АФ ГАН Д АН  i i j  муким
шудан (аз «Бурхон»),

Р И Х В  нармй ва суст шудан.
РИ Х ВА  дардест, ки андомро суст 

гардонад (аз шархи «Нисоб»); ва 
дар асл лугат ба маънии нармй ва 
сустист. Ва хуруфи рихва чанде аз 
хуруфи тахаччй, ки ба нармй аз за 
бои бароянд ва он сездах харф аст: 
с о и  мусалласа  ва %о ва хо ва з ол  
ва з о и  муъцаматайн ва син  ва шин  
ва с о д  ва з о д  ва з о и  муъцама  ва 
гайни  муъцама  ва фо  ва %о.

РАХН А сурох ва айб ва фасод.

Фасли рои мухмала маъа 
доли мухмала

РИДО h j  чодире, ки бар душ ги
ранд (аз «М унтахаб»),

РАД ОЪАТ фосид ва забун шу
дан ва табох гаштан (аз «М унта
хаб» ва «С урох»),

Р А Д (Д ) ->j бозгардонидан ва боз- 
гаштан ва бозовардан (аз «М унта
хаб »); ва ба маънии раддаи девор 
ва-ридъ (билкаср ва дар охир хам 
за) ёру дуст (аз «С урох»),

РАД Д У БАДАЛ суханхои
качвокач, ки дар холати бахсу му- 
кобара бар забон оранд.

РАД И Ю Л КАИ М УС  FHsoe,
ки дар у  хилти гайри муътадилул- 
кивом валкайфият пайдо шавад.

РА Д И Ф  Ouij  касе ки бар як  асп па
си сувор нишинад; ва дар «Л ато
иф» навишта паси дигаре суворша- 
ванда; маъхуз аз ридф, ки (бил
каср) ба маънин сурин аст; ва ба 
маънии лафзи мукаррар, ки дар 
охири миероъхо ва абьёт ояд.

РИ Д Ф  ба маънии сурин; ва ба 
маънии дар пайи хам даромадан 
ва паси сувор нишинанда; ва хар
фи иллати сокини мокабли харака
ти мувофик, ки бефосила харфи со-
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кини пеш аз хуруфи равй вокеъ 
мешавад.

РАД И Ф И  САРАТОН c A j-  киноя  
а з  бурчи Асад.

РАДА »4j  ба маънии саф ва катор 
(аз «Латоиф» ва «Чахонгирй»),

РАДИЙ iJ ' j  бар вазни фаъил; зидди 
чаййид; ва ба ташдиди доли м ак
сур (яъне раддй)* хатост (аз «М у- 
зил-ул-аглот»).

Фасли рои мухмала маъа 
золи муъчама

РАЗОЕ Ч'*-> цамъи, разият, ба маъ
нии нокаи фурумонда бар рох (аз 
«Сурох»).

РАЗИЛАТ ва РАЗОЛАТ j  o b i j  
ба маънии нокасй ва фуру- 

моягй (аз «Сурох»),
РАЗИЛ J tb j  нокас ва фурумоя.

РАЗОИЛ J J l i j  нокасихо ва фурумоя- 
гихо; ин цамъи  разилат аст.

РУЗОЛА ■Olij суфли чизе, ки хуло- 
саи он аз у кашида бошанд (аз 
«К ом ус»); ва мацозан  ба маънии 
нокас ва фурумоя; ва ба фатхи ав 
вал (яъне разола)* низ омада. Дар 
ин холат масдар аст, ба маънии 
нокас ва фурумоя шудан (аз «Ко
мус» ва «М унтахаб»); дар ин сурат 
агар ба киёси Зайд адлун масдар 
ба маънии сифат гирифта ба маъ- * 
нии нокас ва фурумоя гуянд, чоиз 
бошад, чунончи дар «М адор» ба 
зам ва дар «Кашф» ба фатх аст; 
ва ризола ( <JI j j  ; ба касри аввал ва 
зои хавваз) чунончи шухрат гириф
та, ба ин маънй дар хеч китоби 
муътабар ёфта нашуда.

РАЗИЛА нокасй ва фурумоягй
ва зани нокас ва фурумоя (аз «С у
рох» ва «М унтахаб»).

Фасли рои мухмала маъа 
зои муъчама

РА ЗО Е Ь1 j j  мусибатхо (аз «М унта
хаб»),

РАЗОНАТ охистагй ва гирон-
борй ва оромидагй (аз «Бахр-ул-ча- 
вохио» ва «С ур ох»); ва дар

«Кашф» ва «М адор» ба маънии ус
туворй.

РАЗМ И ЁЗДАА, РУ Х  Ь  « Jb  f j j
разме будааст, ки ёздах пахлавони 
Эрон ва ёздах пахлавони Турон 
ду-ду  бо хам муориз шуданд, охир 
пахлавонони Эрон зафар ёфтанд 
(аз «Шархи касоиди Хоконй»),

РАЗ j j  дарахти ангур; ва ба маънии 
ангур, ки самари уст; ва амр аз 
разидан, ки ба маънии ранг кардан 
аст, чунонки дар ранги раз аст 
(аз «Сироч» ва «Бурхон»),

РАЗМ  f j j  ба маънии чангу чидол; 
ва ба фатхатайн (яъне разам)* си
гаи мутакаллими мустакбал аз ра
зидан (аз «Сироч» ва «Бурхон»),

РАЗИ ДАН ранг кардан (аз
«Бурхон»).

РАЗИ Н  t f . j j  бар вазни карин; ба 
маънии оромида ва охиста ва ги- 
ронмоя; ва дар форсй ба маънии 
устувор мустаъмал аст (аз «Кашф» 
ва «Бурхон» ва «М уайид» ва «М ун
тахаб» ва «С урох»),

РАЗМ А **jj  пуштвора ва букчаи чо
ма ва рахт (аз «М уайид» ва «Бур.- 
хон»),

РА Ж Д А  “ j j  ба маънии харис ва 
бисьёрхуранда (аз «Бурхон»),

Фасли рои мухмала маъа 
сини мухмала

РУС УБ чизе ки дар тахи обу
шароб ва бавл ва мислухум фуру 
нишинад, онро ба форсй дурд гу 
янд (ба замми дол; аз «М унтахаб» 
ва «Каш ф»); магар сохиби «Кашф» 
ба фатх (яъне расуб)* низ навиш
та.

РИСОЛАТ o JU j пайгом бурдан ва 
пайгамбарй.

РУСТАМИ ЯКДАСТ о - Л .  r - j  номи 
пахлавон аст, сивои Рустами Зол 
ва он якдасти модарзод буд (аз 
«М усталахот»),

РУСУХ c j - j  устуворй ва побарчо бу
дан (аз «М унтахаб» ва «Сурох»).

РАСАД J - j  хисса ва корвони чин- 
си галла (аз «Чароги хидоят»),

РАСАНБОЗ JL. сГ-> бозигар, ки бар 
расан давад.

24 Риёс-ул-лугот.
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«М унтахаб»); ва дар «Бурхон» в 
«Кашф» навишта, ки номи наккош 
ва номи охангар аст; ин кавл хар 
ду  хатост.

РУСТАХЕЗ j киёмат;  ва ба 
маънии таркйбй руйидан вабархос- 
тан (аз «Кашф» ва «М уайид» ва 
«Раш идй»); ва сохиби «Бурхон» ва 
«Чахонгирй» ба фатх (яъне раста- 
хез)* навиштаанд ва маънии тар- 
кибй рахо шудан ва бархостан гуф- 
таанд.

РАСТОХЕЗ ба зиёдати алиф;
ва назди баъзе алиф барои атф аст; 
ва дар «Сироч-ул-лугот» рустохез 
ва рустахез (биззам аст) ба маъ
нии киёмат.

РУСЕ//РУСУР c**j  пайвандгохи бори- 
кии соид бо кафи даст, ба хиндй 
калай гуянд (аз «М унтахаб» ва 
«С урох»).

РУСТАМБАРФ J s j j  аз барф су
рати пахлавон созанд, ки пурхай- 
бат бошад (аз «М усталахот»),

РАСУЛ J j -j  ба маънии фиристода- 
шуда; ва ба маънии пайгамбаре, ки 
сохиби китоб бошад, ба хилофи на- 
бй, ки он аам аст, хох сохиби ки
тоб бошад, хох набошад; ва лафзи 
расул ба маънии косид ва пайк низ 
мустаъмал аст (аз шархи «Нисоб»),

РУСУЛ J - j  чамъи. расул, ки ба маъ
нии косид ва пайгамбар аст.

РАСОИЛ J ; l - j  мактубот ва номахо 
ва хамрохон; ва дар «Латоиф» ба 
маънии хамзабонон.

РАСИЛ хамрох ва пайгомба-
ранда ва фиристода (аз «Латоиф»),

РАСМ (~j  нишон ва ойин ва навиш- 
тан; ва ба маънии дог; ва ба маъ
нии одат (аз «М унтахаб» ва «Л а 
тоиф» ва «Бурхон»); ва дар «Си
роч-ул-лугот» навишта, ки раем 
(билфатх) коида ва конун; ва ин 
лафзи арабист; ва ба мацоз  ба 
маънии вазифа ва мушохара, там- 
ма каломуху; ва ба истилохи ман- 
тик таърифи шайъ ба аразиёт, чу
нонки таърифи инсон ба мошй ва 
зохик ба хилофи хад, ки он таъри
фи шайъ ба зотиёт бошад, чунон
ки таърифи инсон ба хайвони но
тик.

РУСУ'М ( j - j  нукуш ва ойинхо ва 
одатхо.

РАССОМ ft-j  наккош ва мусаввир; 
муш так аз раем, ки ба маънии 
накш кардан аст (аз «Кашф» ва

РАСИДАН маъруф; ва ба маъ
нии пухта шудани мева ва нузч ёф
тан ва ба камол расидан; ва ин ха
ма маонй мацоз  аст (аз «Сироч»).

РУСРА пайвандгохи сари дасту 
пой (аз «М унтахаб» ва «С урох»).

РАСТА ба маънии саф, яъне
чанд чиз, ки пахлуи хам бошанд, 
чунонки дукконхои бозор, ки то 
дур баробар бошанд (аз «Бурхон» 
ва «Рашидй» ва «М адор»); ва дар 
«Сироч» ва «Чароги хидоят» на
вишта, ки раста (билфатх), ба маъ
нии саф ва дуккон; ва ба мацоз  
ба маънии бозор ва рох; ва ба 
маънии рахошуда ва озод; ва биз
зам (яъне руста)* ба маънии руи- 
даш уда; ва ба маънии мухкам низ 
омада; ва билкаср (яъне риста)* 
сигаи исми мафъул аз ресидан, ки 
ахли Хинд катна гуянд.

РИСОЛА •OI-j  масдар аст, ки ба маъ
нии исми мафъул мустаъмал ме
шавад.

РУСТЙ ба маънии рохат ва фа- 
рогат ва неъмат; ва ба маънии риз- 
к у  рузй ва нони халво (аз «Бур
хон» ва «Чахонгирй»),

РАСМЙ ба маънии чокар; ва ба 
маънии харочгузор.

Фасли рои мухмала маъа 
шини муъчама

РИШО ба маънии расан; ва ман- 
зили бисту шашум аз манозили К а
мар; ва он чанд ситораи хурд аст 
мусалсал монанди расан; ва ба 
фатх (яъне рашо)* бачаи оху.

РАШОКАТ o i l i j  некукад шудан (аз 
«М унтахаб» ва «К ан з»),

РАШОДАТ O i l i j  ба рохи рост бу
дан.

РАШХ C -j таровидани об (аз «М ун
тахаб »),

РАШОЕХ e ILij цамъи  рашха; ва ин 
чамъ шоз аст.

РУШД//РАШАД ба рох шудан
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ва рохи рост ёфтан (аз «М унта
хаб» ва «Латоиф»),

РАШИД рохи рост нумоянда ва 
росттадбир; ва номи писари Хоко- 
нй (аз «М унтахаб» ва «Латоиф»),

РАШ ОД *Li.j ба сомон будан ва ба 
рохи рост будан (аз «М унтахаб» 
ва «Сурох»); ва дар «Бахр-ул-ча- 
вохир» ба фатх, ба маънии хардал; 
ва дар «М уайид» ва «М унтахаб» 
ба маънии тухми тараи тезак, ки 
онро холун гуянд.

РИШТАИ УМР j*» ^Lij  риштаи сол- 
гирех (аз «М усталахот»).40

РАШМИЗ j  бар вазни шабдиз; 
кирмест чубхор, ки ба арабй арза 
ва ба хиндй димак гуянд (аз «Бур
хон»),

РАШ J - j  рузй хездахум аз хар мохи 
шамсй; ва навъе аз чомаи абрешу- 
мй; ва ба маънии бозу, ки ба ара
бй азуд ва аз сари ангушт то оринч 
ва масофати хар ду даст, чун аз 
хам боз кунанд; зохиран ба ин 
маънй мухаффафи араш аст; ва ба 
арабй ба фатхи аввал ва ташдиди 
шин (яъне рашш)* Ьа маънии чаки- 
дани об ва ашк ва об задан ва бо
рони андак (аз «Сироч» ва «Бур
хон» ва «Чахонгирй» ва «Латоиф» 
ва «М унтахаб»).41

РАШФ макидан (аз «М унта
хаб») .

РИШТАИ МАРЬЯМ f i j*  мар- 
вист, ки риштаи хазрати Марьям 
чунон борик будй, ки бидуни дуто 
кардан бофта намешуд (аз «Шархи 
Хоконй»),

РИШТА ЗАДАН cvO паймудан 
ба таноб (аз шархе навишта ш уд).

РИШТА ДАРОЗ ДОДАН jl-P « i j  
мухлат ва фурсат додан ва 

танг нагирифтан.

РАШ КИН e^s-ij мансуб ба рашк, 
яъне сохибрашк; ва дар «Сироч-ул- 
лугот» навишта, ки ин мураккаб 
аст аз рашк ва калимаи кин. Чун 
ду  коф ба хам омаданд, якеро хазф 
карданд. Аглаб, ки кофи тозй хазф 
карда бошанд ба хилофи чиркин, 
ки кофи дуввум ро, ки форсй буд, 
хазф карданд.

РИШТА БА АНГУШТ БАСТАН
сУ- i  o i£ l>  ja  маънии ёд доштан 
(аз «М усталахот»),

РИШТАИ ПЕЧОН мори пе-
чон (аз «М усталахот»),

РАШХА j  об, ки аз чое таровиш
кунад ва ба чое чакад (аз «М унта
хаб»),

РИШТА тор ва силки марворид; 
ва риштамонанд чизе ки аз майда 
сохта бо ширу шакар хуранд; ва 
ба маънии расан; ва номи бемо- 
рист, ки монанди тори ситабр дар 
пой берун меояд, ба хиндй онро на- 
ру гуянд; ва дар «Сироч» навишта, 
ки рашта (билфатх) ба маънии 
ранг кардаш уда, ба каср маъруф 
аст; ва номи оше ва халвост; ва ин 
ки дар Хиндустон ба маънии хеши 
ва каробат мустаъмал мешавад, 
дар форсй дида нашуда.

РАШИКА некукад ва зебоандом 
(аз «М унтахаб»),

РАШОША ■‘■iLij чакидагй ва тарови- 
ши об ва резиш ва бориши катра- 
хои борик (аз «М унтахаб» ва 
«Кашф» ва «Бурхон» ва «М адор» 
ва «М уайид»),

РИШВАТ//РУШВАТ он чи ба "
касе диханд, то корсозии банохак 
кунад; ва дар форсии кадим онро 
пора гуянд (аз «М унтахаб» ва шар
хи «Нисоб»).

РАШИДЙ тахаллуси шоире.
РИШТАИ ХИТОЙ чизест

аз кабили мохича, мисли нахи аб
решум; онро бо набот ва гулоб 
омехта нушанд (аз «М усталахот»).

РИШТАИ КОЧ.Й ^ is"  i i i j  номи таом 
аз кисми мохича.

Фасли рои мухмала маъа 
соди мухмала

РАСОНАТ o JU j устуворй ва мухка- 
мй (аз «М унтахаб» ва «Сурох»)-

РАСАД чашм доштан; ва ба
маънии назаркунандагон; ва чавта- 
рае, ки ба баландии хафтсад газ 
бар куллаи кухи баланд месозанд 
ва муначчимон бар он нишаста ах- 
воли кавокиб маълум кунанд (аз 
«Латоиф» ва «Кашф» ва «М уай-
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и д»); ва дар «Шархи Чагминии 
форсй» чунин ба назар омада, ки 
расад чунон бошад, ки дар сахро 
бар гаревае баланд, ки дар рояти 

баландй бошад, сатхи онро хамвор 
карда, бар он сатх ду  касри муко- 
били якдигар бино кунанд, руи яке 
ба суи машрик ва руи дигар ба 
магриб. Ва дар миёни хар ду  каср 
мафосила ба кадри чахор зироъ 
бувад ва тули хар яке аз ин хар 
ду  каср чахорсад газ бошад ва ба- 
ландии хар ду каср сад газ, балки 
зоид; ва дар «Таворихи Вилоятно- 
м а» мастур аст, ки дар мулки Ф а
ранг расад иморате бошад, ки ир- 
тифоъаш кариб хазор даст ва чохи 
зеринаш понсад даст хохад буд ва 
мудаввару мусамман аз санг тар 
тиб ёфта ва табакахои мутааддид 
сохта ва бар сари гунбади болои 
он парколаи шиша нихода ва дар 
миёни хар табака сурохе мудаввар 
микдори як  ангушт месозанд, ки 
рушании офтоб аз болои табакахо 
то ба тахи чох нумоён бошад ва 
дар миёни табакахо чо ба чо ки- 
тобхои илми хайъат ва танчим ни
хода бошанд. Хукамо боло барома
да, ба василаи шишаи дурбинхои 
калон эхсоси буруч ва сайёрахо ну
моянд.

РАСОС ба маънии арзиз, яъне
калъй, ки ба хиндй ронг гуянд (аз 
«М унтахаб» ва «Бахр-ул-чавохир» 
ва «Кашф»),

РАСАД ДАР КОР БАСТАН ^
j l f  корро ба хубй тамом кар 

дан (аз «М усталахот»),
РАСАДГОХ чои умед ва чав-

тараи бочгох, яъне чое ки марду- 
мони савдогар бочу закоти матоъи 
худ диханд (аз «Бурхон» ва «Си
роч»); ва тахкик он ки барои маъ
нии дуввум ба сини мухмала (яъне 

j  ) нависанд, чаро ки расад ба 
маънии хисса вакорвони чинси гал 
ла бошад, чунонки дар «Чароги хи
доят». Ва зохир аст, ки чавтараи 
бочгох махалли омадани корвони 
галла ва гайра аст.

фасли рои мухмала маъа 
зоди муъчама

РИЗО хушнудй; ва ба фатх ва 
мад (яъне разо)* хушнуд шудан; 
ва ба истилохи ахли тасаввуф хуш

нудй кардан бар хар чи аз казои 
илохй ба банда расад ва фурутар 
аз ин мартабаи сабр аст ва боло- 
тар аз ин мартабаи таслим; ва ла
каби Алй Мусо ибни Чаъфар алай- 
химуссалом; дар «М унтахаб» ба ха
ма маънй ба фатх (яъне разо)* на
вишта; ва сохиби «Кашф» ва «С у
рох» ва «М узил-ул-аглот» ва Ибни 
Хоч ба маънии аввал ба каср (яъне 
ризо)* навиштаанд.

РАЗОАТ ширхории бачагон (аз
«М унтахаб» ва «Кашф» ва «С у
рох»),

РАЗЕЪ тифли ширхор ва хам- 
шир, яъне ду  тифл, ки аз як  доя 
шир хурда бошанд; хар яке мар 
дигареро разеъ бошад.

РАЗОЪ//РИЗОЪ шир макидани
бача ва ширхорагй (аз «М унтахаб» 
ва «М адор» ва «Латоиф» ва «С у
рох»).

РИЗВОН ба маънии хушнудй;
ва номи фириштае, ки муваккал ва 
дарбони бихишт аст (аз «М адор» 
ва «Кашф» ва «Сурох» ва «Суру
рй»).

РАЗИНЯ V ®-> хушнудй кардаш уда.
РАЗАВИИЯ мансуб ба имом

Алй Мусо Ризо разияллоху анху.
РАЗИ хушнуд (аз «Латоиф»),

Фасли рои мухмала маъа 
той мухмала

РАТБ '-r'bj ба маънии чизе ки аз ру- 
тубати аслии худ тар бошад ё ба 
хосият ва таъсир тар бошад; ва ба 
замми аввал ва фатхи сони (яъне 
рутаб)* ба маънии хурмое, ки то- 
заву тар бошад ва хануз хушк на
шуда бошад (аз «М унтахаб» ва 
«Кашф» ва «Латоиф»),

РИТЛ//РАТЛ паймонаи нимман, 
яъне ним осор; ва ман дувоздах 
увкия ва увкия чихил дирам; ва го
хе лафзи ритл ба маънии пиёлаи 
шароб ояд, ки дар он ним сер ша
роб гунчад; ва ба маънии мутлак 
пиёлаи шароб низ ояд (аз «М унта
хаб» ва «Бахр-ул-чавохир» ва 
«Кашф» ва «М ухаззаб »).

РАТЛИ ГИРОН паймонаи
бузург (аз «Бурхон»),
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РУТУБАТИ АСЛИЙЯ Ч-'-1 *^> 0 та- 
ри ва рутубати хилкй, ки дар аъзои 
абдон аст.

Фасли рои мухмала маъа 
айни мухмала

РАЪОЕ Ч1®-» цамъи  раъийят, чунон
ки казоё цамъи. казият, ба маънии 
махкумон ва нигахдошташудагон 
(аз «М унтахаб» ва райра).

РИЪО алаф ва гиёх; ва ба фатх 
(яъне раъо)* чаридан ва чаронидан 
(аз «С урох»); ва дар «Латоиф» ба 
касри аввал (яъне риъо)* ба маъ
нии галлаи гов ва галлаи гуспанд 
ва райра; ва дар «Кашф» ба касри 
аввал, шубонон ва хокимон.

РАЪНО зани гул ва суст (аз 
«С урох»); ва дар «М унтахаб» ва 
«Канз» ба маънии зани хештаноро; 
ва аз «Латоиф» ва «Кашф» ва 
«М уайид» ва «Хиёбон» ва «Шархи 
Хоконй» дарёфт шуда, ки раъно 
дар муховараи форсиён ба алифи 
максура, ба маънии зебо ва хуш- 
нумо ва чолоку мутакаббир мус
таъмал мешавад; ва номи гуле, ки 
аз андарун сурх ва аз берун зард 
бошад; ва мацозан  ба маънии ду- 
ранг низ омада, чунонки сарви раъ
но ба маънии сарви дуранг.

РАЪИБ v?*-1 ба маънии хоиф .(аз  
«Латоиф »).

РИЪОЯТ нигахдошти чизе кар
дан (аз «М унтахаб» ва «С урох»).

РУЪУНАТ нодонй ва нармй ва
суст шудан ва саркашй ва худорой 
ва зинат (аз «Сурурй» ва «М унта
хаб» ва «Кашф» ва «М адор» ва 
«М уайид» ва «Сурох» ва «М узил»),

РАЪИЙЯТ мо яхфизатурроъй,
яъне он чи, ки нигахбонй кунад он
ро шубон ва галлабон (аз «М у
зил») .

РУЪОТ нигахбонон; ва мацозан  
ба маънии хокимон ва салотин; ин 
цамъи  роъй-ст.

РИЪОС djlej шорехони «Нисоб» на
виштаанд, ки ба маънии гушвора 
ва гулубанд аст; ва ба маънии точ, 
чунонки дар «Нисоб» оварда, ба 
назар наёмада; ва хамин дар 
«Канз» навишта.

РАЪД ^ j  овози абр; ва гуянд, ки 
овози фиришта аст, ки абрро меро- 
над (аз «М унтахаб»); ва номи оши- 
ки Рабоб (аз «Латоиф»),

РУЪОФ хуне ки аз димор ба ро
хи бинй барояд (аз «Бахр-ул-чаво
хир» ва «М адор» ва «М уайид» ва 
«М унтахаб»),

РИЪША иллатест, ки аз он дас
ти одамй беирода ме.чарзад (аз 
«Бахр-ул-чавохир»); ва дар «М ун
тахаб» ба фатх (яъне раъш а)*.

РАЪЙ чаридан ва чаронидан ва 
нигахбонй; ва ба касри аввал ва 
фатхи айн (яъне риъай)* гиёх, ки 
сутурон мехуранд (аз «М унтахаб» 
ва «Латоиф»),

РАЪНОЙ худорой ва зебой.

Фасли рои мухмала маъа 
гайни муъчама

РАРИБ v t* -1 рарбаткунанда (аз «Л а 
тоиф»),

PAFOHB V я *-» чизхои марруб; во- 
хидаш рарибат.

PAFAfl айши хуш ва неъмат (аз 
«М унтахаб» ва «Латоиф»),

РАРИФ гирдаи нон, ки барои
пухтан ба кадре пахн карда бо
шанд (аз шархи «Нисоб»).

PAFOM хоки регомез (аз шархи 
«Нисоб» ва «М унтахаб»).

PAFM t* j  хоколуда шудан ва мак- 
рух доштан ва хор шудан; ва ма
ц о зан  ба маънии коре баакс кар* 
дан (аз «М унтахаб» ва «Латоиф »).

PAFB//PH FB//pyFB  кафк, ки ба
хиндй чхаг гуянд (аз «Сурох»).

Фасли реи мухмала маъа фо

РУФАКО l i i -> цамъи  рафик (аз 
«Кашф» ва «М адор»).

РУФОТ шикаста ва аз хам рех-
та ва реза-реза (аз «М унтахаб» ва 
«Латоиф»).

РАФОКАТ c J l i j  хамрохй (аз «Ко
м ус»).

РИФЪАТ баландй (аз «М унта
хаб» ва «К анз»).
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РАФОХ.АТ ва РАФОХ.ИЯТ j  o » l i j  
o^»U j таносонй ва фарохии айш 
шудан (аз «М унтахаб» ва «С у
рох»); ва Зухурй ба ташдиди ёи 
тахтонй (яъне рафохийят)* оварда, 
мисраъ:

Ки д о р ад  раф о хи й яташ  кучабанд...

РАФАС ба маънии чимоъ ва
фухш, яъне суханони зишт гуфтан 
(аз «М унтахаб» ва шархи «Нисоб» 
ва .«К анз» ва «Латоиф»),

РИФД//РАФД ^ j  косаи бузург ва 
бахшиш (аз «М унтахаб» ва «Си-
хох»),

РАФС cr*J ба по задан чизеро (аз 
«М унтахаб» ва «Латоиф»),

РАФАЗ//РАФЗ <jSij гузоштан ва тарк 
додан (аз «М унтахаб» ва «Л ато 
иф»),

РАФЪ f-Ъ бардоштан; ва харакати 
пеш додан калимаро; ва кисса пе
ши ^оким бурдан ва бардоштани 
галл^ (аз «М унтахаб»); в а  дар 
«Хигоон» ба маънии маъзулй.

РАФРАФ ба маънии бол чунбо- 
нидани MypF то фуруд ояд; ва ток 
дар иморат; ва чомахои сабз ва бо- 
лиш ва хайма; ва номи макоми Ис- 
рофнл алайхиссалом (аз «М унта
хаб»),

РАФ он чи.барои нишастани мар
дум ба сурати ток бар дари имо
рат созанд ва баромадагй бошад 
аз девор (аз «Сурох» ва «М унта
хаб» ва «Кашф»),

РИФК нармй ва мулотафат (аз 
«М унтахаб» ва «Сурох»),

РИФОК чамъи. рафик, (аз «Л а 
тоиф» ва «Сурох»),

РАФТАН маъруф; ва ба маънии 
мурдан; ва ин мачоз  аст (аз «М ус
талахот») .

РАФЕЪУШШАЪН cA iJltib  лакаби 
шохзода.

РАФУ Aj  дуруст кардан ва ислох 
додани чома (аз «М адор» ва «М у
айид» ва «Сироч-ул-лугот» ва «Б ур
хон»); ва дар «М унтахаб» ба зам 
(яъне руф у)*.

РУФКА исми чамъ аст, ба м аъ 
нии гурухи хамсафар (аз «С урох»),

РИФОХ »u j  таносонй ва фарохии 
айш; ва хам цамъи. рафх, ки (ба 
фатхи аввал ва сукуни сонй) ба 
маънии таносонист.

РИФОДА *Jl j j  порчае чанд туихам 
печида, ки бар раги фасдкарда ва 
Faflpa банданд; ва рафида имолаи 
хамин аст (аз «Сурох» ва «М унта
хаб»),

Фасли рои мухмала маъа коф

РУКАБО ЦЬ цамъи  ракиб, ки ба
маънии нигахбон ва муваккал аст.

РАКТО хар шайъи муаннас, ки 
бар он нуктахои сиёху сафед бо
шанд; ва номи санъате, ки дар он 
як  харфи манкут ва як  харфи Faft- 
ри манкут бошад.

РАКСИ МУЛ Л О навъе аз
раке; ва ба истилохи лутиён хара
кати чимоъро гуянд (аз «М устала
хот») .

РИКОБ v 1*-1 цамъи. ракаба, ки ба 
маънии гардан аст; ва ба маънии 
руломон ва канизон.

РАКИБ v 1: 5-» ба маънии посбон ва 
нигахбон; ва ду  кас, ки бар як  маъ
шук ошик бошанд; хар яке мар ди- 
гареро ракиб бошад, чаро ки хар 
яке аз дигаре нигахбонй ва хифо- 
зати маъш ук мекунад.

РИККИЙЯТ бандагй кардан ва 
гуломй нумудан (аз «Латоиф»),

РАКОБАТ интизор ва нигахбо
нй (аз «М унтахаб»),

РИККАТ O iJ нармй ва мулоими (аз 
«Латоиф »); ва мацозан  ба маънии 
гирья мустаъмал; ва ба маънии ул- 
фат ва мухаббат низ омада, чунон
ки дар шурухи сикот.

РУКОД ба маънии хоб ва хуф- 
тан (аз шархи «Нисоб» ва «Сурох» 
ва «М унтахаб»),

РУКУД 4j*-» хоб кардан ва хобкунан- 
дагон; цамъи. рокид (аз «М унта
хаб»),

РИКОЪ t [i-> порахо ва навиштахои 
мухтасар; ва ин цамъи  рукъа аст; 
ва номи хатест аз шаш хат, ки Иб
ни М укла вазъ  кардааст (аз «М ун
тахаб») .
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РАК,0ИК, чизхои борик; киноя
а з  асрор ва румуз.

РУК.ОК, нони тунук (аз «М ун
тахаб »).

РИ К(К) о-> бандагй ва руломй; ва 
ба фатх ва ташдиди коф (яъне 
ракк)*  пусти ОХУ, ки бар вай нави
санд (аз «М унтахаб»).

РАК, AM И АВВАЛ J j '  rs-> киноя  а з  
нури мухаммадй ё арш.

РАКСИ УСУЛ J j - I  навъе аз 
раке, кн ба хинди ракси баратал 
номанд.

РАК.ОИМ цамъи  ракима.
РАКАБА Ч5-1 ба маънии гардан; ва 

ба маънии банда ва абд; ва касоне, 
ки ба сукуни коф (яъне ракба) * 
хонанд, хато; магар ба фатхи ав
вал ва сукун (яъне ракба)*  ба 
маънии замине, ки наздик ба оби 
руд бошад (аз «М унтахаб» ва 
«Бахр-ул-чавохир» ва «М адор»); 
холо мутлак замини мутаалликаи 

■дехро гуянд.
РУК,ЪА порчаи чома ва когаз; 

ва мардум аз беилтифотй, ки ба 
ташдиди коф, бидуни айн (яъне 
рукка)*  хонанд, галат.

РУК,Я ЧЬ сехр ва афсун; ва ба зам 
ми аввал ва фатхи коф ва ташди
ди ёи тахтонии мафтуха (яъне Ру- 
кайя)*  номи духтари расулуллох 
саллаллоху алайхи ва олихи ва 
саллама (аз «М унтахаб»); ва рукя 
тасрири ракия аст, ки бар вазни 
фаъила бошад, аз маъхази тараккй 
ва иртико; ва баъзе ба касри коф 
(яъне рукия)* навишта.

РАК,СИ КАЧГОХ, навъе аз
раке.

РАКСИ ЧОРПОРА (ja ij навъе
аз раке (аз «М усталахот»),

РАКСИ РАВОНЙ ва РАКСИ МАВ- 
ЛАВЙ с j  и“*-> хар
ду аз анвоъи раке аст (аз «М ус
талахот») .

Фасли рои мухмала маъа коф

РИКОБ шутурони суворй; ва
халкаи оханй, ки бар зин банданд, 
то вакти суворй пой дар он ниханд

(аз «М унтахаб»); ва дар «Бурхон» 
навишта, ки дар форсй рикоб (ба 
касри аввал) ба маънии пиёлаи да- 
рози хаштпахлу; ва баъзе навишта, 
ки ба маънии пиёлаи дароз мацоз  
аст; дар хакикат ба маънии каш- 
тист.

РИКЕБ v^rs'-> ба маънии рикоб; ва ин 
имолаи  рикоб аст.

РУКУ Б V J сувор шудан; ва ба 
фатх (яъне ракуб )* марди бисьёр 
суворикунанда ва сутуре, ки лоики 
суворй бошад (аз «М унтахаб» ва 
«С урох»),

РАКОКАТ o f t f j  сустй ва заъифи ва 
борикй ва беиззатй (аз «М унтахаб» 
ва «Сурох» ва райри он).

РАКЪАТ бар вазни гафлат; чуз
ви салот, ки рубъи салсгг аст, ё 
сулс, ё нисфи он бошад, ба шарте 
ки рукуъ дар он дохил бошад; ва 
аксари мардум аз беилтифотй бар 
вазни салот ва хаёт хонанд (аз 
«М уайид»).

РАКАЗОТ давониданхои асп
ва чунбониданхои по ба чихати 
михмез задани асп.

РУКНОБОД ib l i f j  номи тафарручго- 
хе аз Шероз (аз «Сироч»).

РАГБАНД j  ба арабй чабира гу 
янд ва ба хиндй паттй номанд ва 
он хунро боздорад.

РИКОБДОР j UjITj  касе ки рикобро 
.  гирифта арниёро бар асп сувор со- 

зад ; ва шахсе ки анвоъи халвиёт 
ва лавзиёт бисозад (аз «М устала
хот») .

РИКОЗ j l J j  ганч ва хизона, ки дар 
замин бошад (аз шархи «Нисоб»); 
ва дар «М унтахаб» ба фатх (яъне 
ракоз)* аст.

РАКЗ пой чунбонидан ва асп
тохтан (аз «Кашф» ва «С урох»); 
ва ба маънии давонидани сутур (аз 
«Бахр-ул-чавохир»).

РАКИК суст ва заъиф ва борик 
ва хакир; ва он ки бар ахли хонаи 
худ райрат надорад (аз «М унта
хаб »),

РУКУ ва РУКУЙ ва РУКУХ, ва РУ
КУ К -> 1  j  j  j  A j  ба
маънии латта ва чомаи кухна ва 
мутлак карбос (аз «Бурхон» ва
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«Сироч-ул-лугот»); ва дар шарад 
«Нисоб» ба маънии чодири яктахта 
низ навишта.

РАК •sIj  заъиф шудан (аз «Л ато
иф») .

РУКН И Х.АТИМ r b *  яке аз
аркони Каъба аст.

РАКИДАН худ ба худ сухан
гуфтан аз руи кахр (аз «Бурхон»),

РУКУН oA j  ором гирифтан ва майл 
кардан ба чизе (аз «М унтахаб» ва 
«Латоиф»),

РУКН дар шархи «Нисоб» ба 
маънии хеш ва кариб; ва дар 
«М унтахаб» чониби кавии чизе; ва 
дар «М адор» ва «Кашф» навишта, 
ки рукн (биззам) чузви аъзами хар 
шайъ ва каронаи кух  ва кувват ва 
гушаи девор.

РАКИН j  мухкам ва устувор ва 
марди охиста ва орамида (аз «М ун
тахаб »).

РАГИ ГАРДАН <5j  ба маънии 
рурур ва саркашй.

РАГ КАФТАН <£j  сустй кардан 
(аз «Сироч»).

РАГИ НОН с)1»  ширён; ва он 
рагест, ки ба дил тааллук дорад.

РИКВА ба маънии ибрики чар- 
мин, ки ба хинди чхагал гуянд (аз 
«Латоиф» ва райра).

РУКБА ба маънии зону (аз
«М ун тахаб»).

РАКИЙЯ *~А-> ба маънии чохи вохид 
(аз шархи «Нисоб» ва «М унтахаб»).

РАКИЙ чоххо; ва ин чамъи  ра- 
кийя аст.

РИКОБЙ |y} S j табакча ва пиёлаи 
шароб (аз «Шархи Хоконй» ва 
«Бурхон»).

РУКН И ( ба маънии зари холис; 
мансуб ба Рукн, ки номи кимиёгар 
аст, ки зари холис месохт (аз «Б ур
хон»); ва дар «Сироч-ул-лурот» на
вишта, ки рукнй (биззам) зари хо- 
лиси .мансуб ба Рукнуддин номе, ки 
зари холис роич кард .чунонки Кав- 
сй навишта.

РУКНИ ЯМОНЙ ,уЦ , яке аз ар
кони Каъба аст.

Фасли рои мухмала маъа мим

РУМХ С*-» ба маънии найза (аз 
«Кашф» ва «М адор» ва «Сурох»),

РИМОХ d*“-> Чамъи. румх, ки ба маъ
нии найза аст; ва биззам ва таш
диди мим (яъне руммох)* ба маъ
нии найзадорон ва найзасозон (аз 
«Латоиф»); ва билфатх ва ташдиди 
мим (яъне раммох)* ба маънии 
найзабози комил.

РАМОД ба маънии хокистар (аз 
«М унтахаб» ва «Кашф» ва «Бахр- 
ул-чавохир» ва «М адор»),

РАМАД I сурх гардидани сафедии 
чашм; ва он аксар бо дард ва ча- 
раёни об бувад (ва ин мустафод 
аст * аз кутуби тиб ва лурот).

РАМИШ гурехтан ва рамидан.
РАМАС чирки сифед, ки дар

кунчи чашм гирд ояд; ва он чи 
равон шавад, онро рамас гуянд (ба 
фатхатайн; ва «М унтахаб»).

РАМАК {y j  бакияи чон (аз «Мунта-
* хаб»),

РИМОК бар вазни китоб; моди- 
ёнхо; ва ин цамъи. рамка аст (аз 
«С урох»),

PAMJ1 J*j  ба маънии per ва номи 
илме; ва ба фатхатайн (яъне ра
мал)* номи бахре аз нуздах буху- 
ри шеър, ки вазнаш аксар чунин 
бошад: фоилотун, фоилотун, фоило- 
тун, фоилот (аз «М унтахаб»); ин 
бахрро аз он рамал гуянд, ки ра- 
мал дар лугат хасир бофтан аст. 
Чун аркони ин бахрро ватаде дар 
миёни ду  сабаб аст ва ду  сабаб 
дар миёни ду ватад, пас гуё ки ас
боби уро ба автод бофтаанд, чу
нонки хасирро бо ресмон мебофанд. 
Ва назди баъзе маъхуз аз рамалон 
бошад. ки ба маънии давидани шу
тур аст башитоб. Чун ин бахр ба 
суръату шитоб хонда мешавад, 
рамал ном карданд. Ва асли ин 
бахр хашт бор фоилотун аст.

РИМОЛ Jl- 'j ба маънии регхо; ва 
ин цамъи  рамл аст, ки (ба фатхи 
аввал ва сукуни сонй) ба маънии 
p e r  бошад (аз «Сурох» ва дигар 
кутуб ).

РАМИМ пусида ва кухна (аз
«Кашф» ва «Латоиф »),
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PAM ( j  гурехтан (аз «Б урхон»); ва 
дар «Сироч» навишта, ки рам (бил
фатх) рамидагй; ва дар арабй низ 
рамм (ба ташдид) ба маънии гу 
рехтан омадааст. Пас метавонад, 
ки тахфиф аз тасарруфи форсиён 
аст. Ва ба маънии галлаи аспон ва 
гуспандон; зохиран ба ин маънй 
мухаффафи рама бошад. Ва номи 
сахро ва биёбонест (аз «Бурхон» ва 
«М уайид»).

РУММОН сА-м ба маънии анор (аз 
«М унтахаб»).

РАМАЗОН маъхуз аз рамаз, ки
ба маънии сухтан аст. Чун мохи 
сиём гунохонро месузад, лихозо ба 
ин исм мусаммо гашт (аз рисолаи 
илми нучум, ки камоли муътабар 
буд, навишта ш уд); ё он ки муш
так  аз рамаз аст ва маънии рамаз 
сухта шудани пой аз гармии замин. 
Чун мохи сиём мучиби сухтагй ва 
таклифи нафс аст, лихозо ба ин 
исм мусаммо гашт (аз шархе муъ
табар навишта ш уд); ва дар «Ни
соб» рамазон ба маънии санги гарм 
аст ва аз санги гарм пои раванда- 
гон месузад. Ва шояд ки ба вакти 
вазъи ин исм мохи сиём дар шид- 
дати гармо бошад.

РАМА галлаи гуспандон (аз «С у
рурй» ва «Бурхон»),

РАММОЪА ба маънии тори cap, 
яъне мавзеъе дар cap, ки ба тифлй 
нарм ва чаханда бошад; ба хиндй 
талу номанд (аз шархи «Нисоб»),

РАМКА j  аспи мода (аз шархи 
«Нисоб»),

РАМЙ ба маънии андохтан ва 
тир андохтан ва тухмат нумудан 
ва душном додан (аз «М унтахаб» 
ва шархи «Нисоб»),

Фасли рои мухмала маъа нун

РАНГБАСТ о - ;  ранге, ки доим 
пойдор ва баркарор ва бетарйир 
бошад (аз «Рашидй» ва «Чарори 
хидоят» ва «Сироч» ва «Бурхон»),

РИНД мункире, ки инкори у  аз 
умури шаръия аз зиракй бошад, на 
аз чахл; ва ба фатх (яъне ранд)* 
ба маънии рубудан ва дуздидан; 
ва ба маънии хушбуй бошад; ва ба 
маънии гарду хок; ва тарошаи чуб,

ки аз ранда кашидан фуру меуф- 
тад (аз «Латоиф» ва «Шархи Хо
конй»).

РУНУД цамъи  ринд аст, бо
тасарруфи форсиёни арабидон. Чи 
ин мардум алфози форсиро хам го
хе ба таври арабй чамъ оранд.

"ИНДОНА КАРД яъне ко
ри риндона кард (аз «М устала
хот» ).

РАН ЧУР дар асл ранчвар буд, 
ба чихати тахфиф мокабли вовро 
замма дода вовро сокин кардаанд.

РАНГРЕЗ ин лафз ба зиёдати
ёи тахтонй ралат аст, сахех ранграз 
аст (аз «Кашф» ва «Сурурй» ва 
«М уайид» ва «М адор»); ва дар 
«Сироч» навишта, ки рангрез ба 
зиёдати ёи тахтонй ба чои ранграз 
ралат аст. Ва агар ба маънии нак- 
кош ва мусаввир ва меъмор гуянд, 
сахех бошад.

РАНГОМЕЗ j r ’T'aCj киноя  а з  наккош.
РАНГ ин лафз сию як маънй до

рад: аввал машхур аст, ки лавн бо
шад; дуввум хисса ва насиб; сев
вум айбу ор; чахорум ранч ва мех,- 
нат; панчум кувват ва тувонои; 
шашум чои; хафтум шутури кавй; 
хаштум молу зар; нухум нафъу фо
нда; дахум жанд ва далк; ёздахум 
тарз ва равиш; дувоздахум бузи 
кухй ва гови даштй; сездахум м ак
ру хила; чахордахум руйидан ва 
рустан; понздахум хубй; шонзда- 
хум хушй ва тандурустй; хафтда- 
хум хачалат ва шарм; хездахум 
хун; нуздахум равнак ва латофат; 

, бистум мояи андак; бисту якум за- 
ру сим ва дуздй; бисту дуввум  ки
мор ва хосили кимор; бисту севвум 
худованд ва волй; бисту чахорум 
падарро гуянд; бисту панчум хол; 
бисту шашум нукта; бисту хафтум 
ширинкорро гуянд; бисту хаштум 
чалочил; бисту нухум хашму разаб 
сиюм абрешум; сию якум хиёнат (аз 
«Чахонгирй» ва «Латоиф» ва «Бур
хон»); ва дар «Бурхон» ду маънй 
зиёда аст: яке молу асбоб; дуввум  
мисл ва назир; ва хашт маънии 
охир аз маонии сию якум дар «Бур
хон» нест.

РАН с>j  маш акдат ва мех,нат; зох,и- 
ран мухаффафи ранч аст.
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РАНГ РЕХТАН cr^iJ тархи имо
рат афгандан ва бинои кор гузош
тан (аз «Чароги хидоят» ва «М ус
талахот»).

РАНГ НАБАСТАН '**-’■> фонда
набардоштан.

РАНГ БАР РУ ШИКАСТАН J jy.
зард шудани ранги чехра 

аз касрати гайрат ва шарм ё аз 
касрати биму хавф.

РАНГ КАРДАН j  даго ва фи
реб кардан.

РАНГ ё ОБ БАР РУИ КОР ОВАР
ДАН cPjjT j l f  (Jj j j j  ^  Ь cCJj рав
нак додан.

РАНГ БАР ОБ ЗАДАН ва РЕХТАН
j  e>->j v V .  мансубаи то-

за барангехтан.
РАНГ ДОДАН ва ГИРИФТАН <=£j 

J i i j f  j  киноя  а з  мутагайир
шудан.

РАНГИ ЗИНДА ранги сабз
ва ахзар (ин панн истилох аз «М ус
талахот») .

Фасли рои мухмала маъа вов

РУСТО H -jj каря ва дех; ва мухаф
фафи рустои (аз «Сурурй» ва «Хи
ёбон» ва «Кашф» ва «Бурхон» ва 
«Сироч-ул-лугот»).

РУЪЕ ЬЗj  ба маънии он чи дар хо
лати хоб дида- мешавад.

РУЪАСО U5j сардорон; ва ин цамъи 
раис аст.

РУХИНО навъе аз фулоди чав-
хардор (аз «Бурхон» ва «М уайид» 
ва «Кашф»),

РУХ И ТУТИЕ £}j част, ки баъд 
аз сухтан онро дар чашм кашанд; 
ва ба маънии шароб низ омада (аз 
«М усталахот»),

РИВОЯТ накл кардани сухан
(аз «М унтахаб»),

РАВХОТ o Uj j  бухой хуш ва бодхои 
хунук ва осоишхо ва хушихо.

РУВОТ наклкунандагони сухан
ва об баркашандагон; ва ба маъ
нии сокиён низ омада; ин цамъи. 
ровй-ст.

РУИДАСТ фанне аз куштй,
ки он пой дар пои хариф банд кар 
да руйдаст бар синаи хариф ба зур 
барзадан аст, ки аз чо дарояд; ва 
киноя  а з  макру фиреб; ва ба маъ
нии тапонча (аз «М усталахот» ва 
«Чароги хидоят»); ва матоъи руй
даст ба маънии матоъи хакир ва 
хор, ки дар макони берунии дуккон 
медоранд; ва баъзе навишта: ма- 
тоъе, ки онро бар кафи даст нихо
да, дар кучаву бозор фурушанд.

РАВЪАТ хавф ва таре; ва биз
зам (яъне руъат)*  дил ва ак,л.

РАВЗОТ o U j j  6 ofxo  ва маргзорхо; 
ва ин цамъи  равза аст.

РУЪЯТ o< jj ба маънии дидан ба 
чашм ва донистан; ва ба фатхи ав
вал ва касри вов ва ташдиди тах
тонй (яъне равийят)* ба маънии 
фикр ва тааммул (аз «М унтахаб» 
ва «С урох»).

РУЗИ БОЗХОСТ j j j  рузи
кнё&ат.

РАВС >j j  саргинхо; равса вохид ва 
саргин андохтан (аз «М унтахаб»); 
ва дар шархи «Нисоб» ба маънин 
саргин.

РАВОЧ, £b-> масдар аст, ба маънии 
зидди касоди бозор; ва ба каср 
(яъне ривоч)* чунонки машхур шу
да, тасарруфи форсиён аст (аз 
«Кашф» ва «М адор» ва «М узил» ва 
«М унтахаб» ва «Хиёбон»),

РУСАХТАН муарраби  руйсух-
та ва он давоест (аз «Бурхон»).

РАВОХ сохиби «Кашф» навиш
та, ки вак,те ки миёни аср ва м аг
риб бошад; ва дар «Бахр-ул-чаво- 
хир» ва «Сурох» ва «М унтахаб» ба 
маънии шабонгах ва аз завол то 
шаб.

РАВХ С-ы ба маънии осоиш ва фар- 
хат ва тозагй ва хунукии насим ва 
буи хуш ва боди хушоянда; ва биз
зам (яъне рух)* ба маънии чон ва 
рахмат ва Куръон ва номи хазра
ти Исо ва номи Чабраил алайху- 
муссалом (аз «М уайид» ва «М а
дор» ва «М унтахаб» ва «Кашф» ва 
«Латоиф» ва «С урох»); ва рух 
(биззам) назди атиббо бухорест ла- 
тиф, ки мутаваллид мешавад дар 
дил ва боиси хаёт ва хиссу хара-
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кат мегардад; ва назди фукахо ам
р и  ИЛОХ.ИСТ.

PABOEX, e 'J j j  цамъи  роиха, ки ба
маънии буи хуш бошад.

РИВОК.И МАСЕХ, o b j киноя аз  
фалаки чахорум.

РУЗ И ИСТИФТОХ jJ J  понзда- 
хуми шахри рачаб; ва вачхи тас- 
мия он ки дари рахмат ва дархои 
бихишт дар ин руз кушода меша
вад ; ва дари Каъба низ ба чихя^и 
зоирон кушода меш авад; ва баъзе 
гуянд, ки забони Исо алайхиссалом 
дар ин руз кушода шуда буд (аз 
«Латоиф»),

РУХ £j j  гиёхест дарози холй аз барг 
ва бор, ки бад-он буриё бофанд (аз 
«Бурхон» ва «Сироч»).

РУХИ МУЧАРРАД £->■> рухи
мутлак; ва Набраил алайхиссалом 
ва Исо алайхиссалом.

РУСИФЕД муаззаз ва мумтоз
ва давлатманд (аз «Чароги хидо
ят » ) .

РУД ба маънии нахре, ки азим 
ва чорй бошад; ва номи соз; ва ба 
маънии рудаи г^спанд ва гайра; ва 
ба маънии рудаи камон; ва тор, ки 
бар руи созхо кашанд; ва ба маъ
нии фарзанд низ омада (аз «Бур
хон» ва «Каш ф »); ва дар «Сироч» 
навишта, ки руд (биззам ва вови 
мачхул) оби азим, ки чорй бошад; 
ва ба мацоз  зехи камон ва тори 
соз, чаро ки аз рудаи бачаи гус- 
панд созанд. Пас тори оханиро ру
да нагуянд. Ва азбаски дар ин маъ
нй шухрат дорад, мацозан  созро 
низ номанд.

РУЙБАНД буркаъ (аз «Бур
хон») .

РУЙДОД ^ „ j j  мочаро ва ахвол.
РУЗГОР ба маънии замона

мутлак; ва ба мацоз  ба маънии им- 
тидод ва муддат ва фурсат; ва ин 
лафз мураккаб аст .аз руз ва кали
маи гор, ки ба маънии кунанда бо
шад. Чун замона харакати фалак- 
улаъзам аст, ки мучиби харакати 
афлок ва дигар мегардад ва фала
ки Шаме низ аз он чумла аст. Пас 
замона, яъне харакати фалакй со- 
занда ва кунандаи руз аст. Ва руз- 
гор ба маънии шугл ва пеша ва

нукарй низ мустаъмал. Ва ин дар 
асл рузагор бошад. Пас хо дар 
лафзи руза барои нисбат аст, яъне 
он чи ба руз тааллук дорад. Ва 
холо ба касрати истеъмол бидуни 
хо нависанд ва хонанд, чунончи аз 
забони ахли Эрон ба ин маънй 
рузгор ба фатхи зои муъчама (яъне 
рузагор)* масмуъ аст. Ва ин фатхи 
зо бар будани хо далолат мекунад 
(фа тааммал аз «Сироч»).

РУДБОР j Lo jj чое ки дар он чуйхоа 
оби бисьёр чорй бошанд; ва ба 
маънии чуй азим низ омада (аз 
«Бурхон» ва «Сироч»).

РУЗ И БОЗОР J j 4  j j j  ба маънии 
равнак ва гармии бозор; ва ба маъ
нии чое, ки дар он ба рузй муайян 
мардум чамъ шуда хариду фурухт 
нумоянд (аз «Бурхон» ва «Сурурй» 
ва «Сироч»).

РУ БА ДЕВОР J y y - 1. j j  киноя  а з  
хайрон.

РУЗИ ДИГАР J j j  рузй киёмат 
(аз «М усталахот»),

РУЙИНДИЖ j > ĉ j j  калъае буд аз 
вилояти Турон, ки Арчоспи набераи 
Афросиёби волии он калъа духта- 
рони Гуштоспро аз Балх бурда дар 
он калъа махбус сохта буд. Ва Ис- 
фандиёр аз рохи Хафтхон рафта он 
калъаро фатх кард (аз «Сироч»).

РУДХЕЗ j ^ j j  ба маънии сайл; ва 
ба маънии мавч.

РУХУЛКУДУС c jj  хазрати Чаб- 
раил алайхиссалом (аз «М адор»),

■РУС î j j  номи мулке васеъ дар ик
лими шашум ва хафтум.

РУНОС j -UjJ беххо, ки бад-он сурх- 
ранг разанд, ба хиндй мачитх гу 
янд (аз «Бурхон» ва «Сироч»).

РУЗАИ ТАНАФФУС * j  j j  навъе 
аз зухди фукарост, ки аз шаб ний- 
ят карда, хама руз аз касе калом 
накунанд; ва гуянд, ки ин зухд 
эчоди хазрати Марьям аст ва инро 
рузаи Марьям низ гуянд.

РУШИНОС ^ ij- i j j  киноя  а з  шахеи 
маъруф ва машхур; ва ба маънии 
вачех (аз «Бурхон»),

РУКАШ шармандакунанда (аз
«Чахор ш арбат»); ва -дар «Сироч» 
ба маънии хариф; ва дар «Чароги
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хидоят» ба маънии хариф ва муко- 
бил.

РАВИШ J - j j  ба маънии рафтор; ва 
ба маънни тарз; ва ба мачоз  ба 
маънни рохе ки дар 6 o f  ба атрофн 
чаманхо созанд; ва ба вови мачхул 
(яъне руш )* мухаффафи рушан, ки 
ба нун бошад, ба хазфи нун (аз 
«Сироч» ва «Бурхон» ва «Чахонги
рй»),

РУЗИ БАХШ рузй азал.
РАВЗ (>jj чамъи  равза, ки ба маъ

нии бустон ва маргзор бошад (аз
«Латоиф»),

РАВОБИТ чамъи  робита.

РАЪУФ ба маънии бисьёр мех- 
рубон (аз «М унтахаб»); чун хам за
ро сурати муътади бахо нест, ба 
лихози китобат дар ин чо навишта 
шуд.

Р И ВОК,//Р У ВОК, o b j  ба маънии сак- 
фе, ки дар макдами хона созанд 
(аз «М узил»); муаллиф гуяд , ки аз 
ин такрир мустафод мешавад, ки 
хамин аст, ки ба хиндй онро чхач- 
ча гуянд; ва сохиби «Сур*ох» ва 
«Комус» навиштаанд; пардае ки 
даркашида бошанд аз сакф; ва со
хиби «Кашф» ва «М адор» ба каср 
(яъне ривок)* навишта; ва аз 

■«Мунтахаб» ба фатх ва зам (яъне 
равок ва рувок)* ба маънии сакф 
ва ба маънии абр ва сахоб; ва дар 
«Ч а р о т  хидоят» ба маънии соф ва 
холис навишта; ва дар «Бурхон» ба 
каср аст, ба маънии пешгохи хона 
ва айвоне, ки "дар мартабаи д увву 
ми иморат сохта бошанд.

РУБОХТУРБАК * 4 j j  ба маънии 
макуй, ки онро ба арабй инабуссаъ- 
лаб гуянд (аз «Бурхон»).42

РУДАНГ беххои борик, ки чо-
махоро бад-он сурхранг разанд, ба 
хиндй мачитх номанд (аз «Бурхон» 
ва шархи «Нисоб»),

РУХИ МУКАРРАМ |\£* 0-> Чабраил 
алайхиссалом (аз «Сурурй» ва 
«Каш ф »).

РУХИ АЪЗАМ CJJ Чабраил
алайхиссалом.

РУЗИ УМЕД ВА БИМ г?! -> ‘М
рузй махшар.

РУЗАИ МАРЬЯМ |ч у  ‘ j j j  киноя  а з  
хомушй (аз «М усталахот»),

РАВОН a b j  ба маънии филхол ва 
зуд ; ва ба маънии хар чиз, ки моеъ 
ва чорй бошад; ва ба маънии ра- 
ванда; ва ба маънии рух ва чон ва 
нафси нотика; ва баъзе гуянд, кн 
равон нафси нотикаро гуянд ва чон 
рухи хайвониро гуянд; ва нафси 
нотикаро равон аз он гуянд, ки ха- 
меша дар харакати фикрист. Ва ка- 
соне ки лафзи равон-ро ба маънии 
рух (биззам) хонанд, хатост (аз 
«Рашидй» ва «Кашф» ва «М адор» 
ва «Сурурй» ва «Латоиф» ва «М у
айид» ва «Бурхон» ва «Чахонги
рй»); ва дар «Сироч-ул-лугот» ва 
«Латоиф» аз «Рисолаи меърочия»-и 
Шайх Абуалй Сино манкул аст, ки 
м урод  а з  равон нафси нотика аст 
ва аз чон рухи хайвони.

РУХОНИЕН фириштагон ва
париён (аз «С урох»),

РУХУЛАМИН CJJ Чабраил
алайхиссалом (аз «Сурурй» ва 
«Каш ф»); ва Рух номи Чабраил аст 
ва амин сифати уст. Ва хитоби 
амин аз он ёфт, ки он чи аз кало- 
ми чаноби илохй масмуъ мекард, 
биайнихи пеши пайрамбар алайхис- 
салоту вассалом адо менамуд.

РУШАН j  дар «М уайид» ба вови 
мачхул аст; ва дар «Рисолаи муар
работ» навишта, ки равшан (ба 
фатх) м уарраби  рушан (биззам) 
аст, ки ба маънии тобон аст; ва 
дар «Сироч-ул-лурот» навишта, ки 
рушан (биззам) маъруф аст; ва ин 
мураккаб аст аз ру, ки ба маънии 
рухсора ва чехра бошад ва аз лаф
зи шан, ки калимаи нисбат аст, аз 
олами гулшан ва чавшан. Чун чех
ра ба нисбати дигар аъзо зохиртар 
ва нумоёнтар аст, лихозо хар 
шайъи тобон ва зохирро рушан 
гуфтанд ва билфатх м уарраби  он 
аст.

РАВОШИН ^ b j  тобадонхои иморат.
РУШАНОН ситорагон (аз

«Кашф» ва «Бурхон»),
РУШАНДОН сЛ^- j j  равзане, ки ба

рои рушанй дар хона гузоранд; ин 
лафз мин хайсулкиёс дуруст набо
шад, чаро ки худи рушан ба маъ
нии тобадон омада. Аз ин чихат 
чамъи он равошин меояд, магар он
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ки лафзи дон зоид бошад, аз олами 
занахдон (аз «Сироч» ва гайри 
он); ё он ки рушандон дар асл ру- 
шанидон аст, ё-ро ба чихати тах 
фиф хазф кардаанд.

РИВОК.ИЁН // РУВОК.ИЁН II РАВО- 
К.ИЕН хукамои ишрокин. ки
аз мукошафа ахволи замоир маъ
лум мекарданд; ва дар китобе на
вишта буд, ки ривок,иён аз он гу 
янд, ки эшон бар ривок нишаста 
муолачаи беморон мекарданд ва 
эхтиёч ба набзгирй надоштанд.

РУИИНТАН J> лакаби Исфан-
диёр аст; гуянд ки ба дуъои яке аз 
сохибкамолони асри худ бар чилди 
бадани у тегу тир кор намекард 
(аз «Сироч»).

РУДХЕЗОН цамъи. рудхез,
ки ба маънии мавч бошад.

РУЯН crlJJ бар вазни сузан; номи 
беххои борик, ки чомаро бад-он 
ранги сурх разанд, ба хиндй мачитх 
гуянд (аз «Бурхон» ва «Шархи Си- 
кандарнома» аз Хони Орзу).

РАВЗАН Oj j j  муарраби  рузан (биз
зам; казо фил — «М агриб»); ва 
равзан ба маънии сурохи девор ва 
сурохи хар чиз ва  дарича.

РАВОЗИН cJjtjj тобадонхо ва да- 
ричахо ва суроххои хар чиз.

РУЗ ДЕР ШУДАН Ji ’ j j j  дар
истилох ба маънии зоеъ шудани 
руз; Мавлавии Рум чанд чо дар 
«М аснавй» ба ин маънй овардаанд 
(аз «Латоиф»).

РУ НАЕФТАН ,.Ĵ ~>j j  таваччух ва 
шафакат наёфтан.

PABFAHH К.ОЗ МОЛИДАН JU j>jи
тамаллук, ва хушомад кар 

дан; ва фиреб додан (аз «Чароги 
хидоят» ва «Чахор шарбат» ва 
«М усталахот»),

РУ АНДОХТАН j j  суол кар
дан (аз «Чароги хидоят»); ва ба 
маънии ачз ва илхох нумудан (аз 
«М усталахот»),

РУЙДАСТЙ ХУРДАН 0>Jj*- iJ jj  

фиреб хурдан ва тапонча хурдан 
(аз «Чароги хидоят»),

РУ СОХТАН - j j  шарманда шу
дан ва хачолат кашидан (аз «Ч а
хор шарбат» ва «Сироч» ва «М ус

талахот» ва «Бурхон» ва «Чароги 
хидоят»); ва ба маънии тасвир на- 
виштан низ гуфтаанд.

РУ ФАРМУДАН с SJ шарманда 
кардан.

РУ АЗ САН Г ДОШТАН «С - j l  j j

бехаё будан.
РУ КАРДАН JJ хосил шудан ва 

рубару кардан ва таваччух кардан; 
ва ба маънии зухур кардан.

. # ФИГАНДАН ачз ва ил-
хох нумудан (ин чахор истилох аз
«М усталахот»),

РУ БА ЧИЗЕ АНДОХТАН jj

мутаваччехи он шудан.
РУ ГИРИФТАН .мпушидани ру.
РУ НАДОШТАН ja.\x>jj бехаё бу

дан.
РУИ ЧИЗЕ НАДОШТАН lSj j

аз шармандаги мачоли руба- 
руи у  надоштан.

РУ ДОДАН j j  таваччух кардан 
ва хосил шудан (ин панч истилох 
аз «М усталахот»),

РУДХОНА <jli> j j  ц0И  руд; Ва ОН ЗЭ- 

мине бошад, ки сайлоби руд дар 
он чорй шуда бошад (аз «Сироч- 
ул-лугот») .

РУЗНОМАЧА <=y^jjj когазе ки дар 
он хисоб ё ахволи харрузаи касе 
маркум бошад.

РАВЗА <*j j  бог ва маргзор, яъне 
сабзазор (аз «М унтахаб» ва «Л ато
иф» ва шархи «Нисоб»),

РАВИЙЯ *tJJ хочат ва фикру таам- 
мул дар коре (аз «М унтахаб ва 
«С урох»); ва ба маънии тарика ва 
дастур мацоз, аст, ба итлоки сабаб 
бар мусаббиб; ва дар «Ташрех-ул- 
хуруф» навишта, ки равийя ба м аъ 
нии тарика ва дастур форсист, м у
раккаб аз рав, ки амр аст аз раф
тан ва калимаи ия (ё я ) , ки дар 
охири амр ба маънии хосили бил- 
масдар дихад; аввал асах аст.

РУЗИ СИЕХ, ‘ Ч- jJ-1 РУЗИ бад ва 
нахс ва рузи мотам (аз «Бурхон»),

РУХУЛЛОХ хазрати Исо алай
хиссалом.

РАВХОНЙ J>^-j j  мансуб ба рав*, ки 
ба маънии насим ва осоиш ва то-
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загй бошад, яъне аз макулаи осо- 
иш ва насим аст, дар «Латоиф»; ва 
покизагй; ва рухонй (биззам) он 
чи мансуб ба рух,; ва он чи аз ма- 
кулаи рух ва чон бошад; чое ки 
мегуянд ин чизи рухони (равхо- 
ни)-ст, ба зам ва фатх хар ду хон- 
даанд. Ва дар лафзи рух (рав\) 
биззам ва билфатх, дар холати нис- 
бат алифу нун зонд мекунанд (аз 
«М унтахаб» ва гайри он).

РУЪОНЙ j j  бар вазни рухонй; ба
маънии дилй ва аклй; мансуб ба 
руъ, ки ба н^ънии дил ва акл аст 
(аз «М унтахаб»).

РУХ.Й ХАЙ ВОН Й (y lГУ CJJ бухорест 
латиф, ки аз латофати ахлот дар 
дил ба хасби имтизоче махсус му- 
такаввии мешавад ва ба воситаи 
шаройинн аъзо мунташир гардад 
ва аъзоро бад-у хаёт ва истеъдоди 
кабули хиссу харакат ва тагзия ва 
танмия ва тавлид хосил ш авад. Ва 
ба кавли муаллими аввал ва му- 
хаккикони хукамо як  рухи вохид 
аст, ки дар хар махалле ва мазха- 
ре аз у  сурате ва асаре пайдо ме
шавад, чунонки агар ба димог ра- 
сад нафсонй гуянд ва агар ба чи
гар расад табъй номанд. Ба хасби 
зохир кавли атиббо хамин аст, ки 
хар як  бар истиклоли рухе алохи- 
да аст (аз «Кифояи Мансурй» ва 
гайри он).

РУХИ НАФСОНЙ lyL-i; он чи аз 
рухи хайвони ба димог расад кай- 
фияте дигар пазирад ва ин рух му- 
физи хиссу харакат мешавад ва 
куввати нафсонй бад-он коим бо
шад. Ва мурод бад-ин рух нафси 
нотика аст, чунонки дар кутуби 
илохй мурод ба рухи нЗфс аст.

РУХИ ТАБЪЙ £j j  он чи аз рух 
ба чигар расад уро кайфияте дигар 
хосил шавад ва куввати табъй 
бад-у коим бувад ва аз у  тагзия 
ва танмия ва тавлид хосил гардад 
(аз «Кифоя»),

РУСТОЙ ( y l i - j j  бошандаи дех, яъне 
дехкон (аз «Чахонгирй» ва «Си
роч») .

РУДАКЙ мансуб ба Рудак, кн
нохияест ба Самарканд (аз_ «Лубб- 
ул-албоб»); зохиран Рудаки шоири 
кадим, ки мучиди газали форсист, 
аз он чост. Пас аз ин чо маълум

мешавад, ки ба кофи арабист, вал
лоху аълам биесавоб.

РУСПЙ y j - j j  зани фохиша ва бадко- 
ра ва зани кахба, ки лулй бошад 
(аз «Латоиф» ва «Кашф» ва «Си
роч» ва «Рашидй» ва «Бурхон»),

РАВОНЙ Iy b j  навъе аз усули муси- 
ки (аз «Чароги хидоят»).

РАВОЙ ба маънии равоч ва
равнак ва баромадани хочат; ва 
гохе ба маънии баровардан ояд (аз 
«Чароги хидоят» ва «Бурхон» ва 
«Сироч»).

РУЙ J j j  ба маънии чехра ва сабаб 
ва токат ва умед (аз «Чахонгирй» 
ва манкул аз «Ш арафнома»); ва ба 
вови мачхул (яъне руй)* навъе аз 
филизот, ки ба хиндй кансй гуянд 
(аз ш урух); ва дар арабй ба фат
хи аввал ва касри вов ва ташдиди 
ё (яъне равий)* ба маънии сероб 
ва тоза; ва номи харфи аслии ко
фия, ки мадори кофия бар он аст 
(аз «Латоиф» ва «М унтахаб»); ва 
дар «Рисола»-и Атой мастур аст, ки 
равий-ро аз раво гирифтаанд. Раво 
дар лугат расанест, ки бад-он бор 
бар шутур банданд. Чун бинои абь- 
ёт бар кавофист ва бинои кавофй 
бар ин харф, гуё ки ба ин харф 
абьёт бар хам баста мешавад. Ва 
пас уро бар у ташбех кардаанд ва 
барои у номе аз он иштикок кар 
да. Ва метавон гуфт, ки равий дар 
лугат ба маънии бар хам тобанда 
аст, чунонки бар хам тобандаи рес
мон ачзои ресмон чамъ мекунад, 
ин харф низ абьётро бо якдигар 
чамъ мекунад. Пас бар сабилн таш
бех бад-он шахе равий ном кар
данд.. Ва равий аслан ба ташдиди 
ё-ст, аммо шуарои Ачам онро ба 
тахфиф (яъне равй)* истеъмол к у 
нанд.

РУШАНОЙ мураккаб аз ру-
шано, ки мухаффафи  рушанон аст, 
ба маънии рушан, ба зиёдати али
фу нун ва ёи масдари ба маънии 
рушанй ва номи давои чашм; ва 
номи шахсе, ки дар афгонони мул- 
хид пайдо шуда буд ва мусулмонон 
ба зид онро пири торикй гуянд (аз 
«Сироч»); ва факир муаллиф гуяд , 
ки рушаной ба маънии рушанша- 
ванда шудан аст, мураккаб аз ру
шан ва алифи фоилият ва ёи мас- 
дарн ва хамза барои рафъи нлти-
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кои сокинайн ва метавонад, ки ёи 
нисбат бошад. Дар ин сурат руша
ной ба маънии нуре ва партав, ки 
мансуб аст ба шайъи рушаншаван-
да, фа пфхам.

РУБАХ.БОЗЙ if jb  y j j  макру ф ир^ 
ва даробозй.

Фасли рои мух,мала маъа хо

РАХ.О халос (аз «Латоиф »),
РАХ.БОНИЙЯТ зухди тарсоён

ва насорост; ва он боздоштани 
нафс аст аз хузуз ва лаззоти ша- 
ръия, чунонки никох ва гизои ла- 
тиф ва райра. Чунонки зохидони 
тарсоён барои дафъи шахвати чи- 
моъ олати таносул мебуриданд.

РАХ.АЧ гарду рубор ва шуру 
равро (аз «М унтахаб»),

РАХ.ОВАРД савгот ва тухфа
(аз «Бурхон»); ва дар «М устала

хот» навишта, ки раховард он тух- 
фаро гуянд, ки шахсе аз сафар ояд 
ва чизхои номии дигар шахрхо пе- 
шп дуст'они худ орад.

РАХГУЗАР ба маънии шохрох; 
ва ба маънии сабаб низ мацозан  
мустаъмал мешавад.

РИ\С бех ва буньёд; ва бил
фатх (яъне рахс)* буньёди девор 
ва сангреза (аз «М унтахаб» ва 
«Латоиф»),

РА\Т ^  ба маънии гурух ва ча- 
моъати мардон (аз шархи «Нисоб» 
ва «Латоиф» ва «М унтахаб»),

РАХ.АК, i> j  наздик шудан ва гум- 
рох шудан ва дурур гуфтан ва бар- 
нишастани гард бар чизе ва фуру 
пушидан ва худро бар харом ва 
фасод доштан ва табохй ва дарёф- 
тан чизеро ва такаббур намудан ва 
бехуш шудан ва ситам кардан ва 
айб кардан ва шитофтан (аз «М ун
тахаб» ва «Латоиф» ва «С урох»).

РУХ.ОК, о 1*-» ибтидои булур.
РАХ.АНЧОМ (1»1 *j  аспи тезрафтор ва 

маркаб ва косид, чаро ки рохро ба 
анчом мерасонад (аз «Кашф» ва 
«Сурурй» ва «Бурхон» ва «Сироч» 
ва «Раш идй»),

РИХ.ОН c>Uj гиравхо ва гирав бас
тан ба тохтани асп; чамъ ва мас

дар хар ду  омада (аз «Сурох» ва 
«М унтахаб» ва «Латоиф»),

РАХ ДОШТАН »j  ба маънии
интизор бурдан (аз «Шархи Сикан- 
дарнома»); ва баъзе ба маънии хи- 
фозати рох навишта.

РАХ.Н ^ j  ба маънии гирав ва гирав 
кардан ва гирав додан (аз «Кашф» 
ва «М адор» pa  «М унтахаб» ва  «Ко
м ус»).

РАХ.ОНИДАН халос кардан
(аз «Кашф» ва «М уайид»),

РАХИДАН халос шудан (аз
«Сироч» ва «М уайид» ва «Бурхон» 
ва «Чахонгирй»),

РАХОНДАН озод кардан аз
банд.

РАХИН гирав кардаш уда (аз
«Кашф»),

РУХБОН сохиби «М уайид» ва
«М адор» ва «М унтахаб» ва «С у
рох» навиштаанд, ки ба маънии 
обидони тарсоён, чаро ки ин цамъи 
рохиб аст. Ва сохиби «Бурхон» на
вишта, ки ин лафзи муфрад аст, ба 
маънии зохиди кавми насоро ва 
пархезгор; ва низ сохиби «М адор» 
гуфта, ки дар «Одоб-ул-фузало» ин 
лафзро муфрад навишта, ба маъ
нни зохиди тарсоён; ва сохиби «Ко
мус» навишта, ки ин лафз муфрад 
ва чамъ хар ду омада ва ин муш
так  аз рухбаст, ки ба маънии хавф 

’бошад ва рохиб касе ки аз азоби 
худо хоиф бошад; ва дар «Л ато
иф» аз «Кашшоф» манкул аст, ки 
рухбон (биззам) тарсидан ва бил
фатх (яъне рахбон)* тарсанда.

РАХНИШИН м урод  а з  табиби
рахнишин.

Р И \ М А  борони нарм (аз шархи 
«Нисоб»),

РАХВ замини паст ва нишеб (аз 
шархи «Нисоб»); ва дар «М унта
хаб» чои баланд; ва дар «Сурох» 
навишта, ки замини паст ва замини 
баланд. Ва ин аз луготи аздод аст.

РАХ •-» ба маънии карат ва марта
ба; ва ба маънии коида ва конун 
ва оханг ва нарма (аз «Бурхон»),

РИХЙ гулом ва абд (аз «Кашф» 
ва «М уайид»); ва дар «Бурхон» ба 
фатхи аввал (яъне рахй)* навишта;
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ва дар «Сироч» низ ба фатхи а в 
вал.

РАХ.ОВЙ номи макомест аз д у 
воздах макоми мусикй (аз «Кашф» 
ва «М адор» ва «М уайид» ва «Б ур
хон» ва «Рашидй» ва «Чахонги
рй»); ва  навиштаанд, ки вакти са- 
ройидани раховй аз субх то тулуъ 
аст; ва ба хиндй онро лалит гуянд.

Фасли рои мухмала маъа 
ёи тахтонй

РЕХТАПО ба маънии тезка-
дам ; ва дар «М усталахот» навиш
та, ки рехтапо аспе, ки таносуби 
аъзояш ба камоли хубй бошад, гуё 
ки ба колаб рехтаанд.

РИММЕ бар вазни кимиё; номи
илмест, ки аз он дар хар чо, ки хо
ханд дар як  лахза бираванд (аз 
«М адор»),

РИШИ БОБО 1-;Ц J - iJ  навъе аз ангур 
(аз «Чахор ш арбат»).

РАЙБ v*’.-' ба маънии шак (аз «М ун
тахаб» ва «Кашф»),

РИЁЗАТ о - Ь j  ранч кашидан (аз 
«М унтахаб»); ва дар «Латоиф» 
фармонбардорй ва нафскуши; ва ба 
истилохи атиббо харакатест иродй, 
ки инсонро музтар гардонад ба та- 
наффуси азими мутавотир; ва ба 
маънии.таълими аспон, ки ба чиха
ти суворй бошад, низ омада.

РИБАТ ki**ij  ба маънии гумон ва 
шак (аз шархи «Нисоб»); ва дар 
«М унтахаб» ба маънии тухмат ва 
он чи дар шак афганад.

РИХ//РЕХ c '.j ба маънии буи м ут
лак, хох хуш бошад, хох нохуш; ва 
ба маънии боде, ки дар олам ме- 
вазад  ва боде, ки дар шикам бо
шад ва низ боде, ки ба халали он 
дар чои пайванди андомхо дард 
пайдо ш авад (аз «Кашф» ва шар
хи «Нисоб»).

РИХ c'-J пехоли мург.
.РИШХАНД истехзо ва тамас-

хур (аз «Кашф» ва «Латоиф»),
РИШИ ПУРБОД J - u  гурур ва 

такаббур (аз «Латоиф »).
РЕВАНД ^ н о м и  даво; гуянд ки 

он дикро дур кунад ва гармии чи-

гарро билараз фуру нишонад ва 
тафсилаш дар рованд гузашт.

РЕХТАГАР касе кн зуруфи
руйин ва гайра дар колабхо рехта 
дуруст созад (аз «М усталахот»),

РЕЧОР ва РЕЧОЛ ва РЕЧОЛА jt* и
j  j  ба маънии очор

(аз «Бурхон»),
РЕШИ 4 y F 3  J - iJ  ба маънии ре- 

ше, ки то онро чок накунанд, бех 
нашавад (аз «Латоиф»),

РЕБОС муарраби  ревоч; руста- 
ние бошад багоят нозук ва худруй, 
ки мардум онро мехуранд, мазаи 
он майхуш бошад, яъне туруши ба 
андак ширинй (аз «Бурхон» ва «Си- j 
роч-ул-лугот» ва «Чахонгирй»),

РИШ J - i j  дар арабй ба маънии пари < 
мург; ва дар форсй ба ёи мачхул 
(яъне реш)* ба маънии чирохат; 
ва ба маънии мачрух ва захмй.

РИЁЗ i>bj  маргзорхо; цамъи  равза; 
ба табдили вов ба ё ба чихати кас
раи мокабл.

РАЙТ b j  чодири яктахта (аз шархи 
«Нисоб»),

РАЙЪ t i j  афзунии мазруъот ва он 
чи аз зироат хосил ш авад ва мах- 
сули зироат (аз «Сурурй» ва шар
хи «Нисоб»).

РИК <ji-> оби дахан ва ба маънии 
ношто, кн ба хиндй нахар гуянд 
(аз «Латоиф»).

РИМ |Ч-> ба маънии чирке, ки бар 
бадан ва чома нишинад; ва он чи 
сифеди ба зардй моили гализтар аз 
хун аз миёни чирохат бадар ояд; 
ва ба маънин касофати филиззот, 
чунончи рими охан ва рими нукра 
(аз «Бурхон» ва гайри он).

РЕХТАДАМ теге ё корде, ки
руи он, яъне тезй ва оби он аз за- 
дани у бар чизе сахт шикаста ва 
рехта бошад.

РЕГ РЕХТАН сг»'-» <£i-> хаР°б кар
дан.

РЕГИ РАВОН c ) b j  заминест ба 
тарафи чануб, кн хамеша per дар 
он чорй мебошад (аз «Бурхон» ва. 
шурухи «Нисоб»),

РАЙХОН cjK j  номи хате ва барги 
кишт ва сабза ва шохсипаргам, ки

онро нозбу гуянд; ва хар гнёх, ки 
хушбу дорад; ва ба маънии гулхое, 
ки сивои гули сурх бошанд; ва го
хе мацозан  ба маънии шароб ояд 
(аз «М уайид» ва «Кашф» ва «М ун

тахаб» ва «М адор»).
РАЕХИН цамъи  райхон; на ба

каср (яъне риёхин)* чунонки маш
хур шуда.

РАЙЁН ба маънии сероб ва т а 
ру тоза (аз «Кашф» ва  «М унта
хаб »),

РАЙН голиб шудани гунох бар 
касе ва хабис ва дуруштнафс гаш- 
тан; ва билкаср (яъне рин)* уфто
дан дар чизе ки баромадан аз он 
муяссар нашавад (аз «М унтахаб»).

РАЙЪОН ба маънии аввал ва
огози хар чиз; ва огози шабоб, ки 
навчавонй иборат аз он аст (аз 
«Сурох» ва «М унтахаб» ва «М уай
ид» ва «Хиёбон»).

РИДАН с>>*iJ гоиз кардан, ай суфли 
гизо аз рохи муайян берун омадан 
(аз «Кашф»),

РЕШИДАН омехтан ва ранг 
кардан (аз «Бурхон» ва гайра).

РЕСИДАН jo —j j  риштан пунба ва 
пашм аз чарха тофтан (аз «Бур- 

I хон» ва «Сироч»),

РИСТАН I ба маънии ридан (аз 
к  «Латоиф» ва «Бурхон»),

РЕСМОН eJt’*— расан ва тори борик, 
cV кн аз пунба ва райра мересанд.

РИМАН urt.-» чирколуд ва саркаш ва 
маккор (аз «Бурхон»),

РИМОХ.АН суТ касофати охан, ки 
дир оташ чудо ш авад (аз «Б ур
хон ♦).

РИМГИН ск^->  чирколуд.
РАИ1.УЛМАНУН о у Л  vi-> хаводисн 

рузгор (аз «М унтахаб» ва «Л ато
иф»),

РЕВ y . j  ба маънии макру хила ва 
фиреб (аз «Кашф» ва «Бурхон» ва 
«Сироч»).

РИШИ ГОВ jW J-tJ  ба маънии ах- 
м ак  ва аблах ва  хомтабъ ва  масха
ра (аз «Сурурй» ва «Кашф» ва 
«Бурхон» ва «Чароги хидоят»).

РЕГШУ шустани per, то хур-
даи зару нукра аз он хосил кунанд 
(аз «М усталахот»),

РИЯ Ч-> ба маънии шуш; ва лафзи 
шуш (биззам) номи узви дарунй, 
ки ба хиндй пхепхра гуянд (аз 
шархи «Нисоб»),

РАЙХОНА он чи дар он рай
хон коранд.

РЕШ A беххои дарахт, ки борик 
бошад; ва ба маънии зулф; ва ба 
маънии турраи дастор (аз «М уста
лахот» ва гайри он); ва ба ёи маъ
руф (яъне риша)* дар арабй ба 
маънии як  najjn мург.

РАЙБОРЙ (ij 't '.j чаммозасувор, яъне 
сонднисувор (аз «Ойинн Акбарй»),

РАЙХОНЙ (̂ <1 ж1-> навъе аз шароб бо
шад ракику сабзранг ва хушбу ва 
латифулкивом ва софй (аз «Бахр- 
ул-чавохир») ; ва кисме аз танбокуи 
сухтанй, ки ба атриёт муаттар к у 
нанд (аз «Латоиф»),

РЕСМОНБОЗЙ <̂->4 —ij  ба маънии 
бозигарй, ки гозиёни дорбоз кунанд 
(аз «М усталахот»),

РИЁЗЙ кисмест аз се аксоми
хикмат; ва он се кием ин аст: та- 
бъй, риёзй, илохй. Бидон ки дар 
риёзй бахс карда мешавад аз ум у
ре, ки фак«т дар вучуди хоричй 
мухточ ба суи модда бошанд, чу
нонки микдор ва адади хос, ки мав
чуд дар моддиёт аст, на мутлак 
адад ; ва аксоми илми риёзй чанд 
аст: илми у а н д а с а  ва илми адад ,  
яъне илми у и с о б  ва илми нуцум  ва 
илми м усикй  ва илми м уно зара  ва 
мароё  ва илми ц а б р у  мук;обала ва 
илми царри аск,ол.

РИШИ КОЗЙ J-'.j  пунбае, ки 
дар дахони шишаи шароб ниханд 
(аз «Рашидй» ва «Чароги хидоят» 
ва «Чахор ш арбат»); ва дар «Си
роч-ул-лугот» ва «Бурхон» навиш
та, ки риши козй ба маънии латтае 
ки бар сари шиша ва к аду  бан
данд, то аз он шароб боф шуда 
дар пиёла биёяд; ва дар «М устала
хот» навишта, ки риши козй (ба 
изофат) софии шароб бехтан.

РИШГОВЙ// РИШИ ГОВЙ J j V . J v  
ба маънии хамокат.
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РЕЗАХОИЙ овози печида
кашидан аз нагамот, ки онро тах- 
рир гуянд; ба хиндй кхир, ба кофи 
максури махлутутталаффуз ба хо 
ва дар охир рои мухмала (аз «Ча- 
pOFH хидоят»),

РЕЗАКОРЙ и  хурдакорй (аз
«М усталахот»),

РЕЗАСАРОЙ нагмасарой
(аз «М усталахот»),

Б О Б И  З О И  

Фасли зои муъчама маъа алиф

3 0  I j  ин харф ба чими арабй бадал 
ш авад, чун р у з  ва р уч  ва ар з  ва 
арч, ба маънии кимат ва кадр ; ва 
ба чими форсй, чун пи зиш к  ва пи- 
чишк\ ва ба сини мухмала, чун 
Аёз  ва Аёс, номи руломи Султон 
М ахмуд; ва ба шини муъчама, чун 
з у л у к  ва шуллук ,  ба маънии девча; 
ва ба ранни муъчама, чун г у р е з  ва 
e yp eF ; ва ба фо, чун за г а н д  ва фа- 
Fand, ба маънии барчастан; ва ба 
кофи тозй, чун мазидан  ва маки- 
д а н ; ва ба хои хавваз, чун д а р в о з  
ва да р в о у ,  ба маънии сарнигун; ва 
ба ёи тахтонй, чун о в о з  ва овой\ 
ва дар охир зоид низ ояд, чун турб 
ва турбаз  (ба замми той фавконй 
ва фатхи м уваххада; аз «Чавохир- 
ул-хуруф »).

3 0 F n 0  b jb  ба маънии таъна (аз 
«С урурй»); ва дар «Бурхон» таъна 
ва сарзаниш; ва баъзе номи MypFe 
низ навиштаанд.

3 0 4  м уарраби  зок, ки ба хиндй 
пхаткарй гуянд.

ЗОД >1 j  дар арабй ба маънии туша, 
ки дар сафар хамрох бардоранд; 
ва  дар форсй ба маънии фарзанд; 
ва ба маънии синну сол (аз «Б ур
хон»),

30Х.ИД он ки рагбат ва хохиши 
дуньё надорад ва аз молу чох ва 
■номус тааллук нагирад (аз «М ун
тахаб» ва «Латоиф»),

ЗОМИЕД номи рузй бисту хаф
тум аз хар мохи шамсй (аз «Б ур
хон») .

ЗОИР jJ l j  зиёраткунанда.

РАЙ J j  шахрест дар Ироки Ачам 
(аз «Бурхон»); ва дар баъзе шуру
хи «Сикандарнома» навишта, ки ми
ёни Рай ва Бухоро руди Чайхун 
хоил аст; ва билфатх ва ташдиди ё 
(яъне райй)* ба маънии сероб ш у
дан (аз «М унтахаб» ва «Латоиф»),

РИШМОЛЙ дайюсй ва беха-
миятй (аз «Бурхон»),

М У Ъ Ч А М А

ЗОЧИР манъкунанда.
ЗОХИР рушан ва баланд (аз

«М унтахаб»).
ЗОР J j  макони руйидан; ва ба маъ

нии анбухй ва бисьёрии хар чиз; 
ва ба маънии заъифу хор ва нолон 
(аз «Бурхон»); ва дар «Латоиф» ба 
маънии ачз ва андух; ва дар «Си- , 
роч» навишта, ки зор ба маънии 
макон ва касрат ва анбухии чизе, j 
чунонки лола зор  ва г у л з о р  ва бо- ! 
зор ,  ки ба маънии чои касрати 
бо-ст, ки мухаффафи  або, ба маъ
нии таом бошад. Ва хамчунин кор-  
зор ,  ба маънии чанг, ки махалли ■ 
касрати кор аст. Пас он ки ба маъ
нии макони руйидан гуфта, хатост. Р 
Ва ба маънии заъиф, чунонки зо- I 
ру низор гуянд, бидуни лафзи ни- j 
зор бад-ин маънй дида нашуда. Ва J 
зор дар арабй ба маънии овоз низ 
омада. Пас низорй ба ёи нисбат, ба j 
маънии овоз ва фарьёд бувад ва ин, 
ки ошики зор ва гирьяи зор, ба 
маънии бисьёр истеъмол кунанд ,’ 
пас бад-ин маънй порсист ва ба 
маънии нола арабй.

ЗАЪИР s ? i  бар вазни факир; бонги 
шери дарранда ва рурридани вай 
(аз «Комус» ва «С урох»).

ЗОДАИ ШАШ РУЗ j j j  b l j  к и - !
н о я  а з  олам, чаро ки аз тахтуссаро 
то арш дар шаш руз хак  таоло 
пайдо кардааст.

ЗОР f j j  номи тоири маъруф; ва ба 
маънии гушаи камон ва он пораи 
шохи сиёх бошад, ки бар хар ду  
гушаи камон васл кунанд; ва номи 
кавлест аз мусикй; ва дар арабй 
сигаи мозист, ба маънии гашт вг 
майл нумуд, чунончи; «мо зоралба-

I
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сара ва мо таго» муайиди ин маъ- 
нист (аз «Латоиф» ва «Бурхон» ва 
«Чахонгирй»),

ЗОК d l j  пхаткарй.43
ЗОДАИ ХОК киноя  а з  зару

сим.
ЗОХИДИ ХУШК зохиди бе-

завки ибодат (аз «Бурхон»).
ЗОХИЛ дарахти заккум  (аз

«Б урхон»).
ЗОХИЛ i>-b мондашаванда ва зоил- 

шаванда (аз «М унтахаб»),
ЗОБУЛ//ЗОБИЛ Jj.lj номи шахре аз 

вилояти Систон; ва номи макоме 
аз макомоти суруд (аз «Сироч» ва 
«Чароги хидоят» ва «Чахонгирй»).

ЗОРНУЛ номи силохи оханй,
мисли табари саркач, дастадори бо- 
рикнук; гохе бад-он чанг кунанд ва 
гохе аз он замин мекананд (аз 
«М усталахот» ва «Бурхон»),

ЗОЛ J l j  зани пири фартути сафед- 
муй ва марди пир; ва номи падари 
Рустам, чаро ки у сифедму мута- 
валлид шуда буд (аз «Бурхон» ва 
«Сироч»).

ЗОДБУМ махмул бар калб; ба
маънии ватан ва замине, ки дар он 
мутаваллид шавад.

ЗОБУЛ ИСТОН tfli-b lj мулки Систон.
ЗОЛИ МАДОИН li*< JO золе буд 

дар Мадоин, ки хучраи худро ба 
дасти Нушервон нафурухт, харчанд 
ки Нушервон кимати он меафзуд 
(аз «Шархи Хоконй»),

ЗОНУ ЗАДАН a)»j y l j  ба маънии 
нишастани баадаб, чунонки дар на
моз менишинанд.

30F H  КАМОН нуки гушаи
камон (аз «М усталахот» ва «Ча-
POFH Х И Д О Я Т » ),

ЗОВ j l j  ба маънии буньёд ва биной 
ва меъмор; ва ба маънии кавй ва 
пурзур (аз «Латоиф»),

ЗОИЧА 4*ilj он чи муначчимон ва 
раммолон барои дарёфтн муддаъо 
накше ба ичмол навишта нигох до
ранд, то ба вакти хочат тафсили 
ахком аз он маълум кунанд; ва ин 
лафз тафаъулан мураккаб аст аз 
зой, ки ба маънии зоянда аст ва 
лафзи ча барои тасгир, яъне зоян-.

дай кучак, чаро ки ахкоми толеъи 
мавлуд ва гайра аз он бармеояд. Е 
он ки зоича дар асл ба чими арабй 
буда бошад, сигаи нисбат аз маъ- 
хази зич бар киёси томира, ба маъ
нии зани сохиби тамр; ва зич илм- 
ест, ки дар он усули ахкоми илми 
танчим мундарич аст. Ба хиндй зо- 
ичаи мавлудро чанмпатра гуянд.

ЗОДА фарзанд (аз «Бурхон»),
ЗОВИЯ * iib  кунч ва пайгула ва гу 

шаи хона ва гушаи хар чиз (аз 
«Латоиф» ва «Сурох»).

ЗОВИЯ И КОИМА i ' j l j  чун бар 
хати рости мафруш хате коим ку
нанд, пас сатхае, ки миёни мафоси- 
лаи зилъайн вокеъ шавад, онро зо- 
вияи коима гуянд. Шаклаш ин аст:

ЦОИМ» I К.ОИМЛ

ЗОВИЯИ МУНФАРИЧА
чун хате болои хате ба нахче ка
шанд, ки мустаким набувад, балки 
ба як  тараф моил бошад. Пас ма- 
фосилаи зилъайнро, ки ба тарафи 
майлон аст, зовияи ходда гуянд (ба 
ташдиди дол) ва мафосилаи зилъ- 
■ейнро, ки ба тарафи гайри майлон 
бошад, онро зовияи мунфарича но
манд. Шаклаш ин аст;

мунфлрич* >^*одда

ЗОЛИ КУФА пиразане буд
дар Куфа, ки аз танури у  туфони 
Нух чушида буд ва ба у  мазаррат 
нарасид (аз «Бурхон»),

ЗОНУ ЗАДАН БО КАСЕ cPj у Ь
кин оя  а з  нишастан бо касе.

ЗОРНОЛЙ заъифнолй (аз «Ча- 
PO FH  хидоят»),

ЗОРЙ j j j  дар арабй ба маънии 
маъюбкунаида ва  итобкунанда (аз 
«С урох»); ва дар форсй ба маънии 

. заъифй ва нолидан ва ачз нумудан 
(чунонки дар «Бурхон» ва «Л ато
иф» аст).

ЗОВЙ J j l j  реза ва гушаи хар чиз.



Фасли зои муъчама маъа 
бои м уваххада

ЗАБОНБАК.АФО Ui> гули нофар-
мон, чаро ки дар паси гули мазкур 
чизе ба сурати забони гунчишк ди
да мешавад. Ва ба хамин чихат он
ро нофармон гуянд, чаро ки шахсе 
ки фармони султон кабул накунад, 
барои таъзибаш забони у  аз паси 
гардан берун мекашанд.

ЗУБОНО Ubj номи манзили шонзда- 
хум аз манозили Камар; ва он ду  
ситораанд, ки аз он д у  шохи пеши- 
ни бурчи Акраб аст (мустафод аз 
«М унтахаб»).

ЗАББО Ц; номи духтари подшохи 
Х,ира, ки бисьёр доно ва сохибгай- 
рат буд; ва ба замми аввал ва би
дуни ташдид (яъне зубо)* пушта- 
хон баланд, ки оби сайл бад-он на- 
расад (аз «Бурхон» ва «М унта
хаб») ,44

ЗАБИБ бар вазни хабиб; ба
маънии мавиз ва он ангур аст, ки 
хушк карда меоранд; ба хиндй он
ро дакх  гуянд. Ва аксари новоки- 
фони ин диёр онро мунакдо но-

, манд.
ЗУ Б(Б) v j  ба маънии закари куда- 

кон (аз шархи «Нисоб» ва «Л ато
иф»); билфатх (яъне заб)* ба маъ
нии ройгон ва осон низ оварда.

ЗИБРИЧ, Zj O зар ва зинат ва оро
иш аз чавохир ва кумош ва абря 
андак, ки сурхй дошта бошад (аз 
«М унтахаб»),

ЗАБОНБАНД oij.cibj таъвизе, ки ба
рои забонбандии душманон ва бад- 
гуён нависанд.

ЗАБОД ib j  араки хусьяи хайвоне, 
ки он навъе аз гурбаи сахрой бо
шад; ва он арак, хушбудор ва си- 
ёхранг ва сифеди ба зардй моил 
низ бошад ба кивоми шахд (аз 
«Бахр-ул-чавохир» ва «Кашф» ва 
«М уайид» ва «М унтахаб» ва «С у
рурй» ва «М адор»); ва дар «Б ур
хон» ба зам ва фатх (яъне забод 
з а  зубод)*. Муаллиф гуяд , ки ба 
хиндй онро мушки билай гуянд. Ва 
яке аз ошноёни факир онро дида- 
аст. Ва дар «М усталахот» навиш
та, ки гурбаи забод аз гурбаи шах- 
рй андаке калон бошад ва пузо ва 
кадре дароз бувад ва дар зери дум

нофа дорад микдори чавзи хурд. 
Таровиши мастии у сифед бошад 
зардиомез.

ЗАБАД tb j  кафи об ва кафи шир ва 
мисли он; ва кафи симу зари гудох- 
та ва он чирки зару сим бошад 
(аз «М унтахаб» ва «Латоиф»).

ЗАБАРЧ.АД ^ry . j  навъе аз зумурруд 
(аз «Б урхон»); ва дар «М унтахаб» 
навишта, ки чавхарест сабзранги 
ба зардй моил ва ин чизест алохи
да аз зумурруд. Ва низ сохиби 
«М унтахаб» навишта, ки сохиби 
«Сихох» ва «Комус» зумуррудро ба 
забарчад тафсир кардааст.

ЗАБОНБАНДИ ХИРАД
киноя  а з  шароб (аз «М усталахот»).

ЗАБОНГИР j A ^-О чосус.
ЗАБУР j y . j  ба маънии набиштаи 

фаъул ба маънии мафъул; ва номи 
китоби Д овуд  алайхиссалом (аз 
«М унтахаб» ва «Сурох» ва «Бур
хон»),

ЗАБР y j  бар вазни абр; ба маънии 
навиштан; ва ба маънии акл; ва ба 
маънии тувоно ва мухкам ва бонг 
барзадан; ва билкаср (яъне зибр)* 
китоб; ва ба замматайн (яъне зу- 
бур)* китобхо ва оханпорахо ва 
лавхи махфуз (аз «М унтахаб» ва 
«Латоиф »); ва ба касри аввал ва 
фатхи сонй (яъне зибар)* дар фор
сй ба маънии хифз хондан (аз 
«Б урхон»).

ЗАБОНФУРУШ t y i j iоЦ; пургуй, ба 
маънии бисьёргуй (аз «М устала
хот»),

ЗИБЛ JO  саргини асп ва райра (аз 
«М ун тахаб»).

ЗАБОН//ЗУБОН c>4j узви маъруф аст 
ва рузмарраи к,авлй; ва ин лафз 
дар «М адор» ба фатх ва дар «Р а 
шидй» ба зам ва дар «Бахори 
Ачам» ва «Кашф» ба фатх ва  ба 
зам. Ва дар «Сироч» навишта, ки 
он чи дар «Рашидй» лафзи зубон 
(ба замми аввал) навишта тахсиси 
замма хатост, ба фатх низ омада, 
балки ба лахчаи Эрон ба фатх аст. 
Рояташ хар д у  сахеханд.

ЗИБРИКОН номи марде аз ас-
хоб; ва ба маънии мохи тамом; ва 
гохе аз ин когази сафед мурод бо-
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шад (аз «М унтахаб» ва «Сурох» ва 
райра).

ЗАБУН OjO шутури лагадзан; ва ба 
маънии очиз ва заъиф ва хор ва 
бечора (аз «Бурхон»); ва дар «Си
роч» навишта, ки забун, ба фатхи 
аввал ва ба замматайн (яъне зу- 
бун)* ба маънии асир ва заъиф низ 
оранд; ва дар туркй ба маънии бад 
ва зишт.

ЗАБОНИЕН мардумони сар-
каш ва дарбонони дузах .

ЗАБОНДОН фасех ва балер
(аз «Сироч»).

ЗАБОН ДОДАН d 4 j ваъда ва 
ахду паймон ва шарт кардан (аз 
«М усталахот»).

ЗАБОН ТАР КАРДАН у  оЦ ;су
хан кардан (аз «Сироч»).

ЗАБОН БАР ДЕВОР МОЛИДАН
ujtuJU j\y_>y, o>4j каноат ва тавак- 
кул.

ЗАБОН БА КАСЕ ЯКЕ КАРДАН
мувофакат бо касе

кардан.
ЗАБОНИ САНГИН с)ЦЗ забони

алкан.
ЗАБОН БАР ХОК МОЛИДАН оЦ;

ejaJU isIU-jj кин оя  а з  ачз (ин чахор 
истилох аз «М усталахот»),

ЗАБОНИ ТАРОЗУ j j l y  c>4j хамон 
хори тарозуи зарсанч (аз «М уста
лахот») ,45

ЗАБОНА//ЗУБОНА шуълаи оташ; 
ва он чи бар пушти шохини таро
зуи зарсанч хоре бошад, ба хиндй 
канта гуянд (аз «Рашиди» ва «Бур
хон») .

ЗУБРА >y.j пораи охан; ва номи кав- 
кабе рушан, ки бар души бурчи 
Асад вокеъ аст ва он манзили ёз- 
дахум аст аз манозили Камар; ва 
билкаср (яъне зибра)* навишта ва 
китоби вохид (аз «М унтахаб»),

ЗАБОН ИЯ V 4 J  муваккалони дузах ; 
ин цамъи  забонй-ст (аз «М унтахаб» 
ва «Сурох» ва гайри он).

ЗУБДА маска; ва хулосаи хар 
чиз (аз «М унтахаб»).

ЗУБОХ *Ц-5 пуштахои баланди замин, 
ки оби сайл ба он нарасад; цамъи  
зубя (биззам); ва масал аст дар

араб: «балар-ас-сайл-уз-зубо», яъне 
мушкил ва душвор шуд кор; Анва- 
рй гуяд , мисраъ:

Чй кунй ба накш тахайюл
балаг-ас-сайлу зубо^у...

(аз «М унтахаб»).
ЗУБАЙДА зани Хоруни Рашид; 

ва он зани бисьёр бузургхиммат ва 
некукор буд.

ЗАБОНЙ (уЦЗ ба маънии мутамар- 
ридон ва муваккалони дузах ; ва ин 
цамъи  зибнй ва зибният аст, маъ
хуз аз забан, ки ба маънии рафъ 
ва бардоштан аст (аз «Байзовй» ва 
«Сурох» ва «К ом ус»); форсиён за- 
бонй-ро муфрад истеъмол кунанд 
ва ба таври форсй ба алифу нун 
чамъ карда забониён оранд, чунон
чи хур-ро, ки чамъи хавро-ст ба 
маънии муфрад истеъмол кунанд 
ва алифу нун чамъ карда хурон 
гуянд.

ЗАБОНИ ГАНДУМЙ забо
ни мулоимгу.

ЗАБОН БОЗЙ с>ЦЗ баробарй ва 
хусумат (аз «М усталахот»),

Фасли зои муъчама маъа чим

ЗУЧОЧ SWO обгина,ки ба хиндй он
ро кач гуянд; ва ба маънии чизе 
ки ба сурати киндил аз обгинаи 
сафеду шаффоф созанд; ва ба маъ
нии шишае, ки дар он арак пур к у 
нанд низ омада. Ва ба фатхи аввал 
ва ташдиди чими аввал (яъне Зач- 
4 0 4 )* лакаби яке аз аиммаи нахв 
(аз «М унтахаб»); ва сохиби «Лубб- 
ул-албоб» навишта, ки имоми м аз
кур сокини Заччоча буд, ки дехест 
ба Саъиди Миср. 4

ЗАЧИР jr r J  боздоранда (аз «Л ато
иф») .

ЗАЧР s t j  боздоштан ва манъ нуму
дан (аз «М унтахаб»); ва дар «Хи
ёбон» навишта, ки зачр дар асл ба 
маънии боздоштан аст, лекин дар 
муховараи форсиён ба маънии ло- 
зими он, ки зарб ва сарзаниш бо
шад, мустаъмал аст.

ЗАЧЧА **■3 зани навзоянда (аз «Бур
хон» ва «Чахонгирй» ва «М уайид»).
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Фасли зои муъчама маъа 
х,ои мухмала

ЗАХ.ИР j - f j  номи маразе; ва сура- 
таш ин аст, ки рудаи фурудин, ки 
муттасил ба суфра аст беихуиёр 
харакате ва дарде мекунад ба чи
хати дафъ кардани бироз. Ва хеч 
хорич намешавад аз он магар ру- 
тубати лазичаи бо хун омехта; ва 
ба форсй ин холатро печиш гуянд. 
Ва дар урф ба маънии нохуш ва 
озурда мустаъмал аст. Агар мацо
з ан  ба маънии нохушй ва озурдагй 
мустаъмал шавад бехтар бошад, 
магар он ки гуям  чое, ки муболага 
манзур бошад, масдарро ба маъ
нии исми фоил истеъмол кунанд, 
чунонки зайд, адл. Пас дар ин су
рат захир ба маънии нохуш хам 
дуруст бошад.

ЗАХ,Ф рафтани кудак  ба зону ва 
ба шикам рафтани хайвон ва ба 
нуксон расидани тир бар нишон ба 
тавре ки тири аввал наздик ба ха- 
даф бар замин биюфтад, баъд „аз 
он ба куввати бокии худ ба хадаф 
расад (аз «М унтахаб»); ва баъзе 
ба маънии хато шудани тир низ 
гуфтаанд; ва дар «Латоиф» ба маъ
нии харидан ва чамъ шудан барои 
чанг ва рафтан низ навишта.

ЗУХ.АЛ (>3 ситораи сайёра, ки бар 
фалаки хафтум тобад ва он нахси 
акбар аст (аз «М унтахаб» ва « Су
рох» ва «Латоиф »); ва дар «М а
дор» ба замматайн (яъне Зухул)* 
аст.

ЗАХ.М захмат ва анбух (аз «Л а 
тоиф») .

ЗИХ.ОМ ru j  анбухй (аз «М унтахаб»),
ЗУХ.ЛУФА j ^ j  чои лагзони саро- 

шеб, ки кудакон бар канораи дарьё 
созанд ва аз баландй ба суи пасти 
мелагзанд (аз «С урох»).

Фасли зои муъчама маъа 
хои муъчама

ЗАХ & ба маънии шур ва бонг ва 
садои чарас (аз «Бурхон»); ва дар 
«Рашидй» ба маънии овози хазин.

ЗАХХОР j l » j  ба маънии бисьёр пур 
ва моломолшаванда аз об; муш так 
аз захр (билфатх), ки ба маънии 
пур шудани дарьё ва руд аз об аст

(аз «М унтахаб» ва «С урох»); ва  
сохиби «Муайид-ул-фузало» навиш
та, ки заххор лафзи форсй низ аст, 
ба маънии наъразананда ва шуру 
бонгкунанда. Чи лафзи зах дар- 
форсй ба маънии шуру бонг омада- 
аст. Пас дар ин сурат мураккаб аст 
аз лафзи зах ва калимаи ор.

ЗАХМИ ДОМАНДОР j h ^ h  y j  зах - 
ми фарбех (аз «М усталахот»),

ЗАХМИ ТЕЗ У? ,*>0 иборат аз захми- 
амик (аз «Бахори А чам»),

ЗУХРУФ ба маънии зар ва хар
чи ороста бошад; ва ба маънии 
ороиш (аз «М унтахаб» ва «Кашф» 
ва «Сурох» ва «М адор»),

ЗАХОРИФ o j l i j  ороишхои дуньё ва  
зарандудхо ва муламмаъкардахЬ,. 
яъне чизхои зохир ороста ва ботии 
хароб (аз «Сурох» ва «М унтахаб»).

ЗАХМА хар чиз, ки ба он соз- 
хоро навозанд (аз «Б урхон»); ва  
дар «Сироч» навишта, ки захма чу- 
баке ки бад-он созхо навозанд; ба 
арабй мизроб гуянд ва ба хиндй 
чава гуянд (ба фатхи чими арабй); 
ва дар «М усталахот» ба маънии 
харакати чимоъ низ навишта.

ЗАХРУФА//ЗУХРУФА оростани 
дуру? (аз «М унтахаб»); ва ба маъ
нии тазйин, ки ба зохир ороста бо
шад.

Фасли зои муъчама маъа 
доли мухмала

ЗУДУДАН c>j j -0  ранг аз чизе дур 
кардан ва софу равшан кардани 
ойина ва TeF ва райра (аз «М адор» 
ва «М уайид» ва «Каш ф »); ва дар 
«Бурхон» ва «Чахонгирй» ба касри 
аввал ва замми сонй (яъне зиду- 
дан)*; ва дар «Сироч-ул-лурот» ба 
касри аввал ва замми аввал хар ду 
сахех гуфта.

ЗАДАН оЯЗ ба чанд маънй омада: 
аввал задан ба маънии маъруф, чу
нонки тег з а д а н  ва ч у б  з а д а н ; д ув 
вум ба маънии хурдан ва нушидан, 
чун coFap з а д а н  ва цада$  за д а н  ва 
ш ароб  з а д а н  ва к а б о б  задан-, сев
вум ба маънии кардан, чуй машк, 
з а д а н  ва чарх за д а н  ва на зар  з а 
дан  ва цаст за д а н  ва тагофул з а 
дан-, ва дар каломи кудамо салом  
з а д а н  хам омада, лекин муховараи
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хол нест; чахорум ба маънии м у
шобех будан, чунончи ин ран г ба  
фулон  ран г  м е за н а д ; панчум ба 
маънии кушодан, чун раг з а д а н ; 
шашум ба маънии афгандан, чун 
д о д  з а д а н  ва к,уръа з а д а н ; хафтум 
ба маънии гардонидан, чун инон  
за дан ;  хаштум ба маънии уфтодан 
ва афгандан, яъне лозим ва мута- 
аддй хар ду  омада, чун шарар з а 
дан ;  нухум ба маънии сухтан ва 
афрухтан, чун оташ за д а н  ва ш уъ -  
ла за дан ;  дахум  ба маънии моли- 
дан, чун рав ган  за дан ;  ёздахум ба 
маънии насб кардан, чун хайма з а 
д а н  ва тавила з а д а н  ва алам за дан  
ва д о р  за дан ;  дувоздахум  ба маъ
нни навиштан, чун у о л  з а д а н  ва 
тару за дан ;  сездахум ба маънии ни
ходан ва густурдан, чун тахт за д ан  
ва точ з а д а н  ва турра за да н  ва 
гил задан ;  чахордахум ба маънии 
бастан, чун пар да  з а д а н  ва з е в а о  
з а д а н  ва ш ер о за  з а д а н  ва к,уфл з а 
дан  ва г и р е у  за дан ;  понздахум ба 
маънии навохтан, чун сетор за да н  
ва табл за д а н  ва с у р н о  за дан ;  шон- 
здахум ба маънии гирифтан, чун 
б у с а  за дан ;  хафдахум ба маънии 
горат кардан, чун р о у  за дан ;  хез- 
дахум  ба маънии гуфтан, чун уарф  
з а д а н  ва масал з а д а н  ва з а б о н з а д а  
ва д у р у г з а н  хам аз ин чост; нузда- 
хум ба маънии баровардан, чун 
обила  з а д а н  ва за н г о р  за дан ;  бис- 
тум ба маънии пошидан ва рехтан, 
чун о б  з а д а н  ва намак з а д а н  ва 
ран г за дан ;  бисту якум ба маънии 
катъ  кардан, чун пай з а д а н  ва ноф  
за дан ;  бисту дуввум  ба маънии 
тохт кардан ва расонидан, чун бар  
фавц зад ем ;  бисту севвум ба маъ
нии дидан, чун фол задан ;  бисту 
чахорум ба маънии рондан, чун 
к,алам за дан ;  бисту панчум ба маъ
нии андохтан ва дохил шудан, чун 
ба  о б  з а д а н  ва б а  оташ за д а н  ва 
сивои ин низ омада.

ЗИДОЙ j\* j  бар вазни физой; поки- 
за ва софкунанда; ба шарти тарки
би исм (аз «Бурхон»),

Фасли зои муъчама маъа 
рои мухмала

3APK.0 хар зане, ки чашми у  ба 
сабзй ва кабудй бошад; ва номн 
зане хос аз араб, ки ба тезии басар 
зарбулмасал аст. Гуянд, ки Зарко

аз якруза рох суворро медид (аз 
«М уайид» ва «М унтахаб»),

ЗАРНАБ w.;j j  номи давое, ки барги 
дарахте бошад (аз «М унтахаб»),

ЗАРОБ v b i  номи кухест дар наво- 
хии Багдод; ва ба маънии шароби 
зар д р ан гва  ба маънии тилои мах- 
лул низ омада (аз «Бурхон»); ва 
билфатх ва ташдиди рои мухмала 
(яъне зарроб)* номи гиёхест, ки 
буи мушк дорад (аз «Шархи Хоко
нй»).

3APFAB ба маънии кемухт, ки
навъе аз чарм аст.

ЗА РТ У Ш Т//ЗА РД У Ш Т//ЗА РД У - 
ХУШТ j  j  o i J j j  номи
марде аз наели Манучехри шогирди 
Фисорурас дар замони Гуштосп даъ- 
вои нубувват кард ва дини оташпа- 
растй вазъ сохт ва мачус пайрамбар. 
донанд ва номи у  Иброхим гуянд. 
Ва китоби Жанд, ки сохтаи уст, он
ро осмонй донанд. Ва ин исм м у
раккаб аст аз лафзи зар ва кали
маи духуш т, ки ба маънии бад ва 
зишт аст; ва гохе доли лафзи 
душт-ро ба той фавконй бадал к у 
нанд ва гохе баъди дол хо зоид 
кунанд. Чун зар пеши он шахе 
зишт ва мабруз буд ва аслан зар 
намегирифт, лихозо ба ин исм хон- 
данд. Ва аксари ахли ислом уро 
козиб донанд, магар Фозили Шах- 
рузй ва алломаи Шерозй ва алло- 
маи Даввонй ва Мир Садруддин ва 
чанд уламои дигар уро наби ва ха- 
кими комил донанд (аз «Рашидй» 
ва «Кашф» ва «Бурхон» ва «М а
дор») .

ЗАРРИНДАРАХТ o i j i  дарахти 
утруч, ба маънии турунч; ва баъ
зе гуянд, ки дарахти дигар аст (аз 
«Бахори Ачам» ва «Бурхон»),

ЗАРИ СОМИТ зари хомуш,
ки хамин тилову нукра бошад. Ва 
сомит мукобили нотик, чунончи мо
ли сомит зару нукра аст; ва моли 
нотик рулому каниз ва аспу фил.

ЗУРТ//ЗУРРАТ раллаи маъруф, 
ки ба хиндй чувар гуянд ва хушаи 
он бар сари дарахташ  бошад.

ЗИРНИХ номи давое, ки ба
хиндй хартал гуянд (аз «Бахр-ул- 
чавохир» ва «Кашф»),

ЗАРДРУХ киноя  а з  ошик.
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ЗАРИ СУРХ i s *  ■>'■> тило ва ашрафй.
ЗАРИ СИФЕД j j  сим ва рупия.
ЗАРОВАНД номи давое: ва он

ду навъ бошад: яке тавил ва<’дига
ре мудахрач (аз «Бурхон» ва «М у
айид» ва «Кашф»); ва номи шахсе.

ЗУ РУН БОД номи даво, ки ба
хиндй наркачур гуянд (аз «Бахр- 
ул-чавохир» ва «Б урхон»); ва со
хиби «М адор» ва «М уайид» ба 
фатх (яъне зарунбод)* навишта.

ЗАРД лукма фуру бурдан ба гу 
лу ва зирех бофтан; ва ба замма
тайн (яъне зуруд)* ба маънии зи
рех (аз «М унтахаб» ва «С ур ох»); ва 
дар «Сироч» зард ба маънии бись
ёр хурдан. Ва чун лафзи арабист 
ба зои форсй галат бошад. Ва биз
зам ва сукуни дуввум  ва ташдиди 
дуввум  (яъне зурд ва зуррад)* низ 
галлаи маъруф, ки ба хинди чувар 
гуянд. Бад-ин маънй зурт ва зур- 
рат (ба той фавконй) низ омада.

ЗАРРОД ба маънии зирехгар, ки 
зирехро месозад; ва номи олимест 
(аз «М унтахаб» ва «Латоиф» ва 
райра).

ЗАРУД j j ->3 номи мавзеъест беоб дар 
рохи Маккаи муаззама (аз «М унта
хаб»).

ЗАРИР s . j j  гиёхи давой бошад, ки 
онро иклилулмалик гуянд ва онро 
испараг 'низ гуянд. Ва ранги он 
сабзй моил ба зардй бошад (аз 
«Сироч-ул-лурот» ва «Сурурй» ва 
«Бурхон»); ва дар «Рашидй» на
вишта, ки гиёхе зардранг, ки бад-он 
чомаро ранг кунанд; ва низ сохиби 
«Бурхон» навишта, ки баъзе гуянд, 
ки барги зардчуб аст ва баъзе гу 
янд, ки гулест.

ЗАР j j  аксар ба маънии тило ва за- 
хаб ояд; ва гохе бар нукраву сим 
ва рупия ва нукуд низ итлок, к у 
нанд; ва ба маънии пири фартут, 
хох мард бошад, хох зан; ва ба 
маънии Зол, ки падари Рустам буд; 
ва мухаффафи  зард хам омада (аз 

'•«Бурхон» ва «Сурурй»).

ЗАРИ МИСР j "  j j  зари холис; дар 
мулки марриб конест, ки зари бех- 
тар аз он хосил мешавад. Чун Миср 
ба мулки марриб курб дорад, беш- 
тари зари марриб ба Миср фурух-

та мешавад, лихозо зари мазкурро 
ба Миср нисбат кунанд. Ва баъзе 
навишта, ки зари Миср иборат аз 
зари маскуки Миср аст, ки хуш- 
вазъ мебошад.

ЗАРИ ДАСТАФШОР j l i i l  
навъе аз зари беш кимат, ки Хус- 
рави Парвез дошт, ки монанди 
мум нарм буд (аз «Чахонгирй» ва 
«Бурхон»); ва дар «Сироч» навиш
та, ки баъзе гуянд, ки ба кимиё 
нарм карда буд.

ЗАРДГУШ мунофик ва музаб-
забулхол (аз «Рашидй» ва «Бур
хон» ва «Бахори А чам»),

ЗАРИ ХИЛОС зари холис
(аз «М адор»),

ЗАРЪ i_jj ба маънии руйидан ва ру- 
ёнидан ва коштан; ва ба маънии 
кишт ва зироат (аз «М унтахаб»),

ЗУРОФ//ЗАРОФ хайвоне, ки он
ро ба форсй уштурговпаланг гуянд 
(аз «М унтахаб» ва «М адор» ва 
«Бахр-ул-чавохир» ва «Каш ф»); ва 
дар «Нафоис-ул-фунун» мастур аст, 
ки уро ду  шох бошад мисли шохи 
оху сиёхранг ва гуш у пои у  ба гу- 
шу пои гов монанд ва дахону суро
хи бинии у ба дахону бинии гов
меш ва дум мушобех ба думи шу
тур ва пусти у мунаквдш бувад, 
чун пусти паланг; ва дар «Сироч» 
навишта, ки дандонаш ба дандони 
хар монад ва хар ду даст дарозу 
хар ду  пой кутох. Бештар дар ви< 
лояти Нуба ба хам мерасад.

ЗАРК o jj  дурур ва  макр ва риё ва 
нифок, ва саргин андохтани мурр 
ва гардидани чашм ва чаконидани 
дору ба чое; ва биззам (яъне 
зурк,)* кабудчашмон ва нобиноён 
ва регтудахо ва синонхои найза ва 
обхои соф; цамъи  азрак; ва ба фат
хатайн (яъне зарак )*  кабудчашм 
ва соф шудани об ва чуз он; ва 
биззам ва ташдиди сонй (яъне зур- 
рац)* муррест шикорй, муарраби  
чурра (аз «М унтахаб» ва «Кашф»); 
ва баъзе ба маънии навха низ на
виштаанд.

ЗАРРОК i3bj сохиби нифок ва риё.
ЗИРИШК ^ j j  номи давое, ки ме- 

вае бошад кучак баробари нахуд, 
турушмазаи сиёхранги моил ба сур- 
хй (аз «Бурхон» ва «Кашф» ва 
«М адор»).
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ЗАРАК J j j  резахои вараки тило (аз 
«Бурхон» ва F a i i p a ) .

ЗАРИ ХУШК j j  зари холис (аз 
«Б урхон»); ва дар «Сироч» навиш
та, ки хушк ба маънии танхо ома
да, яъне заре, ки дар он раш на
бошад.

ЗАРДЧАШМ навъест аз мур-
р о н и  шикорй ва аснофи он чанд 
аст, мисли боз ва боша ва чурра 
ва Шохин ва шикара ва бесра.

ЗИРФИН//ЗУРФИН ба маънии
халкаи дар ва занчир (аз «М унта
хаб» ва «Сироч» ва «Бурхон»),

ЗАРИ ШОВ jl~i ба маънии зари 
холис (аз «Сироч»).

ЗАРДОЛУ номи мева; чун он
ро хушк кунанд хубонй номанд.

ЗИРЕХ »jj маъруф аст (аз «Бахори 
Ачам» ва «М уайид» ва «М адор» ва 
«Кашф» ва «Бурхон» ва «Чахонги
рй») .

ЗУРРОФА//ЗАРРОФА ^  Ijj хайво- 
нест, кн уштурговпаланг ном до
рад; чи гарданаш ба гардани шу
тур монад ва сумаш ба гов ва ран- 
гаш ба паланг ва думаш ба думи 
оху ва дандон ба дандони хар ва 
хар ду  даст дарозу хар ду  пой ку- 
тох. Бештар дар вилояти Нуба ба 
хам расад (аз «Сироч» ва «М унта
хаб»),; ва ба тахфиф низ омада.

ЗАРДА » j j  аспи зардранг (аз «Бур
хон») .

ЗАРРОДХОНА ■OU-Mjj ба маънии си- 
лоххона.

ЗАРРОКХОНА ^1» i b J  ба маънии 
хонае, ки бошандагони он ахли ни
фок ва риё бошанд.

ЗАРИ ЧАЪФАРИ зари хо-
лиси мансуб ба Чаъфари кимиёгар 
(аз «М уайид»); аммо он чи дар та- 
ворих аст, он аст, ки кабл аз Ч аъ
фари Бармакй, ки вазири Хоруни 
Рашид буд, зари MauiFyui сикка ме- 
карданд. Чун у вазир шуд фармуд, 
ки тилоро холис кунанд ва бар он 
сикка зананд (аз «Бахори А чам»); 
ва сох-иби «Сурурй» ва «Бурхон» 
ва «Рашидй» низ хамин навишта
анд, лекин ба ичмол.

ЗАРИ ДАХ-ДАХЙ у** ^ j 'j зари хо
лис ва тамомъиёр (аз «Сурурй» ва 
«Сироч»).

ЗАРИ ДАХМЕХЙ “ j j  ба маъ
нии зари холис; ва ин зареро гу 
янд, ки иёри он ба як  мартаба аз 
зари дах-дахй камтар бошад, яъне 
нух хисса тилои холис ва як  хисса 
раш дохил бошад (аз «Бурхон» ва 
«Сироч»).46

ЗАРИ РУКНЙ зари холиси
мансуб ба Рукн, ки кимиёгар буд 
(аз «Бурхон»),

ЗАРИ ШАШСАРЙ зари
холис (аз «Бурхон»); ва дар «Си- 
роч-ул-лугот» навишта, ки зари 
шашсарй ба маънии зари холис. 
Дар айёми собик буте аз чое ба- 
ромада буд, ки шаш cap дошт ва 
хама чисми он тилои холис. Пас 
онро шикаста маскук сохтанд. Ва 
дар «Шархи Хоконй» навишта, ки 
ашрафии мусаддасш акл, яъне кур 
си он шашпахлу бошад.

ЗАРИ MAFPHBH зари хо
лис; чи дар мулки магриб конест, 
ки аз он чо зари ‘бехтар хосил ме
шавад (аз «Бурхон» ва райри он).

ЗАРИ РУМЙ j  j j  навъе аз зари 
холис.

ЗАРИ ИШОНСОЗЙ ба маъ
нии куфтагари, ки торхои зару нук- 
раро бар кабзаи шамшер ва райра 
мекубанд (аз «Чарори хидоят»),

ЗАРРУНЙ J > y j j  давои мураккаби 
маъчун, ки дар кивоми канд адвия- 
ро борик карда меомезанд; ва он 
пушту гурдаро кувват дихад ва ма- 
нй бияфзояд; ва ин м уба д дал и  зар- 
гунй-ст, чи он *>анги руро мисли 
зар сурх ва рушан менумояд.

Фасли зои муъчама маъа 
айни мухмала

ЗУЪРУР j j y j  номи мева; ва баъзе 
гуянд навъе аз кунор аст (аз «Р а 
шидй») .

ЗУЪОФ t ib )  ба маънии котил ва ку- 
шанда (аз «Сурох» ва «М унтахаб»),

ЗУЪОК ба маънии шурмаза (аз 
«Сурох» ва «М унтахаб»),

ЗАЪИМ кафил ва зомин; ва ба 
маънии вакил; ва ба маънии раис
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ва мехтар (аз «Латоиф» ва «С у
рох»).

ЗАЪМ//ЗУЪМ//ЗИЪМ f*j ба маънии 
гумон ва занн (аз «Мунтахаб# ва 
«Сурох» ва «Бахр-ул-чавохир»),

Фасли зои муъчама маъа 
гайни муъчама

3AFHP бар вазни факир; ба
маънии катон, ки ба хиндй алей

• гуянд (аз «Бурхон» ва «Чахонгирй» 
ва «Раш идй»),

3AFAH &*j ралевоз (аз «Бурхон»),

Фасли зои муъчама маъа фо

ЗАФТ дурушт ва сахт ва фар- 
бех ва мухкам ва ситабр ва пур ва 
моломол ва таъми тез, ки забон би- 
газад ; ва биззам (яъне зуфт)* ба
хил ва бадху ва мазаи зумухт, ки 
дар хурдан гулу гирад ва мисли 
мозу ва халила; ва билкаср (яъне 
зифт)* навъе аз кир ва он самгест 
сиёхи часпанда, ки аз дарахти са- 
навбар хосил шавад (аз «Бурхон» 
ва «Рашидй» ва «Сироч» ва «Л а 
тоиф»); ва дар «Сироч» навишта, 
ки зохиран ба ни маънии охир фор
сй нест.

ЗАФИР дам ба худ кашидан ва 
баъд аз он баланд кардан; ва сах- 
тй ва бало; ва бонги аввали хар ва 
шахик охири он (аз «М унтахаб»),

ЗИФОФ ^1*; фиристодани арус ба 
хонаи шавхар ва арусу домодро 
хамбистар кардан (аз «М унтахаб» 
ва «Латоиф» ва «М адор» ва «М у
айид» ва «Бахр-ул-чавохир»),

ЗУФОН//ЗАФОН j l i j  ба маънии за 
бон (аз «Бурхон»),

ЗУФОНА//ЗАФОНА *Mj  забонаи 
оташ (аз «Бурхон» ва «Сироч»).

Фасли зои муъчама маъа коф

ЗИ К (К ) 6 j  ба маънии машк, ки дар 
он об пур кунанд (аз «М унтахаб» 
ва шархи «Нисоб»).

ЗАКДУМ f j i j  дарахтест талхи захр- 
дор, ки шир аз он бармеояд, ба 
хиндй онро тхухар гуянд; ва д а 

рахтест дар дузах , ки хуроки дуза- 
хиён хохад буд; ва номи таомест 
арабро, ки дар он хурмо ва маска 
ба хам омехта бошанд; ва дар фор
си барои маънии аввал ба тахфифи 
коф низ омада (аз «М унтахаб» ва 
«Латоиф» ва «М адор» ва «Кашф»),

ЗУККА обу дона, ки тонр аз гу 
лу бароварда дар дахани бача ан
дозад; ва ба хиндй онро чуга гу 
янд; ва давое, ки ба шири модар 
андохта дар дахани тифл андозанд; 
ва мургест кучак (аз «М унтахаб» 
ва райра); ва дар «М усталахот» на
вишта, ки зукка  доруест, ки ба вак 
ти зодан бачаро диханд; ва ба хин
дй гхуттй гуянд.

Фасли зои муъчама маъа коф

ЗАКАРИИЁ b j f j  номи набй алайхис
салом (аз «М узил-ул-аглот»).

ЗАКО ба маънии болидан ва аф- 
зудан ва афзуда шудан ва танаъум 
кардан (аз «М унтахаб» ва «С у
рох») .

ЗАКОБ v 15j  сиёхй, ки бад-он китоб 
нависанд (аз «Бурхон»),

ЗА КОТ ЬО чихилум хисса аз мол, 
ки баъд аз соле дар рохи худо ди
ханд. Ва акалли дарачаи он мол 
дусад  дирхам аст, ки шасту панч 
рупияи ин диёр мешавад.

ЗУГОЛ (Jl-Tj ахгари кушта, ки сиёх 
шуда мемонад (аз «Рашидй» ва 
«Бурхон»),

ЗАКИДАН худ ба худ аз кахр
сухан кардан (аз «Бурхон»).

ЗАКИЙ J j  ба маънии пок аз фасод 
(аз шархи «Нисоб»).

Фасли зои муъчама маъа лом

ЗУЛАЙХО бар вазни сувайдо
(аз «Бахори Ачам» ва «М узил» ва 
«М адор» ва «Б урхон»); бидон ки 
Зулайхо (ба замми аввал ва фатхи 
лом) тасрири залхо, ки сигаи сифа
ти мушаббах бошад, муаннаси аз- 
лах, маъхуз аз залх, ки (билфатх) 
ба маънии чои лагзидани пост (аз 
«Сурох» ва «М унтахаб»); чун зани 
маълума ба хусну чамол махалли 
лагзидани пои акли бинандагон бу-
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вад, лихозо бад-ин исм мавсума 
шуд; ё он ки ба камоли латофат ва 
сафо баданаш бароят софй ва ам- 
лас буд, аз ин боис ба махалли 
ларзидан муносибаташ дида Зулай- 
хо номаш карданд. Ва ин тасгир ба 
чихати тараххум ва мухаббат аст 
ва ё барои таъзим. Ва баъзе м у
хаккикон навиштаанд, ки мавлиди 
Зулайхо ба мулки марриб аст. Ис
ми аслии у ба забони сурьёнй Роъ- 
ил буд ва исми Зулайхо, ки шух- 
рат дорад вазъкардаи араб аст. Он 
чи лафзи Залихо дар мардум (ба 
фатхи аввал ва касри лом) шухрат 
дорад, ралат аст, зеро ки хеч ваз- 
не аз авзони илми тасриф муайиди 
сиххаташ намешавад. Ва баъзе г у 
янд, ки Залихо (ба фатхи аввал ва 
касри лом) хам дуруст бошад ва 
назири ин лафзи карисо-ст, ба маъ
нии навъе аз хурмо. Ва баъзе г у 
янд, ки исми ачам ист, валлоху 
аълам биссавоб.

ЗИЛЕБО 4 ?JJ навъе аз ширннй, ки 
ба хиндй чалебй гуянд (аз «М а
дор»),

ЗУЛФАТ дарача ва манзалат
ва наздики ва пораи аввали шаб 
(аз «М унтахаб»); дар форсй гохе 
мачозан  ба маънии дустй ояд.

ЗАЛЛАТ//ЗИЛЛАТ ба маънии 
ларзиш ва ларзидан; ва ба касри 
золи муъчама (яъне зи ллат—,^ * ) *  
хорй (аз «Латоиф »); ва дар «Хи
ёбон» навишта, ки заллат ба маъ
нии ларзиш, ки иборат аст аз кори 
нописандида. Ва ин лафзро ба та- 
рики адаб истеъмол кунанд, чунон
чи заллати анбиё алайхиссалом.

ЗАЛЛОТ ба маънии ларзишхо; 
м ур о д  а з  он хатохо.

ЗАЛЛАБАНД oij/Ъ касе ки таоми 
пасмондаи як  вактро ба вакти ди
гар нигох дорад.

ЗУЛФ дар асл ба замми аввал 
ва фатхи лом (яъне зулаф)* лаф
зи арабист, чамъи  зулфа (биззам), 
ки ба маънии пораи шаб аст; ва 
форсиёни арабидон ба тасарруфоти 
худ ба сукуни лом хонанд ва ма
ч о зан  ба муносибати сиёхй итлоки 
мушаббахун бихи бар мушаббах 
карда, муи махсуси кариби гушро 
зулф гуфтанд; ва сохиби «Кашф» 
низ навишта, ки зулаф чамъи  зул 

фа аст ва зулаф пораи шабро гу 
янд. Ва ба хамин муносибат дар 
форсй муи махсуси кариби гушро 
зулф гуянд, чаро ки хар д у  сиёх 
мебошанд. Ва Хони Орзу дар «Си- 
роч-ул-лурот» навишта, ки зохиран 
лафзи зулф мухаффафи зулфин бо
шад, ки (ба замми аввал ва касри 
фо) ба маънии занчир аст. Пас ба 
чихати ташбех бар муи садъ итлок 
кунанд. Ва аз «М унтахаб» манкул 
аст, ки зулаф чамъи  зулфа, ки ба 
маънии п о ^ и  шаб аст.Дар ин су
рат низ бинобар ташбех хохад буд.

ЗАЛАК лагзидан ва замини хам- 
вори бегиёх 1 0 з «М унтахаб»); ва 
ба маънии ба|даст инзол кардан 
низ омада; ва; баъзе мачозан  ба 
маънии хушомад навиштаанд, ба 
муносибати маънии ларзидан.

ЗУЛУК ва ЗУЛУ j J j  j  d j J j  кирме 
бошад дар толобхо, ки хун мема- 
кад ; ба хиндй онро чунк гуянд (аз 
«Каш ф»); ва сохиби «Чахонгирй» 
хар ду  лафзро ба фатхи аввал ва 
замми лом ва вови маъруф (яъне 
залук ва залу)*  навишта; ва дар 
«Бурхон» ва «Сироч» низ ба фатхи 
аввал ва замми лом.

ЗИЛЗОЛ J l j J j  ларзонидан ва чунбо- 
нидан (аз «М унтахаб»),

ЗАЛ 0 3  ИЛ чамъи  залзала.

ЗАЛ АЛ J Ji  ларзиш; ва ба маънии 
нуксон ва качй дар тарозу ва чои 
ларзиш (аз «М унтахаб» ва «Л ато
иф»),

ЗУЛОЛ (JMJ кирме бошад, ки дар 
миёни барф ба хам расад, бароба- 
ри ангушт. Ва он пардаест пур аз 
оби соф. Ва он кирмро андак хаёте 
ва харакате бошад. Чун дар Араб 
оби ширин камтар ба хам расад, 
мардуми араб кирмхои мазкурро 
афшурда, обе ки аз онхо барояд 
менушанд, чаро ки бароят сарду 
ширин бошад. Ва мачозан  хар оби 
ширинро гуянд (аз нусхаи «Хаёт- 
ул-хайвон» навишта шуд, ки камо
ли муътабар аст; ва аз «Бурхон» 
низ собит аст). Ва дар «Сироч» на
вишта, ки зулол (ба зам) оби со
фу ширин, лафзи арабист. Ва баъ
зе гуянд, ки кирмест, ки дар барф 
пайдо мешавад.

ЗУЛФИН занчир (аз «Сироч»),
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3AJ1J1A <Jj дар арабй он чи аз таом, 
ки бахри касе нигох доранд; %а 
пасхурда ва таоме, ки мардуми фу- 
румоя аз чое бардоранд. Ва ба 
форсй кирмест пардор, ки дар мав- 
сими гармо шабхо овоз кунад; ба 
хиндй чхингар гуянд (аз «М унта
хаб» ва «Бурхон» ва «М уайид»).

Фасли зои муъчама маъа мим

ЗУМУХТ мазае, ки мисли мазаи 
халила бошад; ба хиндй он мазаро 
касайла гуянд (аз «М адор» ва «Б а
хори Ачам» ва «Бурхон» ва «Ч а
хонгирй»); ва дар «Сироч» ба фат
хи аввал ва замми мим (яъне за- 
мухт)* .

ЗУМУРРУД чавхарест сабзранг; 
ва ба фатхи рои мухмала (яъне зу- 
муррад)* низ омада (аз «Бахори 
Ачам» ва «Кашф» ва «М узил»),

ЗАМИЙЁД номи рузи бисту
хафтум аз хар мохи шамсй; ва ба 
фатхи аввал ва сукуни сонй (яъне 
зам ёд)* хам омада (аз «Бурхон»),

ЗАМР y j  най навохтан ва пай за 
дан; ва ба фатхатайн (яъне за- 
мар)* андакму шудан ва андакму- 
рувват шудан; ва ба замми аввал 
ва фатхи мим (яъне зумар)* гу- 
руххои мутафаррик аз мардум; ва 
номи сураи Куръон (аз «М унтахаб» 
ва «Латоиф»),

ЗАМАХШАР j tx*j  касабаест аз му- 
зофоти Хоразм, мавлиди Чорулло- 
хи сохиби «Кашшоф»; ва «Нахви 
Замахшарй» китобе дар нахв аз 
уст.

ЗАМХАРИР у.А *; ба маънии сармой 
сахт; ва он сармоест, ки бад-он ко-, 
фиронро азоб хоханд кард. Ва м а
коми он дар васати кураи хавост 
ва кураи хаво тахти кураи нор аст 
ва фавки кураи арз (аз «Латоиф» 
ва дигар кутуб ); ва дар илми хик
мат омадааст, ки бухороти дарьё 
тасоъуд нумуда чун ба табакаи 
замхарир мерасад аз бурудат мун- 
чамид шуда абр мегардад. Ва дар 
«Бурхон» навиштааст, ки замхарир 
мураккаб аст аз зам, ки ба маънии 
сармой сахт аст ва харир ба маъ
нии кунанда аст.

ЗАМИНДЕВОР цх*j  номи вар- 
зишест, ки истода шуда дастхо бар 
девор банд карда ва зур бар девор 
зада ба шинав раванд, яъне данд 
мекунанд (аз «М усталахот» ва шу- 
РУХ).

ЗАМИНДУЗ jj-5 ^ - 0  навъе аз хайма.
ЗАМ |"j номи рудест дар Марв.
ЗИМОМ (Uj михори шутур ва раса- 

не, ки дар чуби бинии шутур бан
данд; ва ба фатх хатост (аз «М ун
тахаб» ва «М адор» ва «М уайид» 
ва «Сурурй» ва «Кашф» ва «Б а
хори Ачам»),

ЗАМЗАМ i*>j чохест наздики Каъба 
(аз «М унтахаб»),

ЗАМАМ f- j устувор.
ЗАМИСТОН 3 мураккаб аст аз 

лафзи зам, ки ба маънии сардист 
ва лафзи стон (истон), ки барои 
касрат ва низ барои зарфият бо
шад (аз «Раш идй»),

ЗАМАН ц>-3 ба маънии замона ва 
рузгор ва вакт ; ва ба маънии офат^ 
ва ба фатхи аввал ва касри сони 
(яъне замин — cj-O)* ба маънии к а 
се ки аз чой натавонад чунбид _ё 
ба пой рафтан натавонад ва ба зу- 
ри даст рох равад; ва ба маънии 
барчомонда ва мубталошуда ба 
офати замона (аз «М унтахаб» ва 
«Латоиф» ва гайрухумо).

ЗАМОН сД-О ба маънии соат ва за 
мона ва рузгор; ва ба маънии марг 
ва ахд ва вакт ва фурсат; ва хар 
гох, ки лафзи замон ба мукобалаи 
замин вокеъ ш авад, ба маънии ос
мон бошад (аз «Латоиф» ва шу- 
рух).

ЗАМИН сп-0 ба маънии маъруф аст; 
ва ин мураккаб аст ба лафзи зам, 
ки ба маънии сардй ва ёву нуни 
нисбат, чунонки дар симин ва зар- 
рин. Чун чавхари арз сард аст, ли- 
хозо ба ин исм мусаммо гардид. 
Гохе нун хазф карда зами хам гу 
янд. Ва дар арабй лафзи замин бар 
вазни фаъил ба маънии касе ки поп 
у  шал шавад ва аз чои худ хара
кат натавонад кард; уро замин 
(cf 'j)  низ гуянд (ба фатхи аввал 
ва касри мим), маъхуз аз замонат.

ЗАМИН И МУРДА a f i  замини
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хушк, ки кобили зироат набошад 
(аз «М усталахот» ва райра).

ЗАМЗАМА HaFMa ва тараннум 
бошад, ки ба охистагй сароянд; ва 
калимоте, ки мурон вакти бташпа- 
растй бар забон ронанд (аз «Л ато
иф» ва «М унтахаб»); ва дар «Б ур
хон» навишта: он чи ки охиста- 
охиста сароянд, чи замзам ба маъ
нии охйста-охиста аст. Ва дар «Хи
ёбон» навишта, ки замзама дар асл 
замзам аст, ки он мураккаб аз ду 
зам аст, ки ба маънии охиста бо
шад. Чун мурон дуъохои мазхаби 
худро охиста-охиста хонанд, бад-ин 
маънй мачозан  мустаъмал.

ЗУМУРРУДШОХ »L i номи под
шох.

ЗАМИНКИНА шахсе ки сахт-
кина бошад ва кинаи у ба камоли 
хиссат ва пастфитратй бошад.

ЗУМРА гурухи мардум (аз «Л а 
тоиф» ва «М унтахаб»),

ЗИМИЧДЙ , y y j  дар шархи «Нисоб» 
б а  маънии дунба; ва дар шархи 
дигар ба маънии бехи думи тоир 
навишта; ва дар «М унтахаб» м а
х а л л и  руйидани думи M y p F .

ЗИМИККО дар шархи «Нисоб»
ба маънии думи MypF; ва дар шар- 
хе ба маънии бехи думи тоир на
вишта; ва дар «М унтахаб» махалли 
руйидани думи мурр.

Фасли зои муъчама маъа нун

ЗАНДАНИЧ g J o i j  чомаи сафеди 
охордор (аз «Шархи Хоконй»),

ЗУННОРИ К.АДАХ ба маъ
нии хатти кадах .

ЗАНАХ ба маънии занахдон ва 
закан ; ва ба маънии таъна ва бе- 
худа низ (аз «Рашидй» ва «Сироч» 
ва «Бахори А чам»),

ЗАНД o.jj номи китоби Зартушт, ки 
у даъво мекард, ки аз х ак  таоло 
бар ман нозил шудааст гуянд; ва 
ба маънии бузург ва азим хам ома
да; ва ба арабй устухони соъидро 
гуянд (аз «Бурхон» ва «Рашидй» 
ва «Чахонгирй» ва «Кашф» ва «Л а
тоиф»),

ЗАНДАРУД номи руди Исфа-
хон; ва маънии лафзй руди бузург 
аст, чаро ки занда ба маънии ка 
лон омада (аз «Чахонгирй»),

ЗИНДАПИЛ АХМАД
лакаби бузурге, ки Шайх А хм ад ' 
ном дошт, сокини Чом, ки кария- 
ест.

ЗАНГОНАРУД-5̂  номи созе, ки 
зангиён навозанд; ва номи рудхо- 
нае, ки аз пахлуи Зангон мегузарад 
ва Зангон шахрест (аз «Бурхон» ва 
«Раш идй»),

ЗАНБАМУЗД ■>>•! e>j курамсокро гу 
янд, ки занонро ба мардон расонад 
(аз «Бурхон»),

ЗУНБУР j y ? j  маъруф аст (аз «Ко
мус» ва «М уайид» ва «Бахори 
А чам»); ва ба маънии навъе аз 
пайкони тир ва ба маънии тупи к у 
чак, ки онро зунбурак низ гуянд.

ЗИНЧОР м уарраби  зангор, ча
ро ки фаълол (ба фатхи аввал) 
мухтас ба рубоъии музоъаф аст, 
дар райри он чоиз нест, чунончи 
халхол ва салсол.

ЗИНХОР j Wj  ба маънии панох ва 
амон ва мухлат ва ахду паймон; 
ва барои таъкид бошад; ва ба 
маънии харгиз; ва ба маънии амо- 
нат ва бим ва хавф ва шиква ва 
шикоят ва пархез ва хасрат ва аф
сус ва шитоб ва чалд ва хуш ва 
огохй (аз «Бурхон» ва «Чахонги
рй»),

ЗИНХОРХОР ахдшикан ва
паймонгусил (аз «Бурхон» ва «Р а
шидй» ва «Каш ф »).

ЗИНДОНИ СИКАНДАР j lo J j
таххонаест дар шахри Язд, гуянд 
ки тобути Сикандар дар он гузош- 
таанд.

ЗАНДБОФ tiUojj ба маънии булбул 
ва кумрй ва фохта (аз «М уайид» 
ва «Кашф» ва «Бурхон» ва «Раши
дй» ва «Сироч» ва «Чахонгирй»); 
магар дар «М адор» ба зои форсй 
(яъне жандбоф)*.

ЗАНДЛОФ булбул ва кумри
ва фохта ва дигар муррони хушо- 
воз; ва ба маънии мачуси зандхон 
низ омада (аз «Бурхон»),

зиндик он ки коил ба ду
сонеъ бошад ва аз хар ду ба нуру
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зулмат ва яздону ахраман таъбир 
кунад ; ва он ки имон ба х ак  таоло 
ва охират надошта бошад; ва »он 
ки имон зохир кунад ва ба ботин 
кофир бошад. Ва баъзе гуфтаанд, 
ки ин муарраби  зандин аст, яъне 
он ки дини занон дорад, ай дини у 
чун дини занон беасл бошад. М а
гар сахех ин аст, ки м уарраби  зан- 
ди-ст, яъне он ки эътикод бар Зан- 
ди китоби Зартушт дорад, ки коил 
ба яздон ва ахраман бувад. Муво- 
фики коидаи таъриб кофро дар 
охир зиёда кардаанд. Чун вазни 
фаълил (билфатх) дар каломи араб 
наёмадааст, лихозо харфи аввалро, 
ки зои муъчама аст, касра додаанд 
(аз «М унтахаб» ва «Рисолаи м у
арработ»); ва дар «Хиёбон» на
вишта, ки зиндик (билкаср) м уар 
ра би  зиндик аст ва он мураккаб 
аст аз Занд (билфатх), ки номи 
китоби Зартушт аст ва ёи нисбат 
ва кофи тасгир барои тахкир ва 
касри аввал ба чихати таъриб аст; 
ба мацоз  ба маънии бедин ва аз 
дин баргашта ва мухталитулмазхаб 
итлок карда мешавад.

ЗАН БАК, гулест хушбу (аз
«М ун тахаб»); ва дар «Сироч» на
вишта, ки м уарраби  занба аст ва 
он гулест сифед, ки баргхои дароз 
дорад ба андак хушбу. Ва баъзе 
мухаккикин навиштаанд, ки занбак 
м уарраби  чанпа аст ва чанпа гул 
ест тезбу -ва бодомиранг. Мисраъи 
Мулло Тугро муайиди хамин аст, 
мисраъ:

Рухи занбак тилисми ранги кохест...

ва ба маънии равгани ёсамин низ 
омада, чунонки дар «М унтахаб» ва 
«Кашф» мастур аст.

ЗАН БУРАК дар туркй бунду-
ки калон, ки бар шутурон нихода 
баранд.

ЗАН Г eZ'O чарас, кн ба хиндй гханта 
гуянд; ва ба маънии нокус низ 
омада; ва ба ин хар ду  маънй тур
кист ё муш тарак; ва номи вилоят
ест; ва он чи бар охану мис ва 
гайра ба сабаби сардй нишинад; ва 
ба маънии партави моху офтоб; ва 
ба маънии тунду тез; ва ба маънии 
об ва шароб (аз «Бурхон» ва «Си
роч»).

ЗАН НАБИЛ чашмаест дар би
хишт; ва номи давой маъруф; ва 
ба ин маънй муарраби  зангавир 
аст (аз «Сурурй» ва «Рисолаи му
арработ»).

ЗИНДАПИЛ//ЗАНДАПИЛ
маънии фили бузургчусса; чи занда 
ба маънии бузург ва азим аст; ва 
лакаби бузурге, ки Шайх Ахмад 
ном дошт, сокини Чом, ки кария- 
ест (аз «Бурхон»),

ЗАНБИЛ чармест, ки гадоён
дар он чизхои дарюза нигох доранд 
(аз «Сироч»),

ЗАН ИМ бар вазни фаъил; ба 
маънии санад, яъне он ки дар бадй 
нишона бувад (аз шархи «Нисоб»); 
ва дар «М унтахаб» касе ки мансуб 
ба кавме бошад ва аз он набувад.

ЗАНДХОН киноя  а з  булбул
ва фохта (аз «Бурхон»),

ЗАН ГОН номи шахрест дар
Эрон мобайни Казвнн ва Табрез; 
Занчон муарраби  он аст (аз «Си
роч-ул-лугот»).

ЗАНГАИ ШОВАРОН oIjjLi 1C; н0- 
ми пахлавоне эронй (аз «Шархи 
Сикандарнома»),

ЗАНАХ ЗАДАН cPj f r j  харзагуй 
кардан (аз «Бурхон»),

ЗАНАХДОН o ila iJj дар ин лафз к а 
лимаи дон зоид аст (аз «Сироч»).

ЗАН ГУЛА БАСТАН с г -  хосил
кардани мартабаи баланд дар фан- 

,  не; ва баъзе гуянд даъвои марта
баи баланд кардан. Дар вилоят 
раем аст, ки шотир ё пахлавой чун 
ба камоли фан расад зангула ме- 
бандад (аз «М усталахот»),

ЗАН БУРА навъе аз пайкони
тир; ва ба маънии тупи кучак (аз 
«Б урхон»); ва баъзе ба маънии 
мурча ва номи соз низ гуфтаанд.

ЗАНДА ба маънии калон ва бу
зург (аз «Раш идй»); ва дар баъзе 
лугат ба зои форсй (яъне ж ан да)* .

ЗАНИНА ба маънии тухмат кар 
дан ва гумони нек ё бад ба касе 
бурдан; ва ба маънии хушкпай (аз 
«М унтахаб» ва «С урох»).

ЗАНГУЛА ва ЗАНГУЛА j
ба маънии дарой ва чалочил; ва
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номи макоме аз мусикй; ва зевар- 
ест навъе аз позеб, кн ба вакти 
рафтан ва раке кардан овоз кунад 
(аз «Бурхон» ва «Рашидй» ва «Ч а
рори хидоят» ва райра).

ЗАН ГОНА j  номн пардае аз 
мусикй; ва номи рудхона (аз «Бур
хон») .

ЗИНХ.ОРЙ J j t p j  касе ки амон тала- 
бад ва ахду паймон кунад (аз 
«Бурхон»); ва ба маънии кофире, 
ки ба зинхору панохи мусалмонон 
дар билоди ислом маком созад (аз 
шархи «Нисоб»),

ЗАНЧ.ИРЙ J r f y j  девона (аз «Бур
хон»).

ЗАНБУРЙ i j j j - y j  чомаи мушаббак (аз
«М усталахот») ,47

Фасли зои муъчама маъа вов

ЗАВОВ ЬI j j  гуш ахо; цамъи  зовия (аз 
«М унтахаб» ва «Кашф» ва «С у
рох»).

ЗАВРО I jj j  к адах  ва зарфи нукра ва 
дачла ва шахри Бардод ва мавзеъ- 
ест дар Мадина наздики масчид ва 
номи бозорест дар Мадина (аз 
«М унтахаб» ва «Бурхон»),

ЗУЗО b j j  дар туркй гирья ва навха 
ва шуру FaBFO.

ЗУВИЙЯТ o y j  ба маънии печида 
шудан ва тоифае ва порае аз шаб 
(аз «Латоиф»),

ЗАВЧ £jJ ба маънии чуфт, хох му- 
заккар бошад, хох муаннас; магар 
фукахои мутааххирин дар муаннас 
хо зиёда кардаанд ва завча гуянд, 
агарчи назди ахли лугат нест. Ва 
Ибни Х,оч навишта, ки хар ду  нару 
мода мачмуъро завч гуфтан хатост, 
зеро ки хар вохидро аз нару мода 
завч бояд гуфт ва хар ду  мачмуъ
ро завчон ё завчайн бояд хонд; 
ва завч ба маънии ададе, ки чун 
онро нисф кунанд, хар д у  хисса 
мусовй бошад, ба гайри шикаста- 
ни адад, масалан чахор ва шаш ва 
хашт.

ЗУД БУД кин оя  а з  бечо ва
бехисоб (аз «М усталахот»),

ЗУЗ i j j  ба маънии хамин зуд , ки ба 
маънии чалд ва шитоб бошад; ва

ин мувофики коидаи форсии баъзе 
билод аст, ки агар кабл аз дол хар
фи иллат бошад, он долро золи 
муъчама хонанд (аз «Латоиф» ва 
райри он).

ЗАВОХ.ИР ба маънии равшанхо 
ва баландхо; цамъи  зохира, ки ба 
маънии равшан ва баланд аст (аз 
«М унтахаб»); ва ба маънии шугу- 
фахо низ навиштаанд.

ЗАВОЧИР боздорандагон ва ма- 
вонеъ.

ЗУР j j J ба маънии дур'/F (аз «М ун
тахаб »),

ЗУДСЕР касе ки аз сухбати
дустон зуд  малологин шуда бар да- 
ри бегонагй занад (аз «М устала
хот») .

ЗУВВОР j l j j  зиёраткунандагон; ва 
ин цамъи  зоир аст; ва билфатх ва 
ташдиди вов , (яъне заввор)* сигаи 
муболага ба маънии бисьёр зиёрат- 
кунанда ва хам сигаи нисбат; дар 
ин сурат ба маънии касе ки хидма- 
ти мазороти бузургон пеши у  бо
шад, хусусан ходими зиёроти аим- 
маи ухдоашараро гуянд, разиялло- 
ху анхум.

ЗУДХЕЗ л »  i j j  ба маънии чолок 
(аз «Бурхон»),

ЗАВРАК d j j j  киштии хурд (аз «М ун
тахаб» ва «Сурох» ва «Бурхон»).

ЗАВОЛ J b j  гаштан аз холе ва дур 
шудан аз чое ва нест шудан (аз 
«М унтахаб»).

ЗУЗАН a j j j  номи шахрест дар Хуро
сон, мобайни Хирот ва Шопур (аз 
«Лубб-ул-албоб» ва «Раш идй»); ва 
дар «Бурхон» билфатх ва дар «Си
роч» низ билфатх (яъне Завзан)*.

ЗАВИЪОН 1^Ц)3 шайтонон ва ша- 
рирон (аз «Латоиф» ва у  аз «Ко
м ус» ва «М учмал» накл кар да).

ЗУ j j  мухаффафи зуд, ки ба маънии 
чалд ва шитоб аст.

ЗАВОЛА гулулаи орди хамир- 
кардаро гуянд, ки барои нон пух- 
тан тайёр карда бошанд (аз «Бур
хон») .

ЗУЗА » j j j  бар вазни куза ; дар туркй 
ба маънии гирья ва навха ва шуру
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маш гала, яъне равро (аз «Бурхон» 
ва шархи «Н исоб»); ва дар «Си
роч» ба вови мачхул.

Фасли зои муъчама маъа хо

ЗАХ.РГИЁ Ljfj*j гиёхи захрдор (аз 
«Латоиф»),

ЗАХ.РБО таоме ки захр дар он 
омезанд, барои халоки душман (аз 
«Латоиф»),

ЗАХ,РО Ij “j  лакаби хазрати Фотима 
разияллоху анха; аз он ки он хаз
рат сифедпуст буданд. М аъхуз аз 
зухра (биззам), ки ба маънии баёз 
ва хусн аст (аз «М уайид» ва «М ун
тахаб») .

ЗАХ.ОБ таровидани об бувад аз 
канораи чашма ва рудхона ва то- 
лоб ва амсоли он (аз «Латоиф»),

ЗАХ.ОДАТ o j U; пархезгорй ва paF- 
бат накардан ба дуньё (аз «М ун
тахаб») .

ЗИХ.МАТ о » » ;  боди ганда ва буи 
гушт ва буи мохй (аз «С урох»),

ЗАХРХАНД a i i j *j хандае, ки ба хо
лати  кахру хачолат кунанд (аз 
«Бурхон»),

ЗУХД ***3 хилофи рарбат кардан; ва 
хохиш ианмудан ба лаззоти дуньё 
(аз «Сихох» ва «М унтахаб»),

ЗУХХОД 41*3- ба маънии пархезгорон; 
ва ин чамъи  зохид аст.

ЗАХ,УЗОД//ЗАХ,У ЗОД *I3j »3 ба маъ
нии бача ва фарзанд; ва м ур о д  а з  
ин ахлу иёл; ва баъзе авом заху  
зот гуянд ва ин хатост (аз «Чахон
гирй» ва «Раш идй»),

ЗИХОР jt * 3  фарчи зан ва закари 
мард (аз «Б урхон»); ва сурохе дар 
санг ва райра, ки об аз он барояд.

ЗЕХ.ГИР j  чизе монанди ангуш- 
тарй бошад, ки аз шохи хайвон ва 
устухон ва райра созанд, ба вакти 
тирандозй дар нарангушт кунанд 
(аз «Бурхон»),

ЗУХАР j h'j цамъи  захра//зухра, ки
(билфатх ва биззам) ба маънии шу- 
гуфа бошад ( аз «Сурох» ва «М ун
тахаб») .

ЗАХИР jt»3 шугуфадор ва дарахти 
пуршугуфа.

ЗАХФ ^*3 сабук шудан ва шитоби- 
дан (аз «М унтахаб» ва «Латоиф»),

ЗАХАК, <3*3 заминн хомун; ва ба кас
ри хо (яъне захик)* тезрафтор; ва 
билфатх (яъне захк)*  нест шудан 
(аз «М унтахаб» ва «Латоиф»),

ЗУХУК, o j * j  нест шудан ва халок 
шудан ва ботил шудан ва гузаш- 
тани тир аз нишона; ва ба фатхи 
аввал (яъне захук )*  нестшаванда 
(аз «М унтахаб» ва «Сурох» ва 
«Латоиф»),

ЗЕХИДАН чушидан ва берун
омадан (аз «Латоиф»),

ЗАХРА БОХТАН цг'Ч  t y j  номардй 
кардан (аз «Чахор ш арбат»).48

ЗАХДОН с)^43 ба маънии рахим, ки 
кароргохи нутфа бошад (аз «М уай
ид» ва «Кашф» ва «Бурхон»),

ЗЕХ БАРЗАДАН »3 ба маънии
банд кардани хадди чизе; ва шеро- 
за бастан.

ЗАХРДОРУ jjb_>*3 ба маънии тирёк 
(аз «Бурхон»),

ЗЕХОЗЕХ “31*3 ба маънии офарин- 
хон паёпай ва офарину тахеин, ки 
аз хар канор бошад.

ЗЕХ ‘3 калимаи тахеин ва офарин; 
ва лафзи зихй аз ин аст; ва ба 
маънии чиллаи камон ва канорач 
хар чиз, чун зе%и ги р е б о н  ва зе^н 
%авз-, ва билфатх (яъне зах )*  нут
фа ва бача ва фарзанд; ва ба маъ
нии зодан (аз «М адор» ва «М уай
ид» ва «Кашф» ва «Бурхон» ва 
«Сироч» ва «Чахонгирй»),

ЗУХРА ъ*3 ба маънии ситораи маъ
руф; агарчи дар арабй ба ин маъ
нй ба замми аввал ва фатхи сонй 
ва солис (яъне Зухара) * сахех аст, 
лекин форсиён ба сукуни сонй ис
теъмол кунанд (аз «М унтахаб» ва 
«М узил» ва «Каш ф »); ва дар «Л а 
тоиф» маркум аст, ки Зухра ду  хо
на дорад: яке Савр, дуввум  Ми- 
зон ва чои у  ба фалаки севвум 
аст ва ранги у сапед ва иклимп 
Мовароуннахр хавола ба уст; ва 
низ номи зане, ки Хоруту Морут 
шефтаи у буданд; ва ба фатхи ав 
вал ва сукуни сонй (яъне захра)* 
ба маънии хубй ва ороиш ва тоза- 
гии дуньё; ва биззам ба маънии си- 
педй ва хусн ва номи кабилае аз
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Курайш ва шукуфаи зард ё мутлак 
шукуфа; ва ба замми аввал ва 
фатхи хо (яъне Зухара)* оитораи 
Нохид ва шукуфаи зард ё мутлак 
шукуфа; ва ба сукуни хо низ ома
да (аз «М унтахаб»); ва за\ра (бил
фатх) дар форсй ба маънии пусте 
бошад монанди киса, ки дар-он оби 
зарду талх пур бошад ва он ба чи- 
гари хар хайвон часпида мебошад; 
ва ба маънии далерй ва шачоат ва 
куввату  кудрат (аз «Бурхон» ва 
«Бахори Ачам» ва «Кашф» ва «М у
айид» ва «М адор»); ва зухра, к -1 

ба маънии шукуфа бошад, дар он 
ихтилоф аст: дар «М унтахаб» ва 
«М адор» ба замми аввал ва фатхи 
сонй (яъне зухара)*; ва низ дар 
«М унтахаб» ва китобе дигар биз
зам (яъне зухра)*; ва дар шархи 
«Нисоб» ва «Бахори Ачам» ва 
«Кашф» ба фатхатайн (яъне З аха
ра)*; ва низ дар «М адор» ва «Б а
хори Ачам» ва «Бурхон» ва «М уай
ид» билфатх (яъне захра)*; ва со- 
хиби «Комус» навиштааст, ки зах
ра, захара (билфатх ва ба фатха
тайн) ба маънии шукуфаи зард ва 
бахчат ва назорати дуньё; ва биз
зам (яъне зухра)* ба маънии баёз 
ва хусн.

ЗИХ.Й калимаи тахсин аст.

Фасли зои муъчама маъа 
ёи тахтонй

ЗИРБО 4'y.i навъе аз ош ва таом.
ЗАЙНАБ номи духтари Чахш,

ки дар никохи он хазрат саллалло
ху алайхи ва олихи ва саллама 
буд; ва низ духтари он хазрат сал
лаллоху алайхи ва олихи ва салла
ма; ва низ номи духтари хазрати 
Фотима разияллоху анха, ки хоха
ри хазрати имом Хусайн разиялло
ху анху буданд.

ЗИЁДАТ j  масдар аст, ба маъ
нии афзунй; лозим ва мутааддй 
хар д у  омада; ва зиёдати ба ёи 
тахтонии зоида муховараи авом 
аст; ва зиёд ба хазфи той фавконй 
низ мустаъмали форсиён. Ва сохи
би «Бахори Ачам» чанд шеъри Х,о- 
физ ва Соиб ва Шафеъ бар ин са- 
над овардааст.

ЗАЙТ равгани тухми дарахти
зайтун; ва дар баъзе билод онро

ба чарор месузанд; ва барои дафъи 
дарди газидани занбур асари т а 
мом дорад (аз «М унтахаб» ва ди
гар кутуб ва ш урух).

ЗЕРДАСТ ба маънии маглуб
ва махфй; ва ба маънии шитоб.

ЗИЁДОТ o l ib j  номи китоби фикхи 
Ханафи аз имом М ухаммад рахма
туллохи алайхи (аз «Латоиф»),

ЗИЕФАТ o iU j ба маънии носарагн 
ва носара шудан (аз «Латоиф»),

ЗИЧ Si3 муарраби  зиг; ва он риш-
тае бошад, кн бар он тархи иморат 
кунанд. Ва ба муносибати он номи 
илмест дар усули ахкоми илми ну- 
чум ва хайъат, ки таквим аз он ис- 
тихроч кунанд (аз «М унтахаб» ва 
«Сироч-ул-лугот» ва «Кашф» ва 
«Бурхон» ва «Комус» ва «Раши
дй »); ва дар «Сироч-ул-истихроч» 
ва «Шархи Чагминй»-и форсй чу
нин навишта, ки зич муарраби  зиг 
аст ва он риштахо бошад, ки ду- 
руст мекунанд аз он нассочони му- 
саввир нукуш ва тасвиротро дар 
бофтани чомахо; хамчунин зичи ко- 
нуни танчим аст, ки дар чадовилн 
он авзоъи кавокиб ва хутути тулу 
арзе, ки дар он макодири харакотл 
марокизи кавокиб бошад ва хара- 
коти тадовир ва авчот маълум ме
кунанд.

ЗЕБОЧ еЦ*.) наиъе аз таом.
ЗИЕД афзун ва афзун шудан; 

ва номи марде кофир, ки гувохии 
дурур барои он сарвар саллаллоху 
алайхи ва олихи ва саллама дода 
буд бар он ки он сарвар зино кар
даанд, онро Зиёди Мункир гуфтан- 
дй; ва номИ бозие аз хафт бозии 
нард ба ин навъ, ки хар накш, ки 
дар каъбатайн уфтад, хангоми бох- 
тан яке аз он зиёда бозанд (аз 
«Латоиф »); ва номи хафт бозии 
нард; ва дар «Бурхон» ба ин тар
тиб мастур аст: аввал фор, дуввум 
зиёд, севвум ситора, чахорум хона- 
гир, панчум тавил, шашум хазора, 
хафтум мансуба; ва дар «Сироч» 
навишта, ки зиёд номи яке аз бози- 
хои нард, маъхуз аз маънии лаф
зи арабист, чаро ки дар бозии м аз
кур дар хар накш як  хол зиёда 
кардаанд ва онро холи зиёда гу 
янд; ва низ лафзи зиёд кин оя  а з  
Абдуллох ибни Зиёд.

20 Риёс-ул-лутот.



— 402 —

ЗЕРХУРД номи пардае аз м у
сикй, ки дар охири шаб сароянд 
(аз «Латоиф»),

ЗЕРОБОД ^Ч'у.З шахрест дар аксои 
Бангола.

ЗИЕДАСАР j -  мЬ j  ба маънии сар- 
каш ва MaFpyp ва худписанд (аз 
«Бурхон» ва «Бахори Ачам» ва 
«Чароги хидоят»); ва дар «Сироч» 
навишта, ки зиёдасар касе ки аз ан- 
дозаи худ кадам  берун гузорад.

ЗИНХОР _>ЦЧЗ ба маънии панох ва 
амон ва тарк кардан ва мухлат ва 
ахду паймон; ва ба маънии харгиз 
ва шиква ва шикоят ва пархез (аз 
«Бурхон»),

ЗЕР y . j  овози борик, ки дар муко- 
били бам бошад; ва бам овози пур- 
рализро гуянд; ва лафзи зер ба 
маънии тори соз, ки овози борик 
дорад низ омада; ва номи пардае 
аз мусикй; ва хар шайъи борикро 
низ гуянд (аз «Латоиф»),

ЗЕРУЗОР J j j j t j  ба маънии овози ха
зин ва овози охиста (аз «Бурхон» 
ва «Бахори Ачам»),

3AHF j i j  майл кардан аз хак  ба суи 
дигар (аз «М унтахаб»),

ЗЕВУ К,ОФ d'j кин оя  а з  сухан- 
хои берабт (аз «Латоиф»),

ЗИФ Cuj зари носара ва нораво; ва 
билфатх (яъне зайф)* нораво шу
дани дирам аз чихати раш (аз 
«М унтахаб») ва дар шархи «Ни
соб» зайф (билфатх) дирами но
сара.

ЗЕРЧОК, 6Ц- j O ба маънии махкум 
ва маглуб ва нарм ва фармонбар- 
дор ва кунй (аз «М усталахот» ва 
«Чароги хидоят» ва «Рашидй» ва 
«Бахори Ачам» ва «Чахор шарбат» 
ва «Бурхон» ва «Сироч»),

ЗИБАК,//ЗИБИК, СяО м уарраби  чива, 
ки ба маънии симоб аст (аз «М ун
тахаб» ва райра); ва дар «Хиёбон» 
навишта, ки зибак дар гуш афган
дан боиси ношунавой ва азият ме- 
гардад.

ЗЕЧАК ^ „ З  рудаи барраи ширхора, 
ки онро пок карда дар хам печида 
бар сих кабоб кунанд; ва баъзе 
гуянд, ки гуспандро аз олоиш пок 
нумуда аз масолех пур карда бирь- 
ён созанд (аз «Бурхон»),

ЗИРАК d jO  окил ва доно ва хаким 
(аз «Бурхон»),

ЗЕРБУЗУРГ j j i  j O номи пардае аз: 
мусикй, ки дар ними шаб сароянд 
(аз «Латоиф»),

ЗАЙН сУ.З оростан ва ороиш ва хубй 
ва зеб (аз «М унтахаб» ва «Л ато
иф» ва «Кашф»),

ЗЕБОН c>bj ба маънии хуб ва зебо 
(аз «Бурхон»),

ЗЕРАФГАН туш ак; ва номи
шуъбаест аз бисту чахорум шуъ- 
баи мусикй (аз «Латоиф» ва «Бур
хон»); ва дар «Бурхон» навишта,. 
ки онро Кучак низ гуянд; ва дар- 
«М усталахот» навишта, ки ба хин
дй онро бхайрун гуянд.

ЗИРАИ КИРМОН Ij O ба маъ
нии зираи сиёх; ва Кирмон шах
рест муттасил ба Форс; шояд к »  
дар дигар билоди Эрон зираи сиёх 
аз Кирмон мерафта бошад ва дар- 
Хиндустон аз Кашмир оранд.

ЗЕРИ ХАР КОСА НИМКОСА ЁФ
ТАН *~lr j*  j O фиреби 
касе зохир сохта ачоибот мушоха- 
да нумудан.

ЗИЕДА КАРДАН “ 43 маъруф
аст; ва кин оя  а з  кам кардан (аз 
«М усталахот»).

ЗИНА *4.3 нардбон.
ЗАЙМАЛА *ЧЗ чизест ба шакли та- 

розу, ки пурбор карда ба душ ба
ранд (аз «Рароиб-ул-лурот»),

ЗЕРКОСА s . j  номи дове аз куш- 
тй, ки даст зери зонуи хариф зада 
аз чо бардоштан аст.

ЗЕРЧОМА j O изор ва пойчома
(аз «М усталахот»),

ЗЙ (J3 андоза ва хад ; ва ба маънии 
тараф ва чониб ва наздик; бил
фатх (яъне зай )* ба маънии хаёт 
ва зиндагй (аз «Бурхон» ва «Бахо
ри Ачам» ва «М адор»); ва дар «Си
роч» навишта, ки зй (билкаср) м у
хаффафи зист аст; ва ба маънии 
тараф ва чониб; лекин ин бе изо
фат мустаъмал нест; ва зий (бил
каср ва ташдиди ё) дар арабй ба
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маънни либос ва нома (аз «М унта- ЗИЕДАСАРЙ худписандй ва
хаб» ва «С урох»)/■ саркашй.

ЗАЙТУНЙ рангест сурхи ба ЗИРБОЙ навъе аз таом, ки ош
зарди моил. аст.

Б О Б И  З О И  Ф О Р С Й

Фасли зои форси маъа алиф

)KOFAP j *l j  хавсалаи мургон (аз 
«Бурхон»),

ЖОЖ гиёхест сифеду хордор ва 
сахту бадмаза, ки уштур онро чан- 
дон ки бихояд ба халк Фуру бур- 
дан натавонад; ва жожхой, ки су- 
ханхои бемаънй ва бефоидаро гу 
янд, аз ин чост (аз «Рашидй» ва 
«Бурхон» ва «Сироч» ва «Чахонги
рй» ва «Бахори Ачам» ва «М уай
ид» ва «М адор»),

ЖОЛА ■01.5 ба маънии тагарг, ки ба 
хиндй ула гуянд; ва ба маънии 
шабнам, Саъдй гуяд , шеър:

Жола бар лола фуруд омада хангоми
i са*ар.

Рост чун орази гулбуи аракдардаи ёр.

Ва ба маънии чола; ва он чунон 
бошад, ки чубхо ва алаф бар хам 
банданд ва чанд пусти гов пурбод 
карда зери он насб кунанд ва бар 
он нишаста аз обхои амик убур со
занд (аз «Латоиф»),

ЖОЖХОЙ yJU JIj киноя  а з  бехуда- 
гуи ва лоф (аз «Латоиф» ва гайра).

ЖАХ Z.J гуштпораи сахт, кн бар ан
доми мардум падид меояд; ба хин
дй онро масса гуянд; ва ба маънии 
нолаву фарьёд ва шур (аз «Бур
хон»),

Ж АРД >ji ба маънии бисьёр хурдан 
(аз «Рашидй» ва «Бурхон»); зохи- 
ран ин лафзи муш тарак аст ба за 
бони арабй ва форсй, магар тафо- 
вут ин кадар бошад, ки дар арабй 
ба зои арабй ва дар форсй ба зои 
форсй.

ЖАРФ амик (аз «Бурхон»),
ЖАР-ЖАР ба маънии овози

дандон, ки ба вакти хоидани чизи 
сахт ё ба касрати сармо, ё ба хан- 
гоми кахру газаб мебарояд; ва ба 
маънии овозе, ки аз чунбонидани

чуволи гирдакон ва бодом барояд 
(аз «Латоиф»),

ЖАФК ^ j  пихоли чашм ва чирки 
кунчхои чашм (аз «Бурхон»),

ЖАФИДАН ба маънии тар шу
дан ва хесидан (аз «Бурхон»),

ЖАНД ба маънии хирка ва кух 
на ва пора ва далк  ва чакмок ва 
бузург ва махиб; ва номи китоби 
Зартушти оташпараст, ки у даъво 
мекард, ки аз хак  таоло ба у ра- 
сида; ва номи кухест (аз «Сироч» 
ва «Бурхон» ва «Рашидй» ва 
«Кашф» ва «М адор» ва «Чахонги
рй»),

ЖАНДРУД номи руди Исфа-
хон.

ЖАНДБОФ ^ 4 ^ 1  булбул ва кумрй 
ва мисли он (аз «М адор» ва «Б ур
хон»); ва сохиби «Чахонгирй» ва 
«М уайид» ба зои арабй (яъне занд- 
боф)* навишта; ва касе вачхи тас- 
мияи ин баён накарда. Шояд ки 
чун пархои булбул ва кумрй ва 
фохта ва кабк ва кабутар ва дур- 
роч чандон хушранг ва латиф на- 
бошанд, лихозо жандбоф мегуфта 
бошанд.

ЖАНДА хирка ва далк  ва пораи 
кухна; ва хар чизи бузург ва аз'им 
(аз «Бурхон» ва «Сироч»); ва баъ
зе ба маънии мает низ навиштаанд.

ЖАНДАГЙ 5 ба маънии кухнагч 
(аз «Латоиф»),

ЖУХИДАН чакидани об аз
сакфи хона ба сабаби борон бори- 
дан (аз «Бурхон»),

ЖУПИН кисме аз найзаи к у 
чак, ки ахли Хинд онро сел (ба ёи 
мачхул) гуянд (аз «Кашф» ва «Р а 
шидй» ва «Чахонгирй»); ва дар 
«Сироч» навишта: найзаи кучак,.ки  
сари он душоха бошад.

ЖУЛИДА дархам ва бархам
ва парешон (аз «Бурхон»).
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ЖИР-ЖИР j ' J  i ' J  м уба д дали  жиг- 
жиг аст, ки ба маънии катра-катра 
бошад.

ЖИЕН cJ'iJ хашмнок (аз «Бурхон» 
ва «Чахонгирй» ва «М адор »); ва 
дар «Сироч» навишта, ки жиён (ба 
каср) хашмнок ва тундху; ва ит
локи ин лафз бар чамеъи дарран- 
дагон ва тоирони шикорй кунанд; 
ва баъзе инсонро низ дохил карда
анд.

ЖЕ iSj  ин харф ба чими арабй ба
дал ш авад, чун каж  ва кач  в а 
лож вар д  ва лоцвард ;  ба сини мух
мала, чун тагаж ва такас (ба фат
хи фавконй ва фатхи кофи арабй)^ 
тухми ангур; ва ба шини муъчама,. 
чун д у ж  ва д у ш  (биззам) ба маъ
нии зишт ва нохуш; ва ба кофи 
арабй низ.

Б О Б И  С И Н И  М У Х М А Л А

Фасли сйни мухмала маъа алиф

СОЛИМАН ва FOHHMAH j  UJL.
ба маънии дар он хол, ки саломат- 
бошанда ва ганиматоранда бувад.

СОРО Ijb  ба маънии холис; лекин 
дар гайри сифати анбару мушк ва 
зар мустаъмал нашуда (аз «Раш и
дй» ва «Сироч» ва «Бурхон» ва 
манкул аз «М ачмаъ-ул-ф урс»); ва 
дар «Кашф» навъе аз анбар.

СОЛ И Б рубоянда (аз «М унта
хаб »),

СОХТ давол ва асбоби зин ва
зевари асп (аз «Бурхон»),

СОХАТ tirf-U кушодагй ва фазой м а
кон ва нохия (аз «М унтахаб»),

СОИХОТ oUJL, занони рузадор ва 
сайркунандагон (аз «М унтахаб»),

COAT ба истилохи арбоби илми 
нучум дуним гхарй бошад; ва лаф
зи соат ба маънии киёмат низ ома
д а ; ва ба маънии андак замон ва 
замони хол (аз «М унтахаб»).49

СОВАНТ ба маънии мардона;
ин лафзи хиндист.

СОДОТ oU U  чймъи  содат аст, ки 
дар асл сайид буд, чамъи таксири 
соид; ва соид бар вазни фоил, ба 
маънии сайид аст. Пас содот цамъ- 
улчамъи  соид бошад, на чамъи  с а 
йид (аз «М унтахаб» ва гайра).

СОКИТ хомуш.

САОМАТ бар вазнн маломат;
ба маънии малул шудан ва ба су- 
тух  омадан (аз «М унтахаб» ва «С у
рох»)-

СОЯИ ДАСТ о -о  ЯД- м адад ва ио- 
нат.

СОЯ РУСТ c —j  киноя  а з  нозпар- 
варда (аз «М усталахот»),

СОН мурги кунчндхор; ва ба 
маънии чуби сиёх; ва ба маънии 
чубе ки аз он каштй созанд; ва ба 
хиндй онро сал гуянд (аз «Раши
дй» ва «Бурхон» ва «Сироч» ва 
«Кашф»); ва дар «Рисолаи муарра
бот» навишта, ки соч муарраби  
сол, ки чуби маъруф аст. Ва дар 
«Сурох» ва «М унтахаб» ба маънии 
тайласон ва навъе аз санг, ки 
бад-он сайкал кунанд,

СОЗАЧ £i l~ м уарраби  сода; ва низ 
номи давое, ки ба хиндй тезпат г у 
янд (аз «Бурхон» ва «М адор»).

СОДАЛАВХ £ jJ « b  кин оя  а з  ахм ак 
ва бешуъур.

COHEX ба маънии сайде, ки аз 
чониби дасти чап ба тарафи дасти 
рости тирандоз дарояд; ва ин тавр 
сайдро муборак донанд ва борех-ро, 
ки зидди ин аст, шум гуянд; ва низ 
сонех чизе ки зохир ш авад касеро 
(аз «Сурох» ва «М адор» ва «М у
айид»); факир муаллиф гуяд , ки аз 
маънии лугавии сонеха маълум ме
шавад, ки ба маънии зухури чизе 
маргуб бошад. М агар истеъмоли он 
дар зухури макдамоти нописандида 
ва мухиш аст ва вачхаш дида на
шуда.

СОЛ ХУРД ба маънии пир ва
кухна (аз «Бурхон»).

СОЗМАНД oi-ot- сохта ва ороста (аз 
«Бурхон»); ва ба маънии созгор 
(«Шархи Сикандарнома» аз Хони 
Орзу).
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СО ИД дар «Сурох» ва «М унта
хаб» ба маънии бозу навиштааст; 
ва дар истеъмоли форсиён мобайни 
кафи даст ва оринчро гуянд.

СОР jl-, муррест сиёхранги хушовоз, 
ки холхои сафед дорад ва он 
дафъи малах мекунад; ва ба маъ
нии сохиб ва худованд, чунончи 
ш арм сор ; ва ба маънии cap низ 
омада, чун н и гун сор  ба маънии ни- 
гунсар; ва ба маънии ранчу мехнат 
низ; ва ин лафз барои касрат хам 
омада, чун к у р с о р  ва шохсор\ ва 
ба маънии мислу монанд низ ома
да, чун д е в с о р  ва хоксор\  ва ба 
маънии чо, чун намаксор\ ва ба 
маънии шутур, чун с о р б о н  (аз «Р а 
шидй» ва «Бурхон» ва «Каш ф»^а^ 
«Сироч»)»

СО ЧУР jst^  килода ва гулубандн 
саг (аз «Бурхон»); ва дар «М унта
хаб» ва «Сурох» навишта: чубе ки 
бар гардани саг банданд.

СОК,ИИ КАВСАР s f  y i b  хазрати 
рисолатпанох саллаллоху алайхи ва 
олихи ва саллама; ва аз тарафи 
хазрати рисолатпанох саллаллоху 
алайхи ва олихи, ва саллама хазра
ти Алии Муртазо разияллоху таоло 
анху сокии кавсар хоханд шуд.

СО ИР у  ба маънии бок,й ва чамеъ 
ва хама; ва ба маънии сайркунан- 
да (аз «М унтахаб»); ва мачозан  ба 
маънии машхур низ омада; ва дар 
«Хиёбон» навишта, ки соир ба маъ
нии чамеъ машхур аст, лекин акса
ри ахли тахкик навиштаанд, ки ба 
маънии бокист; ва дар «Чомеъ-ур- 
румуз»-и шархи «М ухтасар-ул-ви- 
коя» мастур аст, ки соир ба хам- 
заи аслй ба маънии бокист ва му- 
баддали он ба ё ба маънии чамеъ 
бошад; муаллиф гуяд , ки аксари 
сикоти лугати араб соир ба маънии 
боки навиштаанд; ва дар «Сихох» 
ва «Сурох» ба маънии чамеъ мар- 
кум  аст ва бештар ба хамин маъ
нй мустаъмал.

СОТУР л>М~> корди бузург ва хан- 
чар (аз «М унтахаб» ва «Кашф» ва 
«Латоиф»),

СОБИКАСОЛОР jM btbL, мураккаб 
ба маънии сардор.

COFAP пиёлаи шароб (аз «М а
дор» ва «Бахори Ачам» ва «Бур
хон») .

СОДАПУРКОР маъшуки
ш уху айёр.

СОЗ J b  сомон ва асбоб; ва чизе ки 
мутрибон навозанд, мисли дафу 
чангу сетор; ва ба маънии таркиб; 
ва ба маънии силохи чанг; ва мех- 
мони ва зиёфат; ва чок ва тувоно; 
ва мувофик ва созвор; ва макру 
хила; ва мислу монанд ва нафъ (аз 
«Латоиф »); ва ба маънии расанбоз 
ва дорбоз (аз «М усталахот»),

СОЛУС j'jJ t- ' ба маънии хушгу ва 
чарбзабон (аз «Бурхон»); ва дар 
«Сироч» ба маънии фиреб ва фи- 
ребанда.

СОДИС шашум (аз «М унта-
хаб»).

СОС кирми бадбу, ки дар чахор- 
пой бошад; ба хиндй кхатмал гу 
янд (аз «Бурхон»),

СОЙИС err'1-' бар вазни фониз галат 
аст; ва соис ( ^г11- )  бар вазни хо-%. 
мис ва саис бар вазни раис темор- 
дори аспон (аз «Сироч» ва «М уай
ид» ва «М адор» ва «Бахори 
А чам»),

СОИС сиёсаткунанда; ва ба
маънии мутлак нигахбон, хусусан 
нигахбони аспон (аз «М уайид» ва 
гайра).

СОКИ АРУС «З1" навъе аз ши- 
ринии вилоят (аз «Чахор ш арбат»),

СОМИ АБРАС f l-  карфаш, ки
онро чалпоса низ гуянд (аз «М ун
тахаб» ва «Бурхон»); ва дар «Канз» 
сусмор.

СОКИТ iJL . уфтода ва нокас ва 
фурумоя (аз «Латоиф»),

СОБЕЪ хафтум.
СОТЕЪ баланд (аз «М унтахаб»).
СОМЕЪ с-1-  шунаванда.
СОЛ ИР гову гуспанди шашеола 

(аз «М унтахаб»).
COHF ё 'Ь  гуворанда (аз «М адор»),
COPAF дар туркй номи гулест 

зардранг.
СОЛИФ Oiib пешрафта (аз «М унта

хаб»).
СОИЛ БА КАФ ^  гадое но- 

дор, ки косаи гадой хам надошта 
бошад (аз «М усталахот»),
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СОРИК, o jL. ба маънии дузд.
СОБИК ба маънин аввал ва 

пешшаванда ва сабакдихандаи ку- 
дакон.

сочик, (3» U дастурест, ки як-ду 
руз пеш аз явми шодии катхудой 
аз кисме пнрояву албаса маъа са- 
бучахои ширинии нукл ва ороиш 
аз тарафи домод ба хонаи арус фи- 
ристанд; ва ин лафзи туркист (аз 
луроти турки навишта ш уд).

соик, ба маънии шахсе ки аз 
пас ронад нобиноро, чунончи коид 
аз пеш кашад нобиноро (аз «М ун
тахаб» ва «Кашф» ва «Латоиф» ва 
«К ан з»),

СОРАК J jU  тоирест сиёхи хушовоз, 
ки холхои сафеди реза-реза дорад, 
дар чусса баробари худхуд  (аз 
«Бурхон»),

СОЛ И К •sUL. рохраванда; ва ба исти
лохи суфия толиби такарруби хак  
таоло, ки акли маош хам дошта 
бошад.

СОЛ УК <*Ы1- бисьёр рохраванда; ча
ро ки сираи муболара аст, ба маъ
нии марди касируссулук, яъне сай- 
ёх; ва баъзе суълук навиштаанд, 
ба маънии факир (аз «М уайид» ва 
«М адор»); ва дар «Бурхон» солук- 
ро ба маънии дузд ва рохзан на
вишта.

СОДАДИЛ - J j нодон ва ахм ак 
(аз «Бурхон»),

СОХ.ИЛ канораи дарьё.
СОФИЛ JiU* фуру ва паст.
СОИЛ J ib  пурсанда ва хоханда ва 

равоншаванда ва чорй (аз «М унта
хаб»),

СОЛ JL- ба забони юнонй каштиро 
гуянд; ва ба хиндй номи дарахти 
маъруф (аз «Сироч»).

COM ft- номи чадди Рустам; ва но
ми кухе; ва par задан ; ва номи пи
сари Нух алайхиссалом; ва ба маъ
нии варам ва дард, аз ин чост сар- 
сом ба маънии варами димог; ва 
6а маънии оташ ва аз ин чост чон- 
варе, ки дар оташ мебошад соман- 
дар мегуянд. Алиф дар дарчи к а 
лом уфтод самандар шуд; ва дар 
арабй ба маънии марг ва халок ва 
зари сурх аст (аз «Рашидй» ва

«Бурхон» ва «Сурурй» ва «М унта
хаб»),

СОТГИН дар туркй махбубро
гуянд; ва мацозан  пиёлаи шаробху- 
рй (аз «Рашидй» ва «Бурхон»); ва 
дар «Чахонгирй» ва «М уайид» фа
кат ба маънии пиёлаи шароб аст.

СОСОН номи писари Бахман,
ки аз хавфи хохари худ, ки Хумой 
ном дошт ва ба мазхаби зартуштй 
дар никохи Бахман — падари худ 
буд ва факир шуда cap дар олам 
ниход. Ва Сосониён аз наели уянд 
(аз «Рашидй» ва «Бурхон» ва «М а
дор» ва «Каш ф »); ва низ сохиби 
«Бурхон» ва «Кашф» навишта, ки 
Сосон дар лурат ба маънии гадо 
ва факир аст.

СОН ба маънии тарз ва равиш
ва расму одат ва назир ва монанд 
ва санги фасон, ки бар он корд ва 
шамшерро тез кунанд ва сомон ва 
саранчой; ва ба маънии сухон ва 
пора ва хисса (аз «Бурхон» ва 
«Чахонгирй»),

СОВИН сабади сартанг, ки ба
хиндй питарй гуянд (аз «Бурхон»).

СОРБОН jb jL . дорандаи сор; ва лаф
зи сор ба маънии уштур аст, чу
нонки дар «Бурхон».

СОЛИЁН с>У1-  цамъи  сол, хилофи 
киёс; ва ба маънии соли вохид низ; 
дар ин сурат алифу нун зоид бо
шад, чунонки дар бахорон (аз «М у
айид» ва «Кашф» ва «Б урхон»); ва 
дар «Сироч» чунин навишта, ки 
солиён цамъи  солй, яъне чизе ки 
сол аз он карор гирифта бошад ва 
он вакту  замона аст. Пас солиён 
ба маънии азмана ва авкот бошад.

СОЯ БАРАФГАНДАН
таваччух нумудан.

СОЗ БАР ТОР БАСТАН цг-» 
кук  кардани соз.

СОАТИ САНГИН соати
манхус (аз «М усталахот»),

СОХТАРУ ба маънии шар
манда, ки руи худ туруш карда бо
шад; ва касе ки руи худ ба такал- 
луф ороста бошад.

СОВ jL. ба маънии бочу хароч ва 
хисса ва бахра ва тилои холиеро 
низ гуянд, ки реза-реза бошад (аз 
«Латоиф» ва «Бурхон»).
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СОЗИ ГОВ j lf jU  тасмаи чарм, ки 
ба он чахорпояро меронанд . (аз 
«Латоиф»),

СОХТА ба маънии мустаъид ва 
омода.

СОДА амрад ва бериш; ва ба 
маънии ахм ак ва нодон; ва ба 
маънии холис (аз «Бурхон»),

СОЧМА дар туркй гулулахои
хурд, кн дар туп ва бундук андох- 
та мезананд; ба хиндй чахарра гу 
янд (ба фатхи аввал ва ташдиди 
ро); ва дар «М усталахот» навишта, 
ки кисаи пур аз фулус, ки ба чои 
гулула дар туп гузоранд, то бисьёр 
кас аз раним кушта шаванд.

СОХИБА борони шаднд (аз шу
рухи «Нисоб»),

СОК.А дунболаи лашкар ва фавчи 
пасин аз панч фавчи муайян, ки ба 
туркй онро чиндовул гуянд (аз 
«М унтахаб» ва «М усталахот»),

СОМЕЪА ***1- кувватест дар гуш, ки 
идроки асвот ва овозхо мекунад.

СОБИКД амре ки аз пештар ва- 
силаи саранчом» коре бошад ва 
маърифат ва шинохтагии замонаи 
собик.

СОХИРА зани чодугар.
СОХИ РА руи замини хамвор

(аз «Сурох» ва райра).
СОМОКЧА ва СОМОХЧА j

синабанди занон, ки пистон- 
ро дар он банданд (аз «Бурхон»),

СОРА »jl~ навъе аз чодир; ва ба 
маънии парда; ва ба маънии риш- 
ват хам омада; ва номи зане нек- 
сират, зохиран ба ин маънй мухаф
фафи Соира аст, ки завчаи хазрати 
Иброхим алайхиссалом буд (аз 
«Бурхон» ва райри он).

СОЛИБАИ КУЛЛИЯ V й  чум- 
лае ки дар он нафйи кул бошад, 
чунонки: «Ло шайъун миналинсони 
бихачри».

СОЛИБАИ ЧУЗЪИЯ чум-
лае, ки дар он нафйи баъзе бошад, 
чунонки: «Баъзулхайвону лайса би- 
инсони».

СОВА *jl- номи шахр дар Ироки 
Ачам; мавлиди Салмон ном шоир, 
мансуб ба он Совагй; пас кофи

форсиро ба чими арабй бадал кар 
да Совачй гуянд (аз «Сурурй» ва 
«Бурхон»),

СОНЕХА ба маънии сайде, ки
аз суи дасти чап ба тарафи дасти 
рости тирандоз дарояд; ва ин тавр 
сайдро муборак донанд. Ва боре*, 
ки зидди ин аст, шум гуянд. Ва 
тафсили ин.лафз дар лафзи соне* 
гузашт.

СОЛИКД ба маънии зирех; зо
хиран маъхуз аз Салук аст, ки де* 
хест дар Яман, ки зирех дар он 
хуб месозанд (чунонки дар «М ун
тахаб» ва «С урох»).

СОМИРЙ 15 у ^  номи марде бошан- 
даи шахри Сомира, ки у аз баъзе 
осор Чабраилро мешинохт. Хоки зе
ри пои модиёни Чабраилро бардош- 
та дар чавфи гусола, ки аз нукра- 
ву тило сохта буд, андохт, гусола 
зинда шуд ва ба овоз омад. Ва 
чамъе касирро аз уммати Мусо 
алайхиссалом ба сабаби гусола 
гумрох сохт (аз «М унтахаб» ва 
«Латоиф »); ва киссаи ин дар тафо- 
сир ба тафсил мастур аст.

СОЪЙ (У11-  кушанда ва даванда ва 
раммоз ва бадгуикунанда (аз «М ун
тахаб »),

СОАТИ НУЧУМЙ сЖ .  дуним
гхари.

СОЯГЙ номи мева (аз «Бахори
А чам»),

СОРЙ l*j I- асаркунанда ва дарра- 
ванда ба хама ачзои чизе ва сиро- 
яткунанда (аз «М унтахаб» ва «Б ур
хон»),

СОЛИ ЧАЛОЛЙ „«*■ JU  навъе аз 
соли шамсист мансуб ба таърихи 
Чалолуддини Маликшохи Салчуки, 
Айёми сол сесаду шасту панч рузу 
рубъи руз. Хар мохро сируза ги- 
ранд ва дар охири исфандормуз 
панч руз афзоянд ва дар соли ча
хорум шаш руз афзоянд. То алхол, 
ки якхазору дусаду чихилу дуй 
хичрист соли таърихи Чалолй хафт- 
саду чихилу нух аст.

СОХЙ рофил ва фаромушкунан- 
да (аз «М унтахаб»),

СОЗГАРЙ ( i / j l -номи пардае мурак
каб аз «Ирок» ва «Сифохон» (аз
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«Сироч» ва «Чахонгирй» ва «Б ур
хон»),

СОК.НЙ сок, маъруф аст; ва*1
лафзи нй (ба касри нун ва ёи маъ
руф) дар туркй аломати изофат; ва 
ба маънии ро низ меояд.

Фасли сини мухмала маъа 
бои м уваххада

САБО Ц- номи шахри Билкис, ки 
дар никохи хазрати Сулаймон алай
хиссалом омада буд; ва ба каср 
(яъне Сибо) ралат аст. Ва шахри 
мазкур дар мулки Яман аст, дар 
иклими аввал. Ва низ номи падари 
Абдуллох (аз «М унтахаб» ва «М а
дор» ва «Кашф» ва «М уайид» ва 
«Бурхон»),

САБЪАИ АМЪО иборат аз
меъда ва шаш руда, ки исноашарй 
ва сойм ва дакмк ьа аъвар ва ку- 
лун ва мустаким бошад.

САБУКПО LC--. тезрафтор.
САБ(Б) ба маънии душном; ва 

билкаср (яъне сиб)* ба маънии 
дастор (аз шархи «Нисоб» ва «М ун
тахаб») .

САБСАБ v '- r '  ба маънии биёбон ва 
сахро (аз шархи «Нисоб» ва «М ун
тахаб») .

САБАБ w ?" расан ва хар чи бад-он 
ба дигаре пайваста шавад ва пай- 
ванд; ва дар истилохи хукамо чи
зеро гуянд, ки мавчуд бошад фи 
нафсихи ва хосил ш авад аз он в у 
чуди дигаре, яъне чизе ки василаи 
хусули чизе бошад; ва ба истилохи 
аруз лафзи духарфй, ки яке аз он 
сокин бошад ва дигаре мутахаррик, 
ё хар ду  мутахаррик.

САБОХАТ//СИБОХАТ ба маъ
нии шиноварй (аз «Сурох» ва 
«Кашф» ва «Бахр-ул-чавохир»).

САБАЛАТ ■о-Ц- ба маънни бурут, 
яъне муйлаб (аз «М унтахаб» ва 
«Бахр-ул-чавохир» ва «Музил-ул- 
арлот»); ва ба сукуни дуввум  (яъне 
саблат)* навъе аз тафрис бошад; 
ва 'д ар  «Бурхон» ва «Сироч» ба 
касри аввал ва сукуни дуввум 
(яъне сиблат) * навиштаанд; ва биз
зам (яъне сублат)* чунончи маш
хур бошад, хатост.

САБУЪИЙЯТ ба маънии дар-
рандагй ва дарранда шудан.

САБЪАИ МУАЛЛАКОТ Ц _
шоирони фасех ва балерн араб хафт 
касида, ки аз руи тафохур бар дар
возаи Каъба овехта буданд, то со- 
дир ва вориди хар диёр мушохида 
нумоянд.

САБАКАТ cJL- пешй гирифтан (аз 
«М унтахаб»).

САБТ ба маънии рузй шанбе (аз 
«М унтахаб» ва «Латоиф»),

СУБОТ оЦ - замона; ва ба маънии 
хоб ва рохат ва осоиш; ва номи ма- 
разест ва он хоби гирон ва тавил 
бошад, чунонки ба душворй шавад 
(аз «М унтахаб» ва «Латоиф» ва 
кутуби тиббия ва манкул аз «Му- 
хаззаб-ул-лурот»),

САББОХ, сЦ-> ба маънии шиновар.
САБУКРУХ киноя  а з  марди

латиф ва зариф ва бетааллук ва 
бетакаллуф ва бекибру инод; ва ба 
маънии марди сабукрафтор ва чус- 
ту чолок дар хар кор (аз «Шарх- 
уш-шуаро» ва «Бахори Ачам» ва 
«Рашидй» ва «Сироч» ва «М уайид» 
ва «Бурхон»),

САББУХ С у.г- ба маънии шинокунан- 
да; ва биззам (яъне суббух)* бись
ёр пок ва ин яке аз асмои илохист 
(аз «М унтахаб» ва «С урох»); ва 
гохе аз ин лафз ишорат бошад ба 
«суббухун куддусун  раббуно ва 
раббулмалоикати варрух»-

СИБОХ cV - заминхои шуранок (аз 
«С урох»).

САБЪИ ШИДОД Сг* м урод  а з  
хафт фалак; ва шидод (ба каср) 
цамъи  шадид аст; ва дар ин чо 
киноя  а з  фалак.

САБАД зарфе бошад аз чубхои 
борик (аз «М уайид» ва «Бурхон»).

САБЗВОР j ' j j 1 -  номи шахре дар 
Эрон.

CABOFAP номи пахлавон.

САБУКСОР ба маънии фори-
рулбол (аз «Бурхон»),

САБУКСАР j-s l* -  фурумоя (аз «Си
роч»).
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САБЗКОР JS j~. касе ки аз у  корхои 
хуб cap занад (аз «М усталахот»),

САБЗУ НИМСАБЗ л -n r1 ДУ навъ 
аз ранги сабз, ки яке багоят сабз 
бошад ва дигаре низ сабз бошад 
моил ба зардй; ва мардум аз ново- 
кифй серу нимсер гуянд; ва ба чои 
муваххада ва зои муъчама ба хар 
ду  чо тахтонй ва рои мухмала хо
нанд (аз «Бахори Ачам»),

САБУКХЕЗ j y  зудхез (аз «Си
роч») .

САБУКМАРЗ беакл ва бева-
кор (аз «Латоиф»),

САБЗ ДАР САБЗ j г- ->s j  г- номи на
вое аз мусикй (аз «М усталахот»),

САБЗ л -  маъшуки малех; ва номи 
шахрест дар Турон, дар навохич 
Самарканд.

САБУС пусти гандум, яъне он
чи ки дар гарбол баъди бехтан бо- 
кй монад (аз «Бурхон» ва «М адор» 
ва «Сироч»).

СИБТ Ц - фарзандзода, хох авлод аз 
писар бошад, хох аз духтар ; ва то- 
ифае аз фарзандони Яъкуб алай
хиссалом; ва билфатх ва ба фатха
тайн ва ба фатхи аввал ва касри 
бои м уваххада (яъне сабт, сабат, 
сабит)* ба маънии муе, ки чаъд 
набошад, яъне фурухишта бошад 
(аз «М унтахаб» ва «Латоиф»),

САБЪ сг" ба маънии хафт; ва ба 
фатхи аввал ва замми сонй (яъне 
сабуъ)* ба маънии дарранда, мис
ли гург ва шер ва гайра (аз «М а
дор»); ва ба замми аввал ва суку
ни бои м уваххада (яъне субъ)* ба 
маънии хафтум хисса аз чизе ва 
хафтум хисса аз Куръон ва онро 
мунзал гуянд, ки барои тиловати 
хафта мукаррар кардаанд, мисли 
хатама фамй бишавкин (аз «Хиё
бон» ва «Латоиф»),

СИБОЪ £.Ц~ ба маънии даррандагон, 
мисли гургу шер; ва ин цамъи  са
буъ аст, ки (ба фатхи аввал ва 
замми сонй) ба маънии дарранда 
бошад.

САБК ( jt-  пеш рафтан ва аз дигарон 
даргузаш тан; ва ба фатхатайн 
(яъне сабак)*  он чи гарав банданд 
бад-он дар асп давонидан ва тир 
андохтан ва чуз он, ки мардуми

Хинд хур гуянд; ва микдоре аз ки
тоб, ки хар руз омухта шавад (аз 
«М унтахаб» ва гайра).

СИБОК, 6Ц- пешй кардан дар дави- 
дан (аз «М унтахаб»),

САББОК Й1Ц- ба маънин заргар; 
муш так аз сабк (билфатх), ки ба 
маънии зару сим гудохтан аст (аз 
«М унтахаб», ва «Сурурй»),

САБУК ‘i 4 - з и д д и  гирон (аз «Чахон
гирй» ва «Бурхон» ва «Бахори 
А чам»); ва дар «Сироч» навишта, 
ки сабук (ба фатхи аввал ва зам 
ми дуввум ) з и д д и  гирон ва киноя  
а з  бевакор; ва ба маънии чусту чо- 
лок; ва ба маънии бетааллук; .ва 
ба маънии таъчилу шитоб низ, ки 
ин лафз ба лахчаи ом ба замма
тайн (яъне субук)* аст ва ба лах
чаи ахли Эрон ба фатхи аввал ва 
замми сонй (яъне сабук)*.

САБЗА К номи тоир (аз «Бур
хон»); зохиран хамин тоир аст, ки 
ба хиндй онро нилкантх гуянд.

САБЪ И ТИВОЛ ег* м ур о д  а з  
сабъи муаллакот, ки мазкур шуд.

САБАЛ J r -  ошуб ва сурхй, ки дар 
чашм пайдо шавад (аз «М унта
хаб »); ва дар «Бурхон» навишта, 
ки ба маънии муи вожгун, ки 
дар андаруни палак руяд ва дар 
чашм мехалад. Аз кутуби тиб маъ
лум шуда, ки сабал маразест, ки 
рагхои чашм сурх ва мумтало 
шаванд ва йен гарданд ва аз он 
чашм бихорад ва об чорй гардад; 
ва субул (ба замматайн) ба маъ
нии роххо, дар ин сурат цамъи  
сабил аст, ки ба маънии рох бошад.

СИ БОЛ J4-- цамъи  сабалат, ки маъ
руф аст (аз «Латоиф»),

САБИЛ ба маънии рох ва та- 
рик; ва ба маънии вакф низ омада; 
ва ба маънии об ва шарбате, ки 
дар рохи худо вакф кунанд.

САБЗЧАШМ г у  j r -  кабудчашм, ки 
дар илми киёфа ба бемуруввати 
махсус аст (аз «М усталахот»),

СУБУКТЕГИН номи падари
Султон М ахмуди Разнави (аз «М а
дор» ва «М уайид» ва «Кашф» ва 
«Б урхон»); ва баъзе аз мухаккикин 
навиштаанд, ки Субуктагин (ба
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фатхи тон фавконй) ба маънии са- 
буккадам  аст.

САБЗИ ТАХ.ГУЛ ГУН **>-
маъшуки малехи сабзаранг, ки аз 
тахи пусти у сурхии хун ба сабаби 
нозукй ва назокат нумоён бошад.

СУББУХИЕН м урод  а з  мало-
ик, чаро ки суббухиён ба маънии 
мансубон ба суббух аст ва суббух 
ба маънии бисьёр пок ва номест аз 
номхои хак таоло. Агар малоикро 
суббухиён ба ин вачх гуфта ш авад, 
ки малоик худ поканд аз лавси ба- 
шарият, ё он ки мансубанд ба суб- 
хонаху таоло («Шархи Зулайхо» аз 
М ухаммад Сочид).

САБЗОН с)13г* маъшукони сабзранг 
ва малех.

САБЗОН И ЧАМАН d b r-  киноя  
а з  дарахтон.

САБЗ ШУДАН i t -  ба маънии
руйидан; ва ба маънии зохир шу
дан ва муаззаз шудан (аз «Чахор 
шарбат» ва «М усталахот»),

САБЗ КАРДАН ĉ j 5” Jr- коштан ва 
руёнидан.

САБУКЬИНОН тезрафтор
(аз «Бурхон»),

СИБТАЙН м урод  а з  ин имом
Хасан ва имом Хусайн ризвоналло- 
хи алайхимо (аз «Латоиф»)..

СУБХОН исми масдар аст; пок
кардан худоро аз бадй ва ба покй 
хондан хак  таолоро (аз «М унта
хаб» ва «Сурох»),

САБЪАИ АЛВОН хафт ран
ги машхура ва он: сиёх ва сапед 
ва сурх ва сабз ва зард ва кабуд 
ва гулгаз, ки дар ин замона аббо£Й 
гуянд; ва таомхои хафтранг ва он 
аз суннатхои Фиръавн аст (аз 
«Бурхон» ва  райра).

САБЪИН с г^ г ‘ адади хафтод.
САБУ j y  ованди об, ки маъруф аст 

(аз «Бахори Ачам» ва «Каш ф »); ва 
дар «М адор» ба замматайн (яъне 
субу) *.

С У Б Х А '^^- донахои дар ришта к а 
шида, ки ба урф онро тасбех, г у 
янд; ва билфатх (яъне сабха)* хон
дан хато (аз «Сурох» ва «Бахори 
Ачам» ва «М унтахаб» ва «Кашф»),

САББОБА 4;Ц- ангуште ки кариби 
нарангушт аст; чун дар арабй саб 
(билфатх) ба маънии душном бо
шад, дар айёми чохилият дар араб 
раем буд, ки чун касеро душном 
додандй ба чониби хаем ба ин ан
гушт ишорат мекарданд. Ба хамин 
чихат инро саббоба гуянд. Ва касо- 
не ки саббоба-ро биззам (яъне суб- 
боба)* хонанд, хатост. Ва ахли ис- 
лом саббоба-ро мусаббиха ном кар
даанд (ба замми мим ва фатхи си
ни мухмала ва касри бои мувахха- 
дай муш аддад ва хои мухмала; аз 
шурухи «Нисоб» ва «М адор» ва 
«Кашф» ва «Бахр-ул-чавохир»),

САБЪА ба маънии хафт; ва го
хе м ур о д  а з  хафт кироат бошад.

САБЗА Or* чонварест сабзранг мик- 
дори кабутар ва онро сабзак низ 
гуянд; ва он мурри хурданист (аз 
«Шархи Кирон-ус-саъдайн»).

САБЗАИ БЕГОНА ^ 1^ . 13?- сабзаи 
худру.

САБЗИНА *43--' маъшуки сабзранг ва 
малеху чавон (аз «Чахор шарбат» 
ва «Сироч» ва «Чароги хидоят»).

СУБХОНАЛЛОХ ба покй ёд
кардан аллохи таолоро; ва истеъ
моли ин калима аксар дар макоми 
истеъчоб бошад.

САБУКЙ ба маънии маъруф, ки 
з и д д и  гиронй бошад; ва низ ба 
маЪнии бегайратй ва бекадрй.

СУБОЪЙ навъе аз шеър, ки
хафт мисраъ бошад; ва гохе аз он 
хафт фалак ё хафт сайёра мурод 
бошад.

САБУЪЙ игг*  ба маънии дарранда- 
гй.

САБЪУЛ МАСОНЙ киноя  а з
сураи фотиха; чаро ки бо бисмил- 
лох хафт оят аст; масонй цамъи  
масно-ст, ки (ба фатхи мим ва су
куни сои мусалласа ва фатхи нун 
бошад) маъдул аз иснон; ва баъзе 
навишта, ки масонй цамъи  масно-ст, 
ки мухаффафи мусанно бошад. Чун 
сураи фотиха д у  бор нозил шуда, 
яке дар М акка ва бори дигар дар 
Мадина, лихозо ба сабъулмасонй 
мусаммо шуд, ё он ки дар хар ду- 
гона дубора хонда мешавад, ай ио- 
даи он карда меш авад ба хилофи 
дигар сурахо. Ва назди баъзе сабъ-
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улмасонй иборат аст аз тамоми 
Куръонй мачид.

САБЗБАХТЙ нектолеъй ва
хушнасибй ва бахтварй.

САБУКРУХЙ ly j j& r-  камоли бетаал- 
лукй; ва ба маънии ба латофат су
хан гуфтан низ омада (аз «М уста
лахот») .

САБУКСАРЙ хамокат ва
фурумоягй.

Фасли сини мухмала маъа 
бои форсй

СИПИЧОП номи шахр аз
Туркистон.

СИПЕДБАХТ некбахт ва
хушнасиб.

СИПЕДДАСТ о - Oj j-  ба маънин 
марди сахй; ва лакаби хазрати М у
со алайхиссалом (аз «Бурхон»); ва 
дар «Шархи Хоконй» ба маънии 
дузд ва хиёнатпеша навишта.

СИПОНОХ £UU_ номи тараи полак.
СИПЕД ‘h i*  ба маънии абяз; ва но

ми калъа дар Ту{)Он; ва номи дев; 
ва номи руд (аз «Бурхон» ва «Р а 
шидй»).

СИПЕДРУД номи рудест мо
байни Шервон ва Гелон.

СИПАНД >*4- номи кухе (аз «Л ато
иф»); ва тухмест маъруф, ки барои 
дафъи назарй бад сухтани он му- 
фид аст.

СИПАХБАД ба маънии сардор
ва сипахсолор (аз «М адор» ва «Б а
хори Ачам» ва «Каш ф »); ва дар 
«Бурхон» ба замми м уваххада 
(яъне сипахбуд)*.

СИПЕДКОР ба маънии солех
ва муттакй (аз «Бурхон»).

СИПЕДОР j l ^ -д ар ах те  бошад хуш- 
комат, ки бор надорад; ва дар асл 
сипеддор буд. Чун д у  харф аз як  
чине вокеъ мешавад, як  харфро со
кит месозанд, аз кабили сипедев, 
ки дар асл сипеддев буд. Чаро ки 
чуби он (яъне сипедор)* рифед бо
шад (аз «Рашидй» ва «Бурхон»).

СИПУЗ j j i -  амр аз сипухтан, ки ба 
маънии чизеро ба зур фуру бурдан

аст; ва ба маънии баровардан низ 
омада (аз «Латоиф»),

СУПУРЗ j j i -  узвест андаруни ши- 
кам (аз «М адор»),

СИПАС t r i -  ба маънии пас ва пас- 
тар ва баъд (аз «Бурхон» ва «Си
роч»),

СИПОС шукр (аз «Бахори
Ачам» ва «Бурхон» ва «Чахонгирй» 
ва «М уайид» ва «М адор»); ва со
хиби «Бахори Ачам» навишта, ки 
дар тахкикоти хайрулмухаккикин 
чунин аст, ки маънии таркибия 
лафзи сипос пос доштани се чиз 
бошад, ки лисон ва чанон ва аркон 
аст, яъне забон ва дил ва дасту по. 
То аз хар кадом хар чи содир. ша
вад мушаъир ба таъзим ва табчи- 
ли мунъим бошад.

СУПУШ J-$-> кирме бошад, ки дар 
чомахои мардум ва cap пайдо ша
вад; ба хиндй чун гуянд (аз «М з- 
дор» ва «Кашф» ва «Латоиф»).

СУПОРИШ ва СУФОРИШ j
касеро ба касе супурдан, ё 

мукаддимаи касе ба касе супурдан 
(аз «Бахори А чам»),

СИПЕДАДАМ субхи содик
(аз «Бурхон»),

СИПАРРАМ ба маънии райхон, 
ки онро нозбу гуянд; ва ба хиндй 
марва номанд (ба фатхи мим ва 
вов); чи ба воситаи буи хуш так- 
вияти калб мекунад, гуё ки сипар 
аст барои дафъи FaM (аз «Рашидй» 
ва «Чахонгирй»),

СИПЕД ШУДАН и»лЬ о-*- зохир ва 
ошкоро шудан (аз «Бурхон»); ва 
мацозан  ба маънии номвар ва му- 
аззаз шудан.

СИПОХОН a>UU- номи шахр дар Эрон, 
ки онро муарраб карда Исфахон 
гуянд; ва номи пардае аз мусикй.

СИПАНДОН//САПАНДОН е> 1^  ба 
маънии хардал ва холун низ на
виштаанд, ки тухми тараи тезак; ва 
ба маънии мичмар низ гуфта, дар 
ин сурат мухаффафи сипанддон аст. 
Як долро хазф кардаанд (аз «Бур
хон» ва «Латоиф »); ва дар «Си
р о ч»  навишта, ки сипандон (ба кас
ри аввал) ба арабй хирриф ва ба 
хиндй райй гуянд.
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СИПУЗИДАН чизеро ба унф
ва зур дар чизе фуру бурдан.

СИПАР АФГАНДАН ва СИПАР 
ДАР ОБ АНДОХТАН j
с г* !^ ! vT  j * j i -  дар чанг номардй 
кардан ва очиз шудан; ва сипари 
касе дар об андохтан, яъне касеро 
дар чанг марлуб кардан ва очиз 
кардан (аз «Рашидй» ва «Бурхон» 
ва райра).

СИПУХТАН чизеро дар чизе
ба зур фуру бурдан; ва ба маънии 
баровардан низ (аз «Чахонгирй» ва 
«Б урхон»); ва ин аз лурати аздод 
аст; ва дар «Бурхон» ба фатх (яъне 
сапухтан)* низ оварда; ва дар «Си
роч» навишта, ки сипухтан ва си- 
пузидан (ба касри аввал) ба зур 
ФУРУ бурдан дар чизе ва баровар
дан ба зур.

СУПУРДАН додан ва таслим
кардан ва каноат (аз «М уайид» ва 
«Кашф» ва «М адор»); ва аз «Б а
хори Ачам» низ хамчунин мазмум 
меш авад; ва сохиби «Музил-ул-ар- 
лот» ба касри аввал ва замми сонй 
(яъне сипурдан)* ба маънии амо- 
нат гузоштан навишта аст; ва ба 
касри аввал ва фатхи сонй (яъне 
сипардан)* ба маънии тай кардан 
ва рох рафтан ва помол кардан (аз 
«Раш идй»); ва сохибони «М адор» 
ва «М уайид» ва «Кашф» ба замми 
аввал ва фатхи сонй (яъне супар- 
дан )* ба маънии рафтан ва помол 
кардан навиштаанд; ва дар «Ч а
хонгирй» барои хамин маънй ба 
касри аввал ва замми сонй (яъне 
сипурдан)* навишта; ва низ сохиби 
«М адор» ба фатхи аввал ва замми 
сони (яъне сапурдан)* навишта аст 
ва ба маънии рафтан ва помол 
кардан; ва дар «Бурхон» ба касрч 
аввал  ва замми <1онй (яъне сипур
дан)* чизеро пеши касе амонат гу 
зоштан ва ба маънии каноат кар
дан ва поймол кардан; ва ба касри 
аввал ва фатхи сонй (яъне сипар
дан)* ба маънии тай кардан ва рох 
рафтан ва ба ин маънй ба фатха
тайн (яъне сапардан)* низ омада; 
ва ба замматайн (яъне супурдан)* 
ба маънии ба интихо расонидан ва 
тамом кардан; ва Хони Орзу дар 
«Сироч» навишта, ки супурдан пе
ши муаллиф ба замми син ва касри 
он ихтилофи лахча аст. Ва хамчу
нин бои форсй, ки баъзе мазмум

хонанд ва баъзе мафтух. Ва маъ
нии асли тафвиз ва таслим аст; ва 
ба маънии таваккул  ва фурутанй 
мачоз; ва низ ба маънии тай кар 
дани хакикат; ва ба маънии пой
мол мачоз аст.

СИПАРЙ ШУДАН J а** тай шу
дан ва гузаш тан ва тамом гаштан.

САП ИСТОН с)11-**' дар асл сагпис- 
тон буд; кофи форсиро ба чихати 
тахфиф хазф карданд; ва он сама- 
ри дарахтест, ки ба пистони саг м у
шобех бошад (аз «Раш идй»); ва 
дар «Бурхон» ба касратайн (яъне 
сипистон)*.

СИПЕДА м-л- кин оя  а з  рушании 
субх; ва номи давое маъруф (аз 
«Б урхдн»).

СИПАНЧИСАРОЙ l£Ij -  кулбаи 
фолизбонон ва даштбонон, ки бись
ёр суст ва бесабот бошад, чаро ки 
се ва панч кин оя  а з  се ва панч руз, 
ки муддати калил аст (аз «Сироч»); 
ва кин оя  а з  дуньё низ бошад.

СИПОРЙ ijAi~ чизест, ки ба пон ху
ранд (аз «Музил-ул-арлот»-и фор
сй).

СИПАРЙ ба маънии гузаш та ва 
охиршуда ва басаррасида ва ночиз 
(аз «М усталахот» ва «Чахонгирй» 
ва «Бурхон» ва «М адор» ва «М у
айид»); ва дар «Сироч» навишта, 
ки сипарй бар вазни чигарй, яъне 
тай кардаш уда ва мацозан  ба маъ
нии тамом ва охир мустаъмал; 
муш так аз сипардан.

Фасли сини мухмала маъа 
той фавконй

СИТО 1 -̂ амр аз ситудан; ва ба
маънии ситойидан; ва навъе аз чо- 
дир бошад, ки онро шомиёна низ 
гуянд; ва номи лахнест аз мусики; 
ва ба маънии танбура, ки се тор 
дошта бошад; дар ин сурат мухаф
фафи сетор аст; ва ба маънии се 
пиёлаи шароб, ки бар нахор бину- 
шанд (аз «Латоиф »),

САТРАНЧ ду-се раллаи бо хам 
омехтаро гуянд (аз «Чахонгирй»).

СИТОХ t ^  шохи дарахт, ки бас ла- 
тифу нозук руста бошад; ва ба 
маънии мутлак шох хам омада (аз 
«Сироч»).



С ИТ АД <&- сигаи мозй, ба маънии 
гирифт; ва бояд донист, ки доли 
сокин ва мокабл мафтух, ки алома
ти музореъ аст, сивои ин се сигаи 
мозй дар хеч мозй наёмада: яке 
зад, дуввум омад, севвум ситад.

СИТОРАИ САХ.АР ва СИТОРАИ
СУБХ, с**» i j * -  “j ! "  сито
раи Зухра, ки дар охири шаб ту- 
луъ кунад ва гохе ба вакти шом 
нумоён меш авад; ва ба маънии оф
тоб низ навиштаанд.

СУТУР л г -  истеъмоли ин лафз бар 
гову уш туру асп ояд (аз «Чахон
гирй» ва «Бурхон» ва «Сироч» ва 
«М адор» ва «М уайид» ва «Кашф»),

СИТАБР з и д д и  борик; ва гунда 
ва гализ; ва ситабр (л -ь"') муарра
би хамин аст (аз «Бурхон» ва «Си
роч»).

СИТАХР j* 5-  ба маънии толоб аст 
(аз «Бурхон» ва «Сироч»).

САТР у -  дар арабй ба маънии мас- 
тур; ва дар форсй мухаффафи ис- 
тор; ва ба касратайн (яъне ситир)* 
ба маънии вазни понздах мискол 
(аз «Латоиф»’ ва «Бурхон»).

СИТР s-> ба маънии парда; ва бил
фатх (яъне сатр)* масдар аст, ба 
маънии пушидан; ва ба_ фатхатайн 
(яъне сатар)* дар форси мухаффа
фи астар, ки ба хиндй хаччар гу 
янд (аз «Сурурй» ва «М уайид» ва 
«Сироч»).

САТТОР jls -  пардапуш; ва яке аз 
асмои илохист; лутиён ва  мукоми- 
рон назар ба афъоли замимаи худ 
худой таолоро бештар ба ин исм ёд 
мекунанд.

СИТЕЗ 3~- чанг ва хусумат ва хаш_; 
му носозгорй; ва амр ба ин маънй 
хам хает.

СИТОИШ ба маънии сано ва
мадх ва дуо ва ш укру наът (аз 
«Б урхон»).

СИТЕХ.ИШ чанг ва ситеза (аз
«Бурхон» ва «Сироч»).

СИТОК’ ; ^  шохи навруста ва но- 
зук  аз дарахт (аз «Чахонгирй» ва
«Бурхон» ва «Сироч»).

СУТУРГ оSу — ба маънии бузург ва 
калон (аз «Сироч» ва «М адор»).

СИТОМ (Ч- зеварест, ки хос ба асп 
тааллук дорад (аз «Кашф» ва 
«Бурхон» ва «Сироч»).

СИТОЗАН c>jU- сеторнавоз; чи лаф
зи сито мухаффафи сетор аст; ва 
ба маънии сихи кабоб, ки сешоха 
бошад.

СИТАДАН do-- гирифтан (аз «Ч а
роги хидоят»); бояд донист, ки аз 
ин масдар сивои як  сигаи мозй, ки 
ситад бошад, дигар афъол муш так 
нашудааст.

СИТУДАН//СУТУДАН ба маъ
нии мадх кардан (аз «Сурурй» ва 
«Бурхон» ва «Чахонгирй» ва «М у
айид») ; ва дар «Сироч-ул-лугот» 
навишта, ки ситудан (ба касри ав 
вал) сахех аст, чаро ки ситоиш хо- 
сили билмасдари ситудан аст, д а 
лолат бар касра дорад.

СУТУДОН е>1 гурхона ва макба- 
раи габрон; ва он хонае бошад, ки 
оташпарастон тобутхои мурдагонро 
дар он хона ниханд (аз «Бурхон» 
ва «Сироч» ва «Рашидй» ва 
«Кашф»),

СИТОРА ШУМУРДАН *j U- бе
дор мондан хама шаб (аз «Бур
хон») .

СИТЕХ.ИДАН ситеза кардан.
СУТУРДАН муй тарошидан (аз 

«Бурхон» ва «М уайид» ва«К аш ф »); 
ва дар «Чахонгирй» ба касри аввал 
ва замми сонй (яъне ситурдан)*.

САТАРВАН ба маънии зани
акима, ки ба хиндй банчх гуянд; 
ва вачхи тасмия ин аст, ки сатар 
(ба фатхатайн) хайвони маъруф, 
ки онро хаччар гуянд ва лафзи ван 
калимаи ташбех аст. Чун аз хайво
ни мазкур таволуд ва таносул на- 
мешавад, пайдоиши у  аз хари нару 
аспи мода бошад, лихозо бад-ин 
исм мусаммо гашт. Агарчи маънй- 
яш аз «М уайид» ва «Кашф» собит 
шуда, магар вачхи тасмия ба ин 
тасрех аз истикрои факир муаллиф 
аст ва андаке дар «Бурхон» ва «Си
роч» ёфта.

СУТУН маънияш маъруф аст
(аз «Бурхон»),

СИТОН ба маънии остон ва чои 
анбухи чизхо, чун дар гулистон ; ва 
гохе ин лафзро ба маънии мутлаки
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чо низ истеъмол кунанд, чун ша- 
бистон  ва адабистон\ ва ба маънии 
касе ки бар пушти худ хобида бо- „ 
шад, ки ба хиндй чит гуянд (ба 
касри чими форсй), ки ба маънии 
сабр ва бетокат (аз «Чахонгирй» 
ва «М усталахот» ва Faf lpa) .

СИТУДА мадх кардаш уда (аз
«Раш идй»),

СУТУХ, »у -  ба маънни тангомада ва 
малул ва очиз ва бозмонда; ва ба 
маънии масдар низ омада (аз «М у
айид» ва «Сироч» ва «Кашф» ва 
«Бурхон»),

СИТАНБА ба маънии сурати
макрух; ва номи дев, ки ба хоб 
тарсонад (аз «Латоиф» ва «Бур
хон»),

СИТОРА//СЕТОРА номи соз, ки 
онро сетор низ гуянд (аз «Бахори 
А чам »); ва ба маънии бахту толеъ 
(аз «М усталахот»); ва ба маънии 
шамсаи куббахои рангин, ки меъ- 
морон бар сукуфи манозил месо- 
занд (аз «Шархи Хоконй»),

САТУКА *iy~> м уарраби  сетах, ки ба 
маънии дирами носара аст (аз 
«М унтахаб» ва «К омус»),

СИТТА «I- ба маънии шаш 1аз «М ун
тахаб »); ба касри аввал ва тахфи
фи то ва хои малфуз (яъне сетах)* 
дар форсй ба маънии дирами носа
ра. Ва ин дар асл се тах  буд, чаро 
ки хар ду  чониби он ду  тах нукра 
бошад ва дар миён як  тах мис бо
шад; ва сатука муарраби ин аст 
(аз шархи «Нисоб»),

САТЙ ба маънии фулод ва охан; 
ва навъе аз найза ва синон; ва ба 
каср (яъне ситй)* зани нек ва хо- 
тун (аз «Латоиф» ва «Бурхон»),

Фасли сини мухмала маъа 
чими арабй

САЧО I*- унвони китоб ва номаро 
гуянд (аз «Бурхон»),

САЧОЕ ЬЦ* хухо ва одатхо; чамъи 
сачийя (аз «М унтахаб»),

САЧИЙЕТ хислатхо ва одатхо.
САЧЪ овози туюри хушовоз мис

ли булбул ва кумрй ва Fafipaxo; ва 
низ лафзе ки дар охири фикраи

наср вокеъ шавад ва муносиби он 
дар охири фикраи дигар низ як  
лафз вокеъ шавад, баёнй ин муд- 
дао ба иборати дигар: сачъ дар лу
рат овози кумрй; ва ба истилох 
иборат аз баробар буданн ду  лаф
зи авохири фикратайн аст, хамчу- 
нонки хар овози кумрй мувофики 
якдигар мебошад, эроди калнмоти 
авохири фикратайнро бар хасби 
мувофикати хам дигар сачъ гуф- 
танд. Ва сачъ мункасим бувад ба 
се кием: мутавозй (ба зои муъча
м а), мутарраф (ба ташдиди ро) ва 
мутавозин. Сачъи мутавозй муво
фик будани д у  лафз ба харфи ра- 
вй ва вазн ва адади хуруф, чун гул  
ва мул ъа б а у о р  ва мазор  ва с у р а  
ва д у р и  ва маучурй  ва махмурй  ва 
назар  ва ш акар ; ва сачъи мутарраф 
мувофик будани ду лафз ба харфи 
равй факат ва дар вазну адади ху
руф мухталиф, чун вак,ор ва атвор 
ва мол ва мрнол  ва б у д  ва чуд ;  
сачъи мутавозин мувофик будани 
ду  лафз дар вазну адади хуруф ва 
дар рави мухталиф, чун аъмор  ва 
арзок, ва маротиб ва маросим  ва 
таурир ва тасвид. Пас сачъи м ута
возин ба нисбати сачъи мутавозй 
ва мутарраф мустахеан ва марруб 
нест. Бидон ки 'итлоки лафзи ко
фия дар назм мекунанд ва он чи 
ба сурати кофия дар авохири фик- 
роти наср бошад, онро сачъ гуянд; 
ва авохири оёти Куръони мачидро, 
ки ба сурати кофия бошад фавосил 
хонанд ва ахадро фосила номанд 
(аз кутуби лурат ва расоил тахкик 
карда ш уд).

СИЧФ парда; ва ба маънии
парда фурухиштан (аз «М унта
хаб »),

СИЧОФ t il* -  он чи бар атрофи чо- 
махо дузанд; ва санчоф (ба фатх 
ва нун), чунонки машхур аст, хато 
бошад (аз «Бахори Ачам» ва «М у- 
зил-ул-аглот»).

СИЧЧИЛ J -* -  м уарраби  санггил; ва
он навъе аз санги хом аст (аз шу
рухи «Нисоб»).

СИ ЧИ Л(Л) чаки бомухр ва но- 
мае, ки ба мухру дастхати козй ду- 
руст ш авад ва каболаи шаръй ва 
хукмномаи козй; ва билфатх ва су
куни чим (яъне сачл)* далви бу- 
зурги пуроб (аз «Сурох» ва «Мун-
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тахаб» ва «Кашф» ва «Бахори 
Ачам» ва «Латоиф»),

СИЦОЛ JI* - далвхо; цамъи  сачл; ва 
масдар аз боби мафоъилат; бо хам 
фахр кардан дар об хуронидан ва 
рондан ва чуз он (аз «М унтахаб»),

СИНАНЧАЛ J?** - ба маънии ойина; 
ва ин лафзи румист (аз «М унта
хаб »),

САЧКОНИИЛ номи соли ав
вал аз дувоздах сол, ки назди тур 
кон мукаррар аст; ба маънии соли 
муш, чи сачкон дар туркй мушро 
гуянд ва йил ба маънии сол.

СИЧЧИН о'индони саХт ва ки
тоб, ки аъмоли шаётин ва мучри- 
мин дар он мастур аст ё мавзеъест, 
ки дар вай номхои фуччор ва куф- 
фор бувад; ва водиест дар чахан- 
нам; ва санги сахтест дар табакаи 
хафтумини замин (аз «М унтахаб» 
ва «Латоиф» ва «С урох»).

САЧКОН с)1»*- дар туркй мушро гу 
янд (аз луготи туркй навишта 
ш уд).

СИЧН ба маънии зиндон ва
кайдхона (аз «С урох»).

САЧОВАНДЙ КАРДАН tfoijW- 
кин оя  а з  мунаккаш  кардан (аз 
«М усталахот»).

САЧЧОДА »»1*- мусалло (аз «Сурох» 
ва «М адор» ва «Бахори Ачам» ва 
«М уайид»); ва дар «Сурурй» ва 
«Кашф-ул-лугот» биззам ва бил
фатх (яъне суччода ва саччода)*; 
ва сохиби «М узил-ул-аглот» факат 
биззам (яъне суччода)* навишта.

САЧДА дар «Бахори Ачам» ва 
«Кашф» билфатх ва билкаср (яъне 
сачда ва сичда)*; ва дар «Музил- 
ул-аглот» факат билфатх (яъне 
сачда)* ; ва дар «М унтахаб» ва «С у
рох» билкаср (яъне сичда)* навиш
та ва гуфта, ки номи сураи Куръо- 
ни мачид сачда билфатх аст.

САЧИИЯ Ч *- хислат ва одат (аз 
«М унтахаб» ва «Кашф»),

СУЧУДИ САМАДЙ {£**• J j* -  дар 
истилохи куштигирон сачдае, ки ба 
вакти огози куштй ё баьд  аз итмо- 
ми он кунанд (аз «Шархи Гулкуш- 
тй»).

САЧОВАНДЙ китобе дар ил
ми кироат, ки дар он аломоти ав- 
коф нуктахои тило гузоранд (аз 
«М усталахот»),

Фасли сини мухмала маъа 
хои мухмала

САХ.Ч £*- харошидан ва пуст боз 
кардан; вй бемориест, ки аз харо- 
ши руда ба хам расад (аз «М унта
хаб»),

СУХ.УЧ £_>=*- харошида шудани чилд.
САХ.УР j j * -  он чи дар рамазон ба 

охири шаб хуранд (аз «Кашф»),
СЕХ.Р j* -  афсуи ва чоду кардан ва 

фирефтан; ва ба фатхатайн (яъне 
сахар)* вакти охири шаб ва замо- 
ни пеш аз субх (аз «М унтахаб» ва 
«Бахр-ул-чавохир» ва «С урох»); ва 
баъзе шуррох навишта, ки сахар он 
вактро гуянд, ки шашум хисса аз 
шаб монда бошад, яъне чахор-панч 
гхарии шаб бокй бувад (аз «Л ато 
иф»),

САХ.К судан ва сойидан (аз 
«М унтахаб»),

САХ.ИК о -* - бисьёр сойидашуда.
САХ.БОНИ ВО И Л J 3b  номи

марди фасех ва балег аз араб, ки 
падараш Бойл ном дошт; ва лафзи 
Воил ба вов ва касри хамза, ки 
харфи севвум аст.

СЕХ.РИ ХАЛОЛ J * -  j * -  шеър ва
сухани фасеху балег, ки ба манза- 
лаи сехр расида бошад; ва номи 
маснавй аз Ахлии Шерозй ба ду 
бахр ва кавофии мукаррар ба маъ
нии мухталифа (аз «Бурхон» ва 
«Л атоиф »).

СИХИЛ//САХИЛ ба маънии
ришта (аз «Сурох»).

САХБОН е>4*- номи марде багоят 
фасех ва балег аз араб.

САХАРГОХОН алифу нун
дар ин зоид аст, чунонки дар р у з -  
г о р он  ва ба ц ор он  (аз шурухи си
кот).

САХАРА >jx-  ба маънии сохирон; ва 
ин цамъи  сохир аст; ва сахараи 
фиръавн сохироне ки бо Мусо алай
хиссалом муораза карда буданд.
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САХ.НА ба маънии шакл ва руй 
ва сурати мардум (аз «С урох»); в а »  
дар «М унтахаб» ба маънии нармй 
ва тозагии пусти руй низ навишта.

СИХ.ОЙ 1*1*-. банди нома; ва он дар 
кадим ресмоне буд, ки бар нома 
мепечиданд, то касе Faflp накшояд; 
холо лифофа ривоч дорад (аз 
«М унтахаб» ва райри он).

САХ.ОБЙ (У.Ье-* номи шоир.

Фасли сини мухмала маъа 
хои муъчама

САХТСО Ь о * -  номи дов аз куштй, 
ки хиндуён гхиссо гуянд.

САХОФАТ o iU _  ба маънии тунукй 
(ки ба замматайн аст) ва сабукй, 
ки зидди сангинист; ва ба маънии 
камзарфй ва беаклй (аз «М унта
хаб» ва «Сурох»)-

СУХРАТ истехзо кардан ва та-
масхур кардан.

СУХУНАТ гарм будан (аз
«М ун тахаб»).

САХУТ ба маънии макрух (аз 
«Латоиф»), кн манкул аз «Комус» 
аст.

САХАТ хашм ва разаб (аз «М а
дор» ва «М уайид»); ва дар «М ун
тахаб» биззам ва ба фатхатайн 
(яъне сухт ва сахат)*  низ; ва дар 
«Сурох» 'биззам ва билфатх ва су
куни сонй (яъне сухт ва сахт)* .

САХФ сабук шудан ва камзарф 
шудан (аз «М унтахаб»),

САХИФ тунук ва сабук; ва ба
маънии тунукзарф; ва чомаи ан- 
дакресмон ва тунук бофташуда (аз 
«М унтахаб»).

САХТЧОН ба маънии санг-
дил ва берахм.

САХТ ХУРДАН o i -  тасдеъ ка-
шидани бисьёр (аз «Чароги хидо
я т » ) .

САХТКАМОН о * -  пахлавон ва 
'тирандози шахзур.

САХИН 1̂ * -  ба маънии оби гарм ва 
хар чиз, ки гарм бошад.

САХТБОН чарм.

СУХТАН//САХТАН ба маънии
санчидан (аз «М адор» ва «Бур
хон»),

СУХУН//СУХАН//САХУН ^  ба хар
се вачх дуруст; ва гохе итлоки ин 
лафз бар шеър кунанд (аз «Бур
хон» ва «Бахори Ачам» ча 
«Кашф»),

САХУН ба маънии сухан ва к а 
лом (аз «Бурхон»),

СУХТУ рудаи гуспандро гуянд, 
ки дар он гушту биринч ва масо- 
лех пур карда ба руран бирьён кар 
да бошанд (аз «Бурхон» ва «Раши- 
дн» ва «Сироч-ул-лурот» ва «М ус
талахот»),

САХТЧОВИДА m jjU с л .  харза ва 
пуч (аз «Чароги хидоят»),

САХТЗЕХ “j  о * "  сахткамон (аз «Л а
тоиф» ва райра).

СУХРА »> - бар вазни мухра; ба 
маънии тамасхур ва хуштабъй; ва 
он ки бар-у истехзо ва ханда к у 
нанд, яъне масхара; ва ба форсй 
ба маънии кори бемузд, ки онро ба 
хиндй бегар гуянд (аз «Бурхон» ва 
«М унтахаб» ва «Бахори Ачам» ва 
«Чахонгирй» ва «М адор» ва «Хиё
бон» ва «М уайид»),

СУХТА бар вазни пухта; ва
билфатх (яъне сахта)*  низ ба маъ
нии санчида ва вазн кардаш уда (аз 
«Бурхон» ва «Рашиди» ва«К аш ф »),

Фасли сини мухмала маъа 
доли мухмала

СУДОВ гиёхе бошад мисли пу-
дина (аз ’«Бурхон» ва «М уайид» ва 
«Чахонгирй»); ва дар «М адор» ва 
«Кашф» ва «Бахр-ул-чавохир» ба 
фатхи аввал (яъне садоб)*; ва г у 
янд, ки барои искоти хамл ба кор 
ояд; ва барои хондани сехру афсун 
низ ба кор баранд.

САДОД ^  ростй ва дурустй дар 
кирдор ва гуфтор; ва росту дуруст 
шудан (аз «М адор» ва «М унтахаб» 
ва «Латоиф» ва «Кашф» ва «Си
хох»); ва ба замми аввал (яъне су- 
дод)* ба ин маънй чунонки маш
хур шуда, ралат аст, чаро ки судод 
(биззам) маразест, ки ба он ман- 
фазн бинй ва сина баста шавад.
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С А Д (Д ) ба маънии хоил ва мо- 
неъ миёни ду  чиз; ва банд кардан 
ва устувор шудани чизе (аз «С у
рох» ва «М унтахаб»).

САДИД ojia- росту дуруст ва мух
кам ва устувор (аз «М унтахаб»).

СИДИР//САДИР у у  номи каср, ки 
Нуъмон ибни Манзар барои Бахро- 
ми Гур сохта буд (аз «М унтахаб» 
ва «Бурхон»),

САДИР ба маънии хайрон, ки 
чашмаш аз хайрат бозмонад; ва ба 
фатхатайн (яъне садар) * тирагии 
чашм, ки бо гиронй ва гардиши cap 
падид ояд; ва ба касри аввал ва 
сукуни дол (яъне сидр)* кунор, ки 
меваи маъруф аст.

СУДС//СУДУС шашум хисса (аз 
«М унтахаб» ва «М уайид»),

САДИС гову гуспанд ва аспи
панчсола ва уштури хаштсола (аз 
шархи «Нисоб»),

СУДК, (>ь, лафзи туркист, ба маъ
нии таркаш (аз «М усталахот»),

САДУМ (jl*- номи козии шахри Л ут 
ва у  фатво ба лаввотат дода буд; 
ва мацозан  хокими золимро низ гу 
янд; ва номи карияе аз карияхои 
кавми лут (аз «Бурхон»).

САДЕВ у у -  номи девест, ки ангуш- 
тарии хазрати Сулаймон алайхисса
лом бурда буд (аз «Латоиф »); ва 
номи барахмане.

САДА дар форсй номи чашне аз 
чашнхои мугон, ки ба рузи дахуми 
мохи бахман бошад; ва биззам ва 
ташдиди дол (яъне судда)*  дар 
арабй ба маънии остона ва ба маъ
нии гирех монанди чизе ки дар ру- 
дахо ё дар рагхо дарояд ва рохи 
онро банд нумояд (аз «Бурхон» ва 
«Латоиф» ва «Сурох» ва «Рашидй» 
ва гайри онхо); ва дар «Сироч» на
вишта, ки сада (ба фатхатайн) д а 
хум рузи бахман; чун дар ин руз 
адади фарзандони Одам, ки Каю- 
марс иборат аз он аст ба адади 
сад расида, лихозо рузи чашн м у
каррар шуда; ва лафзи сад ( ) 
дар асл ба сини мухмала ( )  аст, 
ки холо ба сод машхур шуда.

САДАНА «jo- ба маънии дарбонон 
ва ходимон; ва ин цамъи соднн аст

(аз «М унтахаб» ва «Кашф» ва 
«Бахр-ул-чавохир»).

СИДРА ба маънии дарахти ку-
/ нор; ва дарахти кунор аст болои 

осмони хафтум ва онро сидратул- 
мунтахо гуянд. Ва хадди расидани 
Чабраил алайхиссалом хамон чост 

J (аз «М унтахаб» ва «Латоиф» ва 
гайрахо).

СИДРАТУЛМУНТАХ.0 »j л» д а 
рахти кунор аст бар фалаки хаф
тум, ки мунтахои аъмоли мардум 
ва нихояти расидани илми халк ва 
мунтахои расидани Чабраил алай
хиссалом аст. Ва хеч кас аз он на- 
гузаш та, магар пайгамбари мо сал- 
лаллоху алайхи ва олихи ва салла
ма (аз «М унтахаб» ва «Латоиф»),

СУДОБЙ кин оя  а з  сабзранг.

Фасли сини мухмала маъа 
рои мухмала

CAPO Ь- амр аз саройидан; ва ба 
маънии хона (аз «Раш идй»); муал- 
лиф гуяд  он ки факат лафзи сарой 
ба маънии мусофирхона дар мар
дум мустаъмал аст, зохиран дуруст 
набошад; ба чои он мехмонсарой 
бояд гуфт. Ва билфатх ва ташдид 
(яъне сарро)* дар арабй ба маъ
нии нармй ва рохат. Лекин ба ин 
маънй дар охир хамза аст. Форси
ён бидуни хамза низ оранд.

С АРВИ  РАЪНО  i j -  ба маънии 
сарви хушнамо ва ороста; чаро ки 
раъно ба маънии зани хештаноро 
бошад; ва гохе мурод а з  ин маъ
шук бувад; ва сарви раъно ба маъ
нии сарви дуранг низ навиштаанд.

САР Д А Р Х.АВО j\ r- ба маъ
нии мушток ва парешон ва овора.

САРОПО Ц1 j -  ба маънии хилъат; ва 
ба маънии тамом аз аввал то охир; 
ва васфи тамоми андомхои маъшук.

САРРО  ва ЗА РРО  \у>з\у хар ду 
лафз дар асл ба алифи мамдуда 
аст; ба маънии рохат ва ранч; м а
гар форсиён ба чихати тахфиф ба 
алифи максура хонанд (аз «Хиё
бон»).

САРИ ТАНХО W* j -  якка ва мун- 
фарид (аз «М усталахот»),

.‘27 Рнёс-ул-л$т©т.
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СУРХОБ тоири маъруф, ки бар
канораи обхо нишинад; вачад тас- 
мия он ки модааш ба хилофи тую- 
ри дигар ба вакти маъхуд хайз к у 
над (аз «М усталахот»); ва номи 
фане аз фунуни куштй; ва он даст 
дар камари хариф андохта бар за 
мин задан аст; ва ба маънии гул- 
гуна ва гоза; ва ба маънии шароб; 
ва номи рудест дар навохии Кобул; 
ва номи китоб дар илми рамл; ва 
номи писари Рустам, ки уро Сух- 
роб хам ном аст (аз «Бурхон»).

САР КУБ баландтар аз амсол;
ва ба маънии дамдама, ки аз чубу 
сангу гил чоеро баланд созанд ба
рои чанги калъа (аз «Бурхон»),

САРШЕБ ба маънии сарнигун.
СУРМАЧУБ v j ?  мили сурма.
СУРУБ v j -  ба маънии онук, ки ба 

хиндй сиса гуянд, ки аз он гулихои 
бундук созанд (аз «М адор» ва шар
хи «Нисоб»),

САРХИСОБ ба маънии огох
ва хабардор (аз «М усталахот»),

САРОБ ‘т ’1j -  он чи дар айёми гармо 
мусофири ташнаро тобиши офтоби 
реги сахро аз дур чун об нумояд 
ва гохе дар шаби махтоб низ хам
чунин менумояд (аз «М унтахаб» ва 
«Латоиф» ва «Бахори Ачам» ва 
«Сурох» ва райпахо); ва ба зам 
(яъне суроб)* хондан хатост.

СИРДОБ муарраби  сардоба
(билфатх), хонае ки дар зери з а 
мин созанд, то дар гармо ба он 
панох баранд ва об дар он чо ни
гох доранд, то сард монад (аз 
«Бурхон» ва «М уайид»),

САРАНДЕП ба тарафи чану-
би Хиндустон чазираест, ки онро 
Сайлон низ гуянд ва он кариби 
хатти истиво аст ва шахре дар он 
чазира вокеъ аст ва онро низ Са
рандеп номанд; ва ба хиндй Са- 
рандепро Сангладеп низ гуянд (аз 
«Сироч» ва «Хиёбон»),

САРИРАТ роз ва он чи пин
хон карда шавад (аз «М унтахаб» 
ва «С урох»); ва дар «Ш амсй» ма
цо зан  ба маънии хислат ва табиат.

СУРЪАТ ба маънии шитоб; ва
Мавлоно Юсуф ибни Монеъ дар 
шархи «Нисоб» навиштаанд, ки

филхакикат маънии суръат шитоб 
нест, зеро ки шитоб тарчамаи ача
лат аст ва суръат зуд  кардани кор- 
ест; ва фарк миёни суръат ва ача- 
лат он аст, ки суръат амали бисьёр 
кардкн аст дар замони андак ва 
ачалат, ки шитоб бошад кардани 
корест пеш аз хангом, лекин хар 
ду  ба чои хамдигар мустаъмал ме- 
шаванд. Ва дар «М унтахаб» аст, 
ки. суръат шитоб кардан ба коре 
дар аввали вакт ва он махмуд аст; 
ва ачалат шитоб кардан пеш аз 
вакт ва он мазмум аст.

СУРОДИК.ОТ o Uj Ij -  саропардахо ва 
хаймахо (аз «М унтахаб» ва «Су- 

. рох»).
СИРИШТ c - i j -  хамир ва тинат ва 

омехтагй ва хилкат; ва мацозан  ба 
маънии табиат (аз «М адор» в£ 
«М уайид» ва «Чахонгирй» ва «Бур
хон» ва «Сурурй» ва «Латоиф» ва 
«Кашф» ва «С урох»).

СИРОЯТ o j Ij -  ба маънии таъсир ва 
даррафтан ва асар кардани чизе 
дар чизе (аз «Латоиф» ва «М унта
х аб »); ва дар «Сурох» даргузаш- 
тан аз чизе.

С А Р И А Н ГУ Ш Т//СА РА Н ГУ Ш Т
ба факи изофат мустаъмал 

аст; ва сивои ин лафзи cap ба ак 
сар чо ба факи изофат омадааст 
(аз «Бахори А чам»),

САРИ ДАСТ j -  филфавр ва чо- 
локй; ва билоизофат (яъне сар- 
даст)*  ба маънии хакир ва камъи- 
ёр; ва номи чубдасти каландарон 
(аз «М усталахот»).

САРИКАТ ба маънии дуздй
кардан (аз «М унтахаб» ва райри 
он).

САРПАРАСТ ба маънии хо
дим.

СУРМАИ МАСТ Ч>- сурмае ки 
ба шухй ва раънои дар чашм к а 
шанд.

СИРАМ ДАСТ o - i  |- j -  он ки дасти 
у аз кори бисьёр кардан аз обила 
харошида бошад (хар се истилох 
аз «М усталахот»),

СУРХБУТ о ;  t r *  номи бут ва рухи: 
мутачарраъ ва номи маъш ук (аз 
«Шархи Хоконй»),
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СИРОЧ £)j -  чарор ва офтоб; ва бил
фатх ва ташдиди ро (яъне сарроч)* 
ба маънии зинфуруш ва зинсоз (аз 
«М унтахаб» ва «Латоиф»),

САРЧ Zj -  зин, ки бар пушти асп ни
ханд (аз «М унтахаб» ва ш урух).

САРТОЧ гесупуш!}/занон (аз
«М усталахот»). /

САРК.УЧ gA r*  номи ф ъ  аз куштй.
САРХ, Cj -  ба маъний сутури чаранда 

ва чаридан ва ба 4аро гузоштан ва 
дарахтони баланд (аз «Сурох» ва 
«М унтахаб»); ва ба маънии осонй 
низ омада.

САРЛАВХ, cj jj -  накшу нигор, ки ба 
вараки аввали китоб кунанд.

САРМАД хамеша ва доим (аз
«М унтахаб» ва «Сихох» ва «Л ато
иф» ва «С урох»).

СУРУД >j j -  ба маънии нагма ва са- 
моъ, яъне рог (аз «Бурхон» ва «Ч а
хонгирй» ва «М уайид»),

САРД V - ба маънии зирех.

САРОМАД ба маънии бехтар
ва мумтоз ва сардор; сигаи мозй, 
ба маънии тамом шуд.

САРБАНД A-tj- кучабанд (аз «Ча- 
роги хидоят»); ва ба маънии их- 
тиёр ва огохии роз низ навиштаанд.

САРВИ ОЗОД -ЛУГ j j -  сарве ки як- 
шох бошад ва роструста бувад (аз 
«Рашидй» ва «Кашф» ва «Бур
хон»); ва баъзе сикот навиштаанд, 
ки озод сифати сарв аз ин сабаб 
аст, ки сарвро хазон намебошад. 
Гуё ки сарв аз тарайюри хазони 
озод аст, ба хилофи дигар дарах- 
тон.

СУРХБЕД A -ii j -  навъе аз хафтдах 
бед аст (аз «Сурурй» ва «Бурхон»),

САРВОД каломи манзум ва
афсона (аз «Бурхон»),

САРВБАНД j -  ба маънии ахд ва 
аср; дар муховара гуянд, кн фулон 
кор дар сарвбанди фулон подшох 
вокеъ шуд.

САРИ КАМАНД j -  чои панох 
ва чои мухофазат ва сабаби начот 
ва вачх (аз «М усталахот»),

САРИ ФУЛОНЙ МЕЧУНБАД у .
(У^В яъне зинда аст ва эъти- 

бор дорад (аз «М усталахот»),
СУРХАСВАД номи бузурге.
CAP j -  фикру хаёл ва зур ва к ув 

ват ва сардор ва мукаддам  ва май- 
лу хохиши чизе; ва ба маънии 
фавк ва зубда ва хулоса; ва дар 
арабй билкаср ва ташдид (яъне 
сирр)* ба маънии рози пушида (аз 
«Бурхон» ва «М унтахаб» ва «С у
рох») .

САРШОР jL ij-  ба маънии лабрез; ва 
маънии таркибии он аз cap резан- 
да аст, чи шор ба маънии рехтан 
бошад; ва назири ин обшор аст. Ва 
зохир аст, чун зарфе камоли пур 
мешавад он чи дар он бошад аз са- 
раш мерезад. Ва баъзе мардум, ки 
хар ду  шини муъчама (яъне шар- 
шор)* гуянд хатост (аз «Рашидй» 
ва «Сироч» ва «Бурхон»),

САР ИР j i r*  тахт ва авранг; ва са- 
рири фаъил ба маънии мафъул аст, 
муштак аз cap (билфатх), ки ба 
маънии буридан аст. Пас ба эъти
бори буридан ва тарошидани чуб 
тахтро сарир гуянд (аз шархи «Ни
соб»); ва сарир номи калъа низ аст 
(аз «Бурхон»),

САРДМЕХР jV *j -  бемухаббат ва 
берахм.

CAPO ИР j i l j -  пинхонихо ва розхо; 
ва ин цамъи  сарир аст.

САРУ КОР//САРУКОР j ^  j j -  ба
маънии хохиш ва кор; чи лафзи 
cap ба маънии майлу хохиш аст.

САРТАБЛДОР навъе аз чил-
ди китоб ва Куръон, ки бинидор 
бошад.

САРЧАШМАДОР jb  касе ки
мухтареъ ва мубтадеъи амре бо
шад.

САРИ ХАР >  j — мухил ва бархам- 
зани кор; ва ба маънии гирончой, 
ки на бар чои худ дар мачлис ни- 
шинад; ва низ чубе ки, сари хар 
бад-он бардошта бар канораи фо- 
лиз гузоранд (аз «М усталахот»),

САРЪУШР jb>j~ дах оят, ки ба вак 
ти бисмиллох ба атфол навишта та- 
баррукан сабак диханд (аз «М ус
талахот»); ва дар «Бурхон» навиш-
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та, ки ба фатхи айни мухмала 
(яъне сэръашр)* накше ва нишо- 
не, ки дар хошияи Куръон бар хар 
дах  оят кунанд.

САРСАБЗ у * у  ба маънии чавон; ва 
ба маънии фоик ва бехтар ва хушу 
хуррам ва обод.

САРТЕЗ j -у у  хар шайъи нукдор; ва 
низ мачозан  ба маънии саркаш ва 
чангчу.

САРВИНОЗ//САРВИ НОЗ '^ з у  
ба маънии сарви навруста, ки шо- 
хахои он ба хар су моил бошад (аз 
«Бурхон» ва «Бахори Ачам» ва 
«М уайид»),

САРАНДОЗ меъчар ва мик-
наъа; ва ба нозу нихват хироманда 
(аз «М усталахот»),

САРАХС ^ j -  шахрест азим дар Ху
росон (аз «М узил» ва «М унтахаб» 
ва «Сироч»),

СИРЕШ ,x’.j-  чизест часпандаи маъ
руф (аз «М узил» ва «Бурхон»),

САРБАХШ J - **,у ба маънии хисса; 
ва ба маънии хиссаи калон (аз 
«Бурхон» ва «Шархи Сикандарно- 
м а»),

САРЧУШ J -y y  шурбой ва мисли он 
ки дар аввали чуш аз сари дег бар- 
доранд; ё шароб ва гулоб ва мис
ли он, ки ба аввали чуш бигиранд 
ва он хулоса бошад (аз «Бурхон» 
ва «Рашидй» ва райра); ва ба м аъ 
нии хар чизи соф ва хулоса (аз 
«М усталахот»),

САРХУШ l} у у  касе ки аз нашъаи 
шароб хушхол бошад; ва касе ки 
мастии у ба эътидол бошад (аз 
«Бурхон» ва райра); ва дар «Си
роч» навишта, ки мастй чанд мар
таба дорад: аввал сархуш, баъд аз 
он тарднмор, баъд аз он сияхмаст, 
баъд аз он хароб.

СУРУШ ,J-jy номи Чабраил алай
хиссалом; ва хар фириштае, ки пай- 
роми хайр орад; ва номи рузй 
хафтдахум аз хар мохи шамсй (аз 
«Бурхон» ва «Чахонгирй» ва «М а- 

'  дор» ва «Сироч»).

CAPOFyiU J - y ' y  ба маънии гесу- 
пуши занон; ва он монанди кисаи 
тэвил бошад, ки гесуро дар миёнч

• он меандозанд ва бар он накшу

нигор аз зару чавохир мекунанд; 
йва ба.ин маънй сароруч (ба чим) 

низ омада; ва ин тарикаи махсуси 
занони вилоят аст; ва рупоке бо
шад, ки монанди дом бофта бошад 
(аз «Рашидй» ва «Бурхон» ва шу- 
рух ва «М усталахот»),

СИРИТРОТ Hj i j -  ба маънии полуда 
(аз шархи «Нисоб»),

САРХАТ ба маънии таълими
хушнависон ва хатти ёддошти рузй 
нукарй.

СИРОЪ C V  шохахои тозаи дарахти 
ангур; ва ин чамъи  саръ аст (ки ба 
фатх бошад; аз «М унтахаб» ва 
«Сурох»).

САРЕЪ а  у  шитобкунанда ва чалд; 
ва номи бахре аз аруз, ки вазнаш 
ин аст: муфтаъилун, муфтаъилун, 
фоилон. Чун дар ин бахр асбоб 
бештаранд аз автод зудтар гуфта 
мешавад.

C.yPOF f c ) y  накши пай ва нишони 
пои одамй ва райра; ва мачозан  ба 
маънии талош; ва ин лафзи тур
кист.

САРИСОФ ^  J y  номи навъе аз 
чомаи сифед, ки борик бошад моил 
ба гафс.

САРШАФ j -  тухмест зард, ки аз 
он равран гиранд; ба хиндй сарсун 
номанд (аз «Бурхон» ва «М уайид»),

САРИ ЗУЛФ ^ Jj  у  киноя  а з  зулф 
(аз «М усталахот»); ва дар «Б ур
хон» ба маънии нозу ишва ва итоб.

САРМАШК, С г* у  китъаи навиштан 
хушнавис, ки ба урф онро таълим 
гуянд (аз «Бахори Ачам» ва «Ч а
роги хидоят»),

СУРОДИК, Ь ^ у  саропарда ва шоми- 
ёна (аз «М адор» ва «М узил» ва 
«М унтахаб»); ва баъзе навишта, кп 
ин м уарраби  саропарда аст; ва ин 
кавл чои тааммул аст.

САРУК, д л у  бисьёр дуздикунанда. 
САРМАК, f r y  м уарраби  сурма; но

ми тара, ки онро ба хиндй батхуво 
гуянд (аз «М адор» ва «М уайид»).

СИРИШК у  катраи оби чашм, кн 
онро ашк низ гуянд; ва ба маънии 
м утлак катра низ омада (аз «Б ур
хон» ва «Сурурй» ва «М уайид» ва 
«Бахори Ачам» ва «М адор»).
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САРХ.АНГ &aj-, сардори лашкар ва 
пешрави лашкар ва хировул; ва ба 
маънии накиб ва чубдор низ ома
да; ва ба маънии пахлавон ва кут- 
вол низ; ва вачхи тасмия он ки cap 
ба маънии сардор ва амир ва ханг 
ба маънии сипох аст (аз «Бурхон» 
ва «Чахонгирй» ва «Сироч» ва «Р а 
шидй» ва «Бахори А чам»),

САРМОМАК номи бозии маъ
руф, ки кудакон бозанд; ба хиндй 
дайимачуна гуянд (аз «Бурхон» ва 
«Сироч»).

САРЧАНГ дастро ба зур бар
сари касе задан (аз «Шаръ-уш-шу- 
аро»),

САРДБАРГ j -  ба маънии хаёл 
ва парво.

САРОВИЛ J i j l j -  шалвор ва почома; 
дар ин лафз ихтилоф аст, назди 
баъзе арабист ва пеши чамъе ача- 
мй; гур^хе вохид гуянд ва тоифае 
чамъ донанд. Факир муаллиф гу 
яд, ки саровил чамъ. ва муарраб  
аст, ки ба маънии вохид мустаъмал 
гардида. Зохиран дар асл шалвор 
бувад, ки мураккаб аст аз шал, ки 
(ба фатхи шинй муъчама) ба маъ
нии рон аст (аз «Бурхон») ва вор, 
ки калимае ба маънии лоик бошад. 
Пас ломро ба рри мухмала ва рои 
мухмаларо ба лом бадал карданд 
шарвол хосил шуд. Б аъдуху муар
раб карданд. Ба коидаи таъриб 
шини муъчамаро ба сини мухмала 
бадал нумуданд ва аввалра касра 
доданд, чаро ки вазни фаълон (ба 
фатх) дар каломи араб наёмада, 
илло хазъол, сарвол шуд. Чун 
чамъи калимаи хамосй, ки робеъи 
он мадда бошад, бар вазни фаъо
лил меояд. Аз ин чихат чамъи  сар
вол саровил оварданд. Магар ин 
лафзи чамъ дар муховарот ба маъ
нии вохид мустаъмал ш удааст, чу
нонки лафзи хур, ки <(алсб« хавро-ст 
ва ба маънин вохид мустаъмал шу
да. Аз ин чихат форсиён ба алифу 
нун чамъ карда хурон гуянд.

САРОФИЛ J ^ l j -  номи фиришта, ки 
мукарраби худост ва хомили сур.

САРХ.АЛК.АИ ДАХ АКЛ « Ч , -
киноя а з  акли аввал.

САРМАЛ i> j -  номи сардоре аз му- 
гулон.

САРМОИ ГУЛ 1 ^ 4 - сармой хафиф, 
ки дар айёми шугуфтани гули сурх, 
яъне гулоб мебошад (аз «Шархи 
Кирон-ус-саъдайн» ва «М устала
хот»),

САРИ ГУЛ j -  шаклест бар фа
лак ба сурати марде, ки бар пои 
чапи худ истода ва пои рост б.ар- 
дошта ва. дасти рост бар cap нихо
да ва ба дасти чап сари деви хун- 
чакон ба муи cap гирифта.

СИРБОЛ J b j -  пирохан ва хар чи 
пушида шавад (аз «М унтахаб»).

САРСОМ (1-0- маразе бошад, ки дар 
димог варам пайдо шуда, халали 
димог зохир мегардад. Ва ин м у
раккаб аст аз cap, ки ба маънии 
раъс ва сом, ки ба маънии варам 
бошад (аз «Шархи Конун» ва «Р а 
шидй»); ва навиштаанд, ки сохиби 
ин мараз аз рушанй изо ёбад ва 
беором шавад.

САРАН ЧОМ ба маънии окн-
бат ва поёни кор; ва ин ки гуянд 
кор саранчой нумуданд, яъне ба 
охир расониданд, на он ки саран
чой ба маънии асбоб ва сомон бо
шад (аз «Рашидй» ва гайра); ва 
дар «Сироч-ул-лугот» навишта, ки 
саранчом ба маънии окибат ва охи
ри хар чиз ва мачозан  ба маънии 
сомон. Чун сомон ва сабаби хар 
чиз мучиби ба охир расидан ва т а 
мом шудани он чиз аст, лихозо ма- 
Чозан ба маънии сомон хам омада.

СИРЕШАМ j -  ба маънин сиреш, 
ки ба кори камонгарон ояд (аз 
«Рашидй» ва «Сироч»).

САРДАМ f J j-  номи шахсе ки бисьёр 
бадовоз буд.

САРГАРМ j -  ба маънии машгул; 
ва дар «Чаооги хидоят» ба чид д&р 
коре машгулшаванда; ва ба маънии 
мает низ омада.

САРАТ ГАРДАМ ба маънии
курбонат шавам (аз «Чор шарбат» 
ва гайра).

САРГУРМ (As*  беибтидо ва беин- 
тихо.

СУРМ ( j -  дар арабй дахони рудае, 
ки махрачи сикл аст (аз «М унта
хаб» ва «С урох»); ва сирам (ба 
касри аввал ва рои мухмалаи маф- 
тух) лафзи туркист, ба маънии да-
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воли харошида ва пусти харошида 
(аз «М усталахот»),

СУРМАЧАШМ f a  <лу  шахси сурма 
ба чашм кашида (аз «М устала
хот») .

САРАТОН а ^ у  чонварест дар чухо 
ва толобхо баробари руки мутавас- 
сит, мушобех ба шакли анкабут; 
онро ба хиндй гингча гуянд (ба 
касри аввал) ва рафтори он гохе 
рост бошад ба тарафи cap ва гохе 
кач бошад, яъне ба тарафи акиб 
рафтор мекунад; ва номи бурчи ча
хорум аз буручи осмон, зеро ки он 
бурч ба шакли саратон аст ва он 
хонаи Камар. Ва муддати мондани 
офтобро дар он бурч дар форсй низ 
номанд; ва номи варами савдовй, 
ки сахт бошад ва хар руз бузург- 
тар ш авад ва рагхои сурху сабз 
мисли дасту пойи саратон дар он 
зохир бошад (аз «Бахр-ул-чавохир» 
ва «Кашф» ва «Кифояи Мансурй» 
ва райри инхо).

САРУН а з у  шохи хар хайвон; ва ба 
замматайн (яъне сурун)* сурин ва 
кафал (аз «Бурхон» ва «Чахонги
рй» ва «Кашф»),

СУРИН crtj- маъруф аст; ва гохе 
ин лафз ба маънии тарафи поини 
инсон низ омада.

СИРИШТАН J ^ y  хамир кардан, 
яъне чизеро дар чизи хушк омех
тан (аз" «Бурхон»),

САРОЙ И ДАН а ^ у  дар «Чахонги
рй» ба фатхи аввал (яъне с а р о й и -  
д а н ) * ;  ва дар «М адор» ва «М уай
ид» ва «Кашф» ба фатх ва ба кас
ри аввал (яъне с а о о й и д а н  ва с и -  
р о й и д а н ) * ;  ва дар «Бурхон» забти 
харакат накарда; ба маънии нарма.

СУРУДАН а> зу  ба маънии саройи- 
дан (аз «Каш ф»); ва аз «Бурхон» 
низ ба замматайн мустафод аст, чи 
дар он суруд-ро ба замматайн на
вишта аст (аз «Чароги хидоят»).

СИРХ.ОН а ^ у  ба маънии гурги дар
ранда (аз «Латоиф» ва шурухи 
«Нисоб»).

СИРКИН ск=у  м уарраби  саргин (аз 
«М унтахаб» ва «Рисолаи муарра
бот») .

САРАЕН а У у  рафтани чизе дар ач
зои чизе (аз «М унтахаб»),

САРОИ НУЪМОН J \ y  касри 
Хаварнак, ки Нуъмон ибни Манзар 
бино карда буд ба р о я т и  хубй в а  
назохат.

САР БАР ХАТ НИХОДАН ва САР 
БАР ХАТТИ ФАРМОН НИХОДАН

j i  L*- у  у  j  ^  S. У
итоат кардан (аз «Бурхон»),

САРГИ^ОН £ у  мает ва мутакаб-
бир ва малул (аз «Бурхон»),

САРАНГУШТОН УННОБЙ КАРДАН
a * J  с5 . ^  кин оя  бар ниги-
не чизе пардохтан.

САР ОВАРДАН cPjjT у  ба охир ра- 
сонидан ва тамом кардан (аз «Си
роч»).

САР КАРДАН а > £ у  шуруъ кардан 
ва ба итмом расонидан ва комил 
кардан ва сулук кардан ва маош 
нумудан (аз «Чароги хидоят» ва 
райра).

САР ЗАДАН у  зохир шудан.
САР БАРГИРИФТАГОН s .  у

итоатнакунандагон.
САР БОЗ МОНДАН "Му  хай- 

рон мондан.
СИРКА ФУРУХТАН * у  а б р у

туруш кардан.
СИРКАЧ.АБИН **у  турушру в а

бадхулк.
СУРМА ХУРДАН а * з у  ** у  гунг шу

дан.
СУРМА БА ГУЛУ КАШИДАН <*у

u)bUif j IZj киноя  а з  гунг шудан; чун 
сурма бориди ёбис аст, гуянд аз 
касрати хурдани он овоз банд ме
шавад.

САР ДОДАН с>»1* у  гузоштан ва ра- 
хо кардани чонварон ва райра; ва 
оташ додани бундук ва тупро (аз 
«Ш аръ-уш -ш уаро»).

СИРКАНГАБИН а ~ Ь * у  хамин си- 
канчабин, ки маъруф аст; чи с и к  
(билкаср) ба маънии сирка ва а н -  
ч а б и н  м уарраби  а н г а б и н .

САР ДАР ЧИЗЕ КАРДАН з> у
а*А J s ? ;  худро ба куштан додан 
аст дар талаби он чиз (аз «Хиё
бон»); ва дар «М усталахот» ба 
маънии саъй кардан дар чизе, чи 
cap ба маънии хохиш ва талаб аст.
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САР НИХОДАН j~ хоб кардан.
САР ВО ЗАДАН 1̂ >3 Ij  j -  эъроз 

кардан (аз «М усталахот»),
САР УФТОДАН j -  аз хад му-

тачовиз будан (аз «М усталахот»),
САР ОМАДАН j -  охир шудан; 

ва ба маънии комил омадан.
САРБАНДИ КАСЕ ГИРИФТАН

c r b *  аз тахи кораш хабардор 
будан (аз «М усталахот»).

САРИ ПО ЗАДАН cPJ 4 j~ ба маъ
нии пушти по задан ва ба по чизе
ро рад кардан (аз «М усталахот»),

САРЧИН зубда ва баргузида;
ва дастчин низ ба хамин маънист 
(аз «М усталахот»),

САР ХОРИДАН j -  таваккуф
ва бахона кардан.

САР АЗ ЧИЗЕ БЕРУН ОВАРДАН
iS'jir; j l  j“ аз ухдаи он

баромадан.
СУРХ ШУДАН g j -  дар разаб

шудан (аз «М усталахот»),
САРХОНА РАСОНДАН

фанро ба камол расондан; ва ба 
истилохи мусикиён овози баландро 
гуянд.

САР ДАР КУЛОХИ КАСЕ НИХО
ДАН •its' тобеъ ва 
мункоди у  будан (аз «М устала
хот») .

САРДАСТЙ ГИРИФТАН J S J
имдод ва ионат нумудан.

САР ЗАДА ОМАДАН ВА РАФТАН
j  бехабар ва но-

гох омадан ва рафтан.
САРИ САХТ ХУРДАН о * -  ^

ба маънии расидани садамаи сахт 
(аз «М усталахот»),

САРСУХАН сг’-о - уивони достон, ки 
онро ба шанчарф менависанд.

САРИ ФАТИЛА ЧАРБ ШУДАН j -
V j?  киноя  а з  чимоъ (аз

«М усталахот»).

САР ЧУНБОНИДАН 1~Л>- 
тахеин кардан; ва ба маънии им- 
тиноъ аз коре низ омада.

САРРАЛАЁН с ч и л и м и  хуккаи 
танбоку.

САРКУН J  j -  ба маънии сардори 
фавч (аз «М усталахот»),

САР НАГИРИФТАН j -  муво-
факат накардан ва дарнагирифтанн 
сухбат.

САРГУШ ГИРИФТАН с гМ - J -A j -  
мутеъ ва муйкод шудан.

СУРУ jj~ . ба маънии мутлаки шохи 
хайвон ва пораи шохи оху ва гай
ра, ки барои дафъи назарй бад ба 
гулуи атфол овезанд; ва ба маънии 
пиёлаи шаробхурй (аз «Бурхон» ва 
«Шархи Хоконй»); ва ба фатхи ав 
вал ва сукуни рои мухмала (яъне 
сарв)* дарахти маъруф, ки рост ме
бошад.

САР ДОШТАНИ ТАРОЗУ jW *  ^
j j l y  зиёда будани як паллаи таро- 
зу  (аз «М усталахот»),

СИРВОЛА aJIj j -  ба маънии шалвор 
(аз «М усталахот»),

СУР РА *j~ дар арабй ба маънии 
ноф; ва ба фатхатайн ва тахфиф 
(яъне сара)* дар форсй ба маънии 
холис ва покиза ва хулоса ва бар
гузида ва беайб (аз «Кашф» ва 
«Сироч» ва «Хиёбон» ва «Бурхон»),

САРОЧА Ь -  ба маънии хонаи к у 
чак (аз «Бурхон»); ва ба маънии 
хаймаи калон; ва номи соз навиш
таанд.

САРПАНЧА j -  ба маънии панчаи 
даст; ва ба маънии зур ва кувват ; 
ва мацозан  ба маънии зулму таад- 
дй; ва ба маънии марди кавидаст, 
ки машки зури панча расонида бо
шад; ва кин оя  а з  мардуми пуркув- 
ват ва золим (аз «Бурхон» ва «Б а
хори Ачам» ва «Сироч» ва «Хиё
бон»).

САРДОБА «{bj- таххона.
СУРХЧА * *» j-  чушише бошад сурх- 

ранг, ки бештар бар андоми атфол 
падид ояд (аз «Чахонгирй»),

САРХОНА 4JU-J- ба истилохи муси
киён ба маънии овози баланд; ва 
ба маънии мунтахои чизе (аз «М ус
талахот»); ва ба маънии поя ва 
рутба (аз «Бахори Ачам»),

САРВИ ПИЁДА j^-сарви кучак, 
ки ба кадри комати марди пиёда 
бувад ва он бисьёр хушнумо бошад



(аз «Чарори хидоят» ва «Бахори 
А чам»),

САРОЯНДА//СИРОЯНДА H3F-

макунанда (аз «М уайид» ва Faftpa).
СУРФА чонварест, ки дарахтро

сурох кунад ; ва ба мушобехати он 
номи иллатест, ки ба арабй суъол 
ва ба хиндй кхансй гуянд (аз «С у
рурй»).

САРИКА ба маънии дузди (аз 
«М адор» ва «Кашф» ва «С урох»).

САРИЙЯ Ч-г- лашкаре ки зиёда аз 
панч кас бошад то чахорсад кас; 
ва ба истилохи ахли хадис лаш ка
ре, ки хазрати рисолатпанох худ ба 
зоти м укаддас дар он набошанд ва 
ба саркардагй яке аз асхоб фирис- 
тода бошад; ва ба замми аввал ва 
ташдиди рои максур ва ташдиди 
тахтонй (яъне суррийя)* ба маънии 
канизе, ки барои чимоъ ва там ат
туъ  бошад. Ва ин мансуб аст ба 
лафзи сир, ки (ба касри аввал) ба 
маънии чимоъ бошад. Ва ин зам- 
маи син аз тагайюроти нисбат аст 
(аз «М унтахаб» ва «М уайид» ва 
«Латоиф»).

САРИЧА тоири маъруф, ки ба
хиндй мамула гуянд (аз «Бурхон»),

САРЗАДА j -  яъне бехабар (аз 
«Чароги хидоят»),

САРГАЗА ва САРГАЗИЯ j  0 * >
Ч Л "  чиаья. ки аз куффор гиранд.

САРОСЕМА ба маънии шури-
дасар; чи осема ба маънии шурида 
ва парешон омада (аз «Бурхон»).

СУРОКА номи яке аз санодиди 
Курайш (аз «Латоиф»).

СУРИНГОХ, ба маънии ша-
кика галат аст; сахех сарунгох, (ба 
вови маъруф) аст; ва сарун (ба 
фатхи аввал ва замми сони) шохи 
хайвонро гуянд; ва сарунгох. мав- 
зеъе, ки аз он чо шохи хайвон ба
рояд; ва он чоро ба арабй ш акика 
ва ба хиндй канпатй гуянд («Ш ар
хи Сикандарнома» аз Хони Орзу).

САРУНГОХ чои рустани шо
хи хайвон ва он хар ду  тарафи cap 
аст дар арз; онро ба арабй шаки
ка  гуянд (аз «Сироч»).

САР КАРДА « А т -  саргурух ва сар- 
дор.

САРОПАРДА «v j- r -  ба маънии пар
даи сар'ой; ва ба маънии хайма низ 
меояд.

САРПУШИДА ба маънии д у 
шиза.

САРСАЧДА мухри намоз, ки
ба чои сачда ниханд.50

САРЗИНДА j -  сарбузург; чи 
зинда ба маънии бузург аст.

САРГУЗАШТА «sAAfj- аз чон сер
омада ва тарки cap гуфта; ин ча- 
хор истилох аз «М усталахот».

САРДАСТЙ ба маънии моха-
зар, яъне он чи хозир бошад; ва ба 
маънии чубе, ки каландарон дар 
даст доранд (аз «Бурхон» ва «М ус
талахот» ва «Чароги хидоят»),

САРКУЧАКЙ фурумоягй ва
бекадрй ва хакорат (аз «Бурхон»),

СУРНОЙ ба маънии шахнойй;
ва ин мухаффафи сурной ( 
аст, чи сур ба маънии шодист (аз 
«Бурхон» ва «Сироч» ва «Бахбри 
Ачам»),

САРВИ СИХЙ y f-o j-  сарви душо
ха, ки хар ду  шохи он рост руста 
бошад; чи сихй (ба касратайн) ба 
маънии рост аст (аз «Бурхон» ва 
«Бахори Ачам» ва «Раш идй»),

САРКАРДАГЙ ба маънии
сардорй.

САРЙ J j -  ба маънии сардорй (аз 
«Бурхон»),

САР ХУШЙ сурурй нашъаи
шароб; ва ба маънии мастии ба 
эътидол (аз «Б урхон»); ва баъзе 
ба маънии ниммастй навишта.

САРИБОЗОРЙ i j J j b j -  овораи бо
зор.

САРКОРЙ J j W y  ба маънии дорура- 
гй ва сарбарохии кор ва мухторй 
ва эхтимом ба саранчоми амре (аз 
«Чарори хидоят»),

САРБАРОХЙ дурустй.
САРБОБОЙЙ y fU jj-  ба маънии из- 

хори бузургй (аз «Шархи Гулкуш- 
тй»),

САРИПАЙ//САРИ ПАЙ ^  ба маъ
нии сари по задан, ки ба хинди 
тхукар гуянд.
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САРГУШЙ J / j -  дар гуши касе 
охиста сухан гуфтан.

САРБОРЙ касе ки бор бар
cap нихода бошад; ва ба маънии 
бори cap; ва ба маънии бори ан
дак, ки бар болои бор гузоранд; ба 
арабй онро илова гуянд (аз «Ш ар
хи Бустон» ва «Сироч»).

САРОЙЛЙ tfV Ij-  мухаффафи исро- 
илй; кин оя  а з  Сомирй ва дигар 
кофирони Банй Исроил.

САРОБИЛЙ j -  хез ва муханнас 
(аз «Бурхон»).

СИРКАПЕШ ОНЙ у5 у* туруш-
РУ-

САР Ий И САК.АТЙ yW - J j -  номи
бузурге (аз «М унтахаб»)..

САРОВАРЙ iJ j jIj -  ба маънии гирдо- 
варй (аз «М усталахот»),

САРПАРАСТЙ J ^ j i , j -  тимори хол 
кардан.

САРПОЙ ба маънии чимоъ (аз
«М усталахот»),

СУРМАИ СУЛАЙМОНЙ Чг-
сурмае, ки чун ба чашм кашанд, 
махфиёти олам муояна кунанд (аз
«М усталахот»),

Фасли сини мухмала маъа 
зои муъчама

СИЗКО Му- ба маънии ба шумо; чи 
сиз (билкаср) дар туркй ба маъ
нии шумо ва лафзи ко муродифи 
калимаи бо; ва сиз дар авохири 
калимоти туркия барои нафй ояд, 
чунончи отсиз беасп (аз «М уайид» 
ва луготи туркй»).51

САЗОВУЛ J j l  j -  ба маънии хосилку- 
нанда; ва ин лафзи туркист.

СИЗИДА лоик ва сазовор.
СУСТРИШ J4-> ба маънии ахмак.

Фасли сини мухмала маъа 
той мухмала

СУТУРЛОБ v V -  хамон устурлоб, 
ки собик мазкур шуд.

САТВАТ ба маънии кахр; ва
ба маънии сахт гирифтан ва хамла

бурдан (аз «М унтахаб» ва «Кашф» 
ва «Сурох»).

САТХ, боми хар макон, ки бо
шад; ва ба истилохи илми хандаса 
он чи тулу арз дорад ва беумк (аз 
шархи «Нисоб»),

CAT ИХ, бар вазни фаъил; номи 
калъае аз килоъи Хайбар.

САТР навиштан ва раста ва саф 
ва сатри китоб (аз «М унтахаб» ва 
«С урох»).

СИТАБР j t 1"  м уарраби  ситабр ( j—- ; 
ба касри аввал ва фатхи той фав
конй) ба маънии лук ва гунда ва
гализ.

СУТУЪ баланд шудан (аз «М ун
тахаб» ва «Кашф»).

CAT Л //С ИТ Л ованде бошад
мисли ташт аз биринч ё мис (аз 
«М усталахот»); ва дар «М унтахаб* 
ва «Сурох» тоси дастадор.

Фасли сини мухмала маъа 
айни мухмала

САЪДИ МУВАФФО некбах-
тии бисьёр; ва номи ситораи Муш- 
тарй; ва низ навиштаанд, ки номи 
мардест, ки бисьёр босаодат ва ва- 
фо буд.

САЪД ВА АСМО l~ ! j  аввал 
номи ошик ва дуввум номи маъшу- 
ка , ки дар Араб будаанд.

САЪАТ//СИЪАТ о*-, фарохй ва гун- 
чоиш (аз «М унтахаб» ва «С урох»).

СИЪОЯТ 0 . 1 -  гаммозй ва бадгуй 
(аз «Кашф» ва «С урох»).

САЪДИ ЗОБЕХ манзили
бисту дуввум аз манозили Камар; 
ва он ду  ситора аст, ки миёни онхо 
дурй ба кадри як  зироъ ва ба т а 
рафи яке аз инхо кавкабест хурд, 
ки онро гуё  мехохад, ки забх кунад 
(аз «М унтахаб») .

САЪД о*- ба маънии нек ва некбах
тй; ва манзили бисту дуввум  аз 
манозили Камар; ва он ду ситора 
аст бар хар д у  саруни Чадй ва як  
ситораи дигар аст назди он хар ду 
ситораи мазкур, ки онро Шоти 
Саъд гуянд, ба маънии гуспанди у, 
ки ин Саъд гуё он гуспандро забх 
мекунад. Ва ба хамин чихат онро
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Саъди Зобех гуянд; ва номи под- 
шохе; ва биззам (яъне суъд) * бехи 
наботест, ки ба хиндй нагармутха 
гуянд (аз «Бурхон» ва «М унтахаб» 
ва Faflpa).

САЪДУССАЪУД  ситораи
Муштарй; ва номи манзили бисту 
чахорум аз манозили Камар.

СУЪУД  ситорагони босаодат
мисли Зухра ва Муштарй ва К а
мар; ва ба фатхи аввал ва замми 
сонй (яъне саъуд)* манзили бисту 
чахорум аз манозили Камар ва он 
се ситора аст хурд бар дунболи 
Чадй ва китфи Д алв (аз шурухи 
баъзе кутуб  маркум ш уд).

СУЪОД il*- номи зани махбуба, ки 
дар Араб будааст.

С И Ъ Р > - нархи хар шайъ, ки фу- 
рухта шавад (аз «М адор» ва «М у
айид»).

САЪТАР j 1— гиёхест, ки ба зулфи 
хубон ташбех кунанд ва фукаро аз 
он нонхуриш созанд ва хушк кар 
да ба даво ба кор баранд; ва ба 
форсй овес гуянд; ва дар кутуби 
тиб ба сод нависанд, то ба шаъир 
муштабех нашавад (аз «М унтахаб» 
ва гайра).

САЪДИ А К БА Р  у ? I •*«- Муштарй.
САЪИР j t* -  оташи афрухта ва забо- 

наи оташи сузон (аз «М унтахаб»); 
ва дар «Латоиф» номи табакаи ча
хорум аз хафт табакртй дузах.

САЪТАР БОЗ зане, кн ба ола-
ти чармй бо зани дигар чимоъ к у 
над (аз «Бурхон»),

СУЪОЛ JI*- ба маънии сурфа (аз 
«М унтахаб»).

САЪДОН номи мавзеъе аз
Шервон.

САЪДАЙН Зухра ва Муштарй.

С АЪФ А **«-< карха бошад, ки бар cap 
пайдо ш авад; дар ибтидо бусуроти 
мутафаррика бошанд ва мутакар- 
рех шаванд, баъдуху хушкреша 
ш авад; ба хиндй ганч гуянд.

САЪИ у -  ба маънии давидан миёни 
Сафо ва М арва хафт бор; ва ин 
хам аз лавозими хач аст; ва шитоб 
кардан ва касби кор кардан (аз 
«С урох»); ва мацозан  ба маънии

Кушиш; ва мардум аз беилтифотй 
ба фатхи аввал ва касри сонй (яъне 
саъй)* гуянд.

САЪДЙ шоири маъруф, мансуб
ба Саъд ибни Зангии подшохи Ше- 
роз ва номи эшон Муслихуддин аст.

САЪТАРЙ J y * -  ба маънии зане, ки. 
ба олати чармин бо зани дигар чи
моъ кунад; ва мацозан  ба маънии 
шух ва бадкор (аз «Бурхон»),

Фасли сини мухмала маъа 
гайни муъчама

CAFAB V'*-' гуруснагй (аз шархи 
«Нисоб»),

СУГД  »*»•' замини нишеб, ки оби бо
рон дар он чамъ ш авад; ва номи 
шахрест наздики Самарканд (аз 
«Б урхон»).

СУРРОК кадахи бузург; ва ба
фатх (яъне сагрок)* пиёлаи май; 
ва ба маънии май низ омада; ва 
дар «Сироч» ва «Рашидй» навишта, 
ки сагрок (ба фатх) кузаи лула- 
дор; ва ин лафзи туркист.

CAFBOH ба маънии гурусна
(аз шархи «Нисоб»),

CAFBA V-* ба маънии фирефта ва 
чизе чарб (аз «Латоиф»),

CAFPH J y -  сахтруй ва бехаёй (аз 
«Латоиф»),

СУРЗЙ J * мансуб ба cyF3; номи 
забоне аз чумлаи хафт забони фор
сй.

Фасли сини мухмала маъа фо

СУФАХ.0 чамъи сафех, ки ба 
маънии нодон аст.

С И Ф ЕД О Б усруби сухта ва
онро баъзе мардум сифедаи кошко- 
рй гуянд; зохиран сахех сифедаи 
косагарист, чаро ки аксар ба кори 
косагарон ва наккошон ва мархам- 
созон меояд.

СИФОРАТ рисолат ва naflFaM-
барй (аз «М унтахаб» ва «С урох»),

С И Ф ЕД БА ХТ  хушнасиб ва
некбахт.

САФОХАТ фурумоягй ва бехи-
радй ва сабукии акл (аз «Бахори
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Ачам» ва «Хиёбон» ва «Сурох» ва 
«М унтахаб»),

СУФТ о * -  сурох; ва билкаср (яъне 
сифт)* ба маънии китф ва душ (аз 
«Рашидй» ва «Кашф» ва «М уайид» 
ва «М адор»); ва дар «Табахтурй» 
низ биззам (яъне суфт)* навишта; 
ва дар «Бурхон» биззам ба маънии 
д уш ;'ва  билкаср ситабр ва мухкам 
ва душ; ва дар «Сироч-ул-лугот» 
аз «Фарханги Кавсй» накл аст, кн 
суфт (биззам) ба маънии душ.

СИ ФО Х С.1*" ба маънии зино кардан; 
ва ба фатх ва ташдиди фо (яъне 
саффох)* ба маънии марди бисьёр- 
ато ва фасехи кодир бар сухан; ва 
ба маънии хунрез; ва лакаби Аб- 
дуллох ибни М ухаммади аввал — 
халифа аз хулафои Аббосй (аз 
«М унтахаб» ва «С урох»).

СИФОД барчастани нар бар мо
да, яъне чимоъи хайвонот ва бахо- 
им (аз «М унтахаб»),

С И Ф ЕД  о»*- абяз (аз «Кашф» ва 
«Раш идй»),

С АФ Ф УД  ба маънии сих, ки он
ро бобзан низ гуянд (аз «М унта
хаб» ва «Сурох»).

С И Ф Р китоб ва нома; ва билфатх 
(яъне сафр)* навиштан (аз «М а
дор») .

СИФЕДОР//СИФИДОР дарах
тест, ки чубаш сифед бошад ва са- 
мар надорад ва шохахои нозук до
рад, ки ба андак бод дар чунбиш 
ояд (аз «Сурурй» ва гайра).

САФ ИР _»?*- расул ва пайк ва косид 
(аз «М унтахаб»).

СУФТАГУШ  гулом ва каниз;
ва ба маънии мутеъ (аз «Бурхон» 
ва «Сироч»).

САФ УФ  ‘-jj-i- орди бехта мутлакан 
ва хусусан аз адвия (аз «Сурох» 
ва «Рисола»-и Ибни Хоч).

С АФ К ^  рехтани хун (аз «М унта
хаб») .

С А Ф Ф О К  хунрез ва котил (аз 
«М унтахаб» ва «Кашф»),

САФАРЧ.АЛ меваи бихй, ки он
ро бех ва обй низ гуянд (аз «М ун
тахаб»),

СУФОЛ JU - ованди гилй ва хазаф

(аз «М адор» ва «М уайид» ва «Б ур
хон» ва «Каш ф»); ва дар «Чахон
гирй» ба каср (яъне сифол)*; ва 
дар «Сироч» навишта, ки суфол 
(сифол) ба зам ва каср хар ду  са
хех бошад.

СИФЛ//СУФЛ Ji-  ба маънии пастй 
(аз «М унтахаб» ва шархи «Нисоб») ,

СУФУЛ  J j i -  ба маънии пастй ва ба 
зер фуру шудан (аз «М унтахаб» 
ва «Латоиф»),

САФОИН чамъи сафина, ба
маънии киштихо ва баёзхо.

СИФОХОН cjUL»- номи шахр; ва но
ми пардае аз мусикй (аз «Кашф» 
ва «М уайид»),

С УФ ЁН  номи ду кас аз уламои 
хадис.

САФАН пусти дурушт аз мохй 
ё наханг ва Faftpa, ки бар кабзаи 
шамшер васл кунанд, то гирифт 
хуб ш^вад; ва ба маънии сухони 
оханй; ва ба замматайн (яъне су- 
фун) * чамъи  сафина аст, ки ба 
маънии киштй бошад (аз «Кашф» 
ва «М унтахаб» ва «Сихох»).

СИФТ И И er r* -  бар вазни мискин; 
номи вилояте аз Туркистон (аз 
«Б урхон»).

САФИ Н А КАРД АН  о 3А  4*̂ -̂ зохир 
ва нумудор кардан (аз «М устала
хот») .

С И Ф ЕД  ГАРД И Д АН  ва С И Ф ЕД  
Ш УДАН cV-1 j  Juiw jjy_
мудор ва нумоён ва ошкоро шудан 
ва муаззаз гардидан (аз «Чароги 
хидоят» ва «Сироч» ва «Чахор шар
бат» ва «М усталахот» ва «Б ур
хон») .

С УФТЧА  м уарраби  сафта, ки
ба хиндй онро хиндуй гуянд (аз 
«Рисолаи муарработ»),

САФИНА баёзи ашъор ва киш- 
тии дарьё.

С АФАХ сабукии акл ва нодонй 
(аз «М унтахаб»),

С И Ф ЛА  фурумоя (аз «Бахори 
Ачам» ва «М унтахаб»); ва низ со
хиби «М унтахаб» ва «Кашф» ва 
«Сурох» навиштаанд, ки ба фатхи 
аввал ва касри сонй (яъне сафи- 
ла)*-ст ва чамъ аст, муфрад нест;
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ва баъзе аз мухаккикин навишта, 
ки сафила (ба фатвд аввал ва кас
ри фо) исми чамъ аст. Гохе ба чи
хати тахфиф ба касри аввал ва су 
куни фо (яъне сифла)* низ истеъ
мол кунанд. Ва дар «Комус» ба 
касри аввал ва сукуни дуввум  ва 
фатхи аввал ва касри дуввум (яъне 
сифла ва сафила)* хар ду гуфта ва 
ба лафзи асофил, ки далолат бар 
чамъият кунад, тафсир нумуда; ва 
аз «Нихоя»-и Чавзй мустафод ме
шавад, ки асл ба фатхи аввал ва 
касри дуввум  аст ва дар чамоат 
мустаъмал мешавад, аммо гохе ба 
тахфиф ба касри аввал ва сукуни 
дуввум низ мегуянд. Чун фаъила 
(ба фатхи аввал ва касри сонй) аз 
авзони чамъ нест, зохиран ин аст, 
ки исми чамъ бошад. Ва дар «Хиё
бон» навишта, ки ин лафз аз к уту 
би лугат ба касри аввал ва сукуни 
дуввум ва ба фатхи аввал ва касри 
дуввум  хар ду  маълум мешавад, 
аммо ба маънии чамъ аст, лекин 
форсиён ба маънии муфрад истеъ
мол кунанд.

СУФТА навъе аз пайкон; ва бил
фатх (яъне сафта)* когази зар, ки 
ба хиндй хиндуй гуянд; ва ба маъ
нии тухфа ва хадия низ; ва бил
каср (яъне сифта) * хар чизи ситабр 
ва мухкам, хусусан чома (аз «Р а 
шидй» ва «Бурхон»),

С И Ф ЕД М У Х РА  ^  ба маънии 
хармухраи калон, ки ба хиндй 
санкх гуянд (ба фатхи аввал).

С УФ РА  дар арабй тушадони му- 
софир; ва мацозан  ба маънии дас- 
торхон, ки бар он таом чида бо
шад; ва ба форсй ба маънии ма- 
къад, ки махрачи гоит аст (аз «Б а
хори Ачам» ва «Кашф» ва «М унта
хаб» ва «М адор» ва «Сурурй» ва 
«Чароги хидоят» ва «М усталахот»); 
бидон ки чун суфра-ро, ки ба маъ
нии дасторхон аст бо суфра, ки ба 
маънии макъад бошад дар талаф
фуз илтибос вокеъ шуда, боиси ис- 
тикрохи табоеъ гардид, лихозо суф
ра-ро, ки барои маънии дасторхон 
аст ночор ба фатх (яъне сафра)* 
мукаррар карданд ба чихати ра- 
фъи илтибос; ва барои маънии ди
гар ба зам (яъне суфра)* муайян 
дошта шуд, чунонки буд.

САФЕХ бар вазни фасех; нодон 
ва камакл (аз «М унтахаб»),

СУФЛО  у 1*- ба маънии пасттар; ва 
ин муаннаси асфал аст; ва билкаср 
ва биззам ва касри лом (яъне сиф- 
лй ва суфлй)* мансуб ба сифл, ки 
ба маънии пастист.

С И Ф ЕД ЧА Ш М Й  бехаёй ва
самочат (аз «М усталахот»),

Фасли сини мухмала маъа коф

С УКМ УН И Е Lj»**- усораи дарахтест 
моил ба сабзй ва зардй, талхмаза 
(аз «Кашф» ва «М уайид» ва «М ун
тахаб» ва «М узил» ва « typ yp f i» ) ; 
ва сохиби «Бахр-ул-чавохир» • на
вишта, ки ба фатх (яъне сакму- 
ниё)* аст (камо фнл-«Магриб» ва 
«Тахзиб-ул-асмо»).

САККО  tf-< магар ба истеъмоли фор
сй бидуни хамза, касе ки об «у - 
шондан пешаи у бошад; ва ин си
гаи нисбат аст, чунонки %аддод  ва 
таббох ва c a 660F.

С АКЛ О Б вилоятест аз Туркис
тон ба мунтахои билоди шимолл 
кариби Рум ; мардуми он чо сурх- 
ранг бошанд (аз «Сурурй» ва «М у
айид» ва «Бурхон» ва «М адор»); 
ва биззам (яъне Суклоб)* хатост.

САКИ РЛО Т ва СИ КЛО Т j
oiU-. банот, ки пашминаи маъруф 
аст; ва аз «Комус» манкул аст, к и  
с и к л о т  (билкаср) чомаи суф (аз 
«Рашидй» ва «М уайид» ва «Бур
хон»); ва дар «Сироч» навишта, к и  
с а к и р л о т  (ба фатх) чомаи суф; aF- 
лаб, ки ин лафз туркй бошад.

СИ КО ЯТ оЛ*- об додан (аз «М унта
хаб»),

С А КА Н КУР  чонварест аз ха-
шаротуларз мисли сусмор, яъне 
мисли гух ; гушти у багоят мукав- 
вии бох аст (аз «Б урхон»).52

САКУТАР > ji-  номи чазирае, ки са- 
бир он чо хуб бошад.

С А КР j*— чарг, ки мурги шикорист; 
ва ба фатхатайн (яъне сакар )*  ба 
маънии дузах (аз «М унтахаб»),

САКТ мурдани чахорпоя; ва ба 
касратайн ва ба касри аввал ва 
сукуни сонй (яъне сикит ва сикт)* 
бачаи нотамоми аз шикам уфтода; 
ва ба фатхатайн (яъне сакат)* ха-
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то кардан дар китоб ва дар хисоб 
(аз «Латоиф »); ва дар «М унтахаб» 
билкаср, бачаи нотамоми аз шикам 
уфтода; ва ба фатхатайн, он чи 
уфтода бошад аз чизе; ва матоъи 
забун ва сахву ралат дар хисоб ва 
навиштан; ва дар «М адор» ба фат
хатайн, мурдани чахорпоя, хусусан 
мурдани аспу хар; ва дар «Хиёбон» 
навишта, ки сакат (ба фатхатайн) 
дар асл ба маънии ралат ва хатост 
ва ба м ацоэ  ба маънии бад гуфтан 
мустаъмал аст.

СИК.ЛОТ ва САКИРЛОТ j  А « -
чомаи суф, ки дар урф. онро 

банот гуянд (аз «Рашидй» ва «М у
айид» ва «Бурхон»),

САКРО Т номи хакиме (аз
«Бурхон»); ва сохиби «М адор» аз 
«Сикандарй» хамин накл карда.

СИК.ОЛ J l i -  дар туркй риш, ки ба 
арабй махосин ва лихя гуянд (аз 
«Бурхон» ва «М уайид»),

САКДОИ НИЛ i£Ъ- киноя  а з  
абр; чаро ки назди хукамо пайдо- 
пши абр аз бухороти дарьёст. Гуё 
ки абр саккоест, ки аз дарьё об ме- 
орад ё он ки абрро саккои нил аз 
он гуфта, ки бориши абр ба рудхо 
об мерасонад ва мучиби зиёдати 
оби руд мегардад.

СУКМ//САКАМ ба маънии бемо- 
ри (аз «М унтахаб»); ва дар «С у
рох» билфатх (яъне сакм)*.

САК.ИМ бемор ва мачозан  ба 
маънии чизи нокис низ меояд.

САКОМ (I*- беморй; ва ба касри ав 
вал (яъне сиком)* ба маънии бе- 
морон; дар ин сурат чамъи  саким 
аст (аз «М унтахаб» ва «С урох»).

САК.ЛОТУН ба маънии сакир-
лот, ки дар урф онро банот гуянд; 
ва он порчаест, ки дар баъзе чазо- 
ир аз пашм бофанд; ва ба маънии 
ранги кабуд хам навиштаанд (аз 
«Бурхон»).

САКАТФУРУШОН b i -  касоне
ки меваи уфтодаро бардошта арзон 
фурушанд; кин оя  а з  шоироне, ки 
алфозу маонии сахл ва уфтода ва 
мубтазал дар ашъор банданд.

САК,К,ОИ MyPFOH хаво-
сил ба лихози калонии хавсалаи у, 
гуё ки хавсалаи у ба манзалаи

машки уст; ва дар «М унтахаб» на
вишта: мургест, ки дар зери гулу 
об нигох медорад.

САКАТЧИН •!*- резаи хар чиз 
чамъоваранда (аз «М усталахот»),

С АКИ КА  БАСТАН сг~; киноя
а з  харфхои дурур бастан (аз «М ус
талахот») .

СУКТА порае, ки аз чизе биюф- 
тад; ва ба маънии пораи абр ва чи- 
зс ки сокит ш авад аз шайъ (аз 
«Латоиф »); ва дар «М унтахаб» ба 
фатх (яъне сакта)* ларзидан ва 
уфтодан.

СИКОЯ Ч ^- паймонаи об ва зарфе, 
ки дар он об хуранд ва чои об (аз 
«М унтахаб» ва «Кашф» ва «М уста
лахот»); ва он ки дар масочид хи- 
зонаи об мебошад, бояд кн онро 
сикоя гуянд; ва ин ки мардум са- 
кова (ба фатхи аввал ва вов) г у 
янд, хато бошад.

С АКИ Ф А  «У-  сахех аст ва авом, ка 
ба чои си шугуфа' гуянд хатост, 
чунонки сухани дурурро гуянд: фу- 
лонй шугуфа бастааст; ва хакика- 
таш ин аст, ки сакифа айвоне бу
вад пинхон, ки араб барои машва- 
рахои ботил дар он чамъ мешу- 
данд; ва мачозан  машвара ва су
хани бехударо гуянд (аз «М унта
хаб »),

САКСАТА зиедагуй ва чизхои
вахмй.

САК.АТЙ yW - мансуб ба сакатфуру- 
шй, яъне хурдафуруши; ва лакаби 
яке аз авлиё, кн эшонро Сарийи 
Сакатй гуянд (ба фатхи хар ду  син 
ва тахфиф ба рои мухмала; аз 
«Лубб-ул-албоб» ва райра).

Фасли сини мухмала маъа 
кофи арабй ва форсй

С И КБО  Ц£- навъе аз ош аст, ки аз 
булрури гандум ва сиркаву набот 
ва гуш ту кишмиш созанд (аз «Бур
хон»).

СУКНО  ба маънии сукунат ва
сокин шудан ба чое; ва ба маънии 
бошандаи хона (аз «Сурох» ва 
«М унтахаб»).

САКУБО  номи марди тарсо (аз 
«М уайид»).
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САКОРО//СУКОРО мастон (аз
«М унтахаб»),

САКАРОТ <̂>1 А— бешуурй ва бехуши- 
хо ва таклифе, ки вакти марг бо
шад (аз «М уайид» ва «Кашф»),

СУКУТ хомушй (аз «Кашф»),
САКИ HAT бар вазни ганимат;

ба маънии ором ва осоиш ва охис- 
тагй (аз «Кашф» ва «С урох»),

САКАНОТ oUX». з и д д и  харакот; ин 
цамъи  сакна аст, ки (ба фатхи ав 
вал ва сукуни сонй) ба маънии су
кун ва истикомат бошад, чунонки 
дар «М унтахаб» аст.

СУГУСТ ба маънии инкитоъ;
ва бесугуст ба маънии беинкитоъ 
(аз «Латоиф»).

САГИ КИСТ ба маънии
кист ва чикора аст (аз «Чахор шар
б ат»); ва баъзе навишта саги кист 
яъне химоятдори кист.

СУКУНЧ//САКУНЧ г 15'" гандадахан,
яъне касе ки аз дахони у  бадбу 
ояд (аз «Кашф» ва «Сироч» за 
«М адор» ва «Чахонгирй»),

СИКБОЧ £4*-' м уарраби  сикбо, кя 
навъе аз ош аст, ки аз сирка ва 
биринч ё булгур созанд (аз «Л ато
иф») .

СИККАИ РОИЧ £Jb  таронае бу
вад, ки харгиз аз усул ва нарда бе
рун наравад (аз «Шархи Гулкуш- 
тй»),

СУККАР А - м уарраби  шаккар, ки
таомро бад-он ширин кунанд; ва ба 
замми аввал ва сукуни к<?ф (яъне 
сукр)* ба маънии мастй ва нашъа 
(аз шархи «Нисоб» ва «М унтахаб»),

СИКАНДАР jX&~, номи подшохе 
машхур аз Рум; ва баъзе уро Зул- 
карнайн медонанд; лекин Зулкар- 
найни Акбар, ки Хизр дар замони 
у буданд, дигар аст; ва баъзе гу 
янд, ки у Фиридун буд; ва ба маъ
нин сикандарй хурданй асп, яъне 
ба cap даромадани асп (аз «Б ур
хон») .

С А ГСО Р jl-£ - мисли саг, яъне бад 
ва палид.

СИГЗ кухест аз Зобулистон мо
байни Кач ва Макрон ва дарьёи 
Синд йз пахлуи он мегузарад (аз

«Бурхон»); Сигзй мансуб ба он аст; 
ва саккиз (ба фатхи син ва ташди- 
ду  касри кофи арабй) дар туркй 
номи адади хашт, ки ба арабй он
ро самония ва ба хиндй атх гуянд.

С И ГОЛ И Ш JML. фикру андеша ва 
машвара; ва ин лафз ба кофи ара
бй ва форсй хар ду  омада (аз 
«Бурхон» ва «Раш идй»),

САККОК ба маънии охангар; чи 
сакк (билфатх ва ташдид) халкаи 
оханро гуянд; ва ба маънии касе 
ки бар дираму динор" сикка занад; 
ва ба замми аввал ва тахфифи коф 
(яъне сукон)* чавфе ки ^иёни ос- 
мону замин аст (аз «М унтахаб» ва 
шархи «H nco6»)j ва дар «М унта
хаб» ба маънии хавое ки миёни за- 
мину осмйн аст; ва Юсуф ибни Мо- 
неъ дар «Шархи Нисоб» ба ма-ьнии 
бод навишта.

СУКСУК аспи камрафтор, ки
рохвор набошад; ва номи дарах- 
тест, ки оташи чуби он дер бимо
над (аз «Латоиф» ва «М устала
хот») .

СУК(К) ^  навъе аз хушбуй, ки м у
раккаб бошад; ва билкаср ва тах 
фифи кофи арабй (яъне сик)* дар 
форсй ба маънии сирка; ва билфатх 
ва кофи форсй (яъне саг)*  номи 
кавме аз турк (маънии аввал ва 
сонй аз «Бурхон» в.а «М унтахаб»),

СИГОЛ хаёл ва андеша (аз
«Бурхон» ва «Сироч»).

СУКУН ором (аз «М уайид»),
СУККОН бошандагон; ва ин

Чамъи сокин аст; ва ба маънии дун- 
болаи киштй (аз «Кашф» ва «М ус
талахот» ва «Сурох» ва «Хиёбон»),

СИКАНЧУБИН м уарраби  си-
кангубин; ва ин мураккаб аст аз 
сик, ки (ба касри аввал ва сукуни 
кофи арабист) ба маънии сирка ва 
аз ангубин, ки (ба замми кофи 
форсй) ба маънии шахд аст; ва ин 
таркиби замонаи собик аст. Ва фй 
замонино ба чои шахд канд ё ша- 
кари сифед дохил мекунанд. Ва дар 
лафзи сиканчубин замми чим аз 
«Кашф» ва «М уайид» ба субут ра- 
сида.

СИККИН ба маънии корд (аз
«М унтахаб» ва шархи «Нисоб»),
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СИКОХ.АН ранге бошад сиёх,,
ки онро аз сирка ва охан созанд; 
чи сик (ба касри син) ба маънии 
сирка бошад ва охан маъруф (аз 
«Бурхон» ва «Чахонгирй» ва «М а
дор»).

СИГОЛИДАН андеша кардан
ва касд кардан (аз «Рашидй» ва 
«Бурхон») j

САКАН унс ва улфат; ва хар чи 
ба вай ором гиранд, чун зану фар- 
занд; ва номи марде; ва ба фатхи 
аввал ва сукуни дуввум  (яъне 
сакн)* бошандагони хона (аз «Ла-> 
тоиф» ва «С урох»).

СИКАНДАРЙ ХУРДАН
ба cap даромадан; чи сикандар ба 
забони румй сарро гуянд (аз «М ус
талахот») .

СИККА БАР ЗАР КАРДАН ^  <£-
j j  мувофики гуфта ба амал 

овардан (аз «М усталахот»),
СИКУ А— чубе бошад панчшохаи 

дастадор, ки бад-он хирман ва гал
лаи куфта гардонанд ва гохе ба бод 
диханд, то аз кох чудо ш авад; ва 
ба маънии галлаафшон, ки ба хин
дй чхач гуянд* (аз «Бурхон» ва 
шархи «Нисоб»).

СУКОЧА шакле мухиб, ки ода
мй аз он ба хоб метарсад ё пиндо- 
рад, ки касе гулуи ман меафшорад; 
ва ба арабй кобус номанд (аз шу- 
р,ухи «Нисоб» ва «Бурхон»),

САКАНА бошандагон; ва ин
цамъи  сокин (аз «М унтахаб»).

СУКАЙНА номи духтари хаз
рати имом Хусайн разияллоху ан- 
ху (аз «М унтахаб» ва «Каш ф»); ва 
ба фатхи аввал ва касри коф (яъне 
сакина)* ором ва осоиш ва охиста- 
гй; ва номи духтар хам ба фатх 
омада.

СИККА •*£-. куча ва махалла ва бо
зор ва раста; ва ба маънии охан, 
ки бад-он бар симу зар накш ку 
нанд (аз «М унтахаб»).

САКТА маразест, ки хиссу хара
кат дар ин зоил ш авад ва мариз 
чунон нумояд, ки мурдааст; ва низ 
дар Куръон хондан бозмондан; ва 
навъе аз харфхо, ки онро хои сакта 
гуянд; ва дар истилохи шуаро он 
ки дар вазн андаке таваккуф  бо

шад, ки кабех нумояд ва дар баъ
зе чо малех пиндоранд (аз «М унта
хаб» ва «Латоиф»),

СИКИЗА ба маънии барчастан
ва лагад андохтан ва галтидан (аз 
«Бурхон» ва «Латоиф»),

СУКУРРА косаи гилй, ки хурд 
бошад; ва ускарра (ба зиёдати 
алиф) низ  ̂омада (аз «Латоиф»),

САГИ FAP4A ба маънии
саги забун ва бечуръат; ва дар 
«Шархи Хоконй» ба маънии саги 
сахронишин.

САГАКИ ВОЖУНА номи
дов аз куштй.

САГЧОНЙ y U S -  сахтчонй ва харис 
будан.

САГЗЙ сохиби «Кашф» навиш
та, ки (ба фатхи аввал ва сукуни 
кофи форсй ва зои муъчама) номи 
кухи Рустам; ва забоне аз хафт за 
бони форсй; ва дар «Сироч» навиш
та, ки Сигзй (билкаср ва кофи фор
сй ва зои муъчама) ба маънии Сис
тон, чи Систонро Сигзистон гуянд; 
ва навиштаанд, ки таваллуди Рус
там дар он чо шудааст.

СИККА ХУРДАН И ДАЪВО *£->
накши дуруст нишастан (аз 

«М усталахот»),

СИККАИ МАРДЙ lS3j* '*£-• гайрат ва 
хамият ва обру; ва баъзе кин оя  аз  
лихя гуфтаанд; ва баъзе киноя  а з  
олати ручулият навишта.

СИКАНДАРЙ ба cap дарома-
дани асп.

САГАКЙ дов аз куштй, ки хар
д у  дасти хар ду  хариф дар кор на
бошад ва похоро хар ду  хариф бо 
хам банд карда хар яке ба суи худ 
кашанд, мисли банд шудани саг бо 
мода (аз «Шархи Гулкуш тй»),

Фасли сини мухмала маъа лом

СУЛЛО хори хурмо (аз «С у
рох») .

САЛВО номи мурге, ки онро
сумоно гуянд ва ба форсй будана 
номанд ва ба хиндй патер хонанд 
(аз «М унтахаб»).
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CAJ1M0 номи зане маъш ука, ки 
дар Араб будааст; ва мацозан  хар 
маъшукро гуянд (аз «Кашф» ва 
«М унтахаб»); ва ин исмро гохе, ба 
алиф (1—1—) хам менависанд.

САЛБ ру будан ва нест кардан; 
ва ба фатхатайн (яъне салаб)* ру- 
будан ва рубудаш уда; ва пусти 
хайвон; ва навъе аз либоси ду- 
рушт, мисли чавшан ва хафтон, ки 
ба рузи чанг пушанд (аз «М унта
хаб» ва «Кашф» ва «Бахр-ул-чаво
хир»).

СИЛОБ чомаи мотам (аз «М ун
тахаб») .

СУЛАХ.ФОТ o lb JL  ба маънии боха, 
ки ба хиндй качхва гуянд (аз шу
рухи «Нисоб»).

САЛОСАТ о -'Я - нарм ва осон ва 
хамвор шудан ва равонй; ва ба ис
тилох равонни калимот ба сухулаг 
ва осонй, ки дар он алфози сакил 
иабошад.

СИЛОХДАСТ o - i  марди сипохй, 
ки силохдор бошад.

СУЛОМИЕТ cjL.-'U чохои бехи но
хун; ва дар «М унтахаб» ва «Су- 

,рох» навишта устухонхои ангуш- 
тони дасту по.

САЛТАНАТ дарозда^тй ва да-
роззабонй; ва ба маъниУ кахр ва 
галаба (аз «М унтахаб» ва «Хиё
бон»).

СУЛТ о 1-  ба маънии чав, ки галлаи 
маъруф аст (аз Й1 урухи «Нисоб»),

САЛВАТ о У -  ба вазни рахмат; бе
гами ва ором ва хушй; ва ба маъ
нии тасаллй (аз «М унтахаб» ва 
«Сурох» ва «Латоиф»),

СУЛОЛОТ цамъи  сулола ва
маънии он дар охири хамин фасл 
мастур аст.

САЛОМАТ бегазанд шудан ва
беайб шудан ва рахой ёфтан (аз 
«С урох»); ва дар муховараи форси 
ин масдар ба маънии мафъул бись
ёр меояд, ба маънии мусаллам; ва 
са-лсматй назди баъзе дуруст на
бошад, чаро ки саломат худ мас
дар аст, хочат ба ёи масдарй надо
рад (аз «М узил» ва баъзе тасонп- 
фи Хони О рзу); ва дар «Бахори 
Ачам» ва «Хиёбон» навишта, ки зо-

битаи форсиён аст, ки дар охири 
баъзе калимот ёи зоид лохик к у 
нанд, хох исми чомид бошад, хох 
масдар, хох форсй бошад, хох ара
бй, чун: apMUFOH ва арм агонй ; ва 
фулон  ва фулонй-, ва /$у р б о н  ва 
к,урбонй\ ва п ун с о н  ва нук,сонй\ ва 
цараён  ва цараёнй-, ва халос  ва ха- 
лосй\ ва ф узул  ва ф у з ул й ; ва с ал о 
мат ва саломатй\ ва Саломат но
ми зане махбуба аз Араб.

СИЛОХ олае, ки бад-он чанг
кунанд (аз «Кашф»),

СИЛЕХ c t1-  имолаи силох. •
САЛЛОХ с 51-' ба маънии пусткан (аз 

«Латоиф» ва «М унтахаб»),
САЛХ с-1-  пуст кандан; ва ба маъ

нии рузе ки дар шомн он хилол 
днда шавад. Ва вачхи тасмия он 
ки салх дар лугат берун овардани 
гуспанд аз пуст бошад. Чун дар он 
руз мох аз зери шуоъи офтоб бе
рун меояд, лихозо рузи мазкур ба 
ин исм мусаммо гашт (аз «Рисолаи 
илми нучум», ки багоят муътабар 
аст, навишта ш уд).

СИЛАХШУР касе ки варзиш
ва истеъмоли силох бисьёр кунад; 
чаро ки ин мураккаб аст аз силах, 
ки мухаффафи силох бошад ва аз 
лафзи шур, ки муш так аз шури- 
дан бошад; ва маънии шуридан 
бо хам задани чизхо ва истеъмол 
ва варзиш кардан (аз «Бахори 
Ачам» ва «Бурхон» ва «Кашф» ва 
«Сироч»).

САЛИС равон ва хамвор (аз 
«М унтахаб»).

САЛАФ o J -  даргузаш тан; ва ба 
маънии пеш ва пешинагон ва обову 
ачдод ва гузаш та; ва билкаср (яъне 
силф)* шавхари хохари зан, яъне 
шавхаронн хохарони хар як мар 
дигареро силф бошад; ба форси 
хамзулф гуянд (аз «М унтахаб» вз 
«Бурхон» ва «М уайид» ва «С уру
рй»).

САЛОХИФ ба маънин бохахо;
ва ин цамъи сулахфот аст.

СУЛОФ он чи аз ангур чакад
пеш аз фишордан; ва ба маънии 
шароб (аз «М унтахаб»),

СИЛК 6 1-  чукандар, ки таркориест 
маъруф мушобех ба шалгам (аз 
«М унтахаб» ва «Бурхон»).53
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САЛЧУК oj?-1-  номи марде, ки пада
ри калони подшовднн Салчук аст, 
аввали эшон маъруф Тугрилбег иб- 
ни Микоил ибни Салчук аст (аз 
«Сироч»).

СУЛОК, 6 ^ -  сурх ва рализ шудани 
палаки чашм (аз «Х удуд-ул-ам- 
роз»).

САЛМАК овоза аст аз чумлаи
шаш овозаи мусикй; ва он шаш 
овоза ин аст: Шахноз ва Гардония 
ва Гавашт ва Моя ва Навруз ва 
Салмак (аз «Бурхон» ва «Раши- 
ди »); ва дар «М адор» ва «Сурурй» 
навишта, ки номи пардаест аз м у 
сикй.54

СИЛ К риштаи марворид ва рай
ра; ва билфатх (яъне салк)* дар- 
кашндан чизеро дар чизе (аз «С у
рох»).

САЛОК бар вазни халок; шу-
шаи тило ва нукра (аз «Бурхон»); 
авоми Хинд онро салах гуянд.

САЛИ К ба маънии мунсалик ва 
чизе ки дар чизе кашида шуда бо
шад (аз «М унтахаб»),

СУЛУК рох рафтан ва некравй 
кардан дар умурот;' ва ба истилохи 
суфиён талаби такарруби хак  таоло.

С А Л (Л ) J -  дар арабй баркашидани 
шамшер ва корд ва чуз он; ва ба 
истилохи атиббо буридани рагро 
гуянд; ва билкаср (яъне сил)* он 
чи берун кашида шавад аз чизе; ва 
ба маънии нутфа ва номи мараз; 
ва дар форсй навъе аз кишти, кн 
аз чубу най бар хам банданд; ва 
яке аз аслиха ва он найзаи кучак 
бошад, ки ба хиндй онро сел гуянд 
(аз «М унтахаб» ва «Сурох» ва 
«Бурхон»),

САЛОСИЛ ба маънии занчир-
хои охан ва райра; ва ин цамъи 
силсила аст (аз «М унтахаб»),

САЛСОЛ Jt—L- оби ширин ва хушгу- 
вор ва оби софй (аз «М унтахаб» 
ва «Латоиф» ва «Кашф»),

САЛСАБИЛ сЬг-1-' бар вазни занча- 
бил; номи чашмаест дар бихишт; 
ва ба маънии чизи нарм ва хушгу- 
вор ва шароб (аз «М унтахаб» ва 
«Латоиф»),

САЛИЛ J t t -  фарзанд ва бача (аз 
«Сурох» ва «М унтахаб»),

САЛКУЛ J* 1-  калимаи туркист, ба 
маънии дасти чап; сал (билфатх) 
ба маънии чап ва кул (биззам) ба 
маънии даст.

САЛОМОН ва АБСОЛ J 4 I  jb>WL 
номи ошику маъш ук; ва номи кито- 
би киссаи эшон аз Чомй.55 ,

САЛИСАЛБАВЛ J маразе ки 
бавл беирода хорич шавад (аз «Ху- 
дуд-ул-амроз»); ва касе ки бавлро 
забт натавонад; ва ба фатхатайн v 
(яъне саласалбавл) * маразест, ки 
бавл беирода берун меояд (аз 
«М унтахаб»),

САЛОЛ ИМ номи калъае аз ки- 
лоъи Хайбар (аз шархи «Нисоб»).

САЛОМ г'*- дар арабй ба маънии 
гардан ниходан ва бегазандагй ва 
беайбй ва салом гуфтан ва номест 
аз ном хои хак  таоло (аз «М унта
хаб» ва гайра); ва дар форсй са
лом бар вазни калом, ба маънии 
садхазор, ки ба хиндй лакх гуянд; 
ва дар «Сироч-ул-лугот» аз китоби 
«Дабистон» накл кардааст, ки ма- 
ротиби аъдод назди форсиён бад-ин 
гуна аст: як, дах, сад, хазор, са
лом, яъне садхазор; ва сад саломро 
шумор гуянд ва сад шуморро аш- 
мор ва сад ашморро рода ва сад 
родаро арода ва сад .ародаро pop 
ва сад рорро' ролирор гуянд.

САЛИМ ,-Ь  дуруст ва сохибсаломат 
ва марди содадил; ва ахм ак ; ва 
моргазида; ва ба ин маънй аз руи 
тафаъули нек аст (аз «М унтахаб» 
ва «Сурох» ва «Хиёбон»),

САЛМ г 1-  номи писари бузурги Фи- 
ридун; ва билкаср ва фатх ва ба 
фатхатайн (яъне силм, салм ва са- 
лам)* лавхи атфол (аз «Бурхон» 
ва «Чахонгирй»); ва ба фатхатайн 
(яъне салам)* дар арабй номи д а 
рахтест; ва низ навъе аз байъ аст; 
ва он додани бахои чизест боеъро 
пеш аз тайёр шудани он чиз ба 
хафт шароити шаръия: аввал чине, 
чунончи гандум ё чав ё нухуд; д ув 
вум навъ, чунончи сурх ё сифед; 
севвум кадр, чунончи як  ман ё ду 
ман; чахорум васф, чунончи кисми 
аввал ё кисми дуввум , обдода ё 
гайри обдода, пок аз олоиш ё гай
ри пок аз олоиш; панчум ачал, 
яъне ваъда, чунончи бист руз ё як  
мох; шашум чои таслим, яъне ма-

28 Риёс-ул-лурот.
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кони расонидани чинси мукаррара; 
хафтум раъсулмол, яъне таъйин 
кардани маблар, чунончи дах, рупия 
ё бист рупияро. Ва ба замми аввал 
ва ташдиди ломи мафтух (яъне 
суллам)* ба маънии нардбони чу
бин; ва ба касри аввал ва сукуни 
лом (яъне силм)* ба маънии сулх 
ва оштй; ба ин маънй низ арабист 
(аз «Кашф» ва «Латоиф» ва «М ун
тахаб» ва «Сурох»).

САЛЧАМ м уарраби  шалрам; ба
шини муъчама (яъне шалчам)* х а 
тост, чаро ки дар таъриб шини 
муъчама ба мухмала бадал меша
вад (аз «Рисола»-и Ибни Хоч).

САЛ КАРДАН J -  равон кардан.
СУЛТОН ба маънии воли ва

хуччат ва кудрат (аз «М унтахаб»),
САЛМОН номи шоире машхур,

ки уро Салмони Совачй гуянд; ва 
номи яке аз асхоби расулуллох сал- 
лаллоху алайхи ва олихи ва сал
лама, ки уро Салмони Форсй гуф- 
тандй (аз «М уайид»),

САЛВ//СУЛУВ(В) А- хурсанД шу
дан ва зоил шудани андух ва фа- 
jiOMyni кардан. /

САЛОМИ ТАРОЗУ j j l  j* с майли 
каффаи тарозу ба чонибе, ки чине 
бошад (аз «М усталахот»),

СИЛСИЛА <1-1- ба маънии занчири 
охан ва Титову нукра ва гайра; ва 
номи китоб (аз «М унтахаб»); ва 
мацозан  ба маънии наел ва авлод 
ва каробат; ва хам ба маънии тар
тиб ва асомии пирони тарикат то 
ба исми яке аз номварони ахли ра- 
шод.

СУЛОЛА он чи берун кашида
шавад аз чизе; ва нутфа (аз «М ун
тахаб» ва «С урох»); ва ба маънии 
бача ва тифли сагир (аз «Шархи 
Макомоти Харирй»); ва дар «Кашф» 
мацозан  ба маънии хулоса.

САЛИКА сиришт ва табиат (аз 
«М унтахаб» ва «С урох»).

САЛАФА 4*1-  гузаш таш уда ва гу- 
заштагон; ва биззам (яъне сулфа)* 
ноштошикан (аз «М унтахаб» ва 
райра).

САЛЛА дар туркй сабад ва зан- 
бил; ва баъзе навиштаанд, ки ба 
маънии зарфе, ки ба хиндй онро

патара гуянд (аз «Кашф» ва «Бур
хон» ва «Латоиф» ва «М уайид»),

СИЛОХ.Й ба маънии сипохи.
САЛЛОХЙ пуст баркандан; ба

зиёдати ёи масдарй бар саллох, ки 
сигаи нисбат аст аз салх, ки ба 
маънии пуст кандан бошад.

Фасли сини мухмала маъа мим

САМО U- ба маънии осмон; ва лаф
зи само маъхуз аз сумувв аст, ки 
ба маънии баландй бошад («Ш ар
хи Нисоб» аз Юсуф ибни Монеъ).

САМИРО Ijt*- номи мавзеъест дар 
рохи Маккаи! муаззама (аз «Бур
хон»),

СУМОНО ^ U -  муррест, ки онро 
салво низ гуянд (аз шархи «Нисоб» 
ва «М унтахаб»); ва ба хиндй батер 
гуянд.

САМОАТ ба маънии шунидан.
САМОЧАТ ба -маънии зиштй

ва айбнокй (аз «М унтахаб»),
САМОХДТ o»-U- чавонмардй (аз 

«Кашф» ва «М унтахаб»); чи сам* 
дар лугат ба маънии сахл аст; то 
чизеро сахл нагиранд базли он душ 
вор мебошад. Пас чавонмардй сахл 
гирифтани молро дар зимн дорад; 
ва самохат ба маънии сахл гириф
тан ва игмоз кардан низ омада.

СУМЪАТ ч!л»- шунавонидани амалй 
хайри худро ба мардум, чунонки 
риё нумудани афъоли хасана, то 
маро нек пиндоранд (аз «М унта
хаб»),

СУМРАТ O j*- гандумгунй (аз «М ун
тахаб») .

САМТ о — рохи рост ва равиши не
ку  ва касд  ва оханг ва сурат ва 
хайъат ва чониб; ва ба касри сия 
ва фатхи мим (яъне симат)* дор 
ва нишон ва накш (аз «Комус» ва 
«М унтахаб» ва «М адор» ва «Халли 
лугот» ва «Зубдат-ул-ф авоид»),

СИМОТ c<U-. равишхои неку ва су- 
ратхо ва чонибхо; ва ба ин маънй 
чамъи самт (билфатх): ва ба маъ
нии дорхо ва нишонхо цамъи  симат 
аст (ки ба касри аввал ва фатхи 
мим бошад).
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САМИЧ, g— ба маънии бад ва но- 
хуш ва зишт ва бадмаза (аз «М ун
тахаб»),

СУМЧ ва СУМЧА j  г * -  таххо- 
на, ки зери замин созанд ва гово- 
ну гуспандонро дар он ором ди
ханд (аз «Латоиф»),

САМОХ, чавонмардй ва бахши-
дан (аз «Латоиф »),

СИМОХ сурохи гуш (аз «Бахр- 
ул-чавохир») ; ва ин лафз ба син 
ва соди мухмала хар д у  омада.

САМАРКАНД м уарраби  Са
марканд; сохиби «М уайид» ва 
«Кашф» навиштаанд, ки дар «Таво- 
рихи Табари» маркум аст, ки Самар 
номи подшохе ва канд ба забони 
туркон шахрро гуянд; ва маънии 
таркибии он шахри Самар аст, там 
ма каломухумо. Ва Ибни Халликон 
дар «Таворих»-и худ ва Шарешй 
дар «Шархи Макомоти Харирй» на
виштаанд, ки ганд (ба кофи ачамй) 
ба маънии хароб ва Самар номи 
подшох шахреро хароб карда буд, 
лихозо он шахрро Самарганд гуф- 
тандй. Холо муадраб карда Самар
канд гуянд, Ва сохиби «Рашидй» 
навишта, ки дар асл Шамарканд 
(ба шини муъчама), зеро ки Ша- 
мар ибни Якш ибни Абраха бо ахли 
мадинаи Сугд чанг нумуда ва баъ
ди фатх кардан мадинаи Сугдро 
вайрон карда, шахр аз сари нав 
таъмир нумуда, Ш амарканд ном 
ниход; ва канд дар лугати Мова- 
роуннахр ба маънии шахр ва кария 
бошад. _

САМ ИЗ > ба маънии нони сифеди 
майда.

САМУР лг— номи чонварест аз кис
ми рубох, кн пусташ сурхи моил 
ба сиёхй ва тирагй бошад; аз пус
таш пустинхо созанд; ва пусти хай
вони мазкурро низ самур гуянд (аз 
«М уайид» ва «М адор» ва «Л ато 
иф» ва гайра); ва дар «Бахр-ул-ча
вохир» ба фатхи аввал ва ташдиди 
мим (яъне саммур)*,

СИМНОР j l i "  номи меъморе, ки ба 
хукми Нуъмон ибни Манзари под
шох барои Бахроми Гур касри Ха- 
варнак сохта буд ва баъди тамом 
шудани он каср Нуъмон меъмори 
мазкурро аз болои он каср ба зер

андохт, то мислаш ба чои дигар 
насозад. Ва ба арабй Синиммор (ба 
касратайн ва такдими нун бар ми
ми муш аддад) гуянд (аз «М уайид» 
ва «М адор» ва «Кашф» ва «Б ур
хон» ва «Чахонгирй»),

САМАН ДАР//САМАНД ИР//САМАН-
ДУР чонваре бошад ба шак
ли муши бузург, ки дар оташ када 
пайдо мегардад. Чун аз оташ берун 
меояд мемирад. Мухаффафи соман- 
дар, чи сом ба маънии оташ ва ан- 
дар калимаи зарфият (аз «Бурхон» 
ва «Чахонгирй» ва «Кашф» ва  «Л а 
тоиф»); ва баъзе навишта, ки чон- 
варест пардор, ки дар оташ наме- 
сузад.

САМАР у  афсона; ва гохе мацозан  
ба маънии сухан (аз «Кашф» ва 
«М унтахаб»),

САММУЛФОР jUJIr  навъе аз захр 
аст ва он санге бошад сифед ва 
зарду сурх низ, ки ба хиндй санк- 
хия гуянд; ва маънии лафзии он 
захри муш аст, чи самм ба маъ
нии захр ва фор мушро гуянд; ва 
авом аз галати сунбулкхор гуянд 
(аз «М унтахаб»),

СИМСОР лафзи арабист, ба
маънии даллол; ва дар урф он ки 
ачноси мухталифаи мардум фуру- 
шад (аз «Чароги хидоят»),

САМТУРРАЪС ба маънии
чониби cap; ва аксар аз ин лафз 
миёни фалак, яъне васатуссамо му
род бошад. Чи инсонро кочаки са
ри худ мухозии васати осмон маъ
лум мешавад.

СИМТ марворид (аз «М унта
х аб »); ва дар «Сурох» ба фатх 
(яъне самт)*.

СУМУТ А»*-* риштахои марворид (аз 
«М унтахаб»),

САМУЛХИЕТ iU x JIf  сурохи сузан.
си м от it*- ба маънии саф ва дас- 

турхон ва суфра ва катор (аз «Б а
хори Ачам» ва «М адор» ва «С уру
рй» ва «М уайид» ва «М унтахаб» ва 
«Хиёбон» ва «Сурох»).

САМОЪ £.1*- шунидан; ва ба маънии 
раксу суруд ва вачд мацоз  аст (аз 
«Латоиф» ва «Бахори А чам»); ва 
дар «М унтахаб» ва «Сурох» ба 
фатх (яъне самоъ)* ба маънии шу-
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нудан; ва дар «М адор» ба фатх,, 
шунидани суруд; ва дар «Сурурй» 
билфатх, ба маънии суруд; ва со
хиби «Кашф» навишта, ки ба фатх 
мутлак шунидан; ва ба касри ав
вал (яъне симоъ)* дар форсй ба 
маънии хоси суруд шунидан; ва 
мацозан  ба маънии вачд ва холати 
машоих низ; ва дар шеърй Хоча 
Хофиз ба маънии суруд ва нагма 
омадааст, байт:

Бибин, ки ракскунон меравад ба нолаи
чанг.

Касе ки раке нафармуду истимоъи
самоъ.

САМЪ t* -  ба маънии шунидан; ва 
ба маънии шунавой ва гуш; ва бил
каср (яъне симъ)* бачаи гург аз 
кафтор (аз «Сурох» ва «М унта
хаб »); ва дар шарад «Нисоб» ба 
маънии бачаи гург мутлак навишта.

СУММОК 6 1- -  номи давоест; ва он 
мевае бошад туруш; ва ба фатх ва 
тахфифи мим (яъне самок)* навъе 
аз санг, ки сифеду нарм бошад (аз 
«М адор» ва «М унтахаб» ва «С у
рох» ва «Сурурй»).

СИМОК номи Хутора; ва он ман
зили чахордахум sict аз манозили 
Камар (аз «Кашф»\ва «М унтахаб» 
ва «М адор»); ва низ сохиби «М ун
тахаб» навишта, ки Симок ду хас- 
танд: якеро Симоки Аъзал ва дига- 
реро Симоки Роме* гуянд; ва он 
хар ду  ба манзилаи ду  пои бурчи 
Асад аст. Ромех (ба касри мим ва 
хои мухмала) ба маънии найзадор. 
Ва Симоки Ромех ситораест, ки 
наздики у ситораи дигар аст, ки он
ро Найзаи Симок гуянд; ва Симоки 
дигар, ки Аъзал бошад, назди худ 
ситораи дигар надорад. Хамин са
баб онро Симоки Аъзал номанд; ва 
Аъзал (ба фатхи аввал ва сукуня 
айни мухмала ва фатхи зои муъча
ма) ба маънии марди бесилох аст. 
Ва дар «Кифоят-ул-муначчимин» 
оварда: Симок, ки манзили Камар 
аст, Симоки Аъзал аст, ки бар кит- 
фи Сунбула вокеъ ш удааст.

САМК ба маънии сакф ва мик- 
дори баландй ва баланд гардони
дан; ва ба фатхатайн (яъне са- 
м ак)*  ба маънии мохй (аз «Комус» 
ва «М унтахаб» ва «Бурхон» ва 
«Латоиф »); ва дар форсй аксар ба 
маънии он мохй мустаъмал меша

вад, ки зери замин аст ва бар 
пушти он мохй гов ва бар шохи он 
гов замин; ва Анварй дар чое ба 
маънии мохй ба сукуни мим (яъне 
самк)* оварда.

САМУМ боди гарм; ва ба зам
матайн (яъне сумум )* ба маънии 
захрхо; дар ин сурат цамъи  самм 
аст (аз «Бахори Ачам» ва «Бахр- 
ул-чавохир» ва «М унтахаб» ва «М у
айид»).

САМ(М) (•- захр; ва ба маънии су
рохи сузан; ва биззам (яъне сум )* 
дар форсй нохун, хусусан нохуни 
аспу хар ва мислухо; ва билфатх 
(яъне Сам)* номи пахлавоне низ 
аст (аз «Сихох» ва «Бурхон» ва 
Faflpa).

САМОН с>^- номи рузи бисту хаф
тум аз хар мохи шамсй (аз «Бур
хон») .

САМИН ел-—■ фарбех ва чизе бошад 
сифедн мушобехи шахм, ки дар 
гушти хайвони фарбех пайдо ояд, 
ки ба хиндй равач гуянд (аз 
«Кашф» ва «М унтахаб» ва кутуби 
тиббия).

САМИ ст*- равгани гов ва Faftpa; ва 
ба касри аввал ва фатхи мим (яъне 
симан)* ба маънии ф арбеад; ва ба 
фатхатайн (яъне саман)* дар фор
сй гуле сифед ва хушбу (аз 
«Кашф» ва «Сурох» ва «М унта
хаб»),

САМАКИЕН кин оя  а з  ахли
замин; чаро ки замин назди ахл 
манкул бар пушти гов аст ва гов 
бар пушти мохй.

СИМОТАЙН ДУРУЯ ва ду  рас-
та аз дарахтон ва мардум ва гай
ри он.

САМЪУЛКИЁН cjLCJIj *- китобе дар 
илми хикмати табий, ки подшохон 
бо худ медоштанд; ва маънии он 
шунидани ахволи мавчуд аст (аз 
«М унтахаб»).

СУМУВ(В) л -  ба маънии баландй; 
ва ба фатхи аввал ва замми мим 
(яъне сам ув)* ба маънии баланд.

САМИТА силки марворид.
СИМА ба маънии пушида ва

пинхон омада (аз «Бурхон»),
СУМНА «i*- тухмест аз кисми мева
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мисли бодом ва писта; ба хиндй 
чирунчи гуянд (аз «Бурхон»),

САМИНА номи чомае, ки бори- 
ку  нозук бошад (аз «Бурхон»),

СУМАФГАНДА киноя  а з  ланг
ва монда аз рафтани рох (аз «Ра- 
шиди» ва «Сироч»).

САМОЪ ИЛИ тоифаест гум-
рох, ки казиби аспро парастиш ме
кунанд (аз «М уайид»),

САМ Ий у -  хамном (аз «Бахр-ул-ча
вохир» ва «Кашф»),

СИМНОНЙ мансуб ба Симнон,
ки шахрест'миёни Домгон ва Хо- 
руррай (аз «Лубб-ул-албоб»-и Шайх 
Алоуддавлаи Симнонй, ки аз он 
чост).

Фасли сини мухмала маъа нун

САНО ба маънии рушании кам- 
тар аз заё ва нур; ва билмад ба 
маънии рафъат ва баландй; ва но
ми барги гиёхест, ки он исхол ме
кунад (аз «М унтахйб» ва «Латоиф» 
ва «Кашф» ва шурухи «Нисоб»),

САНГПО ба маънии санге, ки
ба хиндй чханва гуянд.

СИНЧ.ОБ номи чонварест, ки
аз пусти он пустин созанд ва он 
хокистаргун бошад; ва пусти онро 
низ синчоб гуянд (аз «Бурхон» ва 
«М адор» ва «С урурй»); ва дар 
«Бахр-ул-чавохир» ва «Кашф» ва 
«Чахонгирй» билфатх (яъне сан- 
чоб)*.

СУНHAT ба маънии рох ва ра- 
виш ва одаТ; ва ба истилохи фикх 
он чи пайгамбар ва сахоба бар он 
амал карда бошанд; ва амре, ки 
пайгамбар саллаллоху алайхи ва 
олихи ва саллама онро хамеша кар 
да бошанд. Магар дар умри худ 
як-ду  бор ба касд  тарк хам карда 
бошанд (аз «М унтахаб» ва «Л ато
иф» ва «С урох»).

САНГПУШТ чонварест оби,
ки онро кашаф ва боха низ гуянд; 
ва ба хиндй качхва номанд.

САНГИ МАЧОАТ санге, ки
барои дафъи гуруснагй бар шикам 
банданд; ва ин маснун аст; ва ма-

чоат (ба фатх) ба маънии гурусна 
будан (аз «М унтахаб»),

САНГБАСТ о-> •&>— ба маънии м ух
кам ; ва мевае ки хануз норасида 
бошад ва асари хомй дар у зохир 
шавад (аз «Латоиф»),

САНАВОТ o l j i -  цамъи  сана, ки ба
маънии сол аст; ва Кутбуддини 
Алии шорехи «Касоиди Урфй» ба 
маънии замини шур навишта.

САНГИНДАСТ касе ки ба
тааммул ва тааннй кор кунад (аз 
«М усталахот»).

с а н ч  г 1-  ду  табаки кучаки аз руй- 
ин, кн бо хам зананд; ва ин муфар- 
рас ва мубаддали чханч аст, ки 
лафзи хиндй бошад ва онро чхонч 
низ гуянд; ва ба маънии вазн кар 
дан ва вазн; ва ба ин маънй м у
баддали санг аст, ба табдили кофи 
форсй ба чими арабй (аз «Сироч» 
ва райра).

СУНУХ Г з о х и р  шудани шикор аз 
суи дасти чап; ва мацозан  ба маъ
нии пайдо шудани ходиса (аз 
«М унтахаб» ва «Кашф» ва «С у
рох») .

САН ГЛОХ замини сахт, кн чун
онро кованд сангхо бисьёр баро- 
янд; ва чое, ки дар он санги бись
ёр бошад (аз «Бурхон»); чаро ки 
лох ба маънии касрати чизест; ва 
дар «Латоиф» ба маънии санги сахт 
низ навишта.

САНГИ РУИ ЯХ i i  J j j  киноя  
а з  шахси махкум ва мутеъи амр 
(аз «М усталахот»),

САНЧИД 4̂“" номи мевае, ки_шабех 
ба унноб бошад (аз «Раш идй»); ва 
дар «Бахори Ачам» ва «Кашф» 
билкаср (яъне синчид)*.

САНАД такьягох ва он чи пушт 
ба вай гузоранд; ва нисбат кардан 
чизеро ба чизе; ва мансуб шудан 
ба чизе пушт ба пушт; ва ба маъ
нии баландии чизе (аз «Сурох» ва 
гайра); ва дар форсй ба каср ва 
сукуни нун (яъне синд) * ба маънии 
харомзода ва бад ва шарир ва ко- 
фияи маъюб, зохиран мухаффафи  
синод бошад; ва номи мулкест аз 
Хиндустон; ва номи руди бузург 
дар Хинд, ки онро дарьёи Атак но
манд (аз «М унтахаб» ва «Бурхон»
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ва «Кашф» ва «Латоиф» ва «Си
роч») ; ва сохиби «М усталахот» на
вишта, ки санд (билфатх) ба маъ
нии саргини инсон аст, ки багоят 
ситабру сахт ва гунда бошад.

СИНОД яке аз уюби кофия ва 
он ихтилофи радиф аст монанди: 
замон  ва замин ; ва вову ё дар д у д  
ва д и д  (аз «М унтахаб» ва расоили 
кофия); ва маънии аслй мухолиф 
аст.

САНДБОД номи китобест тас-
нифкардаи хаким Азракй дар насо- 
ех ва панду хикмат; ва дар «Б ур
хон» билкаср (яъне Синдбод)*; ва 
дар «Сироч» навишта, ки санд (ва 
синд)* билфатх ва кила билкаср, 
номи китобест аз Азракии uioud  
дар мавоиз ва насоех; ва номи пи
сари Гуштосп, зйхиран писари 
Гуштоспи мазкури хаким бошад ва 
ин аквол аз у  ривоят карда бо
шанд; пас ба ин такдир номи кито
би мазкури насоехи Синдбод аст.

СИНЧОР номи шахрест ба ма-
фосилаи се манзил аз Мавсил; ва 
номи мавзеъеСт, ки мавлиди Сул
тон Санчар аст (аз «М унтахаб» ва

- «Комус» ва «Раш идй»),
САНЧАР номи подшохи одил 

(аз «Бурхон»),
САНГСОР навъе аз сиёсат, ки

одамеро то камар дар хок нишо- 
нанд ва ’бар он сангборон кунанд, 
ба хадде ки бимирад (аз «Бурхон» 
ва «Сироч»).

СУНКУР паррандаест шикорй 
мисли боз, ки дар Хиндустон ба 
воситаи харорат назияд; ва ин тур
кист (аз «Латоиф »); ва номи яке 
аз подшохони турк; ва номи яке аз 
гуломон.

СИНГИР ба маънии найзаи к у 
чак (аз фарханге навишта ш уд).

САНГИ ЗАР j j  ба маънии ма-
хак.

САНГАНДОЗ j l^ l  муродифи ку- 
„лухандоз; ва он равзанест, ки дару- 
ни кунгурахои калъа созанд; ба 
хиндй ранд гуянд (ба фатхи рои 
мухмала; аз «М усталахот»); ва ба 
маънии фалохан хам омада; ва ба 
маънии чашне ва ишрате, ки май- 
хорон дар авохири мохи шаъбон

кунанд; ва ба маънии салхи мохи 
шаъбон низ омада (аз «Бурхон»),

СУНУРДАЖ ба маънии сар-
хад, ки фосила бошад миёни ду ви- 
лоят; ва ин туркист.56

СУНДУС 0“̂  кисме аз дебои беш 
кимат, багоят ракику борик ва ла- 
тифу нозук; ва бештар либоси би- 
хиштиён аз он бошад.

СУНДАРУС jy j jo i-  ва он самгест 
зардранг, ки онро кахрубо гуянд; 
ва дар «Бурхон» билфатх (яъне 
сандарус)*; ва дар «Сироч» навиш
та, ки сундарус самгест зардранг, 
ки равгани камон ва гайра аз он 
созанд ва он шабех ба кахрубо бо
шад, балки кахрубое, ки дар ин ди- 
ёр мутаориф аст аз он сохта меша
вад.

СИНОКАШ ба маънии синони
кашида, ай синони дароз (аз шу-
рух).

САН ЧУК о ?1-  ба лугати румй ба 
маънии алам ва нишони фавч; ва 
ба маънии камарбанд низ омада 
(аз «Рашидй» ва «Бурхон» ва 
«Кашф» ва «Сироч» ва «М уайид» 
ва «М унтахаб» ва «М адор»),

САНОБАРК барки рушан; ва
ба тарики истиора ох низ мурод 
доранд (аз «Латоиф »),

САНГИ ДИМИШК м урод
а з  махак.

САН Г мацозан  ба маънии мик- 
дор ва гиронй ва вазн ва вакр аа 
кимат ва кадр (аз «Сироч»); ва чи- 
зест, ки онро аз санг ё аз чуб со
занд ва ба зарбатй усул ба хам 
барзананд то овоз барояд; хиндуён 
онро чакчакй гуянд Гба фатхи хар 
ду  чими форсй ва ду  кофи арабй); 
дар айёми ошуро пеши аламхо ри- 
вочи тамом дорад; ва  низ ба маъ
нии санги зур аст, ки куштигирон 
бар душ гардонанд.

СУНБУК ^  каштии кучак, ки ри- 
коби чихоз бошад (аз «М устала
хот»),

СУНБУЛ гиёхест хушбуи сиёх- 
ранг, ки дар кутуби тиб онро сун- 
булуттиб номанд ва ба хиндй онро 
балчхатр гуянд; ва ба маънии ху- 
шаи гандум ва чав, чаро ки чун 
той вахдат дар охири лафзи сунбул
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лохик кунанд сунбула гуянд; ва зо
хир аст, ки ин хар ду ташбех ба 
зулф доранд (ин маонии мастураро 
сохиби «М адор» аз «Одоб-ул-фуза- 
ло» ва «Иброхимй» накл карда; ва 
сохиби «М уайид» аз «Шарафнома» 
оварда); ва сохиби «Кашф» баъди 
маонии мазкура изхор карда, кн 
дар кухи Рахтос Наввобхони замон 
хонсунбул мурод нумуда буданд. 
Пас он гиёхе дигар бувад сивои 
болчхатр. Ва дар «Бурхон» гиёхест 
хушбу ва сунбулуттиб навъе аз он 
аст; ва Хони Орзу дар «Сироч-ул- 
лугот» навишта, ки дар ин айём 
дар Хиндустон гуле аз вилоят овар
да буданд, ки монанди наргис пиёз 
дорад ва гули он моил ба кабудист 
ва хушбудор ва маргул ва барги 
гулхои у кадре чуъудат дорад. Аз 
баъзе мардум шунида шуд, ки сун- 
бул хамин аст. Ва он чи баъзе па
ри сиёвушонро, ки ба арабй шаъ- 
рулчин хонанд ва ба хиндй хансрач 
номанд ва нисбате ба зулф дорад, 
сунбул гуянд, дар форсй ба ин 
маънй наёмада.

САНОМ i'll- кухони шутур (аз «М ун
тахаб »), •

СИНЧ.ОБИЕН cJlr!1* !"  кавмест, ки аз 
мулки эшон синчоб пайдо ш авад; 
ва синчоб чонваре бошад, ки аз 
пусташ пустин созанд (аз шархи 
Хони Орзу).

СИН(Н) цг» ба маънии дандон; ва 
ба маънии сол ва микдори умр (аз 
«М унтахаб» ва «Сурох» ва «М а
дор» ва шурухи «Н исоб»); ва дар 
«Бурхон» навишта, ки сан (бил
фатх) дар туркй ба маънии лафзи 
ту аст, ки дар форси калимаи хи- 
тоб бошад.

СИНДАН d a l-  дар туркй тарчамаи 
харфи аз.

САН-САН цг'цг' дар туркй ба маънии 
туи-туи.

си н си н  цг-1- ба маънии хароммагз; 
ва он чизест сифед аз чинси асаб, 
ки миёни суроххои мухраи пушту 
гардан мебошад. Хурдани он харом 
аст,

СУНАН i^ l -  ч а м ъ и  суннат.
СИНИН ба маънии солхо; ва ин 

Ч а м ъ и  сана аст, ки (ба фатхатайн) 
ба маънии сол бошад (аз «М унта

х аб »); ва ба маънии кахт ва сол- 
хои кахт (аз шархи «Нисоб»); ва  
бояд донист, ки санин (ба фатхи 
син) хам чоиз аст ва ин чамъи со- 
лими музаккари сана аст. Чун лаф
зи сана-ро, ки ба фатхатайн бошад, 
ба ё-ву нун чамъи солим оварданд, 
синро касра доданд бар хилофи кч- 
ёс, то далолат кунад бар шузузи 
ин чамъият, 'чаро ки шарти чамъ 
ба ё-ву нун ва ба вову нун бар 
такдири исми алами музаккари 
окил аст; ва дар ин лафз шарти 
фавт аст ва лафзи сифат хам нест.

САНУН O f -  ба маънии доруе, ки 
бар дандон моланд (аз «М унта
хаб»).

САНГЗАН c)j£i- тарозуи камвазн бо
шад (аз «Бурхон»).57

САНГКАЛОН//САНГИ КАЛОН «С -
о>̂ 5’ дар истилохи чавхариён чав
хар бошад мисли ёкут ва зумурруд 
ва алмос ва гайра.

САННОСИЕН чамъи  санносй;
ва он фиркаест аз факирони хунуд; 
ва ин лафзи хиндист.

СИНОН с>4- нуки найза ва табар ва 
тезии’хар чиз; ва ба маънии фасон, 
ки TeF бар он тез кунанд (аз «М ун
тахаб» ва «Латоиф»).

СИНДОН u)l^i- яке аз олоти охан- 
гарон ва заргарон, ки охану зар ва 
Faftpa бар он нихода мекубанд; ба 
хиндй онро эхран гукнд, на ба маъ
нии он ки ба хинди онро гхан ва 
хатхаура номанд; ва ба маънии ту- 
нукаи оханй, ки бар тахтаи дар он
ро мекубанд, то агар касе сохиби 
хонаро аз омадани худ хабар к у 
над, халкаро бар он тунукаи охани, 
ки синдон гуяндаш  бизанад (аз 
«Бурхон» ва «Сироч» ва «Латоиф »); 
ва дар «Бахори Ачам» ва «М уай
ид» ва «Кашф» ва «М адор» бил
фатх (яънё сандон)*.

САНГ ДАР ДАХОН АНДОХТАН
j i  ^£1- хомуш будан 

(аз «М усталахот»),

САНГИ ИМТИХОН *£ - санги
махак.

САН ГУ TEF МУХР КАРДАН J
jijS "  j j  ба маънии муаттал ва 
бекор кардан (вачх дар «М устала
хот») ,58
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САНГИ ЯМАН о-* кин оя  а з  
акик.

САН Г ДАР МУЗА УФТОДАН
t j j*  j j  беором ва бекарор 

шудан.
САН Г ДАР ОБ АФГАНДАН

>_Л дар чое тамаккун кар
дан; ва ба маънии пушида ва пин- 
хон кардан низ оранд.

САНГ БАР САНГ МОНДАН ^
киноя  а з  ошуби азим (аз 

«М усталахот»),
САНГРУ j j  « & - <  бехаё (аз «М устала

хот») .
САНГИ НАСУ j~j санги сифед, 

ки онро мармар гуянд (аз шархи 
«Нисоб»)'".

САНЧА санге ки бар он чизхоро 
дар тарозу вазн кунанд (аз «М а
дор»),

САН ДА саргини одамй, ки ба
гоят ситабру гунда ва сахт бошад 
(аз «Рашидй» ва «М усталахот»); 
ва дар «Бурхон» биззам (яъне сун- 
д а )* ; ва дар «М адор» билкаср 
(яъне синда)*.

САНА «*- ба маънии сол; ва ба кас
ри аввал ва фатхи нун (яъне сина) * 
ба маънии рунудагй, ки мукадди- 
ман хоб аст; ва биззам ва ташдиди 
нун (яъне сунна)* ба маънии роху 
равиш ва одат; ва билкаср (яъне 
сина)* дандонаи чизе; ва дар фор
сй биззам ва ташдиди нуни мафту
ха (яъне сунна)* ба маънии манку- 
хаи писар; ва ба ин маънй ба зам 
матайн (яъне сунух)* низ омада 
(аз «М унтахаб» ва «М адор» ва 
«Бурхон» ва «Чахонгирй»),

САНГЧА тагарг ва жола; ва
лафзи ча барои нисбат аст (аз «Си
роч») .

САНГЛОХА анбухии сангхо;
чи лафзи лох барои ифодаи маънии 
касрат ояд (аз «Хиёбон»),

САНГИ САРОЧА V j -  «CL- ба маъ
нии санги хона, чаро ки сароча тас- 
гири capo бошад (аз «Хиёбон»),

СУНБУЛА ба маънии як  хушаи 
гандум ва чав ва мисли он, чаро 
ки дар охир той вахдат аст; ва но
ми бурчи шашум ва он ба сурати 
духтар аст доман фурухишта ва

сари у ба магриб ва шимол ва пои 
у ба машрик ва чануб, дасти чапи 
овехта дорад бо пахлуи худ ва 
дасти рости у баланд аст баробари 
душ ва хушаи гандумро бад-он 
даст гирифта аст. Ба хамин сабаб 
ба исми Сунбула мусаммост (аз 
«Шархи Чагмннй»-и форсй ва шу
рухи «Нисоб»),

САНИЙЯ Ч1-  ба маънии рушан ва 
баланд (аз «М унтахаб»),

СУНБА V-* олатест оханй, ки бад-он 
сурох кунанд, ки ба хиндй бармо 
гуянд.

САНАКСА // САНКАСА // СУНУКСА
чли*. ба маънии тухмат (аз «Шархи 
Хоконй»); ва дар дигар луготи муъ- 
табара ёфта нашуда.59

САНОЙ ySU- номи валй, ки дар хик
мат ва шоирй мартабаи аъло дорад 
(аз «Кашф»).

САНЙ y i -  рафеъ ва баланд; ва ба 
маънии рушан ва тобон низ омада,

САНГЧОНЙ «И- берахмй ва
сахтчонй.

СУНБУЛЙ у Ц -  навое аз мусикй.
САНГ ШУДАНИ БЕМОРЙ

сахт шудани бемори (аз 
«М усталахот»),

Фасли сини мухмала маъа вов

СУФАСТО хикматест, ки бинои
он бар вахм бувад (аз «Чахор шар
бат»).

САВДО l» j-  ба маънии сиёх; ва номи 
хилте аз ахлоти арбаъа ;_ва  дар 
форсй ба маънии девонагй; ва ин 
мацоз  аст, чаро ки ба сабаби кас
рати хилти савдо чунун пайдо ме
шавад; ва гохе ба маънии ишк ояд; 
ва дар туркй ба маънии хариду 
фурухт.

СИВО l j -  ба маънии гайр; ва ба 
фатх (яъне саво)* баробарй ва ба
робар (аз «М унтахаб»).

СУВАЙДО нуктаи сиёх, кн бар 
дил аст (аз «М унтахаб»); ва ин 
тасгири  савдо бошад, ки муаннаси  
асвад аст.

СУКУССАЛОСА ItilA Jlij- номи бо- 
зорест дар Багдод, ки рузи сешан-
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бе дар он но хариду фурухт меша
вад ; ва дар кадим хонахои фухули 
уламои тарсоён дар он чо буд (аз 
«М унтахаб» ва «М уайид»).

СУВОРОНИ ОБ c>Uj~ ба маънии 
хубобхои об (аз «Бурхон»),

CyFOT o l i j -  ба маънии тухфа ва 
хадия (аз «М адор»); ва сохиби 
«М уайид» гуяд , ки ин лафзи тур
кист ва дар луготи туркй ба фатх 
(яъне савгот) * навишта, чунонки 
машхур аст. Ва Хони Орзу дар 
«Сироч» навишта, ки дар «Сурох» 
caBF (билфатх) ба маънии равон 
кардани ато омада; дар ин сурат 
дар асл ба маънии чизе ки барои 
касе бифристанд ва ба маънии ра- 
ховард мачозан  бошад, тамма ка- 
ломуху; пас аз ин такрири Хонн 
Орзу зохир мешавад, ки савгот 
лафзи арабй бошад.

САВРАТ тезй ва хиддат ва
тундии хар чиз; ва зулм ва хашм; 
ва биззам (яъне сурат)*  шараф ва 
манзилат ва пораи Куръони мачид 
ва номи шахре, ки дар Хинд бар 
сохили дарьёи Шур аст (аз «М ун
тахаб» ва гайра).

САВИИЯТ ба маънии баробарй
ва эътидол (^з «М унтахаб» ва 
«Кашф»),

СУМНОТ o L b j- номи бутхонае дар 
мулки Гучарот;_ва дар асл ин лаф
зи хиндист, Сумнотх буд; чи ба 
хинди сум камарро гуянд ва нот* 
ба маънии худованд аст. Чун он 
бутро ба хайкали камар сохта бу
данд, лихозо ба ин исм мусаммо 
гардид. Ва дар истеъмоли форсй 
харфи хо аз охир сокит шуда (аз 
«Сироч» ва «Кашф» ва «Рашидй» 
ва, «М уайид» ва «Бурхон»),

СУДАТ сардорй ва мехтарй (аз
баъзе шурухи «Нисоб»); ва дар 
«М унтахаб» ва «Шархи Юсуф» ба 
ин маънй ба замми аввал ва суку
ни хамза, ки ба сурати вов аст ва 
фатхи дол (яъне суъдат)*  ба маъ
нии пешвой; ва зохиран той ин му- 
баддал аз дол аст.

СУЪУЛМИЗОЧ ба маънии
мараз ва беморй; чи суъ (биззам) 
ба маънии бадист.

CABOHEX иборат аз ахволот
ва руидодхо; магар аксар истеъмо

ли ин лафз дар руйдодхои мута- 
ваххиш ва нописандида бошад; ва 
ин ч^мъи сонеха аст; ва тахкики 
ин дар сонех ва сонеха гузашт.

САВОД сиёхии ранг; ва ба маъ
нии хаволии шахру навохй; ва ба 
маънии м алака ва зехн; ва ба маъ
нии м усаввада (аз «М уайид» ва 
«Кашф» ва «М унтахаб» ва «С у
рох»).

СУЪДАД ба маънии сардорй ва 
пешвой (аз «М унтахаб» ва «С у
рох»).

СУД дар арабй чамъи  асвад, ки 
ба маънии сиёх аст; ва дар форсй 
ба маънии фоида ва нафъ (аз «Л а
тоиф»),

СУХОНГИР у * к и н о я  а з  нарм 
ва мулоим.

СУСМОР чонварест, ки ба
хиндй гух, гуянд (ба кофи форсй 
ва вови мачхул; аз «Бурхон» ва 
Faflpaxo).

СУВОР J j -  бар вазни хувор; ба 
маънии рокиб; ва ба каср (яъне си- 
вор)* дар арабй номи зеварест, ки 
ба хиндй канган гуянд (аз «М адор» 
ва «М уайид»); ва мухаккике чунон 
навишта, ки савор (ба фатх) ба 
маънии рокиби асп аст; ва ба маъ
нии рокиби дигар суворихо мачоз  
бошад; чи мухаффафи асвор аст ва 
асвор мураккаб аст аз лафзи асв, 
ки бар вазни сарв бошад, мубадда- 
ли асп ва лафзи вор, ки калимаи 
нисбат аст.

СУР j j - чанд маънй дорад: аввал ба 
маънии чаши ва шоди ва арусй; 
дуввум  ранги сурх ва ба хамин чи- 
хат лолаву гул ва мисли онро сурй 
гуянд; севвум ранги хокистарии ба 
сиёхй моил мар аспу хар ва шу- 
турро; ва ба маънии чахорум дар 
арабй девори калъа ва шахрпанох; 
ва панчум дар арабй ба маънии 
нимхурда ва пасхурда; шашум ба 
истилохи ахли мантик лафзи кул 
ва лафзи баъзе аст, ки вазъ  кардч- 
анд барои чанде афроди мавзуъ ва 
ин маънии мачоз  аст аз маънии ча
хорум, камо лояхфо; ва ба замми 
аввал ва фатхи вов (яъне сувар )* 
сурахои Куръони мачид (аз «Б ур
хон» ва «Чахонгирй» ва «Рашидй»- 
ва «М унтахаб» ва гайра).
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СУРАИ НУР j y  •лг' номи сурае аз 
суратхои Куръонй мачид.

СУХТАНИ ЗАР j j  ба маънии
талаф шудани зари танхох (аз «Ч а
хор ш арбат»),

СУС ^ j -  кирмсст, ки чомаи абрешу- 
миро табох кунад; ва номи дарах- 
те, ки бехи онро аслуссус гуянд (аз 
«Б урхон»).

СУХТАГИИ НАФАС ^  тан-
гии дам, ки дар хабси дам ва д а 
видан пайдо ояд.

СУНИШ t r h -  бурода, ки аз сухон 
фуру резад ва буродаи охану ал
мос ва мис ва гайра (аз «Сироч» 
ва «Бурхон»),

СУРАИ ИХЛОС ц»^1 i j j -  кул  ху-
валлох...

С А ВТ V  тозиёна ва ба тозиёна за 
дан (аз «Сурох»).

сУ во ъ  номи бути кавми Нух 
алайхиссалом, ки ба сурати зане 
буд (аз шурухи «Нисоб»),

САВОТЕЪ цамъи  сотеъа, ки ба
маънии баланд аст.

CABF t s "  чавоз ва равонагй ва гу- 
ворой (аз «М адор» ва «Кашф»),

СУЪИ ДИМОР £l*i марази димог.
САВОЛИФ ба маънии гузаш та- 

хо; ва ин цамъи  солифа аст (аз
«М унтахаб»),

СУФ ба маънии хикмат (аз
«Б урхон»); ва ин лафзи юнонист; 
ва дар арабй ба фатхи син ва фат
хи фо (яъне савфа)* ба маънии 
саранчом ва ба маънии зуд  бошад; 
ва ин харфест, ки бар феъли мус- 
такбал ояд.

САВОБИК b i b -  гузаштахо.
СУЪИ ТАРИК b iA  ‘у бадии рох ва 

бадрохй.
САВК b j -  рондан ва равонй; ва биз

зам  (яъне сук,)* ба маънии бозор; 
ва ба маънии сокхо; дар ин сурат 
цамъи  сок аст (аз «М унтахаб» ва 
гайри он).

САВИК b i J -  пист, ки ба хинди сатту 
гуянд (ба фатхи сини мухмала ва 
ташдиди фавконй).

САВОК рафтори нарм; ва ба
маънии баробари ту; дар ин сурат

мураккаб аз лафзи саво, ки (ба 
фатх) ба маънии баробар аст ва 
кофи хитоб; ва ба касри аввал 
(яъне сивок)* ба маънии мисвок 
(аз «М унтахаб» ва гайра).

СУГ ба маънии мотам; ва ин
лафз муштарак аст дар хиндй ва 
форсй (аз «Сироч»).

СУ ва АТМАК -sUJIj j -  хар ду лаф
зи туркист; аввал ба зам, ба маъ
нии об ва сонй ба фатх, ба маънии 
нон.

САВОХИЛ J-lj~  канорахои дарьё ва 
РУД-

СУОЛ ба маънии хостан ва пур- 
сидан (аз «М унтахаб» ва «Кашф» 
ва «Сурох» ва «Бахори Ачам» ва 
«М узил-ул-аглот»).

САУЛ J j -  бар вазни фаъул; сигаи 
муболага, ба маънии бисьёр суол- 
кунанда (аз «Хиёбон»),

СУЗАНБОЛ ва СУЗАНПАР J 4  O jj -  
j  бачаи мурги сихпар (аз 

«М усталахот»),
САВОДИ АЪЗАМ J l j - шахри бу

зург (аз «Бурхон»),
САВМ (•j- гирон фурухтан ва диккат 

нумудан ва хориву ранч кашидан; 
ва ба маънии гиёх чаридани чорпоя 
(аз «Латоиф» ва «М унтахаб»),

СЕВВУМ//СЕЪУМ г>  тарчамаи со
лис, Волаи Хиравй гуяд , байт:

Дар сурату маънй аз тааззум 
Хондаш ду ча*он — нагони севвум.

(аз «Бахори А чам»); ва Хони Орзу 
дар «Сироч» навишта, ки суввум 
баъзе гуянд ба замми аввал ва 
ташдиди вов, маъдуди се, ки ба 
арабй солис гуянд; Волаи Хирав^и 
дар мадхи дарвеш Кутбуддини Туй- 
нонй гуфта, байт:

К,утб аст се харф дар тааллум,
3-он ёфт ду кутби чархи суввум.

Муаллиф гуяд , ки ба форсй дар 
охири аъдод мим барои маъдуд ме
ояд, чунонки д у в в ум  ва с е в в ум  ва 
ча%орум\ ва мокабли мими мазкур 
ба зам ва ба фатх хар д у  омада; 
зам чунонки д у в в ум  гузаш т ва 
фатх чунонки Мулло Назири дар 
касидае, ки кофия ва радифаш зам- 
р о  ва карамро-ст, хамон д у в в ум р о
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бастааст. Ва дар хинди хамин кием 
меояд, чунонки экум ба маънии 
якум  ва панчум ба маънии пан- 
ЧУ м. Чун мувофакат дар ин ду  за 
бои беш аз беш аст, ин хам дало
лат бар фатх дорад. Ба хар хол 
лафзи се хои мухтафй, ки дорад 
мактубии махз аст, дар шумор на
меояд, мисли ки  ва чи. Пас се-ро 
дар таркиб бо мими маъдуд холи 
ки ва чи бошад ва хои ки ва чи 
дар холати таркиб ба сабаби кас
раи коф ва чй ( у ? )  ба ё бадал 
ш авад, чунонки киям  ва чиям. Дар 
ин сурат сеюм ба ё собит шуда. 
Чун дар ин хол иштибох бо сеюм, 
ки маъдуди сулсайн аст, мешавад. 
Лихозо вов дар китобат маъдуди 
се зиёда мекунанд. Пас касоне ки 
ба замми мокабл хонанд, вовро низ 
хонанд ва онон ки ба фатхи вов 
хонанд, дар ин сурат ташдиди вов 
хисоб надорад.

САВОД БАРГИРИФТАН ^  i l j -  
хондан ва мутолаъа кардан.

САВОКИН u / lj-  чамъи  со кина, ба
маънии бошандагон.

СУН номи руд.
СУСАН//САВСАН его** номи гулест 

осмонгун; дар «М уайид» ва «Кашф» 
ва «Бурхон» ва «М адор» биззам ва 
вови мачхул (яъне сусан)* ва дар 
«М унтахаб» билфатх (яъне сав- 
сан )*; ва сохиби «Бахр-ул-чавохир» 
навишта, ки дар «Талхис» биззам 
аст ва дар «Комус» билфатх. Зохи- 
ран билфатх муарраб аст ва биз
зам форси.

СУРИН4 ,0 Н бехи наботест си
фед (аз «Бахр-ул-чавохир» ва «Б ур
хон»),

СУХТАН ба истилохи шуарои
Эрон тан ба ишку чаври маъш ук 
дардодан; ва лафзи восухтан ба 
маънии безор шудан аз маъшук.

СУЗИЕН//СУЗЁН сармоя ва
рамхор ва нафъу суд ва тухфа ва 
роз (аз «М уайид» ва «Бурхон» ва 
«Чахонгирй»).

СУРАИ ojj-  лафзи туркист; аллоху 
акбар ё мисли он гуфтани лашка- 
риён ба овози баланд дар хангоми 
тохтан бар хаем (аз «М усталахот»),

САВДОН одамиёни сиёх.

САВОД РУШАН КАРДАН ^ j j  M j-
малакаи навишту хонд ба хам 

расонидан (аз «М усталахот»),
САВОД КАРДАН навиштан,
СУИ КАСЕ ГИРИФТАН ^

чониби касе рафтан (аз «М устала
хот») .

СУДОИЁН c jL ib j- судогарон.60
СУ j -  дар форсй ба маънии тараф; 

ва дар туркй ба маънии об ва ша
роб (аз луготи туркй ва «Л ато
иф»); ва суъ (биззам ва дар охир 
хамза) дар арабй бадй ва андух 
ва тагайюри мизоч ба суи радоат 
ва оташ ва барас ва хар офате ва 
маразе, ки бошад; ва билфатх 
(яъне савъ)* андухгин кардан ва 
бад кардан ва бад (аз «М унтахаб» 
ва «Кашф» ва «Бахр-ул-чавохир»); 
ва дар «Байзовй» мастур аст: в ак 
те ки суъ музоф бошад, биззам хо
нанд, чунончи дар с у ъ у л ц и с о б  ва 
с у ъ у д д о р у ,  ва хангоме ки музофи
лайх бошад, билфатх хонанд, чу
нончи дар з а н н у с с а в ъ  ва доиратус- 
с а в ъ .

СУЗА ба маънии тукмаи кабо; 
ва дар «Рашидй» ба маънии порчаи 
мураббаъ, ки дар багали пирохан 
дузанд; ва ба маънии тирези чома

' низ манкул сохта.
СУХТА а - у  ба маънии чомаи сух- 

та, ки бар он аз сангу чакмок оташ 
гиранд; ва номи ганчест аз ганчхои 
Хусрави Парвез; ва ба маънии чо
маи санчида ва мавзун; ва гуянд 
ки дар вилояти Рум марди толи- 
билмро сухта гуянд (аз «Латоиф »),

СУСА кирми гандум (аз «Бур
хон»).

СУСАНЙ//САВСАНЙ J - y  аспи ка- 
буд ва хар шайъе, ки кабуд ва ни- 
лй бошад.

СУРЙ J j y  номи гулест сурхранг; ва 
хар гулу лоларо, ки сурх бошад 
сурй гуянд; чи сур ба маънии сурх 
аст; ва навъе аз пайкон (аз «Ч а
хонгирй» ва «Раш иди»).

САВОНЙ у ! j -  шутурони обкаш; ва 
ин чамъи  сония аст (аз «С урох»).

САВОКЙ y l j -  чамъи  сокия, ки ба 
маънии чуй хурд аст.

СУФАСТОЙ y l i - i j -  кавмест аз ху
камои ботила, ки нафйи хакоик ме-



кунанд ва он се кисманд; инодия 
ва анадня ва лоадрия. Инодия ко- 
нл ба хакоики ашьё нестанд ва ме- 
гуянд, ки олам вахму хаёлист; ва 
анадия мункиранд субути ашьёро 
ва тобеъанд эътикодоти худро ва 
мегуянд: агар эътикод кунем шайъ- 
ро чавхар — чавхар аст ва агар ар- 
аз — араз аст ва агар кадим — к а 
дим аст ва агар ходис — ходис аст; 
лоадрия мункиранд на субутро ва 
на нафйро (аз «Латоиф» ва «Б ур
хон»).

СУЙ J j -  дар форсй ба маънии т а 
раф; ва дар туркй ба маънии об 
(аз луготи туркй ва  «Латоиф»),

СУЗАН И ИСО O j j -  гуянд, ки 
чун Исо алайхиссаломро ба осмон 
мебурданд, дар домани эшон сузан 
буд. Ба хукми илохй ба хамин са 
баб бар фалаки чахорум монданд 
ва болотар набурданд, чаро ки су
зан яке аз асбоби дуньёст (аз «Б ур
хон» ва гайри он).

СУК.Й мансуб ба сук, яъне бо- 
зорй; ва ба маънин дуккондор низ 
омада.

СУЧЙ у»  j- обдор ва майфуруш; су- 
чихона ба маънии майхона; дар з а 
бони туркй су ба маънии об ва ша
роб аст (аз «М усталахот»),

Фасли сини мухмала маъа 
хои хавваз

СУХО Ц- ситора аст борик дар Ба- 
нотуннаъш ва он муттасил аст бо 
ситораи дуввум аз се ситораи Ба- 
нот.

СУХ.РОБ номи писари Рустам,
ки барои мукобалаи Рустам дар 
майдон омада бо Рустам куштй 
кард. Ва хол он ки якдигарро на- 
мешинохтанд. Охираш ба сад харо
бй Рустам уро зер карда, душмани 
худ пиндошта, ханчар зад. Баъд аз 
расидани захм якдигарро бишнох- 
танд, Рустам пушаймон шуд ва 
бисьёр афсус кард, суд надошт. 
Охир Сухроб бимурд.

СУХ.УЛАТ o J j* -  ба маънии осонй; 
ва баъзе мардум, ки сухулият ба 
зиёдати ёи тахтонй гуянд, хатост.

СЕ ЗУЛМАТ *- кин оя  а з  сул-

би падар ва шиками модар ва зах- 
дон (аз «Сироч»).

САХ.МУССАОДАТ ва САХМУЛРАЙБ 
к_л.«Л 4̂-  j  ба коидаи
илми нучум далоили махсуса бо
шад аз мавозеъи кавокнб дар то- 
леъи мавлуд.

СЕ РУХ, £ jj *■- рухи хайвонй ва на- 
боти ва чамодй; ва ин хар серо ма- 
волиди салоса низ гуянд (аз «Бур
хон» ва гайри он).

СУХОД ба маънии бехобй (аз 
шархи «Нисоб» ва «М унтахаб»),

СЕХРИНД номи шахрест дар
Хинд, ки баъзе онро Сирхинд гу 
янд.

СЕ БУЪД Аи тул, арз, умк (аз 
«Кашф»),

САХАР а* бедорй ва бедор будан 
(аз «М унтахаб» ва «С урох»); ва 
биззам (яъне сухр)* маразест, ки 
сохибашро бедорй ва бехобй муф- 
рит бошад.

СЕ НАВЪ tA  маволнди салоса.
СЕ К,АРК,АФ *- се китоб аст

дар мазхаби тарсоён (аз «М унта
хаб» ва «Б урхон»); ва дар «Ш ар
хи Хоконй» навишта, ки назди на- 
соро се навъ шароб аст, чунонки 
дар Куръонй мачид шароб се навъ 
мазкур аст: шароби тахур ва шаро
би занчабил ва шароби салсабил.

СУХАЙЛ J i t -  номи ситораи маъруф; 
ва ба касри сони (яъне Сухил) * 
хатост, чаро ки ин бар вазни сигаи 
тасгир аст (аз «М унтахаб» ва гай- 
ра).

САХЛ J t -  осон ва замини нарму 
хамвор (аз «М унтахаб» ва «С у
рох») .

САХМ г*- дар арабй ба маънии тир, 
ки аз камон рахо кунанд; ва ба 
маънии хисса ва бахра; ва дар 
форсй ба маънии бим ва хавф (аз 
«М унтахаб» ва «М уайид» ва «Л а 
тоиф» ва «Бурхон»),

САХХОМ г1*— ба маънии тирандоз; 
ва ба касри аввал ва тахфифи хо 
(яъне сихом)* ба маънии хиссахо 
ва тирхо; ва ба ин маънй цамъи 
сахм аст, ки ба маънии тир ва хис
са бошад; ва ба замми аввал ва 
тахфиф (яъне сухом)* торикй ва
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тарайюри чехра ва логар шудан; ва 
ба фатх ва тахфиф (яъне сахом)* 
шиддати харорати тобнстон; ва низ 
ишорат бошад ба сахмулгайб, ки 
мунтичи зухурй зоичаи сохиби он 
аст, ки бар он хукм нумоянд; ва 
дпгар са\муссаодат, ки маншаи 
давлат га  икболи сохиби толеъ аст 
(аз «М унтахаб» ва «Ш архи Хоко- 
нй»).

САХ ИМ ба маънии шарик ва
сохибхисса (аз «М унтахаб»),

САХМУЛХАШАМ номи ух-
да, чунончи сарлашкар ва бахшин 
фавч (аз «Сурурй»),

СЕХОХАРОН cjIjaIj» <-* се ситора- 
анд пахлуи хам аз чумлаи хафт си- 
торан Банотуннаъш.

СЕХОН d lj»  ■*- кавмест аз насоро, ки 
се худо мехонанд: худой азза ва 
чалла ва Исо ва Марьям алайхи- 
муссалом (аз «Бурхон»),

САХВ jf -  фаромушй ва фаромуш 
кардан ва рофил шудан (аз «М ун
тахаб »),

СУХИЛА навъе аз хайма.
С ЕГО Х  нармаи севвум аз шуъ-

бан «Хичоз» (аз «М адор»).
СЕ МАРТАБА кин оя  а з  тиф-

лй ва чавонй ва пирй; ва гохе ибо
рат аз адно ва авсат ва аъло.

СЕ БАР ГА ‘S  у  номи гулест.
СЕАСПА киноя  а з  камоли зуд-

раванда (аз «М усталахот»),
СЕ К,ИБЛА киблаи яхуд  ва

киблаи насоро ва киблаи муслим; 
ва дар «Шархи Хоконй» навишта, 
ки хонаи Каъба ва Байтулмукаддас 
ва Байтулмаъмур, ки киблаи кар- 
рубиён аст.

СУХРВАРДЙ мансуб ба Сухр-
вард, ки шахрест дар Ироки Ачам.

СЕДОМАНЙ навъе аз кабоча
бо чокхои дароз; ва дар «Шархи 
Хоконй» навишта: чомаи харир, ки 
се чок дорад, д у  аз пеш, як  аз ка- 
фо; ва ин Кием чомаи махсуси рак- 
косони вилоят бошад.

САХЙ lj*" ба маънии рост умуман, 
ва сарве ки бароят рост бошад ху
сусан (аз «Бурхон» ва «Чахонги
рй»); ва дар «Сироч-ул-лугот» на

вишта, ки сахй (ба фат\) бар ваз
ни сафй, ба маънии рост; ва ин чуз 
дар сифати сарв вокеъ намешавад; 
ва ба муносибати сарв са\икад ва 
сахикомат низ гуянд. Пас танхо 
сахй ба маънии рост наёмада.

СИ М И Е илми тилисм, ки аз он 
интиколи рух дар бадани дигаре 
кунанд ва ба хар шакл, ки хохэнд 
дароянд ва чизхои мавхум дар на
зар оранд, ки дар хакикат вучуди 
онхо набошад (аз «М адор» ва 
«М унтахаб»).

СИНО ц -  номи чадди шайх Буалй; 
ва билфатх ва билкаср (яъне Сайио 
ва Сино)* номи кухест ба Шом, 
онро Тури Сино гуянд (аз «М унта
хаб» ва «М уайид» ва «Каш ф»); ва 
дар «Бурхон» билкаср ва билфатх, 
номи чадди Буалй; ва билфатх, но
ми кухи Тур; ва дар «Сироч» бил
каср номи чадди шайх Буалй.

СИМО Ц -  нишон ва аломате, ки ши- 
нохта шавад бад-он хайр ва шар; 
ва мачозан  ба маънии пешонй мус
таъмал аст, чаро ки аломати хайру 
шар дар пешонй мафхум мешавад 
(аз «Сурурй» ва «М уайид»); ва со
хиби «Бахори Ачам» навишта, ки 
ба маънии нишонхо, ки аз касрати 
сучуд дар пешонй пайдо мешаванд; 
ва мачозан  ба маънии пешонй; ва 
сохиби «М унтахаб» навишта, ки ба 
маънии нишон ва аломат; ва дар 
«М усталахот» навишта, ки симо 
лафзи арабист, ба маънии нишон 
ва аломат: «камо колаллоху таоло 
симохум фй вучухихим мин асарис- 
сучуди», магар форсиён мачозан  ба 
маънии пешонй истеъмол мекунанд; 
ва сийямо (билкаср ва ташдиди ёи 
тахтонии мафтуха) ба маънии хоса 
ва хос; ва касоне, ки ба ин маънй 
ба фатх (яъне саймо ё сайямо)* 
хонанд, хатост.

СИМОБЙ Ш УДАНИ ХАВО  у Ц -
)_,» рушан шудани хаво; ва
дар ин чо хаво ба маънни чавфи 
осмон аст.

С ЕЛ О Б ба маънии сел (аз
«М уайид»); ва сохиби «Бурхон» на
вишта, ки билфатх (яъне сайлоб^ * 
аст, на ба каср; ва хамин сахех аст.

Фасли сини мухмала маъа 
ёи тахтонй
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С ЕРО Б  v ’l j r ' з и д д и  ташна, яъне к а 
се ва чизе ки аз об сер бошад (аз 
«М уайид»),

СИЯХ.ТОБ ранге бошад сиёх
ва бануфсачй, ки оханй сайкалди- 
даро ба оби лимун ва гармии оташ 
ранг кунанд (аз «Сироч»),

СИХИ ЧОРУБ ба маънии
хасе, ки чоруб аз он созанд.

САЙБ v ‘i-> ба маънии бахшиш ва ди-
хиш (аз «Латоиф» ва «М унтахаб»),

СИЁСАТ o -U -  пос доштани мулк ва 
хукм рондан бар раъийят ва кахр 
кардан ва хайбат нумудан ва забт 
сохтани мардум аз фиск ва битар- 
сонидан ва задан (аз «М унтахаб» 
ва «К ан з»),

СИЁХДАСТ бахил.
СИЕК.АТ _равон кардан.
САЙЙИОТ бар'ваЗми^таййибот;

ба маънии маъосй ва гуноххо (аз 
«М унтахаб» ва гайри он).

СИЯХМАСТ ва СИЁХМАСТ
о — j  ба маънии бадмаст ва 
бисьёр мает.

СИЁДАТ оаЦ- бузургй ва сардорй.
СИЁХАТ сайр кардан ва раф

тан бар замин (аз «М унтахаб»),
СИРАТ одат ва тарикат (аз

«М унтахаб»); ва дар «М усталахот» 
навишта, ки форсиён ба маънии ирз 
ва номус оранд.

САЙЕХ С1г" бисьёр сайркунанда (аз 
«М унтахаб»).

СИД ба маънии гурги дарранда; 
ва билфатх ва ёи муш аддади м ак
сур (яъне сайид)* ба маънии пеш- 
во ва мехтари кавм ва сардор; ва 
ба хамин маънй ба тахфифи тахто
нй, бар вазни к,айд низ омада, чаро 
ки тахфифи ёи муш аддада чоиз аст, 
чунонки майит-ро ба тахфиф майт 
хонанд, бар вазни байт; ва касоне 
ки ба ёи муш аддадаи мафтух (яъне 
саййад)* хонанд, хатост.

СИЁХ-СИФЕД о ё -  •I*- киноя  а з  гар- 
бу шарк, ва шабу руз ва Зангу Рум 
ва шарру хайр ва куфру ислом.

СИЯХБАХОР V  ба маънии ба
хори сабза; ва баъзе гуянд, ки дар 
билоди сардсер дар айёми рабеъ 
сабзаи кишт, ки аз зери барф аз

бас сардй ва серобй багоят сабзд 
моил ба кабудй ва сиёхй берун ме
ояд, онро сияхбахор гуянд.

САЙФУР j j V* навъе аз чомаи лати- 
фи абрешумии сиёхранг (аз «Раши
дй» ва «Кашф» ва «Бурхон»),

СИЯХКОР jW'V' фосик ва бадкор.
С ИСАИ БАР _ггЦг“ сабзаест миёни пу- 

дина ва наъноъ, зеро ки чун пуди- 
наро ба курзае дастнишон кунанд, 
сисанбар руяд. Чун сисанбарро ба 
курзаи дигар накл кунанд, наъноъ 
шавад ва буи он багоят тез гардад. 
Чун бар газидаи занбур ва акраб 
бимоланд ором бахшад. Ва ин лафз 
муарраби сияхеунбул аст (аз «Бур
хон» ва «Латоиф» ва «Рисолаи м у
арработ»).81

СИХПАР j i i ; -  бачаи чонвари пар- 
ранда, ки хануз пархояш комил на- 
баромада, хуб пахн нашуда бошад 
ва монанди хор нумудор шаванд 
(аз «Бурхон»).

СЕБИ БАХУР j yu. «г**- навъе аз себ, 
ки пусти онро монанди уд  бахур 
кунанд (аз «М усталахот»),

СИЕХПИР л"/1?- ба маънин гуломи 
пир (аз «М усталахот»),

СИЯР л -  дар арабй одатхо ва хис- 
латхр; ин чамъи  сират аст; ва ил
ми ткворих ва баёни ахволи гузаш- 
тагон; ва ба фатхи аввал ва суку
ни ё (яъне сайр)* ба маънии раф
тан ва рафтор; ва ба форси ба кас
ри аввал ва ёи мачхул (яъне сер)* 
сивои маънии машхур киноя  а з  бе- 
зор ва ранчида; ва ба ёи маъруф 
(яъне сир)* чизест, ки ба хиндй 

лехеан гуянд.
СУЯМБАР .гг*?- лафзи хиндй; китоб

ест, ки сханскрит гуянд; ва номи 
чашни хостгории рочахои салаф; ва 
он чунон бошад, ки чун духтари 
роча ба хадди булуг расад, пада- 
раш тамомии рочахои атрофро та- 
лабида зиёфат мекунад, ба гарданч 
хар яке аз рочахое, ки духтари 
мазкур хамоили гул ё хори марво
рид андозад, шодии духтар ба он 
кас мукаррар шавад.

СИНАИ БОЗ ;Ц fc-- киноя а з  си- 
ёху сифед; ва мурод аз порахои си- 
порй, ки ба хутути сиёху сифед бо
шад; ва ба маънии синаи кушодаг 
ва болида (аз «М усталахот»).
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С И ЕВУ  Ш J- jl—> ва сохиби «Бахори 
Ачам» навишта, ки ба фатхи вов 
(яъне Сиёваш)* аст; ва дар «Сироч- 
ул-лугот» навишта, ки ба касри ав 
вал ва замми вов (яъне Сиёвуш)* 
хар ду сахех; ва Сиёвуш ба вови 
маъруф ( t/ j j1;*") бар вазни ридо- 
пуш низ дуруст аст, номи писари 
Кайковус; ва дар «Шамшери Хонй» 
мастур аст, ки Сиёвуш писари Кай
ковус ба сабаби бухтони модари 
гайри хакикии худ аз падар ранчи- 
да шуда назди Афросиёб, ки мухо- 
лифи Кайковус буд рафт. Афросиёб 
аз омаданаш хуш шуда, духтари 
худро дар никохаш дод. Баъд аз 
чанде ба игвои домоди дигараш аз 
дасти Афросиёб ба нохак кушта 
шуд, тамма каломуху. Ва дар кито
бе ба назар омада, ки Сиёвуш ба
гоят хушманиш ва айёш буд, лихо
зо мачозан  аз лафзи Сиёвуш маъ
нии хуш ва шодмон мурод доранд.

СИЁХ.ГУШ  ва С И ЯХГУШ  j
(TjS’V ' номи даррандае, ки аз саг 
хурд ва аз гурба калон, гулобии 
моил ба сиёхй, хар ду  гуши у  сиё- 
ху нукдор ва сареъулхаракат ва 
багоят чалдрав бошад.

СИ М О БД АРГУШ  v W -' киноя
а з  касе ки овоз нашнавад, яъне кар 
бошад (аз «Бурхон»),

СИ М КУШ  J f p t *  мусриф ва мутлифи 
сим (аз «Шархи Хоконй»),

С ЕБИ  0 3 0 ИШ t r i l j f  v i -  навъе аз 
себ аст, ки дар Исфахон бехтар бо
шад (аз «Шархи Гулкуш тй»),

С И ё ФАШ  номи подшох.
С И ЕВА ХШ  номи писари Кай

ковус (аз «Сироч»).

СИЕТ АЦ- чамъи  савт, ки ба маънии 
тозиёна аст.

С И ЁЪ  £.1“  ба маънии кахгил, ки де- 
ворро бад-он андуда кунанд (аз 
шархи «Нисоб»).

CHMyPF j./**- чонварест машхур; ва 
симурр аз он гуянд, ки хар лавн, 
ки дар пари хар як  мурр мебошад, 
хама дар пархои у мавчуд; ва баъ
зе гуянд, ки ба гайр аз хамин исми 
фарзи вучуд надорад (аз «Кашф»); 
ва сохиби «Бурхон» симург-ро Ан- 
ко навиштааст.

СУЮ Ф шамшерх,о; чамъи  сайф.

САЙЕФ 'jLw шамшерзан; ва ба маъ
нии котил ва чаллод ва хунрез.

С И ЁК  6 4 "  рондан (аз «М унтахаб» 
ва «Каш ф»); ва дар «М уайид» на
вишта, ки ба маънии пойбанди боз 
аст; бидон ки чун дар илми хисоб 
тахрики забон ва рондани калам 
ба суръати тамом аст, лихозо илми 
хисобро сиёк мегуфта! бошанд, ё он 
ки хифзи хисоб ба манзилаи боз 
аст, ки аз дасти хавотири аксар 
парвоз менумояд ва навиштани он 
барои ёддошт ба мушобехи пой- 
банд аст. Аз ин сабаб кавойди на
виштани хисобро сиёк ном карданд.

С И Ъ У Л Х У Л К  (У*-1!* у  марди бадах- 
лок.

СЕРОХАНГ eCUT*- ба маънии ба- 
ландоханг; ва дар ин чо лафзи 
оханг ба маънии овоз аст.

САИФИ ИСФАРАНГ ^  Сайф
номи шоир бошад, бошандаи Исфа- 
ранг; ва Исфаранг (билкаср ва си
ни мухмала ва рои мухмала ва фо 
ва нун ва кофи форсй) шахрест к а 
риби Самарканд.

СЕГ ба маънии олати таносули 
мардон (аз луготи туркй).

СИЕМАК номи писари Каю-
марс (аз «Бурхон»).

СИКАНАК ба маънии охиста;
ва ин лафзи туркист (аз луготи 
туркй навишта ш уд).

СИЁХСОЛ J 1-  «Ц- ба маънии хушк- 
сол.

СУЮЛ J j? "  сайлобхо; ва ин чамъи  
сайл аст.

СИЯХЧОЛ JL> V  чохи беоб, кй муч- 
римонро дар он махбус нумоянд; 
ва лафзи чол дар асл чох буд, 
хо-ро ба лом бадал кардаанд, чу
нончи дар «Чавохир-ул-хуруф».

САЙЕЛ (J4- ракик ва чоришаванда.

СЕРХОСИЛ I ч о е  ки зироат 
дар он бехтар бошад.

СУЮРГОЛ (JUojr- ба маънии мада- 
ди маош; ва ин лафзи туркист_ (аз 
«М адор»); ва дар луготи турки ба 
фатхи аввал ва замми тахтонй ва 
вови маъдула ва сукуни рои м ух
мала ва гайни муъчама (яъне са- 
юргол)* ба маънии инъом.
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С И ЯХ.ГИ ЛЕМ  ба маънии бад-
бахт ва бедавлат (аз «Бурхон» ва 
«Сироч»).

СИЁХ.КАЛАМ  ,ДЬЦ- ба маънии на
въе аз тасвир, ки ба сиёхи кашанд 
ва хеч рангомезй надошта бошад; 
ва он аксар хосаи фаранг аст; ва 
маъшуки малехро низ гуянд (аз 
«М усталахот»).

СИЯХДОМ  flS'V ' бадбахт ва ному- 
род.

СИЯХ, КАРД АН И  ЧАШ М  «г-
ба маънии рушан кардани 

чашм мустаъмал (аз «М устала
хот»),

СИЯХ.ЧАЦШ  f i*  V  тоири шикориро 
гуянд, чаро ки чашми баъзе навъи 
тоири шикорй сиёх мебошад, мисли 
бахрй ва шохин ва чарг ва гайра; 
ва ин лафз гохе дар сифати маъ
шук. вокеъ мешавад, £а~ д у  вачх: 
яке он ки сиёхии чашм мучиби хус- 
ну хубист ва дигар он ки тоири ши- 
кории сиёхчашм бевафо бошад, ба 
хилофи тоири шикории зардчашм, 
ки дар урф онро калончашм гуянд,

СИМ  f t -  обе ки дар каштй дарояд 
ва маллох онро берун мепошад (аз 
«Шархи Кирон-ус-саъдайн»),

САИЛИ АРИ М  fj® J t -  оби бисьёри 
чорй, ки садди рудро шикаста бо
шад; чи арим ба маънии рудхона 
ва садде ки пеши рудхона гирифта 
бошанд; ба хиндй мендх гуянд (аз 
«М унтахаб»); ва зохир аст, ки ин 
кием оби чорй, ки мендхро шикас
та равон шуда бошад багоят тунду 
тез ва пурхайбат бошад; ва сайлу- 
ларим ишорааст ба суи ояти: «фа- 
аъразу фаарсално алайхим сайла- 
ларими ва баддалунохум бичанна- 
тихиму чаннатайни завотию укулин 
хамтин ва аслин ва шайъин мин си- 
дрин калилин».

СИ ЁМ  гЧ- номи кух  наздики Самар
канд (аз «Бурхон»),

СИ ЕХБО Д О М  (ЬЦ *L- чашми маъ
шук (аз «Бурхон»).

САИЛОН номи чазираест, ки
аз кухаш  ёкути бехтар х,осил ме
ш авад; ва оя ба тарафи чануби

Х,инд аст; ва ба фатхи аввал ва со
нй (яъне саялон)* дар арабй чорй 
шудани об ва хун ва гайра (аз 
«Бурхон» ва «Рашидй» ва «Сурох» 
ва «Сироч»),

САЙРОН cJtjr- масдар аст, ба маъ
нии сайр кардан ва рафтор нуму
дан.

САЙХ.УН номи рудест; ва со
хиби «Латоиф» навишта: рудест 
миёни Андичон ва Самарканд; ва 
дар «М адор» навишта, ки нахри 
хиндист; баъзе гуянд, ки оби Синд 
аст ва афгон онро Бобосин ва хин- 
диён Нилоб ва аксарй дарьёи Атак 
гуянд; ва Атак калъаест бар кано- 
ри дарьёи мазкур; ва баъзе гумон 
баранд, ки руди Ганг аст; ва аз 
тахкикоти хони магфур Абдулка- J 
римхон ва дар «Кашф» низ хамин 
ихтилоф аст; ва сохиби «М унтахаб» 
навишта, ки нахрест ба Мовароун- 
нахр ва нахрест ба Х,инд.

СИН ин харф ба чими арабй ба- ^ 
дал шавад, чун р е в о с  ва ревоц ,  ки 
рустанист майхуш; ва ба чими фор- ) 
ей, чун х ур у с  ва хуруч-, ва ба дол, 
чун п о с  ва под ,  ба маънии хифо- . 
зат; ва ба зои муъчама, чун само-  
pyF ва 3dMopyF\ ва ба шини муъ
чама, чун кустй ва куштй, ки пах- 
лавонон кунанд ва фириста ва фи- 
ришта-, ва ба фо, чун чует ва чуфт 
(биззам) ба маънии чомаи танг ва 
часпон; ва ба лом, чун сац  ва лац, 
ба маънин рухсора; ва ба вов, чун 
боте ва боту  (ба бои арабй ва во
ви маъруф) ба маънии турунч; ва 
ба хои хавваз, чун х ур у с  ва хур уц  I 
ва ом ос  ва омо%; ва сини масдар 
ва мозй дар музореъ ва амр дар 
баъзе абвоб ба вов бадал шавад, 
чун чустан  ва ЧУСТ ва м еч у я д  ва 
биц д  ва рустан  ва руст ва м ер уя д  
ва бируй-, ва дар баъзе абвоб ба 
хои хавваз, чун костан  ва кост ва 
м ек о уа д  ва бико%\ ва ба ёи тахто
нй, чун оростан  ва орост  ва меоро-  
я д  ва б и ёр ой  (аз «Чавохир-ул-ху- 
руф»),

С ЕБИ  СИМИН v f  навъе аз
себ.

СИЛЙ БАСТАН ва СИЛ Я КАШ И 
ДАН j  ба 
маънии енлй задан (аз «Мустала-{ 
хот»).
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СИМ БАР САНГ ЗАДАН &--А 
o>Jj  кин оя  а з  чимоъ кардан 
«М усталахот»),

(аз

СИЕХ.ПИСТОНс)11- ' *4- зане ки фар
занди у назияд (аз «Бурхон»),

СИЯХ.ЗАБОН с>ЦЗ V  касе ки дуои 
бадй у  асар кунад.

СИЁ\ ШУДАНИ ЗАБОН (•JbA-ui cl-w 
a k j  аз кор уфтодани забон ба са
баби бад гуфтан.

СИЯХ.БОДОМ АФШОНДАН
расмест дар вилоят, ки бар 

тобути мурда бодомхоро сиёх кар
да меафшонанд.

СИЁХЙ КАРДАН у  4 -  нумудор 
шудан (аз «Чароги хидоят»),

СИХ ШУДАН с -•  рост шудан.

СИМОБ ШУДАН tio i гурезон
шудан ва нопадид шудан ва лар- 
зон шудан.

СИР ДАР ЛАВЗИНА КАРДАН л -
кин оя  аст, дар шо- 

дии касе гам андохтан.

СЕР ОМАДАН j f  малул шудан 
ва танг омадан (аз «Сироч»).

СИМИ СУХТА &-j-  нукраи нарм 
ва холис (аз «Бурхон» ва «Раши
дй »); ва дар чое ба маънии лоч- 
вард ба назар омада.

бадй ва гунохи са-САИЙИЪА
FHpa.

СИБА Чг* туркист, ба маънии мур- 
чах ва он хандаке бошад, ки дар 
панохи он чанг созанд.

СИЁХА ба истилохи мутасадди- 
ённ дафтар мусаввадаи рузномча, 
ки омадании нукуд ё ачноси хар- 
руза ба тарики ичмол билотафрик 
ва тафсил як  чо менигоранд.

.^ИЯХЧАРДА *ъ г  V  ба маънии си- 
ёхранг; чи чарда ба маънии лавн 
ва ранг аст (аз «Бурхон»); ва гохе 
аз сияхдарда мурод бошад шахси 
малехи сабзранг.

КИЁХ *4“ ба маънии гуломи хабашй 
(аз «Сироч»).

СЕБЕ БА ДУ КАРДА ^
киноя  а з  мусови ва баробар.

САЙЕРА »j 4 -  ба маънии кофила ва 
корвон ва ситора, ки ба харакати 
худ мутахаррик бошад ва он хаф- 
танд: Камар, Уторид, Зухра, Шаме, 
Миррих, Муштарй, Зухал.

СИЯХНОМА фосик ва гунах-
гор (аз «Бурхон»),

СИЯХКОСА бахил ва мумсик.

СИЯХХОНА бадбахт ва хона-
вайронкарда; ба маънии зиндон ва 
хаймаи сахронишинони араб (аз 
«М усталахот»),

СИЛЙ зарби дасте, ки бар гар- 
дан зананд ва он чунон бошад, кн 
чахор ангушти дастро рост кунанд 
ва нармаи дастро тегвор бар гар 
дани мучримон зананд (аз «Ч ахоя- 
гири» ва «Рашиди» ва «Б урхон»); 
ва дар «Ч а р о т  хидоят» ёи аввал
ро мачхул гуфта (яъне селй)*; ва 
номи варзишест куштигиронро, ки 
панчаро во карда бар бозу ва рону 
сина ва зону зананд.

СЙ у  дар туркй тарчамаи лафзи у , 
ки замири f o h 6  аст; ва ба маънии 
ро низ ояд; ва барои изофат хам 
оранд.

СИНАИ БОЗЕ с£ЗЦ кин оя  а з  ду- 
рангй, чаро ки синаи боз дуранг 
мебошад, яъне сиёху сифед.

СИКЙ ба маънии шаробе, ки
чандон чуш диханд ва софаш к у 
нанд, ки аз се хиссаи он як хисса 
боки монда бошад; ва ин дар асл 
сеякй буд (аз «Раш идй»); ва дар 
«Бурхон» ба ёи аввал мачхул, бар 
вазни некй.

СИМИ КАРОРЙ j J j *  гг- рупняхои 
хурок.

СИЯХКОРЙ киноя  а з  зулм
в а шухй.

САЙРЙ j j * -  номи деха.

САЙРУССАВОНЙ y l j - J l j r *  ба маъ
нии рафтори шутурони обкаш; ва 
он нихоят суст бошад.

м
5»

си
эс

FHcc-ул-лугот.
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Б О Б И  Ш И Н И  М У Ъ Ч А М А

Фасли шини муъчама маъа алиф

Ш0НАБАХ.0 м урод  а з  кимати
андак, яъне он микдори мол, ки 
дар кимати хариди шона кифоят 
кунад.

ШОДОБ ба маънии сероб ва
пуроб ва тару тоза (аз «Бурхон» 
ва «Сироч»).

ШОХИ MAFPHB кин оя  а з
хилоли аввали мох.

ШОБ(Б) v 1-5, ба маънии марди ча- 
вон (аз «Кашф»).

ШОХИ АРАБ V j* ,Ll хазрати М у
хаммад Мустафо саллаллоху алай
хи ва олихи ва саллама.

ШОМИХОТ oU -U  чохои баланд ва 
баландихо, хусусан баландихои кух.

ШОМАТ vi-Ц  бадфолй; ва ба касри 
мим (яъне шомит)* шодикунанда
бар харобй ва макрухии касе (аз 
«Сурох» ва «М унтахаб»),

ШОТ ^ 1 - гуспанд; ва ин лафзро ак 
сар ба той мудаввара ( s'-1) нави
санд (аз «Латоиф»),

ШОХБАЙТ байте ки аз хама
абьёти газал ё касида бехтар бо
шад.

ШОХИ НАБОТ <̂>Ц̂ он чи ба су
рати шох дар кузахои набот бар 
риштахо баста ш авад; ва номи 
маъшукаи Хочаи Ш амсуддин Хо- 
физи Шерозй рахматуллохи алайхи 
(аз «Бахори А чам»),

ШОХ £14 шохи дарахт ва шохи хай
вон ва пораи чома; ва  навъест аз 
пиёлаи дароз ва сурохй.

ШОХ-ШОХ ба маънии пора-
пора.

ШОМОХ номи галлаи маъруфи
сифедранг, ки ба хиндй сонвон г у 
янд.

Ц10ХРУХ номи подшохзода; ва 
номи марде, ки шотир буд дар шат- 
ранчбози; ва ба маънии шахрухе, 
ки дар шатранч мебошад ва он 
кишт додан аст ба хариф ба тарзе 
ки зарб бар рухи у низ вокеъ ша
вад.

ШОМИХ j-L i ба маънии баланд (аз 
«М унтахаб»).

ШОХИД хозир ва гувох; ва
форсиён ба маънии сохибхусн ис
теъмол кунанд; ва дар байти боби 
дуввуми «Гулистон» ба маънии хуб 
ва хушнумо (аз «Хиёбон»),

ШОДМАНД оЬ»14 ин лафзи галат 
аст, чаро ки лафзи шод сифат аст, 
ба маънии шодшаванда; пас ба 
лафзи манд, ки ба маънии сохиб 
аст ба таркиб дуруст набошад; ба 
чои он созманд сахех аст (аз тах- 
кикоти Хони О рзу); ва муаллиф 
гуяд , ки агар мухаффафи шоди- 
манд гуянд дуруст метавонад шуд.

ШОГИРД дар асл ба маънии
ходим, аст; ва ба маънии тилмиз 
мацозан  шухрат гирифта (аз «Хиё
бон»); муаллиф гуяд  зохиран лаф
зи шогирд дар асл шохгирд буда, 
зеро ки ходимон гирдогирди шох 
ва махдум истода шуда мутарас- 
сиди судури фармон ва хидмат ме- 
бошанд. Ба хамин чихат хидматго- 
ронро ба арабй хавошй гуянд.

ШОРИД J j l -  ба маънии раванда (аз 
«М унтахаб»); ва мацозан  ба маъ
нии парешон мустаъмал.

Ш ОЗ(З) i l i  чудошуда ва танхомон-. 
да ва мунфарид; ва ба истилохи 
сарфиён лафзе ки хилофи киёс бу
вад, ба маънии мутобики кавонин 
ва кавоиди куллия набошад (аз 
«М унтахаб» ва «Сурох» ва гайра).

ШОДХОР j l j i J l i  ба маънии осуда 
ва хушхол ва форигбол.

ШОХДОР jlo iU  дайюс ва худбин.
ШОТИР j -Ы- диловар ва чолок; ва 

ба маънии пайк ва шатранчбоз ва 
шух ва бебок ва он ки ба ранч 
оварда бошад ахли худро ба бад- 
хуй (аз «Латоиф» ва «Сурох» ва 
«М унтахаб»); ва мавлоно Юсуф иб
ни Монеъ дар «Шархи Нисоб» на
вишта, ки шотир ба маънии дузд 
ва гирехбур ва шатранчбоз ва чо
лок; ва ин хама маонй ба муноси- 
бати он аст, ки шотир маъхуз аз 
шатр аст, ки ба маънии дур кар
дан бошад. Пас шотир ба маънии 
касе ки хилате кунад, ки дур аз 
зехну акли мардум бувад, тамма
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каломуху. Ва фиркае аз сипохиёни 
чолок, ки ба либоси хоси худ пеши 
сувории салотин ва умаро даванд.

ШОИР у>14 донанда ва дарёбанда ва 
шеъргуянда.

ШОПУР номи подшохе; ва низ
номи пахлавоне (аз «Каш ф »); ва 
дар «Сурурй» ва «Бурхон» навиш
та, ки номи мусаввире, ки миёнчй 
буд миёни Хусрав ва Ширин.

ШОНАСАР ба маънии худхуд
(аз «Сироч»).

ШОР jLi шахр ва мадина; ва имо- 
рати баланд; ва рехтани об; ва са- 
моъ ва раке; ва гаш, ки дар тило 
ва нукра бошад; ва чомаи борику 
рангин, ки ба хиндй сарй гуянд; ва 
номи тоири сиёх, ки ба хиндй онро 
майна гуянд; ва рохи куш одаву фа
рох; ва подшохи Рурчистон (аз 
«Бурхон» ва «Чахонгирй» ва «Си
роч»).

ШОРМОР j L.j 14 навъе аз мори бу
зург (аз «Шархи Хоконй»),

ШОХБАДЕВОР £14 ба маънии
гарданкаш ва магрур (аз «М уста
лахот») .

ШОДБАХР jV. хушхол ва некна- 
сиб (аз «Бурхон» ва «Сироч»).

ШОШТАР _r4Li бар вазни бохтар; ба
забони санскрит номи илми акоид 
ва фикхи Хунуд аст.

ШОХИ ОБНУС s s - F  кин оя  а з  
мичмари обнус (аз «Ш архи Хоко
нй»).

ШОШ 14 м уарраби  Чоч, ки онро 
алхол Тошганд гуянд (аз «Рисолаи 
муарработ»); ва дар форсй ба маъ
нии пешоб (аз «Бурхон»),

ШОБОШ 1/Ц4 мухаффафи шодбош; 
ва ба маънии ниёз ва пешкаш низ 
омада (аз «Кашф» ва «Рашидй» ва 
«Сироч» ва «Бахори Ачам» ва 
«М усталахот»).

ШОХИС марди чашмбозмонда
ва хайрон (аз «М унтахаб»),

ШОЕЪ t :Li ба маънии ошкоро ва 
фош, яъне машхур (аз «М унтахаб»),

ШОЪ £.14 ба маънии ошкор ва фош 
(аз «Латоиф»).

ШОРЕЪ £.->14 рохи рост ва рохи бу
зург ва сохиби шаръ ва олими

омил, ки таълими дин ба мардум 
кунад (аз «Кашф» ва «М унтахаб» 
ва «Латоиф»),

ШОХБУДОР tjAi »Li номи шахсе ки 
хидмати шамъу чароги шох Аббос 
дошт.

LUOPAF £j14 ба маънии дастор; ва 
ин лафзи туркист (аз «Шархи Хо- 
кони»), .

ШОРИФ tijl-i шутури мода, ки пир 
бошад (аз шархи «Нисоб» ва «М ун
тахаб »).

ШОХИК i> 14 ба маънии баланд ва 
бинои баланд; ва ба истилохи атиб
бо чинсест аз ачноси набз, ки дар 
харакат майл ба баландй дошта 
бошад, яъне ачзои он дар иртифоъ 
махсус гардад ; ва сабаби он шид
дати хочат ба тазвич (аз «М унта
хаб» ва кутуби тиббия).

ШОРИК рушан ва тобон; ва ба 
маънии офтоб (аз «М унтахаб»),

Ш ОК(К) <314 ба маънии душвор ва 
кори душвор (аз «М унтахаб»),

ШОДИМАРГ & j* lS->14 мавте ки ба 
сабаби шодии бисьёр, ки якборагй 
дар табиат дарояд, пайдо мегар- 
дад ; ва номи чое низ аст.

ШОЛАНГ «£У14 он чи ба ивази чизи 
фавтшуда чизи дигар аз касе биги- 
ранд; ба хиндй онро гхй гуянд (аз 
«М адор»); ва дар «Бурхон» чунин 
навишта, ки шахсеро дар ивази ди
гар ба чихати талабе, ки аз дигаре 
дорад, бигиранд; ба хиндй онро ул 
гуянд (ба вови мачхул); ва ба маъ
нии барчастани пиёда ва шотирон; 
ва навъе аз гилем, ки зери фарш 
дузанд.

ШОЛАХАНГ ^ 1 4  ба маънии м ак
ру хила ва гарав, яъне рахн ва зул
му ситам ва саркаш (аз «Чахонги
рй» ва «М уайид» ва Faflpa).

Ш ОК(К) <=Ч4 марди босилохи тамом, 
яъне силахдор ва сипохй; маъхуз 
аз шакка, ки ба маънии силох аст; 
ва ба маънии шаккунанда ва гу- 
монбаранда (аз «Сурох» ва гайра).

ШОРАК номи тоири сиёхранг,
ки ба хиндй майна гуянд (аз «Б ур
хон») .

ШОХИД ЛАЪАМРУКА J ^  ки -
н о я  а з  сарвари коинот саллаллоху



алайхи ва олихи ва саллама (аз 
«Раш идй»),

ШОХУЛ//ШОХИЛ J iU  номи галла 
(аз «Бурхон»), ки онро ба хинди 
архар гуянд.

ШОГИЛ монеъ ва боздоранда
(аз «М унтахаб»),

ШОЛ Jl-5, навъе аз чодир ба аксоми 
алвон, ки дар Кашмир аз муи дун
ба бофанд; чун ду  шолро чамъ к у 
нанд, душола гуянд.

ШОХИ НАХЛ lN  #Li ба маънии 
подшохи занбурони шахд; ва дар 
занбурони шахд як  занбури калон 
бошад ва хар чо, ки у  равад, хама 
дар паси у раванд; ва низ лакаби 
амирулмуъминин Алй каррамаллоху 
вачхаху, чи он хазратро яъсубул-  
муъминин лакаб аст; ва яъсуб под
шохи занбурони шахдро гуянд.

ШОХИ ГУЛ J ?  маъруф аст; ва 
кин о я  а з  маъш ук (аз «М устала
хот») .

ШОКУЛ чизест аз биринч ва
охан ва санг, ки ба ресмон овехта, 
меъморон качиву ростии девор маъ
лум кунанд (аз «М усталахот»).,

IHOXHCnAPFAM “Li ба м аъ 
нии райхон, ки онро нозбу гуянд.

Ш ОХКОМ fU »Li лафзест, ки шат- 
ранчбозон ба вакти мот хурдани 
хариф гуянд; зохиран ком дар асл 
ба фатхи мим (яъне кома)* аст, 
сигаи мозй; яъне шох бозистода аз 
харакат ва рафтори худ, ай мот 
шуд.

ШОМ (I- ба маънии таоми шом (аз 
«М усталахот»); ва номи мулкест, 
чаро ки он мулк ба чониби машо- 
маи Каъба, яъне ба чониби ясори 
Каъба вокеъ аст; чи араб Каъбаро 
шахсе карор додаанд, ки ру ба 
машрик аст.

ШОГИРДИ ФАСТАКИМ а̂—..Лд 
киноя  а з  сарвари коинот саллалло
ху, алайхи ва олихи ва саллама (аз 
«Раш идй»), ба лихози фахвои ояти: 
«фастакиму камо умирта», яъне пас 
устувор бош, чунонки амр карда- 
шУдаи ту.

ШОЁН в)Ь1& лоик ва сазовор (аз 
«Бурхон»),

ШОЙИДАН лоик будан.

ШОНИДАН ва ШОНДАН j
июЛЛ. ба маънии шона кардан; ва 
мухаффафи нашондан (аз «Чахон
гирй»).

ШОИГОН e>lbU ба маънии фарох; 
ва ба маънии лоик ва сазовор ва 
хар чизи бехтару хубро низ гуянд, 
ки лоики шох бошад; чи дар асл 
шох,гон буд, хоро ба хамзаи мулай- 
йина бадал карданд; ва номи ганче 
аз ганчхои Хусрави Парвез; ва ба 
маънии бегор, яъне кори бемузд, 
чаро ки ин хам тааллук  ба шох ва 
хоким дорад; ва навъе аз кофияи 
маъюб, чунонки сигахои исми фо- 
илро, ки ги р ь ён  ва хандон  бошад, 
бо лафзи замон  ва ф угон  кофия к у 
нанд, ё он ки ёву нуни нисбатро бо 
ёву нун, ки аз зоти калима бошад, 
кофия оранд, монанди симин  ва 
о уа н и н р в^ ю  цабин  ва камин, ё али
фу нуни чамъро ба алифу нуни ас- 
лй кофия нумоянд, чунонки дустон  
ва ёр он р о  бо замон  ва камон  ко
фия созанд; ва хамчунин сифот ва 
уоди сот  ва коинот-, ва инчунин ко
фия ф акат як  чо овардан дуруст 
бошад (аз «Бурхон» ва «Сироч»).

ШОДИН ба маънии бачаи оху 
(аз шархи «Нисоб»),

ШОДУРВОН бисот ва фарш
ва парда ва шомиёна ва соябон (аз 
«Бахори Ачам» ва «Бурхон» ва 
«Чахонгирй»); ва дар «М уайид» ба 
фатхи дол (яъне шодарвон)*; ва 
дар «Рашидй» забти харакат на- 
Карда; ва дар «Сироч-ул-лугот» 
низ ба замми дол (яъне шодур- 
вон)* аст.

ШОРИСТОН ба маънии шах-
ристон ва шахр (аз «Б урхон»); ва 
дар «М адор» ба маънии шахристон 
ва касабаи бузург, ки атрофаш бог- 
хои бисьёр бошад, тамма каломуху; 
ва метавонад, ки ба маънии чое ки 
гузаргохи об бошад ё гузаргохи 
мардум, чи дар «Чахонгири» ва 
«Бурхон» шор ба маънии рохи фа
рох ва рехтани об мастур аст. Баъд 
аз тахрири маком аз таълифоти 
баъзе сикот ба субут пайваста, ки 
шористон чодае, ки ба шахр пай
васта бошад.

ШОРИДАН d ‘4->Li об рехтан (аз 
«Бурхон» ва «Чахонгирй»),

ШОХИН тоирест шикорй ва
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чуби рости тарозу, ки ба хар ду 
чониби он хар д у  палла овезанд 
(аз «Бурхон» ва «Раш идй»); ва ба 
ин маънии сонй туркист ва ба чои 
хо хамза низ омада (яъне шойин)* 
ва баъзе ба маънии забонаи тарозу 
низ навиштаанд ва он чизе бошад, 
ки ба вакти бардоштани тарозу 
дар даст гиранд.

ШОВАРОН номи шахрест (аз
«Бурхон» ва «Сироч»).

ШОХНИШИН навъе аз имо
рат.

ШОМИ FAPHBOH f l i  номи
шахрест, сивои маънии маъруф.

ШОБАРОН номи шахр, ки он
ро Шоварон низ гуянд (аз «М у
айид»).

ШОДМОН муродифи шод; ва
лафзи мон зоид аст, чунонки алифу 
нун дар шодон; ва зохиран аз ин 
олам аст мусалмон, ки ба андак 
тагйир ва тахриф ва тахфиф ин су
рат гирифта (аз «Хиёбон»),

ШОН//ШАЪН дар форсй хонаи 
занбурон, ки дар он асал бошад; 
ва навъе аз порчаи сифед; ва дар 
арабй ба маънии шавкат ва азамат; 
ва ба маънии кор ва хол; ва ба 
маънии хак, чунончи: ин оят дар  
ш аъни  уст, ай дар хаки уст (аз 
«Бурхон» ва «Латоиф» ва «Сурох» 
ва «М унтахаб» ва «Рашидй» ва «С у
рурй») .

ШОХИ ТУРКОН c>lSy -Li Афросиёб.
ШОНАБИН киноя  а з  фолгир;

ва ин фоли махсус ба шонаи буз 
мебошад (аз «Бахори А чам »); ва 
муаллифро масмуъ аст, ки дар ви- 
лоят бар шонаи буз накше менавн- 
санд ва ба хисоби он пай ба мак- 
суд баранд.

ШОНА ДАР ОБ ГУЗОШТАН ^
v_jT кин оя  а з  мухайёи ороиш 

будан (аз «М усталахот»),
ШОВ jLi ба маънии холис; чунонки 

зари шов ба маънии зари холис 
(казофй «Сироч-ул-лугот»),

ШОМЛУ тоифае аз кизилбош;
ва кизилбош фиркаест аз мугулони 
Эрон; ва дар яке аз луготи туркй 
навишта, ки шомлу ба маънии шо- 
мй, чаро ки лафзи лу (ба замми

лом ва вови маъруф) дар туркй ба
рои нисбат ояд.

ШОХИ ОХУ кин оя  а з  камон
(аз «Бурхон» ва «Раш идй»),

ШОТУ /Li дар туркй нардбон бошад 
(аз «М усталахот»),

ШОРИКА •'jj'-- ба маънии чизи ру
шан ва рушании офтоб.

ШОККА ба маънии душвор (аз 
«М унтахаб»),

ШОХАНШОХ подшохони под
шох; ва ин мухаффафи  шохоншох, 
аст (аз «Бурхон»),

ШОТИРЗОДА кин оя  а з  хид-
матгори чусту чолок.

ШОНА номи силох (аз «Фархан- 
ги Сикандарнома»); ва чизест маъ
руф, ки ба он муй рост кунанд; ва 
китфи мардум; ва ба маънии рочхи 
чулоха; ва ба маънии кучи чулоха 
низ омада.62

ШОИСТА *—I1-1 бар вазни охиста, ба
маънии лоик ва бехтар (аз «Б ур
хон»),

ШОИБА Ч11-1 ба маънии омезиши чи
зи бад дар чизи бехтар ва олудагй 
(аз «Сурох» ва «М адор»),

ШОХШОНА вдсме аз хила ва
тахдиди гадоён, ки шохи гуспандро 
ба як  даст ва шонаи гуспандро ба 
дасти дигар гирифта он хар дуро 
ба унвоне бо хам мемоланд, ки са- 
дои гариб аз он бармеояд, то мар
дум аз он мутанаффир шуда зуд  
чизе ба у медиханд (аз «Бурхон» 
ва «Сироч-ул-лугот»); ва низ дар 
«Сироч-ул-лугот» навишта, ки дар 
Хиндустон ба маънии овардани ву- 
чух ва ш укук дар амре мустаъмал 
аст.

ШОРА дастори мунаккаш , ки
дар хиндй чира гуянд; ва навъе аз 
чомаи борик ва рангин (аз «Б ур
хон») .

ШОДГУНА зани мутриба (аз
«Фарханги Сикандарнома»),

ШОХЧИНЙ навъе аз хино
(аз «Бурхон»),

ШОКИ (jfLi шикоят ва гилакунанда.

ШОТЙ канораи дарьё ва руд
(аз шархи «Нисоб» ва «М унтахаб»).
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ШОХИНИ ДУЗДЙ//ШОХ,ИНДУЗДЙ
iP j J кам санчидан ба чоло-
кии даст.

ШОФЕЪЙ номи имоми мазха-
би мансуб ба Шофеъ, ки чаддаш 
буд (аз «М узил» ва «Л убб-ул-ал
боб») .

ШОХЧАБАНДЙ пайванд
кардани дарахт; ва бухтон ва тух- 
матсозй; ва ба маънии луъбатбози 
(аз «Рашидй» ва «Бурхон» ва «Си- 
роч-ул-лугот» ва «М усталахот»),

ШОНАОВЕЗЙ ^  навъе аз
таъзиб, ки одамеро шона ба расан 
баста меовезанд (аз «Чароги хидо
ят »).

ШОНАГАРДОНЙ y l V t i l i  иборат аз 
пушт гардонидан, ай ругардони ва 
эъроз кардан (аз «М усталахот» ва 
«Чароги хидоят»),

ШО\Й y L i  зареет маскуки Эрон, ки 
панчох динор аст (аз «М устала
хот»),

ШОДХОРЙ шароб хурдан
бе музохимати гайр (аз «М устала
хот») .

Ц10МЙ y Li ба маънии вакти шом.
ШОНЙ y L i  ба маънии душман (аз 

«С урох»),

Фасли шини муъчама маъа 
бои м уваххада

ШАБОБ номи пардае аз муси
кй; ва дар арабй ба маънии чаво- 
нй ва чавонон; ба ин маънй цамъи  
шобб бошад; ва ба касри аввал 
(яъне шибоб)* ба маънии нишоти 
асп; ва ба замми аввал ва ташдиди 
сонй (яъне шуббоб)* чавонон; ба 
ин маънй хам цамъи  шобб аст (аз 
«М унтахаб» ва «С урох»),

Ш АБ(Б) v"1 давое мисли намак, ки 
ба хиндй пхаткарй гуян д; ва ба 
маънии чавонй ва чавон шудан ва 
оташ афрухтан; ва ба маънии чанг 
ва. баландии хар чиз (аз «М унта
хаб» ва «С урох»); ва дар «Кашф» 
ба маънии пхаткарй ба касри аввал 
(яъне шибб)* аст.

ШАБИТ номи тара, ки ба хиндй 
сувя гуянд (аз «Бахр-ул-чавохир»),

ШАБАКОТ ’ чолнхои иморат ва 
домхои сайёд.

ШАБИ БАРОТ >̂1 у. V*-1 шаби понз- 
дахуми мохи шаъбон, ки дар ок 
шаб малоика ба хукми илохй хи- 
соби умр ва таксими ризк меку- 
нанд.

ШАБАХ, шахе ва чисм ва кол- 
буд; цамъи  он ашбох. (аз «Комус» 
ва «М унтахаб»); ва сохиби «М ун
тахаб» ва «М адор» билфатх (яънэ 
шабх,)* низ навишта.

ШАБ НИМА КАРД Яъне
дархам гурехт (аз «М усталахот»).63,

ШАБГАРД V v - i  асас ва кутвол.
ШАББУР j j r 1 ба маънии нафире ва 

нойе, ки аз руйин созанд; ва иа 
м уарраби  шаппур аст (аз «Бурхон» 
ва «Рисолаи муарработ»),

ШИБР у г-1 ба маънии вачаб, ки онро 
бидист низ гуянд; ва он масофатест 
аз сари нохуни хинсир то сари но- 
хуни нарангушт; ба хиндй онро бо- 
лишт номанд; ва номи Шимр ибни 
Зилчавшан, ки котили имом Хусайн 
разияллоху анху будааст (аз «М ун
тахаб» ва «Бурхон» ва «М адор» ва 
«Кашф» ва «М уайид» ва «Л ато
иф») ; ва сохиби «М унтахаб» на
вишта, ки билфатх ва ташдиди бои 
арабии мафтух (яъне Ш аббар)* но
ми хазрати имом Хусайн разиялло
ху  анху; ва ба ин маънй ба тах
фифи бо (яъне Ш абар)*низ омада.

ШАББИР j n *  номи имом Хусайн ра
зияллоху анху (аз «М унтахаб»); ва 
дар «Латоиф» ва «Бурхон» ба бои 
форсй (яъне Шаппир)* навишта ва 
гуфта, ки ба лугати сурьёнй мусар- 
гари хуб аст.

ШАББИР ва ШАББАР ва МУШАБ-
БИР у f a  j  л 1 J я г *  хар се номи 
фарзандони Хорун алайхиссалом, 
ки хазрати расули худо саллаллоху 
алайхи ва олихи ва саллама бад-он 
номхо Хасану Хусайн ва  Мухсинро 
мехонданд (аз «М унтахаб»); ва дар 
«Бурхон» ва «Латоиф» ба бои фор
сист (яъне Шаппир ва Шаппар ва 
Мушаппир)*.

ШАБГИР j ба длаънии шаб; ва 
ба маънии сахаргох ва охири шаб 
ва сафар кардан ва рохй шудан 
дар шаб пеш аз сахар ва баъд аз 
нимшаб; ва номи мурре, ки дар
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охири шаб овози хазин кунад (аз 
«Бурхон» ва «М усталахот» ва «Р а 
шидй» ва «Бахори А чам»); ва ба 
маънии марде ки ба охири шаб ба 
ибодат бархезад.

ШАБЕР -'Цг1 ба маънии давоест 
талх, ки ба хиндй элва гуянд (аз 
«Чахонгирй» ва «Бурхон» ва «М у
айид»); ва дар «Бахр-ул-чавохир» 
давой мураккаби мусхил, ки дар 
охири шаб хуранд.

ШАБИ КАДР j j i  i_*i дар таъйини 
ин ихтилоф аст; магар назди аксаре 
шаби бисту хафтуми рамазон аст. 
Ибодати ин шаб баробари йбодати 
хазор мох бошад.

ШАБЗИНДАДОР jU MJj ба маъ
нии касе ки тамоми шаб дар ибо
дат бедор монад.

ШАБАФРУЗ j j j i l  ба маънии зар- 
бафт, ки заминаш аз нукра бошад 
{аз «М усталахот»),

ШАБОРУЗ j j j l - i  ба маънии шабу 
руз, чаро ки алиф ба маънии вови 
отифа аст; ва шабонруз (ба зиёда
ти нун) мухаффафи  шабонаруз аст; 
Урфй гуяд , мисраъ:

Шабонаруз занад шотири сипехр
шаланг...

ШАБДЕЗ >_o~i номи аспи Хусрави 
Парвез; гуянд ки ранги он асп си
ёх буд; ва шабдез ба маънии шаб- 
ранг аст, чи дез (ба ёи мачхул ва 
зои муъчама) рангро гуянд; ва на
виштаанд, ки Шабдез аз хамаи ас- 
пони чахон чахор вачаб баландтар 
буд; онро аз Рум оварда буданд 
(аз «Б урхон»); ва дар «Рашидй» 
ва «Сироч-ул-лугот» ва «Сурурй»' 
мастур аст, ки Шабдез номи аспи 
Ширин; мураккаб аз лафзи шаб ва 
лафзи дез, ки калимаи нисбат аст. 
Ва ин дар асл дес буд. Сини мух- 
маларо ба зои муъчама бадал кар 
данд. Ва дар «Латоиф» номи лахне 
аз мусикй.

ШАБ АНДАР РУЗ v ' i  навъе
аз чомаи абрешумй, ки сиёху сифед 
бошад (аз «Кашф» ва «Чахор шар
бат» ва «М усталахот»),

ШАБПУШ J -л, ^  чомаи хоб; ва ба 
маънии кулох низ омада.

ШУБОТ номи мохи румист, ки 
ба хиндй такрибан пхагун бошад 
(аз «Бурхон» ва шурухи «Нисоб»);

ва дар «Сихох» ба сини мухмала 
(яъне субот)* гуфта.

ШИБЪ серй аз таом ва гайра; 
ва ин нанизи  чуъ аст (аз «С урох»),

LIIABMAPOF v "  гавхаре бошад 
киматй, ки ба шаб монанди чарог 
рушанй дихад; ва гуянд говмонанд 
чонваре Дар дарьё мебошад. Ба 
хангоми шаб ба чихати чаридан аз 
об берун меояд ва ин гавхарро аз 
дахан бароварда бар замин мени- 
хад ва ба рушании он мечарад ва 
боз ба дахон гирифта ба дарьё ме- 
равад. Ва мардум ба камин нишас
та он гавхарро мерубоянд (аз 
«Бурхон»),

ШАББОК ба маънии сурохку- 
нанда.

ШАБИ ЧАК ^  ба маънии шаби 
барот, ки дар он чарогон ва оташ- 
бозй кунанд (аз «Бахори Ачам» ва 
«Сироч»).

ШАБОХАНГ касдкунанда ба
вакти шаб; ва номи ситораи рушан, 
ки дар баъзе айём ба вакти шом 
тобон шавад ва дар баъзе айём аз 
субх тулуъ  кунад; ва ба маънии 
булбул (аз «Бурхон» ва «Сироч-ул- 
л уго т»); ва баъзе навишта: Шабо- 
ханг ситорае, ки вакти шом аввал 
аз хама ситорагон нумоён шавад 
ва он муайян нест ва онро ситораи 
Шабкуш низ гуянд. Чунонки дар 
«Шархи Сикандарнома» аз Наввоб 
Амонихон ва Алишерй, магар Сай- 
фуллохи Ахмадободй ва М ухам- 
мадшох хар ду  шорехони «Сикан
дарнома» шабоханг-ро ба маънин 
шабонгох навишта; ва баъзе ахли 
лугат ба маънии ситораи Шеъро 
гуфтаанд ва он ситораи рушан аст, 
ки баъди Чавзо барояд.

ШАБРАНГ jt1 номи аспи Сиёвуш 
(аз «Сироч-ул-лугот»),

ШАБКУК гадое бошад, ки
шабхо бар дарахт омада суол к у 
над (аз «Бурхон»).64

ШИБК д ук  ва бодрешаи дук ; ва 
ба фатхатайн (яъне ш абак)* доми 
сайёд (аз «Латоиф »),

ШИБЛ бачаи шери дарранда (аз 
«М унтахаб»).

ШАБАМ |»*4 сармо ва сард шудан; 
ва ба фатхи шин ва касри бои му-
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ваххада (яъне шабим)* ба маънии 
чизи сард (аз «М унтахаб» ва шар
хи «Нисоб»),

ШАБНАМ рутубатест, ки аз х а 
во бар дарахтон мутарашшех ша
вад; ва номи чомаи сифеду борик 
ва латиф.

ШУБОН е̂ Ц-1 ба маънии чупон ва к а 
се ки нигахбонии мавошй дар сах
ро кунад (аз «Бурхон» ва «М уай
ид» ва «Каш ф »); ва дар «Сироч-ул- 
лугот» навишта, ки шабон (ба фат
хи аввал) ва кила ба зам, лекин ба 
фатх аквост, зеро ки шабхо низ хи- 
фозати гуспандон мекунад. Алифу 
нун дар ин лафз барои нисбат аст. 
Ва хам дар «Бурхон» навишта, ки 
ин лафз ба фатх (яъне шабон)11 
низ дуруст аст; ва дар «Рашидй» 
факат ба фатх аст; ва ба замм^ 
аввал ва ташдиди бои м уваххада 
(яъне шуббон)* ба маънии чавонон; 
дар ин сурат лафзи арабист, цамъи  
шабоб, ки ба маънии чавон аст (аз 
«М унтахаб»).

ШУБОНИ ВОДИИ АЙМАН
сг"! кин оя  а з  Мусо алайхис
салом, ки дах сол шубонии хазрати 
Шуъайб алайхиссалом карда. Охир 
Шуъайб ба духтари худаш  номзад 
кард (аз «Бурхон» ва гайри он).

ШАБГИР ЗАДАН охири
шаб куч кардан (аз «Чароги хидо
ят » ) .

ШАБНИШИН шабхо дар
мачлис нишастан; ва ба маънии ни- 
шинандаи шабхо (аз «М устала
хот») .

ШАБХУН ба вакти шаб пин
хон бар душман тохтан; ва ба в ак 
ти шаб катл кардан фавчи душ- 
манро; ва дар «Сикандарнома» х а 
ма чо ба маънии мутлак чанг ва 
каттол омада (аз «Бурхон» ва шу- 
р ух ); бидон ки таркиби ин лафз ба 
изофати маклубист. Ва дар сурати 
калб касраи изофат ба хеч яке аз 
музоф ва музофилайх набошад; ва 
дар баъзе махал ин лафз ба суку
ни.. бои м уваххада мувофики киёс 
меояд; ва дар баъзе махал ин лафз 
ба хилофи киёс, ба зарурати назм, 
ба зиёдати ишбоъи касраи бои м у
ваххада (яъне шабихун)* вокеъ 
мешавад, чунончи ба ин тавр дар 
ашъори сикот бисьёр мавчуд аст.

ШАБИСТОН хонае ки шабхо
дар он бошанд (аз «Сироч»).

ШАБЪОН сА'г1 ба маънии пуршикам.
ШАБРАВ дузде, ки шабхо ба

рои дузди рафтан кори у  бошад; 
ва ба маънии ахлуллох, ки ба шаб 
бедор бошанд.

ШАБА V 1 донахои обгина, ки ба 
хиндй пут гуянд (аз «М адор» ва 
«М уайид» ва «Кашф» ва «Хиёбон»); 
ва дар «Бурхон» ва «Сироч» ва 
«Чахонгири» навишта, ки номи сан- 
гест сиёху баррок, кн сабук ва 
нарм бошад монанди кахрубо; ва 
дар арабй ба хои мазхари малфуз 
(яъне шабах)* ба маънии биринч, 
ки он аз таркиби мне ва част хо
сил шавад, ба хиндй онро питал 
гуянд; ва ба касри аввал ва сукуни 
м уваххада ва хои малфуз ва ба 
касри аввал ва фатхи муваххада 
(яъне шиб\ ва шибах)* ба хар ду  
сурат ба маънии мислу монанд ва 
назир (аз «Бахр-ул-чавохир» ва 
«Кашф»),

Ш АБАКА «С*-1 дом и сайёд (аз «М ун
тахаб» ва «М уайид»),

ШАББОНА тоирест хушовоз; ва 
ба фатхи аввал ва ташдиди мувах
хада ва харфи чахорум низ бои 
муваххада (яъне шаббоба)* ба 
маънии оташафрузанда («Шархи 
Сикандарнома» аз Хони Орзу ва 
Сайфуллох ва гайрухумо).

ШАБИНА * 4 ^  чизе ки бар он ша- 
б(и) гузаш та бошад ва аз гузашта- 
ни шаб дар маза ё ранги он тагйир 
шуда бошад; ба хиндй онро баси 
гуянд.

ШАБЕХ Чг1 бар вазни фасех; ба 
маънии назир ва мушобех ва мо
нанд; ва дар истилох тасвире, ки 
мутобики шаклу сурати шахеи м у
айян кашида бошанд.

ШИБЛЙ у 'г 1 номи яке аз авлиёи 
комил.

Фасли шини муъчама маъа 
бои форсй

ШУПУШ кирми хурд, ки дар чо
маи мардум пайдо шавад (аз «Бур
хон» ва «М адор» ва «Бахори 
А чам»); ва низ дар «Бурхон» на-
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вишта, к »  ба касратайн ва ба фат
хи аввал ва замми сонй (яъне ши- 
пиш ва шапуш)* хам омада.

ШАПЛАК, ,>ЦА ба маънии тапонча 
(аз луготи туркй).

ШИ ПЛИ ДАН ба маънии аф-
шурдан (аз «Чахонгирй» ва «Р а 
шидй») ; ва дар «Бурхон» бнлфатх 
(яъне шаплидан)*.

Фасли шини муъчама маъа 
той фавконй

ШИТО мавсими сармо ва зимис- 
тон.

ШАТТО ба маънии парогандахо; 
ва ин цамъи  шатит аст, ки ба маънии 
пароганда_ бошад; ва дар истеъмол 
аз лафзи шатто ба маънии касрат 
ва бисьёрии чизе мурод мегардад, 
чаро ки парогандагии аъдодро кас
рат ва бисьёрй лозим аст (аз «М ун
тахаб» ва гайра).

ШАТТОНА БАЙНАХ.УМО
ба маънии бисьёр фарк аст миёни 
хар ду.

ШУТУР хайвони маъруф (аз
«Бурхон» ва «М адор» ва «Бахори 
А чам»); ва ба фатхи аввал ва су
куни сонй (яъне шатр)* дар форсй 
ба маънии канора ва гуш а (аз 
«Б урхон»); ва номи калъае ба 
Эрон; ва дар арабй шатр (билфатх) 
буридан; ва ба фатхатайн (яъне 
ш атар)* бурида шудан ва баргаш'- 
тагии палак аз болову пойин ва 
шигофтани палаки чашми зерин; ва 
навъест аз тасарруфи аруз дар бах
ри хазач, ки бад-он тасарруф ма- 
фойлунро мафоилун созанд (аз 
«М унтахаб»).

ШУТУРРАЛТ номи дов (аз
«Шархи Гулкуш тй»),

U iyT yP M yP F  t j A навъест аз 
M y p F ,  ки дар баъзе аз аъзо мушо
бех ба шутур бошад; гуянд ки он 
оташ хам мехурад.

ШАТАЛ он чи ки дар киморбозй
хариф бурда; баъд аз гарав бурдан 
андаке аз зари хосилаи худ хозн- 
рони мачлиси киморро бидихад (аз 
«Бурхон» ва «М адор» ва «М уста
лахот») ; ва ин туркист.

ШАТМ (И душном (аз «М унтахаб» 
ва «Латоиф»),

ШУТУЛУМ ба маънии зулму та- 
аддй (аз «Бурхон»),

ШИТУРРУ номи созест, ки му-
трибон навозанд; лафзи туркист (аз 
луготи туркй).

ШУТУРГУРБА У/ х а р  чизи му- 
холиф ва, номуносиб ва номушобех- 
ро гуянд (аз «Бурхон»),

ШУТУРХ.УЧРА хар он д у
шайъ, ки бо хам номуносиб ва му- 
холиф бошанд; ва дар «Чароги хи
доят» ба маънии каломи бенисбат.

ШУТУРДИЛЙ баддилй ва но-
мардй, ки зидди баходурист (аз 
«Рашидй» ва «Бурхон»),

Фасли шини муъчама маъа 
чими арабй

ШАЧОАТ кувватест мутавас-
сит миёни чубн ва тахаввур  (аз 
«М узил-ул-аглот» ва «М унтахаб» 
ва «С урох»),

ШУЧОЪ//ШАЧОЪ//ШИЧОЪ ба
маънии далер ва баходур; ва навъе 
аз мори бузург (аз «М унтахаб» ва 
«Сурох»),

ШАЦАРАИ КАЛИМ ^  дарах-
те, ки Мусо алайхиссалом дар во- 
дии Амман ба хаволии кухи Тур 
тачаллии анвори хак  таоло бар он 
дарахт мушохада нумуда буд; ва 
инро шачари Тур ва нахли Тур низ 
гуянд.

ШАЧН боздоштани хочати касе
ро аз кор; ва ба маънии рохи во- 
дии бисьёрдарахт; ва андух ва ан- 
духгин шудан ва гам ва хочат ва 
шохи дархамш уда ба шохи дигар 
ва шуъба ва шох аз хар чиз (аз 
«М унтахаб» ва «Латоиф »); магар 
дар «Латоиф» ба фатхатайн (яъне 
шачан)* аст, ба маънии андух ва 
хочат; ва дар «Сироч-ул-лугот» ба 
фатхатайн (яъне шачан)* ба м аъ 
нии сармой сахт.

ШИЧЪОН чамъи  шучоъ.
ШАЧАРА * j* i ба маънии дарахт; ва 

ба маънии насабнома; ва он чи м а
шоихон асомии пирони худ ба тар
тиб навишта ба мурид медиханд.
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Фасли шини муъчама маъа 
х.ои мух,мала

ш а х ,и \  ба маънии бахил ва ха- 
рис (аз «Сурох» ва «М унтахаб»).

ШАХ,ЕХ//ШАХ,ИХ, бахил (аз
«М унтахаб» ва «Сурох» ва «Л ато 
иф») .

ШАХ.МИ ХАНЗАЛ J& -  марзи 
самараи ханзал; ва он давоест тал- 
хи мусхили балрам.

ШАХ.М пих, ки ба урф онро чар- 
бй гуянд (аз «М унтахаб»),

ША\Н пур кардан ва рондан ва 
дур кардан (аз «М унтахаб» ва 
«Латоиф»),

ШАХ.УН о у ^  кавй ва бузург (аз 
«Латоиф»),

Ш ИХ.Н А//Ш ЕХ.Н А ***& марде ки уро 
подшох барои забти корхо ва сиё- 
сати мардум дар шахр насб кунад; 
ба урф онро кутвол ва хоким гу 
янд; ва ин лафз ба фатх (яъне шах,- 
на)* галат аст (аз «Комус» ва «С у
рох» ва «М унтахаб» ва «Музил-ул- 
аглот» ва «Бахори А чам»); ва со
хиби «Хиёбон» гуяд , ки шихна дар 
«Мадор-ул-афозил» ба фатхатайн 
(яъне ш ахана)* гурухе нигахбоно- 
ни шахр; ва порсиён ба сукуни хо 
(яъне шахна)* истеъмол нумоянд.

ШАХ.МА андаке пих ва чарбй
ва нармаи гушт ва буногуш (аз 
«М унтахаб»).

Фасли шини муъчама маъа 
хои муъчама

ШАХ с -  кух  ва замини домани кух 
ва замини сахт ва хар чиз, ки мух
кам ва сахт бошад мисли камон ва 
гайра; ва мухаффафи шох хох д а 
рахт, хох шохи гов ва гайра (аз 
«Бурхон» ва «Рашидй» ва «Бахори 
А чам»); магар шах ба маънии сахт 
туркист.

ШИХОР jU i  чизест аз кисми намак, 
ки ба хиндй саччй гуянд; ва бил
фатх ва ташдиди чим (яъне шач- 
чор)'* аз «Кашф» ва «М адор»; ва 
дар «Бурхон» ба фатхи аввал (яъне 
шахор)* бар вазни чахор.

ШАХС колбуди мардум ва чуз
он ва бадани инсон ва гайра (аз

«М унтахаб»); ва Юсуф ибни Мо- 
неъ дар «Шархи Нисоб» навишта, 
ки шахе маъхуз аз шухус аст, ки 
ба маънии падид омадани чизест.

ШАХУЛ ва ШАХИЛ ва ШАХЛ J у ^
j  j  ба маънии сафир ва 

бонгу фарьёд ва наъра"; ва ба но- 
хун кандан ва ба минкор газидани 
чонвар гуштро (аз «Латоиф»).

ШАХКАМОН oUffcA тирандозе ки 
камони у бисьёр сахт бошад; ва 
кашидани камони сахт далел бар 
кудрат ва куввати бисьёр аст.

ШАХОЛИДАН халонидан ва
харошидан (аз «Бурхон»).

ШАХУЛ ИДАН о ^ у ^  пажмурдан ва 
фарьёд кардан (аз «Бурхон»),

ШАХИДАН ба маънии ларзи
дан (аз «Бурхон»),

ШАХУДАН реш кардан ба но-
хун (аз «Л атоиф »); ва дар «Сироч» 
ба маънии харошидан.

ШАХУДА »>у^ ба нохун харошида.

Фасли шини муъчама маъа 
доли мухмала

ШУД a i  ба маънии рафт ва гузаш т; 
ва билфатх ва ташдиди дол (яъне 
ш адд)* дар арабй ба маънии усту
вор кардан; ва ба истилохи муси- 
киён нармаро баланду паст кардан 
то вакте ки мувофики муддао рост 
ояд (аз «Бурхон» ва «М унтахаб»); 
ва баъзе навишта, ки ба маънии 
дароз кашидани овоз; ва дар «Ч а
хонгирй» ба маънии рост ва баланд 
кардани нагма; ва Мавлоно Юсуфи 
Кавсач дар «Шархи Ахлоки Носи- 
рй» навишта, ки шадд истихрочч 
нагмаи вохиди барита аст; ва дар 
«Чароги хидоят» мастур аст, ки ба 
истилохи форсиён дароз кашидани 
овоз ва хуруф аст, лихозо шадд 
кардани замзама ба маънии дароз 
кашидани замзама аст.

ШАДДУ МАДД a - jo i лафзи ара
бист; форсиён ба маънии шаъну 
шавкат ва такаллуф истеъмол ну
моянд (аз «Чароги хидоят»),

ШУДЕР jb o i заминеро гуянд, ки ба
рои зироат ба кулбаронй шигофта 
зеру забар карда бошанд (аз «М у
айид» ва «Латоиф» ва «Кашф» ва
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«Бурхон»); ва дар «Рашидй» бил
каср (яъне шидёр)*.

ШАДДИ МУХОЛИФ Iл— ба
маънии овози баланд, ки ба шадду 
мадди тамом барои аз но даровар- 
дани хариф баркашанд.

ШАДАК, (3^  фарох шудани кунчи 
дахан; ва билкаср (яъне шидк.)* 
кунчи дахан (аз «Латоиф» ва «С у
рох» ва «М унтахаб»).

ШАДДИ ПАХЛАВОЙ dlj-V, Ai овози 
баланд аст, ки куштигир дар авва- 
ли куштй гирифтан бармекашад 
(аз «М усталахот»),

ШАДА •Ai ба маънии алам ва ни- 
шон.

ШАДИДА ‘AAi ба истилохи илми ки- 
роат харфест, ки савташ аз махра- 
чи у баста ш авад; агар уро сокин 
хонй овоз бакувват барояд; ва он 
хама хашт харф аст: хамза ва 
чим ва доли мухмала ва коф ва 
коф ва той мухмала ва бои м увах
хада ва той фавконй (аз «Фусули 
Акбарй» ва дигар кутуб ).

ШАДДИ ИРОКЙуЛуоД номи маком- 
ест; ва хам савте, ки пахлавонони 
Ирок ва лутиён ба овози баландй 
дарднок дар олами мастй барка
шанд; ва алфози он бештар «яла- 
лам-ялалло» бошад (аз «Шархи 
Г улкуш тй»).

Фасли шини муъчама маъа 
рои мухмала

ШИРО(Ъ) харидан ва фурух-
тан; ва ин аз луготи аздод аст (аз 
«Сурох» ва «М унтахаб»),

ШАРО iSj -  беша ва сахрои пурда- 
рахт; ва нуктахои сурхи пурхориш, 
ки бар чилди бадан падид оянд, ба 
хинди питтй гуянд (билкаср; аз 
«Сурох» ва шурухи «Нисоб» ва 
«Х удуд-ул-амроз»),

ШУРАФО цамъи  шариф.

ШУРАКО If jZ  цамъи  шарик.

ШИРБ v j 4 насиб ва бахра аз об; ва 
биззам (яъне шурб)* нушидан; ва 
билфатх (яъне шарб)* дар форсй 
ба маънии катони тунук ва борик 
(аз «М унтахаб» ва «Раш идй»),

ШАРОБ хар шайъи ракик, ки
нушида ш авад; магар аксар мус
таъмал ба маънии май ва хамр 
аст; ва ба истилохи атиббо ба м аъ 
нии шарбати даво, чунонки шароби 
бунафша ба маънии шарбати бу- 
нафша.

ШУРБАТ ^ ‘. j i  микдори як  бор хур
данй ва юшомиданй аз об ва гайри 
он; ва ба ин маънй ба фатх (яъне 
шарбат)* низ омада; ва ба фатх, 
як  бор ошомидан (аз «М ун тахаб»); 
ва низ шурбат ба истилохи атиббо 
микдори давой хушк ё тар, ки дар 
як  бор хурда шавад.

ШИРРАТ ба маънии бадй ва
бад шудан (аз шархи «Нисоб»),

ШАРИЪАТ чуй бузург ва чои
ба об даромадан ва канораи обе, 
ки халоик аз он чо об хуранд; ва 
рохи пандокардаи худо барои бан- 
дагон дар дини М ухаммадй ба ибо- 
дот ва муомалот (аз шархи «Ни
соб» ва «М унтахаб» ва «С урох»).

ШАРН Ej -  равон шудани об аз сан- 
гистон ва рудест ба Яман ва дурур 
гуфтан ва бар якдигар чидан ва 
устувор бастани харита; ва ба фат
хатайн (яъне шарач)* кахкашон ва 
фарохии водй ва шигофи камон ва 
банди хайма ва як  хоя аз хояи ди
гар бузургтар шудан (аз «М унта
хаб»).

ШАРХ Lj -  кушодан ва баён кардан 
ва ошкоро кардан (аз «М унтахаб»),

«ШАРХИ ТАЧ.РИД» Ajx! £ji. шарх-
ест аз алломаи К,ушчй бар «Тач
рид», ки матн аст дар илми акоиди 
шиъа аз Хоча Насируддини Туей.

ШУРБУЛЯХУД V j -  маънии
лугавй шароб хурданй яхуд  аст; 
чун он кавм  аз хавфи мусулмонон 
шароб бар сабили ихтифо хуранд, 
ба маънии пинхон шароб хурдан 
мустаъмал (аз «М усталахот» ва 
«Чароги хидоят» ва «М адор»),

ШАРОБИ ПУШТДОР j b o i ,
шаробе ки адвияи мукаввия андох- 
та кашанд.

ШАРОБИ ТАХУР Jrt^ v '-r1 шароби 
пок, ки дар бихишт насиби бихиш- 
тиён хохад шуд.

ШУРБАТИ ДИНОР j lu i  CsJjZ шур- 
бати давоест зардранги мусхили
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дофеъи кабз; ва динор ба забони 
юнонй тухми кушусро гуянд, чу
нонки дар «М унтахаб-ул-лугот» аст. 
Чун тухми мазкур дохили ин шур- 
бат аст, лихозо шурбати динор но
манд.

ШАРАР j y  як пораи оташ (аз «С у
рох» ва «М уайид»),

ШАРОР jl j-i порахои оташ, ки би- 
чаханд (аз «М унтахаб» ва «С у
рох»); магар дар истеъмоли форси
ён ба маънии оташпораи вохид.

ШУРУР j j y  бадихо ва шароратхо.
ШАРОБИ ШЕРОЗ J l j f i  v b -1 навъе 

аз шароби ангурии сурхранг, ки 
бехтар аз аксоми шаробхои Эрон 
бошад.

ШУРТ Ь у  боди мувофик ва нишони 
ва аломат; ва боди мувофикро 
шурт аз хамин чихат гуянд, ки ало
мати равон шудани чихоз ва дур 
шудани туфон аст (аз «М адор» ва 
«Рашидй» ва «Латоиф» ва «Си
роч») ; 'Ва дар «М унтахаб» ва «С у
рох» навишта, ки шарт (билфатх) 
лозим гардонидан ва лозим ш уда
ни чизе дар байъ ва монанди он 
ва таълик кардан кореро ба коре 
ва ништар задан ва ахду паймон; 
ва ба фатхатайн (яъне шарат)* 
нишон; ва Мир Нуруллох дао 
«Шархи Гулистон» навишта, ки 
шарт (билфатх) боди мувофик; ва 
ба зам (яъне шурт) ништар зад а 
ни хаччом.

ШИРОЪ бодбони киштй (аз
шархи «Нисоб» ва «Сурох»).

«ШАРХИ МАТОЛЕЪ» сЛЬ с у  ки-
тобест дар илми мантик аз Мулло 
Кутбуддин.

ШАРРУФ ^>jy ба маънии занбар; ва 
он тахтае бошад, ки бар хар ду  са 
ри он дастае аз чуб таъбия кунанд 
ва бар он гилу хок кашанд; ва дар 
«Шарафнома» ба маънии манкал 
(казо фир-— «Раш идй»).

ШАРИФ O uji  хар шайъи бузургкадр 
ва марди бузургкадр ва начиб ва 
асил; ва ба маънии хокими М аккаи 
муаззама, ки сайид бошад (аз «Хи
ёбон»). ^

«ШАРХИ МАВОК.ИФ» Су  шар- 
хест аз Мир Сайидшариф бар «М а-

вокиф», ки матн аст дар илми ако- 
ид ва калом аз Козй Азуд.

ШАРОСИФ сархои устухон-
хои пахлу, ки суи шикам бошанд; 
ва устухонхои нарм, ки дар пахлу 
бошанд; ва ин чамъи  шурсуф аст, 
ки биззам бошад (аз «М унтахаб»),

ШАРАФ ^  ба маънии бузурги (аз 
«М адор» ва «М уайид» ва «М унта
хаб »); ва шарафи офтоб дар дара
чаи нуздахуми бурчи Хамал аст 
дар манзили Бутайн; ва шарафи 
мох дар дарачаи севвум и бурчи 
Савр дар манзили Сурайё ва Уто- 
ридро дар Сунбула ва Зухраро дар 
Хут ва Миррихро дар Чадй ва 
Муштариро дар Саратон ва Зухал- 
ро дар Мизон (аз «Шархи Кирон- 
ус-саъдайн» ва гайра).

ШАРК д у  ба маънии офтоб ва то
бон ва рушан шудан ва чои баро- 
мадани офтоб (аз «М унтахаб»),

ШУРУК o jу  баромадани офтоб ва 
шигофтани гуши гуспанд ва чуз он 
(аз «М унтахаб»); ва мачозан  ба 
маънии зухур ва рушанй.

ШАРАК ^ у  чушише бувад аз гала- 
баи хун; ва ба маънии халкахои 
дом; ва ба маънии рохи васеъ ва 
бузург (аз «Бурхон» ва «Латоиф»),

ШИРОК ^ у  даволи наълайн, ки 
бар арзи он бошад (аз «М унта
хаб »); ва дар «М адор» ба фатх 
(яъне шарок)*.

ШАРАНГ & у  харбузаи сахрой, ки 
хушрангу хушшакл бошад, лекин 
багоят талхмаза бувад; ба арабй 
онро ханзал гуянд ва ба хиндй 
пхарпхандва ва индраян номанд 
(аз «Кашф» ва «Рашидй» ва «Си
роч» ва «Бурхон»).

ШЕРВОН с>Ьу номи шахри Хоконй.
ШАРВИН c j'jу  бар вазни Парвин; 

номи калъаи Шервон аст (аз «Ч а
хонгирй»).

ШАРОБ АНДОХТАН V 1у  ба
маънии шароб сохтан.

ШАРАТАИН &^>у тасиияи шурт, 
яъне аломат ва ду  ситора аст дар 
аввали Хамал ва он манзили авва- 
лин аст аз манозили Камар (аз 
«М унтахаб»); ва дар «Шархи Ки- 
рон-ус-саъдайн» навишта, ки шара- 
тайн ду ситора, ки ба чои хар ду
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шохи бурчи Хамал вокеъ шудаанд 
ва он таснияи шурт аст, ки (ба 
замми аввал) ба маънии аввали 
хар чиз бошад.

«ШАРХИ КАШШОФ» ХОНДАН Су
o l t s  кин оя  а з  зиёдагуи кар

дан ва харзагуй нумудан (аз «Ча- 
рори хидоят» ва «М усталахот» ва 
«Бахори А чам»),

ШИРЕН о к у  хар pare чаханда ва 
дар он рух ба нисбати хун зиёда 
мебошад (аз «М унтахаб»).

ШАРОЙИН рагхои чаханда;
ин цамъи  ширён аст (аз «М унта
хаб»),

ШАРХА-ШАРХА ба маънии
порча-порча (аз «М унтахаб» ва 
«Латоиф»),

ШАРИЧ.А камоне ки аз най со
занд.

ШАРМА ба маънии шарманда ва 
хачил.

ШАРТИЯ киноя  а з  казияи шар- 
тия, чунончи: «ин конатушшамсу 
толеъатан фаннахору мавчудун».

ШАРОБИ ГУЗАШТА v '- r1 ша
роби бемазаи аз кайфият уфтода 
(аз «М усталахот»),

ШАРАХ ‘у  ролиб шудани хирс (аз 
«М унтахаб» ва «М адор» ва «Кашф» 
ва «Сурох» ва «М уайид» ва «С у
рурй» ва «Латоиф »); ва сохиби 
«Латоиф» аз халли лурот накл кар
да, ки ширх (ба касри аввал) ни- 
шот ва тезй ва чавонй ва хирс; ва 
дар «М унтахаб» ва «Сурох» ба фат
хи аввал ва касри сонй (яъне ша- 
рих,)* ба маънии харис.

ШУРТА •‘■Кг1 боди мувофики мурод 
ва нишонй ва аломат (аз «М адор» 
ва «Латоиф» ва «Рашидй» ва «Си
роч») .

ШУРФА дар арабй ба маънии 
кунгураи иморат; ва билфатх (яъне 
шарфа)* дар форсй хар овозро гу 
янд, хусусан овози по (аз «Бурхон» 
ва «Сурурй» ва «М унтахаб» ва 
«Латоиф»),

ШАРМАНДА исми фоил аз
шармидан; ва дар истеъмоли мута- 
аххирин ба маънии мамнун ояд. 
Агарчи шарм исми чомид аст, м а
гар форсиён гохе аз исми чомид

хам иштикок нумоянд, чунонки аз 
дер деранда (диранда); ва баъзе 
аз мухаккикин, ки бар иштикоки 
чомид коил нестанд, навиштаанд, 
ки шарманда (ба фагхи мим аст) 
дар асл шармманд буда, ба коидаи 
маъруф мими аввалро хазф кар 
данд, чунонки дар ниман  ва сифе- 
д е в  буда, ва хои мухтафй дар охир 
барои таШбех оварданд, чунонки 
дар лафзи да н д он а  ва за б она ,  ба 
маънии мушобехи дандон ва мушо- 
бехи забон; пас шарманда (ба фат
хи мим) ба маънии шахсе ки м у
шобех ба сохиби шарм бошад.

ШИРЪА рудаи камон ва чиллаи 
камон (аз шархи «Нисоб»),

ШАРЗА « j y  хашмнок ва мухиб ва 
сахмнок; ва ин лафз аксар дар си
фати шеру паланг вокеъ шавад (аз 
«Рашидй» ва «М уайид» ва «Кашф» 
ва «Бурхон» ва «Сироч» ва «Бахо
ри Ачам»),

ШИРЗИМА чамъе андак аз
мардум ва порае аз мева ва гайра 
(аз «М унтахаб»),

ШАРОРА оташпораи вохид, ки
бичахад- (аз «Сурох» ва «М унта
хаб»),

ШАРАРА » j j -  як  пораи оташ, ки би
чахад (аз «С урох»); ва ин лафз 

ба хамин харакоти мазкура ба маъ
нии чамъи  шарир низ омада, чу
нонки хабаса чамъи  хабис аст (ва 
ин мустафод аст аз «Фусули Акба- 
р й »).

ШАРБАТИ номи чомаи абре-
шумии борику латиф ва нозук; ва 
номи навъе аз ширинй (аз «Сироч> 
ва «Раш идй»); ва дар «Чарори хи
доят» шарбати навъе аз зардолу ва 
тухмест сиёхранг кариб ба шакл ва 
хосияти тухми райхон; ва навъе аз 
ранг аст.

ШАРОБЗАДАГЙ v ' j 4 камоли
бехуш шудан аз нашъаи шароб.

Фасли шини муъчама маъа 
сини мухмала

ШАСТ o - i  номи адади маъруф, ки 
онро шаст ( ба соди мухмала 
нависанд ба чихати дафъи илтибос 
аз маонии дигар ва онхо ин аст: 
ништари хаччом ва тори соз ва
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халкаи зулф; ва ба маънии зуннор; 
ва сигаи мозй, мухаффафи нишаст; 
ва ба маънии гирифти суфори тир 
ва куллобе, ки бад-он мохй шикор 
кунанд ва он охане бошад саркач; 
ва мизроби соз; ва халкаи каманд; 
ва нарангушт (аз «М адор» ва «Р а 
шидй» ва «Бахори Ачам» ва «Ча- 
рори хидоят» ва «Латоиф» ва «Б ур
хон» ва «Чахонгирй»); ва гуянд, ки 
гирифти суфори тирро аз он шаст 
гуянд, ки ба вакти гирифтани тир 
дар камон ангуштон ба шакле му- 
тамассил мешаванд, ки дар икдн 
аномил барои адади шаст бошад.

ШАСТМИР s y  о - i  тирандози комил- 
хунар.

ШАСТГИР 1  тирандоз.
ШАСТАК олати чармин, ки маъ- 

бунон барои дафъи хикка ба кор 
баранд; ва ба маънии к... ва казиб 
низ омада.

ШУСТАРЙ навъе аз дебои на-
фисн мансуб ба шахри Шустар.

Фасли шини муъчама маъа 
шини муъчама

ШАШ ЧИХ,АТ *Ц*44 ба маънии ат- 
рофи олам, ки машрик ва магриб 
ва чануб ва шимол ва тахту фавк, 
бошад.

ШАШ ПАР я — навъе аз гурзи оха
нй, ки сари он шаш пахлу дорад.

ШАШДАР киноя  а з  чое, ки ра-
хой аз он душвор бошад; ва мацозан  
ба маънии очиз ва хайрон ва мута- 
хайир низ мустаъмал; ва шашдар 
дар хакикат шаш хона аст, ки дар 
бозии нард мебошад. Чун хар яке 
аз каъбатайн то шаш накш медо- 
рад, лихозо ду тахта бошанд, ки 
бар хар яке аз он дувоздах дари 
манкуш мебошанд, ба ин тавр ки 
бар ямину ясори хар тахта шаш- 
шаш дар мешаванд ва дар миёни 
дархои ямину ясор андаке фосила 
мебошад. Пас хар гох ки мухра 
дар миёни даре, ки дар мунтахои 
тахта аст, банд гардад аз шаш хо
наи чониби худ ба хеч хона раф
тан натавонад. Рахоии он бидуни 
рахой додани харифи дигар мухол 
аст. Ва гохе аз лафзи шашдар ки
н о я  бошад аз шаш чихоти олам.

ШАШДОНГИ ИЕР Л *  киноя
а з  комилъиёр; ва ба маънии но- 
кисъиёр хам омада.

ШАШ РУЗ j j j  J - i  айёми офарини- 
ши олам, камо колаллоху таоло: 
«аллохуллазй халакассамовоти ва- 
ларза фй ситтати айёмин».

ШУШ номи узвест даруни сина, 
ки ба хиндй пхепра гуянд.

ШАШ ДОН Г м ур о д  а з  тамоми
чизест, чаро ки шашдонг-ро як  ди- 
нор мешавад (аз Кухистонй «Ш ар
хи Мухтасари фикх»).

ШАШ АРКОН J - i  ситтаи зару- 
риро гуянд, яъне шаш чиз, ки то 
вакте ки инсон зинда аст бе инхо 
набошад: аввал хаво, ки мухити 
абдон аст; дуввум  акл ва шурб; 
севвум харакат ва сукуни бадания; 
чахорум харакат ва сукуни нафсо- 
ния, мисли газаб ва фарах ва хавф 
ва хузн ва хачолат; панчум навм 
ва яказа , яъне навм ва бедорй; ша
шум истифрог ва эхтибос, истифрог 
масалан хуручи бавл ва гоит ва 
чимоъ ва фасд ва хаммом; ва эх
тибос адами хуручи чизхои мазку- 
ра аст аз бадан.

ШУШПИСТОН ба маънин
нармпистон ва уфтодапистон.

ШАШ ХОТУН J - -  шаш сито
раи сайёра сивои офтоб.

ШАШУМ ЗАМИН ся-0 кин оя  а з  
вилояти Рум (аз «М уайид»).65

ШАШЗАРБА Уу > J - i  ба истилохи 
нарродон шаш бозиро гуянд, ки 
паёпай аз хариф бибарад; ва баъ
зе гуянд, ки дови шаш зада бозиро 
аз хариф бибарад.

ШАШРУЗА t j j j t i .  иборат аз олам, ки 
аз арш то фарш дар шаш руз сох
та шудааст.

ШАШДАРА • jo i i  махалли халок; ва 
киноя  а з  ачз ва тахайюр ва ибхом 
аст ба шаш чихати мазкура.

ШАШСАРЙ iJ j -  J --  ба маънии зари 
холис ва тамомъиёрро гуянд, ки 
дар Хуросон буте буд аз тилои хо
лис, ки шаш cap дошт. Ахли ислом 
онро шикаста. Чун зари он нихоят 
холис буд, лихозо зари комилъиёр- 
ро шашсарй таъбир мекунанд (аз 
«Бурхон» ва дигар кутуб ).
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Фасли шини муъчама маъа 
той мухмала

ШАТХ.ИЙЕТ о1**АЛ ба истилохи су
фия чизхои мухолифи зохири шаръ 
гуфтан ва калимоти хилофи шариъ- 
ат бар забон овардан (аз «М унта
хаб »); ва дар «Кашф» навишта ка- 
лнмоте, ки ба вакти мастй ва завк  
беихтиёр аз баъзе восилин содир 
мешавад, чунонки гуфтани Мансур 
«аналхак» ва гуфтани Чунайд «лай- 
са фй чуббатй сиваллохи» ва гуф
тани Боязид «субхонй мо аъзама 
шаънй». Машоихон ин калимоти хи
лофи шаръро на рад кардаанд, на 
кабул (манкул аз «М аъдан-ул-ма- 
онй»),

ШИТРАНЧ аз «Комус» ва «М у
айид» ва «М адор» ва «М унтахаб» 
ва «Бахори Ачам»; ва дигар ахли 
лугат низ билкаср (яъне шитранч)* 
навиштаанд ва ба фатх (яъне шат
ранч)* зайф гуфтаанд, чаро ки му- 
арраб аст ва вазни фаълал (бил
фатх) дар каломи араб наёмада; 
сохиби «Бахори Ачам» навишта, кн 
ин м уарраби  сатранг аст, ки лафзи 
форсист, ба ма,ънии бехе, ки ба су
рати одамй бошад ва лихозо онро 
мардумгиё низ гуянд. Чун аксари 
мухрахои ин бозй ба номи инсон 
аст, ба мацоэ  ин бозиро низ сат
ранг гуфтаанд; ва низ сохиби «Б а
хори Ачам» навишта, ки баъзе му
хаккикин чунин гуфта, ки м уарра
би  читранг аст, ки лафзи хиндист, 
муарраб аз чатур, ки ба маънии 
адади чахор аст ва анг, ки ба маъ
нии узв аст ва ба мачоз  ба маъ
нии рукн истеъмол ёфта. Лихозо 
читранг фавчеро гуянд, ки чахор 
рукн дорад, сивои шоху фарзин, ки 
филу асп ва руху пиёда аст. Ва 
баъзе м уарраби  шудранч, ки муро- 
дифи рафт ранч бошад ва баъзе 
м уарраби  садранг гуфтаанд ва ранг 
ба маънии хила; ва номи возехи 
шитранч хаким Лачлоч аст (ба хар 
ду  чим) тамма каломуху; ва баъзе 
мухаккикин навиштаанд, ки возехи 
шитранч Сахсаха ибни Вохир ибни 
Файласуф аст; ва сохиби «Рашидй» 
дар чое навишта, ки шитранч ба 
маънии аксоми галла, ки ба хам 
омезанд. Пас аз ин мустафод ме
шавад, ки шитранч муарраби он 
бошад ва ба муносибати омезиши 
аксоми мухрахо бозии маъруфро

низ шитранч мегуфта бошанд; ва 
Хони Орзу дар «Сироч-ул-лугот» 
навишта, ки агарчи лафзи шитранч- 
ро сохиби «Комус» билкаср навиш
та, лекин билфатх (яъне шатранч)* 
хам сахех аст.

ШАТР А 1 ба маънии нисфи хар 
шайъ; ва ба маънии чониб ва т а 
раф ва чихат ва нима ва порае аз 
чизе (аз «М унтахаб» ва «С урох»).

ШАТ(Т) i-i руд ва канораи дарьё ва 
чуй (аз шархи «Нисоб» ва «Сурох» 
ва «Латоиф »),

ШАТАТ U i  аз андоза даргузаштан 
ва чавр кардан (аз «М унтахаб»).

ШАТАЛ м уарраби  шатал ( J ^ ) ;  
чун чамоате кимор бозанд ва касе 
ки дар миёни эшон холй нишаста 
бошад, пас киморбозоне, ки аз ха- 
рифи худ ' накд ситонанд, чизе ба 
он мард, ки холй нишаста аст ме- 
диханд (аз «Кашф»).

ШАТАН расани дароз (аз «М ун
тахаб» ва шархи «Нисоб» ва «С у
рох») .

ШАТТИ МУФЛИЧОН ^  номи
чашма.

ШАТРЙ eSA1 ба маънии як нима; ва 
мустаъмал ба маънии баъзе ва ан- 
даке.

ШАТТОХЙ бехаёй ва шухй (аз
«М унтахаб» ва гайри он).

ШИТРАНЧЙ шитранчбоз; ва
навъе аз фарш.

Фасли шини муъчама маъа
зои муъчама '

ШАЗОЕ Ь1£л ба маънии дандонхои 
хар чиз ва пора ва решахои хар 
чиз; ин чамъи  шазия аст (аз «М ун
тахаб »); ва дар луготи тиб навиш
та, ки шазоё ба маънии решахои 
хароммагз.

Фасли шини муъчама маъа 
айни мухмала

ШАЪБ v * 4 ба маънии шигоф ва гор; 
ва билкаср (яъне шеъб)* рохе, ки 
дар кух  бошад; ва ба замми шин 
ва фатхи айн (яъне ш уъаб)* чамъи  
шуъба аст (аз «М унтахаб» ва 
«Кашф» ва «Бахр-ул-чавохир»).
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ШИЪОБ v l,A роххо, ки дар кух  бо
шанд ва шигофхо ва дарзхо; ва ин 
цамъи  шеъб аст (аз «Шархи Мако- 
мотн Харири» ва «М унтахаб»),

ШУЪАЙБ номи пайгамбарест
(аз «М унтахаб»),

ШАЪР муи одами ва/райра; ва 
навъе аз чомаи борики абрешумй; 
баъзе навишта, ки он еиёхранг ме
бошад; ва билкаср (яъне шеър)* 
ба маънин дарёфтан ва донистан; 
ва дар истилох сухани мавзун ва 
мукаффй, ки коили касди мавзунии 
он карда бошад. Ва назди баъзе 
мухаккикин кофия дар шеър будан 
шарт нест (аз «М уайид» ва гайра); 
ва Мавлоно Юсуф дар «Шархи Ни
соб» навишта, ки шеър ба маънии 
маърифати чизхои борик аст ва хо- 
ло ба назм махсус шуда. Ва аввал 
касе ки дар арабй шеър гуфта 
Яъриб ибни Кахтон аст. Шеърй ав- 
валаш ин аст:

Анносу мин абин ва умми,
Халифу наслин валифу илми.

тамма каломуху; ва баъзе аз му- 
хаккнкон навишта, ки аввал касе 
ки дар форсй шеър гуфта Бахроми 
Гур аст ва шеърй аввал ин аст:

Манам он пили дамону манам он
шери яла,

Номи Бахром марову падарам
Бучабала.

Ва баъзе навишта, ки мисраъи сонй 
чунин аст ва аз маъшукаи уст дар 
чавоби у, мисраъ:

Номи Баером турову падарат
Бучабала.

Валлоху аълам биссавоб.
ШИЪОР jU i чомае, ки зери чомаи 

дигар пушанд, яъне чомае, ки мут
тасил ба бадан бошад, ё чомае, ки 
ба бадан часпида монад, мисли ка- 
бо ва изор ва кулох; ва он чомаи 
болоро дисор гуянд, мисли чодар ва 
ризой (аз «Кашф» ва «М унтахаб» 
ва «С урох»).

ШУЪУР донистан ва дарёфтан
(аз «М унтахаб» ва «Бахр-ул-чаво
хир»).

ШАЪОИР /I*- ибодот ва курбонихо; 
вохидаш шаъира.

ШАЪИР бар вазни факир; номи 
галлаи маъруф, ки ба форсй ва 
хиндй онро чав гуянд (аз «М унта
х аб »); ва Мавлоно Юсуф ибни Мо- 
неъ дар «Шархи Нисоб» навишта, 
ки шаъир маъхуз аз шаър аст, кн 
ба маънии муй бошад, зеро ки чае 
му бар cap дорад ва гандум надо
рад, ё он ки кам дорад.

ШАЪБАДАБОЗ jb  бознгар, ки 
корхо ва бозихои тааччубафзо зо
хир кунад.

ШАЪАФ ■j-ь шефта гардонидани 
дустй касеро ва тамом гирифтани
дустй дилро (аз «М унтахаб» ва 
«Сурох»),

ШЕЪРАЁН//ШЕЪРИЕН аЬтУД хар ду 
Шеъро, яъне Абур ва Гумайсо, ё 
Шеърои Шомй ва Шеърои Ямонй; 
ва ин таснияи Шеъро-ст, на чамъ.

ШАЪБОН сзЦ*— чун дар ин мох хай- 
ри касир муншаъиб мегардад ва 
арзоки ибод муншаъиб мешаванд 
ва тамомии умуроти мукаддараи 
олам алохида-алохида мешаванд, 
лихозо ба ин исм мусаммо гашт (аз 
китобе муътабар навишта ш уд).

ШУЪЛИН мансуб ба шуъла;
ёву нун барои нисбат аст, чунонки 
дар нигин  ва симин.

ШАЪБАДА бар вазни вахрача;
ба маънии бозй, ки ба сехру фан 
кунрнд (аз «Кашф» ва «М уайид» 
ва «М адор»),

ШАЪШАЪА 4»!»- ба маънии руша- 
нии офтоб ва ба об омехтани ша
роб; ва ба маънии шароб низ гуф
таанд (аз «М адор» ва «М унтахаб»); 
ва касоне ки ба як  айн нависанд 
хатост; ва сохиби «М унтахаб» на
вишта, ки ба маънии партав ва ру- 
шании офтоб, чунонки машхур аст, 
дар каломи араб наёмада.

ШУЪБА тоифае аз хар чиз; ва 
ба маънии шохи дарахт; ва ба ис
тилохи мусикй ба маънии нагмае, 
ки аз нагман дигар бароварда ша
вад, чунонки шуъба бисту чахо- 
ранд, ду  шуъба аз хар маком ва 
макоми дувоздахгона машхуранд 
(аз «Кашф» ва «М уайид» ва гай
ра).

ШУЪЛА *1*1 дурахш ва забонаи 
оташ; ва ба фатх (яъне шаъла)*
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хатост (аз «М унтахаб» ва «М уай
ид» ва «Кашф» ва «Сурох»).

Ш УЪ Л А И  Ч А В (В )О Л А  ба
маънии шуъла, ки гирд баргардад 
ва бисьёр гарданда бошад; ва он 
чунон бошад, ки ба хар д у  сари 
най машъалахо баста гирди сару 
души худ мегардонанд ба суръати 
тамомтар; ба хиндй онро банетй 
гуянд.

Ш УЪЛАЗО Д А  j  4 l«i кин оя  а з  иб- 
лис ва шайтон (аз «М усталахот»),

Ш УЪ БА И  РАКСИ  ЗА РИ Н А
*4-0 номи шуъбае аз мусикй (аз 
«М усталахот» ва «Чароги хидоят»),

Ш ЕЪ Р О  бар вазни хирбо; м а
гар дар истеъмоли форсй рои мух- 
маларо максур карда бар вазни 
Дехлй хонанд; ва он ситораи рав
шан аст, ки баъд аз Чавзо барояд, 
чунончи дар охири зимистон сари 
шом бар фалак нумоён мешавад; 
ва Шеъро ду  хастанд: якеро Ш еъ
рои Абур хонанд (ба фатхи айн) 
ба воситаи он ки аз Мичарра убур 
кардааст ва он бисьёр равшан аст. 
Ва дигареро Шеърои Румайсо но
манд (ба замми гайни муъчама ва 
фатхи мим) ба чихати он ки гуё у 
хохари Сухайл аст, ки аз у дур 
уфтода бар у  мегирьяд, ки чашми 
у  чирколуда шуда, яъне кам рав
шанй дорад ва он равшан нест. Ва 
машхур Шеърои Абур аст, ки онро 
дар айёми Чохилият баъзе Курайш 
ба худой парастиш мекарданд. Х,ар 
чо ки лафзи Шеъро мазкур шавад, 
мурод Шеърои Абур бошад, ки ба
гоят равшан аст. Ва сивои Шеърои 
Абур ва Шеърои Румайсо мацозан  
итлоки Шеъро бар як-ду ситораи 
дигар низ кунанд (аз «М унтахаб» 
ва «М уайид» ва «Бахр-ул-чавохир» 
ва гайра).

Ш ЕЪ РО И  ШОМЙ <^«л ситора- 
ест камравшанй, ки ба тарафи ши- 
мол тулуъ  мекунад. Чун мулки 
Шом ба чониби шимоли Араб во
кеъ аст, лихозо ба Шом нисбат 
карданд. Ва дар Бирчандй «Шархи 
бист бобе» навиштааст, ки Шеърои 
Шомй-ро Шеърои Румайсо низ гу 
янд.

Ш ЕЪ РО И  ЯМОНЙ yiUj СИТО-
раест равшан, ки ба тарафи чануб 
тобад. Чун Яман ба тарафи чанубй

Араб вокеъ аст, лихозо ба Яман. 
нисбат карданд. Ва баъзе навиш
таанд, ки гуруби у ба тарафи Яман 
бошад. Ва баъзе навишта, ки Ш еъ
рои Ямонй Сухайлро гуянд ва ин 
хатост, чаро ки аз «Шархи Тазки- 
ра»-и Насируддини Туей ва «Ш ар
хи Чагминии форсй» хамин возех 
мешавад, ки Сухайл сивои Шеърои 
Ямонй-ст. Ва дар Бирчандй «Ш ар
хи бист бобе» навишта, ки Шеърои 
Ямонй-ро Шеърои Абур низ гуянд.

Фасли шини муъчама маъа 
гайни муъчама

111AFB//IIIAFAB v_-ii шур ва хуруш 
ва фитнаву фасод (аз «Бахори 
Ачам» ва «М унтахаб»),

llIAFOfl номи бародари Рустам, 
ки Рустамро ба хила дар чох ан- 
дохта кушт (аз «Бурхон» ва «Си
роч»).

[UAF//lliyF t 4 шохи хайвон, ки аз 
миён тихй бошад (аз «Бурхон»),

11IAF0<1> гилофи калб ва пардаи 
дил ва сувайдои дил ё хичоби ан- 
даруни дил (аз «М унтахаб» ва 
«С урох»),

ШАРФ о н  шиддати мухаббат (аз 
«Бахр-ул-чавохир»); ва дар «Кашф» 
ба фатхатайн (яъне шагаф)* ба 
гилофи дил расидани мухаббат ва 
дустй; ва дар «М унтахаб» расида
ни чизе дар пардаи дил; ва ба фат
хатайн, даровехтани чизе ба чизе 
ва шефта гардонидан ва расидани 
дустй ба миёни дил (аз «М ухаз- 
заб»),

Ш АРОЛ JL ^  чонвари маъруф (аз 
«М уайид» ва «Бурхон»),

ШУРЛ//ШУРУЛ//ШАРЛ//ШАРАЛ
ба хар чахор вачх дуруст аст; ба 
маънии кор ва бефурсатй ва боз
доштан (аз «М унтахаб»),

lUAFBA Ч1-1 пусти баъзе андом, ки 
аз касрати кор кардан сахт ва ду- 
рушту сиёх ш авад; ва мацозан  ба 
маънии залил ва хор (аз «Шархи 
Бустон» аз Абдулвосеъ); ва баъзе 
шагба-ро ба маънии фирефта на
виштаанд.

30 Р и ёс-ул -л уго т .
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Фасли шини муъчама маъа фо

ШИФО(Ъ) *Ui сиххат ва тандурусти 
баъд аз мараз; ва номи китобе аз 
Буалй Сино, ки китоби мазкур чо- 
меъи чамеъи улуми маъкул аст, 
мисли мантик ва хикмат ва тиб; ва 
ба фатхи аввал ва бе хамза (яъне 
шафо)* ба маънии охири умр ва 
канора ва тарафи хар чиз. Пас ба 
хар ду  маънии аввал ба фатх хон
дан хатост (аз «Бахори Ачам» ва 
«Кашф» ва Ибни Х,оч ва «Сурох» 
ва «М унтахаб»).

ШАФАКАТ ц 'Ц  мехрубонй (аз 
«М унтахаб» ва «Каш ф »); ва сохи
би «Бахори Ачам» гуяд , ки ин 
лафзро аксари форсиён ба фатхот 
истеъмол кардаанд, агарчи дар урф 
ба сукуни сонй (яъне шафкат)* 
шухрат дорад; ва дар «Хиёбон» на
вишта, ки шафакат ба тахрик ва 
тахфиф ба маънии мехрубонй, чу
нонки дар «Сурох» аст; ва тахкик 
ин аст, ки шафакат (ба фатхот) 
дар асли лугат ба маънии таре аст. 
Чун мехрубон аз офот ва балиййот 
дустй худро тарсонанда бошад, ма
цо зан  ба маънии мехрубонй мус
таъмал шуда.

ШАФАТ о » -  ба маънии лаб.
ШАФФОФ чизе латиф, ки аз

паси он чизи дигарро тувон дид, 
чунонки об ва шиша ва биллур ва 
гайра.

Ш ИФ(Ф) i-Ui ба маънии афзунй; ва 
ба маънии камй; ва ин аз луготи 
аздод аст (аз шархи «Нисоб»),

Ш АФОЧУР(У)Ф ^  ►lii лаб ва кано
раи водй ва обгир; чи шафо (ба 
фатх) ба маънии канора ва тараф 
ва чур(у)ф ба замматайн, ба маъ
нии водй ва толоб ва обгир.

ШАФАК сурхии шом ва бомдод; 
ва ба маънии сурхии бомдод Мир- 
зо Соиб гуяд , байт:

То чун шафак, мудом рухат лолагун
шавад,

Бе бода магзарон чу шафак субху
шомро.

Бок'Ири Кошй гуяд , байт:
Резад чи сон ба домани мастон

шароби сурх,
3-он гуна рехтаст шафак, дар канори

субх.
(аз «Бахори Ачам»),

ШАФШОХАНГ aSUHAi тахтаи охан,. 
ки дар он суроххо бошанд бузург 
ва борик. Заргарон тори тилову 
нукра ва гайра барои дароз кардан 
дар он суроххо мекашанд; ба хин
дй чантар гуянд (аз «Бурхон»),

ШАФАТАЙН ба маънии хар д у
лаб.

ШАФТОЛУ jJLUi меваи маъруф; ва  
низ ба маънии бусаи маъш ук (аз 
«Рашидй» ва «Бахори Ачам» ва  
«Чахор шарбат» ва «Бурхон»); ва 
муаллифи китобро шеърест, ки ча
хор номи мева ба санъати ихом 
дар он дарч шуда, байт:

Зи боги хусни хубонй, ки бе обй
мабод онро,

Ба чуз шафтолуви ширин бехй
дигар намедорад.

ШИФОХ »Ui лабхо; ва ин цамъи  
шафат аст, ки дар асл шафахат бу
да (аз «С урох»),

ШАФРА олатест кафшгаронро,
ки бад-он чармро катъ  кунанд; ба 
хиндй рапинй гуянд; ва ба зам 
(яъне шуфра)* палаки чашм, ки 
мижа бар вай руяд (аз «М унта
хаб»),

ШУФЪА хамсояги (аз «М унта
хаб» ва «Сурох»),

ШАФТА « i i  бар вазни хафта; бай- 
замонанде бошад аз ресмон, кн бар 
дук  печида шавад (аз «Бурхон»),

ШАФАВЙ J j **• мансуб ба шафат, 
ки ба маънии лаб аст; чун шафат 
дар асл шафахат буд, хоро дар хо
лати нисбат ба вов бадал карда 
шафавй гуянд, чунонки мансуб ба 
шахри Разнаро Разнавй гуянд (аз 
«М унтахаб» ва гай р а); ва дар «С у
рох» ва хам дар «М унтахаб» на
вишта, ки шафавй дуруст набошад, 
чунонки машхур шуда. Ва сахех 
шафахй-ст. Ва хуруфи шафавй бо 
ва фо ва мим аст.

ШАФТОЛУИ ОРДЙ iPjT J j ^  кис- 
ме аз шафтолу.66

ШАФТОЛУИ КОРДЙ J>j& JjikU-  
кисме аз шафтолуи нафис.

Фасли шини муъчама маъа к,оф

ШАККИ АСО L*» о "  ба маънии му- 
холифати чамоъаи ислом (аз «Ко
мус» ва «Сурох») ва кин о я  а з  чан-
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ту чидол, чи аз касрати зарб чубу 
асо шикаста мешавад.

ШУК.РАТ рангест, ки зардии мо
ил ба андак сурхй бошад (аз «Му- 
ф аррех-ул-кулуб»); ва дар «Бахр- 
ул-чавохир» навишта, ки рангест 
миёни сурхиву зардй; ва дар «М ун
тахаб» навишта, ки сурхии бо сиё
хй омехта.

ШАК.ОВАТ c jjli- i бадбахтй (аз «М ун
тахаб») .

ШАКИР уЬ  лолаи кухй (аз шархи 
«Нисоб» ва «Бурхон»).

ШИКДОР j lo i i  хокими дехот ва 
омили парганот.

ШИК.КИ АНФУС д “ маш акка- 
ти нафасхо (аз «Латоиф»),

ШИК,К,И НАКИЗ цЦА1 ба маъ
нии сурат ва таври накиз; ва на- 
к,из рафъушшайъ бошад. Чун ин
сон, ки асл аст ва лоинсон накизи 
он.

ШАКОИКНАМАТ frix i. навъе аз 
чома ва фарш, ки гулдуз бошад 
(аз шурухи сикот).

ШАК.ОИК, лола; ва ин муфраду 
чамъ як сон ояд (аз «Бахр-ул-ча- 
вохир» ва «С урох»); ва гохе мачо
зан  ба маънии мутлак гулхо ояд.

Ш АК(К) Су ба маънии шигоф ва 
шигофтан ва душвор омадани кор 
бар касе ва номи як  калъа аз ки- 
лоъи Хайбар; ва билкаср ва таш
дид (яъне шикк) * ба маънии ни- 
маи чизе ва порае аз чизе ва каро- 
наи кух  ва бародар ва дуст (аз 
«М унтахаб» ва «Сурох» ва «Л ато
иф») .

ШАК.ИК, Я4 ба маънии бародар (аз 
шархи «Нисоб»),

ШИК,ОК. як тараф гирифтан ва 
мухолифат ва душманй кардан (аз 
«М унтахаб» ва «Латоиф»).

ШАКОИК.И НУЪМОН
навъе аз лола, ки багоят сурх бо
шад; Нуъмон (биззам) номи под
шох аз Араб (ки)* лолаи мазкурро 
аз к^хистон оварда буд; ва баъзе 
гуфта, ки подшохи мастур лолаи 
мавсуфро нихоят дуст дошт (аз 
«М унтахаб» ва «М адор»).; ва сохи
би «Бахр-ул-чавохир» навишта, ки 
нуъмон (биззам) ба маънии хун

аст. Пас нисбат кардан лоларо ба 
хун ба сабаби сурхии он аст.

ШУКДА порчаи чома ва когаз ва 
F a f t p a ;  ва дар «М унтахаб» ба маъ
нии чомаи пешшигофта ва порчае 
ки бар сари алам банданд.'

ШАК,ШАКА бонг кардани шу
тур. ^  .

ШАКИКА ба маънии чои нарм, 
ки миёни гуш ва пешонист; ва ба 
маънии дарди нимсар (аз «С урох»),

ШАК.Й бадбахт.

Фасли шини муъчама маъа 
кофи арабй

ШИКАРПО ба маънии ланг ва 
он ки лангй дар по дошта бошад 
(аз «Шархи Кирон-ус-саъдайн» ва 
«М усталахот»).

ШАКВО чунонки дар лафзи
даъво ва бушро; ба маънии гила 
кардан ва гила (аз «Сурох» ва 
«М унтахаб»); ва шаква (ба хои 
хавваз) навиштан хатост.

ШИКЕБО I—̂ саб р кун ан да  (аз «Бур
хон»),

ШАК(К)АРХОБ хоби хуш
ва хоби сахар (аз «Бурхон»),

Ш АК(К)АРЛАБ ба маънии
маъш ук ва касе ки лаби болои у 
шигофта бошад.

ШИКЕБ ба маънии сабр ва
ором; ва ба фатх (яъне шакеб)* ха
тост (аз «М уайид» ва «Кашф» ва 
«Бурхон» ва «Сироч» ва «Чахонги
рй»),

Ш АК(К)АРОБ киноя  а з  ан
дак  ранчише ва кудурате зохирй, 
ки дар миёни дустон ва дар миёни 
ошику маъш ук вокеъ шавад (аз 
«Чароги хидоят» ва «Рашидй» ва 
«Бурхон» ва «Бахори Ачам» ва 
«Кашф»),

ШИКИФТ c J t e  ба маънии тааччуб; 
ва ба маънии мутааччиб ва ачибу 
рариб; ва ба касри аввал ва замми 
кофи форсй (яъне шигуфт)* низ 
омада, ба маънии аз хам кушудани 
гунча (аз «Бурхон» ва «М адор» ва 
«М уайид» ва «Рашидй» ва «Чахон
гирй»); ва дар «Сироч» навишта, 
ки шикифт (ба касратайн ва коФи
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арабй) ба маънии таачнуб; ва ба 
замматайн (яъне шукуфт)* ба маъ
нии во шудани гул; ва ба хар ду 
маънй ба кофи форсй шухрат до
рад; ва он чи ба тахкик пайваста 
тафовути алсина аст, ба хар ду  
коф сахех аст.

шикоят гила кардан.
ШИКАНЧ ба маънии тобу печ; 

ва ба фатхи аввал ва замми коф 
(яъне шакунч)* гирифтани узв ба 
ду  нохун, чунонки ба дард ояд.

ШАКЛИ БАДЕХ.ИЮЛИНТОЧ
он аст, ки хадди авсат 

дар сурро махмул бошад ва дар 
кубро мавзуъ, ба шарти он ки cyF- 
ро мучиба бошад, хох куллия, хох 
чузъия; ва кубро куллия бошад хох 
мучиба бошад, хох солиба бошад. 
Бидон ки шакл мураккаб бошад аз 
д у  казия. Ва казия ба маънии чум
ла аст. Пас казияи аввалро сугро 
гуянд ва казияи дуввумро кубро 
номанд. Ва лафзи мукаррар, ки дар 
охири сурро ва васати кубро вокеъ 
шавад, онро хадди авсат гуянд. 
Чун хадди авсатро д у  рукне аз 
шакли натича хосил ояд ва мавзуъ 
ба маънии мубтадост ва махмул ба 
маънии хабар. Ва шакли бадехию- 
линточ шакли аввал бошад аз аш- 
коли арбаъа. Мисоли шакли аввал, 
яъне шакли бадехиюлинточ: куллу 
инсонин хайвонун ва куллу хайво- 

’ нин чисмун.. Ва натичаи ин: куллу 
инсонин чисмун. Мисоли шакли со
ни: куллу инсонин хайвонун; ва ло 
шайъа миналхачари бихайвонун;ва 
натича ин аст: ло шайъа миналин- 
сони бихачарин. Мисоли шакли со
лис: куллу инсонин хайвонун ва 
куллу инсонин зохикун; натича ин 
аст: баъзулхайвони зохикун. Мисо
ли шакли робеъ: куллу инсонин 
хайвонун ва куллу нотикин инсо- 
нун; натичааш ин аст: баъзулхай
вони нотикун.

Ш АК(К)АРХАНД ба маънии
табассум (аз «Бурхон»).

ШУКР сипос ва сано гуфтан му- 
нъимро ба сабаби хусули неъмат аз 
у ; ва Хони Орзу дар «Хиёбон» на
вишта, ки шукр феълест, ки дало
лат кунад бар таъзими мунъим ба 
сабаби инъоми у  хох ба забои, хох 
ба калб, хох ба аркой ва чаворех, 
яъне дасту по, тамма калорлуху; ва

билфатх ва сукуни коф (яъне- 
шакр) * ба маънии фарчи зан; ва дар. 
форси ба фатхатайн ва ба тахфиф 
ва ташдиди коф (яъне шак(к)ар)* 
ба маънии ширинии маъруф ва 
гохе мацозан  ба маънии лаби маъ
шук ва буса низ ояд; ва номи зани 
чамила, ки Хусрав бар рами Ширин 
дар акд оварда буд; ва ба касри 
аввал ва фатхи кофи арабй (яъне- 
шикар)* ба маънии шикаста ва ши- 
коркунанда; ва ба фатхатайн ва ко
фи арабй ва кофи форсй (яъне ша- 
кар ва шагар)* занбури сиёх, ки ба 
хиндй бхаунро гуянд (аз «Бурхон» 
ва «М унтахаб» ва «Бахр-ул-чаво
хир» ва «Кашф» ва «Латоиф» в а  
«М усталахот»).

ШИКОР ба маънии касди куш - 
тани хайвон; гох ба маънии хай- 
воне, ки кушта шуда бошад (аз 
«М усталахот» ва «Бахори А чам»).

Ш АК(К)АРРЕЗ j i j  j t 4 он чи дар- 
шаби арусй бар сари арусу домод 
нисор кунанд (аз «Бурхон» ва «Си
роч»); ва баъзе гуфта, ки кин оя  а з■ 
чилва кардан аст; чи вакти чилва 
ва никох бар сари арусу домод 
шакаррезй кунанд; ва ба маънии 
гирьяи шодй низ омада.

ШАКАРХАШ ба маънии ну-
муна (аз «М усталахот»).67

Ш АК(К)АРЛАНГ касе ки
филчумла ланг бошад (аз «М уста
лахот»).

ШИКАСТАРАНГ Му р о д  а з
зардранг.

ШИКЕЛ расани асп; ва ба маъ
нии макру фиреб (аз «Бурхон»).

ШИ КОЛ ресмоне ки бар дасту
пои аспу шутури шарир банданд; 
ва ба маънии макру хила; ва бил
фатх ва ташдиди коф (яъне шак- 
кол)* бисьёр ш аклкунанда ва за- 
риф (аз «Латоиф»),

ШИКОРКИЛ онро гуянд, ки
хама чонварони шикориро якборагй 
барои гирифтани сайд cap диханд.

ШИКУФТАН куш уда шудани
рунча; ва ба кофи форси (яъне ши- 
гуфтан)* низ омада (аз «Бурхон»).

ШИКЕФТАН ба маънии сабр
кардан («Шархи Бустон» аз Абдул- 
восеъ).
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ШУКУХИДАН азам эти хеш
изхор кардан ва тарсидан (аз «М у
айид» ва «Л атоиф »); ва дар «Ч а
хонгирй» ба каср (яъне шикухи- 
дан)* ба маънии тарсидан.

ШИКАРДАН ба маънии ши-
кастан ва шикор кардан (аз «Бур
хон») .■

ШУКУХИДАН лагзидан ва
уфтодан (аз «Бурхон»),

ШУКУЛИДАН пароганда
кардан (аз «Бурхон»),

ШИКУНЧИДАН гирифтани
узве бошад ба сари нохун (аз «Л а 
тоиф»),

ШИКАНЧА КАРДАН ран-
чонидан ва танг нумудан касеро.

ШИКАСТАН c r -S i аз «Чахонгирй»; 
ва дар «Бурхон» ба фатхатайн 
(яъне ш акастан)*.

ШИКАСТАНОХУН иборат
аз бекувват ва беистеъдод.

ШИ КАМ ХОР И ДАН ба-
хона кардан ва узр овардан (аз 
«Бурхон»),

Ш АК(К)АР ДАРМ ИЧМ АР АНДОХ
ТАН сг*1^1 у * г  J4 дар баъзе 
билод ба чихати бухур ва таътири 
махфил дар миёни шакар буродаи 
уд омехта дар мичмар месузанд, то 
ДУДИ у д  дер монад.

ШИКАМ ДАР ХЕШ ДУЗДИДАН
(&• киноя  а з  тарси

дан (аз «М усталахот»),

ШУКУХ ба маънии хишмат ва 
бузургй ва махобат ва шаъну шав- 
кат; ва ба касри аввал ва замми 
дуввум (яъне шикух,)* ба маънии 
тарсу бим (аз «Бурхон» ва «М а
дор» ва «Кашф» ва «Латоиф»),

ШИКУ ФА гули дарахти мева;
ва мутлак гунча ва гули дарахтон; 
ва ба маънии кай, ки таоми гайри 
мунхазими меъда аз дахон берун 
ояд (аз «Бурхон» ва «Чахонгирй» 
ва «М усталахот»); ва дар «Раш и
дй» ва «М уайид» ва «Бахори 
Ачам» ба замматайн ва дар будани 
кофи арабй (яъне шукуфа)* итти
фоки хама аст.

ШУКРОНА биззам; ва алифу
нун барои лаёкат.

ШИ КАРА »j£ i мурги шикорй, ки 
маъруф аст (аз «Бурхон» ва «С у
рурй» ва «М уайид»),

ШИКАНЧА ба маънии а^об ва
навъе аз таъзиб ва олатест маш
хур мучаллидонро (аз «Сурурй» ва 
«Хиёбон»),

ШИКАНБА ба маънии меъдаи
хайвонот, ки баъд аз хурдан обу 
гизо дар он чамъ мешавад.

ШИКАМБАНДА ^  хариси бись- 
ёрхор.

ШАКАРПУЗА О у ,  санбусае, ки 
даруни он аз канду магзи бодоми 
нимкуфта пур бувад (аз «Сироч»).

Ш АК(К)АРРАНГЙ ва Ш АК(К)АР- 
РАНЧЙ j  озурдаги
ва ранчише, ки миёни дустон гохе 
вокеъ шавад.

ШАК(К)АРТАРЙ l f y j Zb  шакари си
фед; ин эчоди форсидонони Хинд 
аст (аз «Бахори Ачам»),

ШАКЛИ АРУСЙ y j j®  шаклест 
барои исботи ин матлуб, ки хар ду 
мураббаъи зилъайни коима мусо- 
вии мураббаъи ватари ин коима бо
шад. Ва ин шаклро аз он арусй 
ном карданд, ки арус дар лугат ба 
маънии касрати мол аст. Пас ин 
шакл низ касируннафъ аст, монан
ди касрати мол, ё он ки ба хачлаи 
арус ин шакл мушобехат дорад, чи 
ба махзи таш аккул ва чи ба исти- 
тори анвоъи махосин; ва он шакл 
ин аст:

т  сЗ

М2— мураббаъи зилъи коима 
М — мураббаъ 
В* — ватар



Фасли шини муъчама маъа 
кофи форсй

Ш А ГА Р  занбури сиёх (аз «М у
айид»); ва дар «Бурхон» ба кофи 
арабй (яъне шакар)* чунонки дар 
«Сикандарнома» омада, мисраъ:

Зи пистони *ар як шакар хурда шир.

ШИГАРФ зебо ва неку ва
ачиб; ва ба маънии бузург; агар 
дар ашьё истеъмол кунанд, ба м аъ 
нии зебо бошад ва агар ба мардум 
истеъмол кунанд ба маънии сохиб- 
шукух ва бузург бошад (аз «М уай
ид» ва «Кашф» ва «Бурхон» ва 
«Чахонгирй» ва «Латоиф» ва «М а
дор» ва «Сироч» ва «Фарханги 
Кавси»),

Ш И ГОЛ ба маънии шагол (аз 
«Бурхон»).

Ш УГУН  фол гирифтан; ва ин
муфарраси лафзи сугун аст, ки ба 
замми сини мухмала бошад мурак
каб аз лафзи су, ки ба хиндй нек 
аст ва гун ба маънии асар.

Фасли сини муъчама маъа лом

Ш АЛИ ХО  номи марде, ки аз
асхоби Исо алайхиссало.м буд (аз 
«М уайид» ва гайри он).

Ш А Л ВО Р j l j l "  бар вазни хамвор; 
ба маънии изор; ва ин мураккаб 
аст аз шал, ки ба маънии рон аст 
ва лафзи вор, ки калимаи нисбат 
аст (аз «Бахори Ачам» ва «М узил» 
ва «Сироч»).

Ш А Л Ф  *̂1- зани фохиша (аз «Бур
хон») .

Ш А Л Л О К  лафзи туркист; ба зу- 
ри даст задан бар сари касе (аз 
«М усталахот»); ва дар луготи тур
кй касеро ба чуб задан аст; ва дар 
«Сироч-ул-лугот» ба маънии зарби 
даст; ва мацозан ба маънии куфт 
низ мустаъмал аст; ва дар «М ус
талахот» ба маънии шух ва фитна- 
ангез низ омада.

Ш АЛТО К дар туркй ба маънии 
чангу хархаша.

Ш А Л ТУ К  ба маънии шолй,
яъне биринч, ки хануз дар пуст 
бошад (аз «Бурхон»).

Ш АЛ АН Г riCilft барчастан аз чое ба 
чое (аз «Рашидй» ва «Бурхон» ва 
«Сироч»); ва дар «Кашф» ба касра 
(яъне шиланг)* омада.

Ш И Л Л И К  ^  овози чанд бундук, 
ки ба якборагй cap диханд; ва ин 
лафзи туркист (аз луготи туркй 
навишта ш уд).

Ш АЛИ Л  lM - навъе аз шафтолу (аз 
«Раш идй»); ва дар «Чахонгирй» 
навишта, ки ба касратайн (яъне 
шилил)* номи мева аст, ки ранги 
сурху сипед дорад; ва дар «Б ур
хон» навишта, ки меваест шабех ба 
шафтолу; ва дар «Сироч» навишта, 
ки навъе аз шафтолу, ки баъзеи он 
тамом сурх бошад; ва ба арабй но
ми чомаест, ки дар зери зирех пу- 
шанд (казо фил — «М унтахаб»),

Ш АЛ ба арабй касе ки дасту пои 
у харакат натавонад кард; ва ба 
форсй хар чизи суст ва нарм; ва 
ба касри аввал (яъне шил)* най
заи кучак; ва биззам ва билкаср 
(яъне шул ва шил)* номи мевае, 
ки ба хиндй бел гуянд.

Ш АЛОЙ И Н ск5* 4 бар вазни сало
тин; ба маънии шух ва нохуш ва 
мухкам ва сахт даргиранда ба чи
зе (аз луготи туркй ва «Чароги хи
доят» ва «Бахори А чам»); ва дар 
«Сироч» навишта, ки шалойин бар 
вазни салотин, шахсе ки бисьёр 
ором кунад ва аз манъ бознамо- 
над; ва мацозан  ба маънии ошик 
ояд.

Ш УЛА «-L* навъе аз таом, ки биринч- 
ро дар обу гушт ба таври хариса 
мепазанд; ва новокифони ин диёр 
онро шула (Ч »4 ) гуянд, ба вови 
мачхул. Факир муаллиф баъзе си- 
котро дида, ки биззам ва ташдиди 
лом (яъне шулла)* гуянд. Ва он 
барои маънии мазкур пурмакрух ва 
махзи хато, чаро ки шулла (биз
зам ва ташдиди лом) ба маънии 
латтаи хайз омадааст; ва ба маъ
нии фарчи зан; ва ба маънии бут 
ва бутпараст низ; ва ба фатхи ав
вал ва ташдиди лом (яъне шалла)* 
чои саргин андохтан; ва ба фатх ва 
тахфифи лом (яъне шала)* ба м аъ 
нии касос (ва ин тахкик аз «Раши 
дй» ва «М уайид» ва «М адор» ва 
«Бурхон» ва «Чахонгирй»-ст); ва 
дар «Сироч» навишта, ки шула (ба 
замми аввал ва фатхи лом) нявъе
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аз таоми маъруф; ва ин ки дар 
Хиндустон шула (ба вови мачхул) 
шухрат дорад, асли он дида нашу
да; ва ба замми аввал ва ташдиди 
лом, фарчи занон ва чои палидихо, 
ки дар куча бошад ва латтаи хунй 
хайз; баъзе ба ин маънй ба фатхи 
аввал (яъне ш алла)* гуфтаанд ва 
ин аквост.

ШАЛОЙИНЙ шухи ва часпи-
дагй ба коре.

Фасли шини муъчама маъа мим

ШУМУЛАН ва ИСТИКЛОЛАН
истицлолан кин оя  а з  карда

ни коре ба зоти худ бе иттибоъ ва 
рафокати дигарон ва шумулан, яъне 
биттабаъ ва ба пайравии дигаре ба 
коре даромадан, чунончи подшохе 
тобеъи подшохе шавад, чамеъи 
умарои хамрохаш низ мутеъи он 
подшохи голиб шаванд. Ва насби 
лафзи шумул ва истицлол ба чиха
ти он аст, ки ба махалли худ дар 
таркиби хол вокеъ шудааст.

ШУММОТ o L i  шодшавандагон ба 
макрухй ва харобии касе; ва ин 
цамъи шомит аст, ки (ба касри 
мим) исми фоил аз шамотат бо
шад.

ШАМОТАТ o i l - i  шод шудан бар 
харобии касе (аз «М унтахаб» ва 
«Сурох»).

ШАМБАЛ ИТ номи гулест
зардранг; ва ба маънии тухми хул- 
ба, ки ба хиндй митхй гуянд (аз 
«Бурхон»); ва шамлид бар вазни 
тамхид низ омада.

ШАМБАЛ ИД номи гулест, ки
зардранг бошад ва тухми хулба ва 
он донахои зардранг бошанд, ки ба 
хиндй митхй гуянд (аз «Бурхон»); 
ва шамлид бар вазни тамхид низ 
омада.

ШИМШОД номи дарахтест, ки
баланд бошад ва чуби он нихоят 
мухкамй дорад; чун дарахташ  хуш- 
нумо бошад, лихозо онро аз аксо
ми сарв донанд; ва ба маънии рай
хон ва марзангуш низ; ва ба фатх 
(яъне шамшод)* хам омада (аз 
«Бурхон» ва «Чахонгирй»); ва со- 
хнби «Рашидй» забти харакат на- 
карда ва гуфта, ки навъе аз сарв

бошад; ва ба маънии райхон низ; 
ва дар «М уайид» ва «М адор» ба 
фатх; ва дар «Сироч» навишта, ки 
шимшод (ба касри аввал) дарах
тест, ки чуби он дар гояти сахтй 
ва сафо бувад ва дарахташ  росту 
мавзун ва баргхояш ба сабаби бо- 
рикй ва хучум ба муи хубон му- 
шобехат дорад, гохе мурод аз он 
муи хат бошад, ки бар изори хубон 
пайдо ш авад ва гохе ба зулф ва 
турра ташбех кунанд. Пас ин хама 
мачоз хохад буд. Ва дар «Тухфа» 
ба маънии марзанчуш гуфта, ки он
ро ба хиндй марва хонанд.

ШАМШЕР мураккаб аст аз
шам, ки ба маънии нохун бошад; 
ва ба маънии думи шер низ омада. 
Чун олаи мазкур, яъне тег мушо
бех ба нохуни шер аст дар шакл, 
ё мушобех ба думи шер, лихозо ба 
ин исм мусаммо гардид (аз «Бахо
ри Ачам» ва «Бурхон» ва «Чахон
гирй» ва «Раш идй»),

ШАМАР .г»-4 дар форсй хавзи кучак 
ва толоб ва сари шир, ки ба хиндй 
малай гуянд (аз «Бурхон» ва «Си
роч» ва «Раш идй»); ва шамр (ба 
фатхи аввал ва сукуни сонй) дар 
арабй ба маънин хиромидан (аз 
«М унтахаб»); ва Шимр (ба касри 
аввал ва сукуни мим) номи шахсе 
алайхиллаънат, ки котили имом 
Хусайн разняллоху анху буда.

ШАМУС саркаш ва бадху (аз
«Сурурй» ва «М унтахаб» ва 
«Каш ф»); ва ба замматайн (яъне 
шумус)* цамъи  шамс, ки ба маъ
нии офтоб аст.

ШАММОС u-1-i мехтари тарсоён, ки 
миёни cap битарошад ва дар ибо- 
датхона бинишинад (аз «М унта
х аб »); ва дар «Бурхон» навишта, 
ки номи шахсест, ки дини оташпа- 
растй вазъкардаи уст.

ШАМАЪ с-»4 ба маънии мум (аз 
«К ом ус»); ва дар «М унтахаб» на
вишта, ки ба фатхатайн (яъне ша- 
маъ)* ба маънии мум ва ба суку
ни мим (яъне шамъ)* чунонки 
машхур аст муваллад аст, яъне 
баъд аз ихтилоти Арабу Ачам ба 
хам расида; ва сохиби_ «Бахори 
Ачам» гуяд , ки дар форси ба суку
ни мим мустаъмал аст, ба маънии 
чизе ки аз мум ё аз пих сохта ру
шан мекунанд; ва ин мацоз  аст аз
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кабили тасмиятушшайъи биисми 
моддатихи ва онро ба форсй ша- 
мола гуянд.

ШУМУЪ t чамъи  шамъ аст.
ШУМУЛ фаро гирифтан чизеро

ва мухит шудан бар чизе (аз «М ун
тахаб» ва «Латоиф»),

ШАМЛ парешонй ва пароганда 
ва чамъ шудан ва фаро гирифтан 
(аз «М унтахаб» ва «С урох»); би
дон ки ин лафз аз луготи аздод 
аст.

ШАМОЛ J 1̂  боде ки аз тарафи 
кутб ва Банотуннаъш вазад ; ва ба 
каср (яъне шимол)* дасти чап; ва 
ба маънии одат ва чониби кутб ва 
Банотуннаъшро низ мачозан  Ши
мол (ба каср) гуянд, чаро ки дар 
асли лугат шимол ба маънии дас
ти чап аст; ва ин чонибест, ки ба 
тарафи чапи Каъба мансуб аст, чи 
араб Каъбаро шахе карор додаанд, 
ки руи у ба машрик, аст ва пушти 
у ба магриб. Ва ба хамин сабаб 
дабур-ро аз дубур ба маънии пуш
ти Каъба мусаммо кардаанд. Ва 
хамчунин Шом-ро аз маш ъамат ги- 
рифтаанд, ки дасти чапи Каъба бо
шад (аз «М унтахаб» ва «Сурох» ва 
«Латоиф» ва «К ан з»); ва вачхи 
тасмия аз Мавлоно Юсуф ибни 
Монеъ аст.

ШАМОИЛ ба маънии хислатхо 
ва одатхо; ва ба маънии шакл; ва 
ба маънйи шоххои наврустаи д а 
рахт (аз «Сурох» ва «М унтахаб» 
ва «Б урхон»); ва сохиби «Бахори 
Ачам» гуяд , ки шамоил ба маънии 
хасоил аст, магар форсиён ба м аъ 
нии сурат ва тактеъ ва вазъ  истеъ
мол кунанд.

Ш АМ(М) дар арабй ба маънии 
буйидан; ва биззам ва сукуни ми
ми гайри муш аддад (яъне шум)* 
дар форсй попуш ва наълайни чар- 
мй (маънии аввал аз «М унтахаб» 
ва маънии сонй аз «Сурурй» ва 
«Чахонгирй» ва «Латоиф »); ва со
хиби «Рашидй» гуяд , ки билфатх 
(яъне шам)* поафрози чармин, яъне 
попуш; ва ба маънии нафрат ва бе- 
хушй; ва ба маънии нохун; ва дар 
«Бурхон» навишта, ки шам (бил
фатх) дар форсй ба маънии фиреб 
ва нафрат ва парешон ва афгон ва 
навха ва нохун ва дум (ки ба зам

ми дол аст); ва баъзе шуррох на
виштаанд, ки шум (биззам) навъе 
аз абрешум, ки нокис бошад; ва ба 
маънии нуктахои нилй, ки занони 
Хинд бар дасту по накш кунанд; 
ва дар «Сироч» навишта, ки шам 
(билфатх) ба маънии нохун; ва аз 
ин маъхуз аст шамшер, ки дар асл 
ба маънии нохуни шер аст; ва биз
зам (яъне шум)* поафрози чубин.

ШАМ ИМ боди ба буи хуш баро- 
мехта; ва дар «Сурох» ба маънии 
буйидан.

ШАМОИМ хушбухое, ки бу-
йида шаванд; ва ин чамъи  шамима 
аст, на чамъи  шамим.

ШАММОСИЁН кавмест, ки
кофир бошанд; ва дар «Бурхон» ва 
«Сироч» навишта: ба маънии ча- 
моъае, ки бар дини оташпараст бо
шанд.

ШАМЪУН номи марде; ва но
ми яке аз бародарони Юсуф алай
хиссалом, ки ба катли Юсуф алай
хиссалом машвара карда буд; ва 
номи яке аз асхоби Исо алайхис
салом.

ШАМЪ И АЙМАН и " ! он чи М у
со алайхиссалом дар водии Айман 
бар дарахте тачаллии нури хак  т а 
оло дида буданд.

ШАМАН цг»4 бутпараст (аз «Бурхон» 
ва «Сироч»),

ШАМИДАН буйидан; ва ин
аз чумлаи луготи гариба аст, ки 
форсиён дар он тасарруф карда 
тасриф нумудаанд, аз олами тала- 
бидан ва фахмидан, зеро чи маъ
хуз аст аз шамм ба маънии бу
йидан. Лекин баъд аз навиштан ба 
тахкик пайваст, ки шамидан ба 
маънии бу кардан наёмада, балки 
ба ин маънй хам шанидан (ба нун) 
аст ва ба мим тахриф (аз «Си
роч»); магар шамидан дар асли 
форсй ба маънии рамидан ва бе- 
хуш шудан ва парешон шудан ва 
тарсидан омада, чунонки дар «М у
айид» ва «Чахонгирй»-ст.

ШУМОР БА ДАСТИ ЧАП КАРДАН
V ?  киноя  а з  шу-

мори садхо ва хазорон, чаро ки 
дар хисоби икди аномил хисоби ми- 
от ва улуф ба дасти чап кунанд ва 
шумори оход ва ашарот ба дасти 
рост нумоянд.
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ШАМИДА ба маънии бехуш ва 
парешон (аз «М уайид» ва «Чахон- 
гирй» ва райра).

ШАММА ***• дар арабй ба маънии 
буи андак ва як  бор буйидани чи
зе; ва ба касри аввал ва фатхи 
мим (яъне шима ва шимма)* дар 
форсй сари шир, ки ба хиндй онро 
малай гуянд; ва барои маънии ав
вал билкаср (яъне шима ва шим
м а)* хатост (аз «М уайид» ва 
«Кашф» ва «М унтахаб» ва «Б ур
хон» ва «Чахонгирй» ва «Латоиф »); 
ва дар «Сироч» навишта, ки шима 
(ба касри аввал ва фатхи мим) ба 
маънии сари шир; ва билфатх ва 
ташдиди мим (яъне ш амма)*, ки 
ба маънии андак машхур аст, лаф
зи арабй бошад, маъхуз аз шамм, 
ба маънии буйидан; мацозан  дар 
форсй ба маънии андак ва кам 
мустаъмал шуда.

ШАМСА ■*—-1 ба маънии тобдон; ва 
ба маънии курси зарандуда, ки дар 
кубба, яъне калас мебошад.

«ШАМСИЙЯ» Ч—1 номи рисолаест 
дар илми мантик.

ШАМОМА буи хуш, ки аз чизе 
буйида ш авад; ва билфатх ва таш
диди мим (яъне шаммома)* навъе 
аз харбузаи кучаки сахроии хуш
будор, ки ба форсй дастанбу гуянд 
ва ба хиндй качрй ва сендх номанд 
(аз «М унтахаб»); ва баъзе ахли 
лурат навишта, ки шамома дастан
бу ва он гулула бошад ба сурати 
гуй, мураккаб аз хушбухо, ки онро 
ба даст доранд ва мебуянд.

ШАМОМЧА 4*.U i чизе хушбудор, ки 
буйида шавад.

ШАММОСЙ дар «Бурхон» ва
«Сироч» навишта, ки ба маънии 
шахсест, ки бар дини Шаммос бо
шад ва Шаммос номи оташпараст 
аст.

ШАМОХЙ касабаест кариби
Шервон (аз «М уайид»),

ШАММОЪЙ касе ки шамъ ре-
зад ; оре форсиён аксар ба ёи хуттй 
дар охири сигаи исми фоил зиёда 
кунанд, чунонки цанн одй  (аз «М ус
талахот»).

Фасли шини муъчама маъа нун

ШАНАВО ба маънии шанаванда 
ва самеъ.

ШИНО Ui ба маънии шиновари; ва 
номи варзишест, ки хиндиён онро. 
данд гуянд; ва онро шинав низ но
манд (аз «Шархи Гулкуштй» ва  
«М уайид» ва «Сироч» ва «М адор» 
ва «Бурхон»),

ШУНЪАТ ва ШАНОЪАТ j

ба маънии зишти ва бади ва  
таъна (аз «Бахр-ул-чавохир» ва 
«М унтахаб» ва «С урох»); ва дар 
«Точ» ба каср (яъне шинъат ва 
шиноъат)*.

ШАНОТ o lj- i бар вазни канот; душ 
ман (и) дорандагон; ва ин чамъи 
таксири шонй-ст, ки махмузи лом 
бошад.

Ш АН БАЛ ИД cAjV-5, номи гулест, ки 
зардранг бошад; ва ба маънии тух 
ми хулба ва он донахои зардранг 
бошад, ки тараи онро пухта меху- 
ранд; ва ба хиндй митхй гуянд (аз 
«М уайид» ва «Рашидй» ва «С уру
рй» ва «Сироч» ва «Кашф» ва  
«Бурхон ва «М адор» ва «Чахонги
рй»).

ШИНОСОНАД o^L.Ui мутааддии ши- 
носад, Вахид гуяд , байт:

Шухрати бедоди у аз нотавоних,ои мост,.
Мешиносонад ба мардум муи теги тезро.

(аз «Чароги хидоят» ва «Бахори 
А чам»),

ШУНКОР J1"-1 ва ба чои коф гайня 
муъчама (яъне luyHFOp)* хам ома
да ; номи тоири шикорин сифедран- 
ги баробари укоб, лекин дар к ув 
ват аз укоб зиёда ва бисьёр кам- 
ёб аст; ва ин лафзи туркист в а д а р  
расмулхатти туркй шункор ( 
нависанд, ба зиёдати вови аломати 
заммаи мокабл (аз «Бурхон»),

ШИНОР ба маънии шиновар; ва 
ба маънии шум ва номуборак ва 
харобй; ва ба маънии нангу ор; ва  
дар арабй ба маънии душман (аз 
«Латоиф»),

ШАНОЕЪ бадихо ва зиштихо.
ШАНЕЪ ба маънии бад ва зишт.
ШАНЧАРФ ^ j мубаддали шан- 

гарф; ва санчарф (ба сини м ухм а
ла) м уарраби  он.
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ШАН Г дар асл ба маънии дузд 
ва рохзан аст; ва ба мацоз  ба маъ
шук нтлок кунанд; ва ба маънии 
шух ва зариф (аз «Сироч» ва «Р а 
шидй» ва «Бурхон»),

ШАН ГУЛ J.>&" бар вазни макбул; 
ба маънии шух ва зебо (аз «Бур
хон» ва «Сироч» ва «Раш идй»),

ШАН ГУЛ ба маънии шух ва
айёр ва рохзан (аз «Бурхон»),

ШАН И ДАН ба маънии самъ,
яъне суханро гуш кардан; ва ба 
маънии буйидан; дар ин кавл  «Б ур
хон» ва «Чахонгирй» ва «М уайид» 
ва «М узил» ва Faftpaxo муттафи- 
канд; ва дар «Ш акаристон» низ на
вишта. ки хуросониён ба хар ду 
маънй ба фатх (яъне шанидан)* 
хонанд; ва дар «М адор» ба хар ду  
маънй ба касратайн (яъне шини- 
дан )*; ва дар «Кашф» ба касра
тайн, ба маънии самъ ва ба фатхи 
аввал ба маънии буйидан; магар 
кавли муттафик алайхи аквост.

ШАНУФТАН ба маънии шани
дан (аз «Раш идй»),

ШУНКОР ШУДАН cMi jU li ба маъ
нии мурдани салотини чагатой ис- 
теъмол кунанд (аз «Чахор шар
бат»).

ШАН(Н) ^  машки об, ки кухна бо
шад (аз «М унтахаб» ва шархи 
«Нисоб»).

ШИНАВ -номи варзишест, ки хин- 
диён онро данд гуянд (аз «Шархи 
Гулкуш тй»),

ШИ НУСА ба маънии атса (аз
«Раш идй»);  ва дар «Сурурй» ва 
«Бурхон» ба фатхи аввал (яъне 
ш ануса)* омада; ва дар «Сироч» 
ба фатх ва хар ду  шини муъчама 
(яъне шануша)* навишта ва гуфта, 
ки ба сини мухмала низ омада.

ш инох  ба маънии шиноварй 
(аз «М уайид» ва «Сироч» ва «М а
дор» ва «Бурхон»),

ШИНШИНА ба маънии ху ва
табиат ва одат; лекин истеъмоли ин 
лафз ба маънии хуи бад аст (аз 
«М унтахаб» ва шархи «Нисоб»),

ШАНЗАБА номи говеет, ки бар 
тазвири шаголе, ки ба Димна маъ
руф ва мавсум аст фирефта шуда, 
бо шер чанг карда кушта шуда.

Фасли шини муъчама маъа вов

ШИВО ^  ба маънии бирьён (аз 
шархи «Н исоб»); ва дар «Бурхон» 
навишта, ки дар арабй ба маънии 
гуштбирьён; ва дар форсй сахтии 
пусти дасту по ба сабаби бисьёр 
кор кардан.

ШУРО i J j y -  ба маънии машвара (аз 
«М унтахаб»).

ШАВОИБ омезишхо ва омех-
тагихо ва олудагихо.

ШУРБАХТ ба маънии бад-
бахт.

ШАВОТ//ШУВОТ o l j- i  сурхоб (аз 
«Бурхон» ва «Чахонгири»); ва дар 
«Тухфат-ус-саодат» ва «Сурурй» ба 
маънии чарз, ки ба арабй хуборо 
гуянд; ва баъзе гуянд, ки филмург.

ШАВКАТ хор ва кувват ва те-
зй ва шиддат ва хайбат (аз «М ун
тахаб»),

ШУХ бар вазни нур; ба маънии 
чирки бадан ва рими андом, ки ба 
хиндй майл гуянд (аз «Рашидй» ва 
«Кашф» ва «Бурхон» ва «Чахонги
рй») ; ва дар «Сироч» навишта, ки 
ба вови мачхул (яъне ш ух)* бебок 
ва далер; ва ба маънии чалд ва чо- 
лок; ва ба маънии чирки чома ва 
райра.

ШАВОМИХ c ' l j i  чизхои баланд ва 
баландихо; ин цамъи  шомиха аст, 
муш так аз шумух ба маънии ба
ланд шудан.

ШАВОРИД ба маънии раман-
дагон ва парешонихо (аз «Кашф»); 
ва дар тарчамаи «Макомоти Хари
ри» навишта, ки шаворид дар лу
гат цамъи  шорида аст, ки ба маъ
нии шери модаи раманда ва гуре- 
занда.

ШАВОХИД цамъи  шохид.
ШУР фитна ва гулгула ва шух- 

рат ва овози баланд; ва ба маънии 
ишк ва чунун; ва дар охири асмо 
маънии доранда ва варзишкунанда 
дихад, чун силахшур; ва ба маънии 
намакин ва намак; ва билфатх 
(яъне шавр)* дар арабй ба маънии 
машвара ва кингош кардан (аз 
«Ф ирдавс-ул-лугот»).

ШУРМУР л у л -  навъе аз мур, ки ба
гоят хурд бошад (аз «Шархи Хо
конй») .
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ШУСТАР A - j i  номи шахр аз Эрон; 
ва дар «Сироч-ул-лугот» навишта, 
ки Шустар бар вазни хубтар, но
ми шахрест аз Хузистон, ки дебоч 
он чо ба хубй машхур аст.

ШУРАГАЗ навъе аз дарахти
газ, ки дар замини шур руяд (аз 
«Рашидй» ва «Бурхон»).

ШУНИЗ j - J j i  тухмест сиёх, ки ба 
хиндй калунчй гуянд (аз «Сироч»).

ШАВТ V  таг ва гашт (аз «Сурох»).
ШУВОЗ ба маънии шуълаи

оташ (аз шурухи «Нисоб»),
ШАВОРЕЪ роххои бузург ва

роххои рост (аз «М унтахаб»),
ШАВОХИК, (3*1 баландхо ва балан- 

дихо; ин цамъи  шохика аст, ки 
маъхуз аз ш ухук бошад; ва шухук, 
(ба замматайн) ба маънии баланд 
шудан аст.

ШАВОРИК, CiJA рушанихо ва чиз
хои рушан.

ШАВК ба маънии хор.
ШАВВОЛ вачхи тасмия он ки

дар ин мох араб сайру шикор ме
карданд ва аз хонахои худ берун 
мерафтанд; муш так аз шавл, ки 
масдар аст ба маънии бардошта 
шудан.

ШАВОРИЛ цамъи  шугл.
ШУРРОЛ J U j j i  ки ба маънии рузи- 

на машхур аст, ин лафзи ралат аст, 
чаро ки дар кутуб ёфта нашуда; ва 
дар «М адор» навишта, ки суюррол 
(ба замми сини мухмала ва заммч 
ёи тахтонй ва вови маъруф ва рай- 
ни муъчама) ба маънии мадади ма- 
ош; ва дар луроти туркй ба фатхи 
аввал ва вови маъдула ва сукуни 
рои мухмала (яъне саюррол)* ба 
маънии инъом навиштааст.

ШУМ масдар аст, ба маънии 
бадфолй; ва вови ин лафз бадал 
аз хамза аст (аз «Сурох» ва «М ун
тахаб »); форсиён ба маънии ман- 
хус оранд, масдарро ба маънии ис
ми мафъул; ва дар муховараи урду 
мачозан  ба маънии бахил мустаъ
мал мешавад.

ШУРЧАШМ Касе ки назарй
у ба чизхо зарар расонад ва мар- 
думро бемор. нумояд (аз шархи 
«Нисоб» ва «Сироч»),

ШУРОНДАН парешон кардан.
ШУХГИН ба маънии чома ва

бадан, ки пурчирк бошад; ба хин
ди онро майла гуянд (аз «Бурхон» 
ва шурухи «Нисоб»),

ШУХТАРОЗУ//ШУХТАРОЗУ
ба маънии дагал'; маъхуз аз санги 
камтар ба тарозу доштан (аз «М ус
талахот») .

ШАВЛА Alji. манзили нуздахум аз 
манозили Камар; ва он ду ситора- 
анд бар мунтахои Думи Акраб ба 
чои неши багоят манхус.

ШУША ба маънин туда ва пуш-
таи хар чиз ва салоки зару нукра 
ва охан ва Faftpa (аз «Кашф» ва 
«Бурхон» ва «Сироч»),

ШУРИДА шурмаза ва паре-
шонхол; ва мачозан  ба маънии де
вона ва ошик.

ШУРА чизест маъруф мисли на- 
мак; ва номи гиёхест; ва^дар «Си
роч» навишта, ки шура замини нам- 
нок ва хоки шур ва навъе аз д а 
рахти газ.

ШАВХДРА j -  ба маънии сехра, 
ки гулхоро ба ришта баста бар са
ри арусу домод банданд.

ШУРОБА оби шур; дар ин
лафз хо барои исмият аст, чунонки 
дар с а б з а  ва сифеда .

ШУМИ ба маънии нухусат;
агарчи шум масдар аст, хочат ба 
ёи масдарй надорад, лекин форсиён 
дар авохири баъзе масодири ара
бй, ки дар муховараи худ ба маъ
нии исми фоил ва исми мафъул 
мустаъмал мекунанд, ёи масдарй 
ба таври форсй зиёда месозанд, чу
нонки халос  ва халосй  ва саломат 
ва саломатй, хамчунин шум  ва ш у 
ми.

ШУРАПУШТЙ (/ ^ •л г1 шухй вакач - 
адой (аз «М усталахот»),

ШУИ (J j -  шавхар (аз «Бурхон»),

Фасли шини муъчама маъа 
хои хавваз

ШАХРАВО дираму динори но-
сара, ки хос дар як  шахр роич бо
шад; ва ин дар асл шахрраво буд, 
як  ро-ро мутобики коидаи маъруф



хазф карданд; ва низ он дирами 
носара, ки яке аз мулуки золим дар 
мулки худ ба зур риоч карда буд, 
дар мулки дигарон ривоч наёфт (аз 
«Рашидй» ва «Сироч» ва «Хиёбон» 
ва «Б урхон»); муаллиф гуяд , зохи- 
ран ба ин маънй дар асл шахраво 
буд; ва дар «М унтахаб» навишта, 
ки навъест аз хармухра, ки кучак 
бошад ба кадри тухми хурмо.

ШУХАДО цамъи  шахид.
ШАХРИ ХУДО мохи рачаб;

ва мохи рачабро асамм гуянд, ки 
ба маънии ношунаво ва кар аст, 
чаро ки рузй киёмат хам аш ахрхо- 
ро, яъне моххоро ба гувохй додани 
гунохон, ки мардум дар он шахр 
карда бошанд, талаб кунанд. Хама 
шухур гувохй диханд, магар мохи 
рачаб гувохй надихад ва гуяд , кл 
ман асамм будам, гувохй натавонам 
дод. Е 'он ки рачабро аз он асамм 
гуянд, ки дар он овози тегу тир 
барнаёяд ва бонги чидол шанида 
нашавад, зеро ки он аз шухури ха
ром аст, чанг дар он мумтанеъ бу- 
дааст (аз «Шархи К,ирон-ус-саъ- 
дайн»),

ШАХБО муаннаси  ашхаб; ба
маънии модиёни сифеду сиёх, ки 
сифедии он голиб бошад бар сиё
хии он (аз «Шархи Хоконй»),

ШАХЛО зани мешчашм (аз
«М унтахаб»); ва навъест аз наргис, 
ки дар гули он ба чои зардй сиёхй 
мебошад; мушобехи чашми инсон 
хамон наргис аст; ва он кием, ки 
зард аст, онро абхар гуянд; ва дар 
«Сироч» навишта, ки шахло ба маъ
нии чашми сиёхе, ки моил ба сур- 
хй бошад.

ШАХОБ номи ранги сурхи м аъ 
руф, ки дар асл шохоб буд (аз 
«Бурхон» ва «Чахонгирй»); ва ба 
касри аввал (яъне шихоб)* ситораи 
рушан; ва ба маънии шуълаи ота
ши баландшуда ва ситорае монан
ди чизе ки ба шакли анори оташ- 
бозй бар фалак давон мешавад ва 
он рачми шаётин аст; ва назди ху- 
камо он духони арзист, ки ба к у 
раи нор расида муштаъил меша- 
вдд (аз «М уайид» ва «М унтахаб» 
ва «Сурох» ва «М адор» ва «Л ато
иф» ва дигар кутуб ); ва дар «Л а 
тоиф» ва «М адор» навишта, ки ба 
фатх (яъне ша\об)* ба маънии ба- 
чаи саг аст.

ШАХЛОБ <-*♦* номи мулкест, ки ру- 
бохи он чо дарозму бошад (аз 
«Шархи Хоконй»),

ШУХУБ кавокиби рушан (аз
«М унтахаб»).

ШАХВАТ орзу ва шавки нафс
ба тарафи хусули лаззат ва ман- 
фаъат (аз «Бахр-ул-чавохир» ва 
«Сурурй»); ва дар «Ш амсй» навиш
та, ки шахват ба маънии мутлак 
орзу ва хохиш, хох орзуи таом бо
шад, хох орзуи чимоъ.

ШАХОМАТ бузургй ва тувоной 
ва шодмонй ва чустй ва далерй (аз 
«М унтахаб» ва «К ан з»),

ШАХОДАТ хабари дуруст ва
гувохй додан ва куш та шудан бар 
амри хак  ва бехато ва хозир шу
дан ва огохии котеъ ва гувохй до
дан ба вахдонияти хак  таоло ва 
рисолати расулуллох саллаллоху 
алайхи ва олихи ва саллама; ва го
хе шаходат м урод  а з  калимаи ша- 
ходат бошад (аз «М унтахаб» ва 
«Точ-ул-масодир» ва «Сурох» ва 
гайрахо).

ШАХРБАНД ба маънии хисор;
ва ба маънии мукайяд ва махбус 
ва зиндон.

ШАХИД ба маънии гувох ва
куш таш уда ва бегунох, ё дар рохи 
худо; ва он ки аз илми у хеч гоиб 
набошад (аз «М унтахаб»); ва номи 
шоире.

ШУХУД хозир шудан; ва ба
маънии хозиршудагон ва гувохон; 
Чамъа шохид (аз «М унтахаб»); ва 
дар «Латоиф» навишта, ки шухуд  
дар истилохи соликон руъяти хак 
аст, ки аз маротиби касрот ва мав- 
хумоти суварй убур нумуда ба ма- 
коми тавхиди аёнй расида дар су- 
вари чамеъи мавчудот мушохадаи 
хак  нумояд ва гайрият дур шуда, 
хар чи бинад, х ак  бинад.

ШАХРУД номи соз мисли м у
сикор (аз «Бурхон»); ва дар «Си
роч» навишта, ки Шахруд номи ру- 
дест дар Ирок; ва номи созест ва 
тори бам, ки бар созхо банданд.

ШАХРЕВАР номи мохи шам
сй; ва он муддати мондани офтоб 
аст дар бурчи Сунбула ба андак 
тафовут бо куар, ки мохи хиндист, 
мутобикат дорад.
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ШАХР А*- ба маънии мох, ки муд- 
датест машхур; ва инро аз он шахр 
гуянд, ки чун мардум назар меку
нанд ба суи хилол, пас шухрат ме- 
диханд онро (аз тайибе, ки бар 
«Кашшоф» аст навишта ш уд); ва 
шахр, ки тарчамаи мадина бошад, 
форсист.

ШАХРИЁР//ШАХРЕР jb j f i  подшохи 
бузург ва одил (аз «Бурхон»),

ШАХВОР хар шайъи бехтар ва 
умда, ки лоики подшох бошад (аз 
«Бурхон»),

ШУХУР моххо; ва ин цамъи
шахр аст, ки ба маънии мох бошад.

ШАХИР ба маънии машхур (аз 
«Латоиф»),

ШАХОДАТИ МАСТУР J\у~»Л 
шахид шудани шахсе дар шахр, ки 
котили он маълум набошад. Пас 
дар шариъат онро шаходати комил 
надонанд ва ахкоми шахид бар он 
чорй насозанд. Ба хамин сабаб он
ро гуслу кафан диханд ва илло шу- 
хадоро гуслу кафан надиханд.

ШАХИ НИМРУЗ ** киноя  а з
Одам сафй алайхиссалом; ва киноя  
а з  пайгамбари мо саллаллоху алай
хи ва олихи ва саллама; ва киноя  
а з  Рустам ибни Зол. Ва вачхи тас
мия ба хар се маънй дар «Бурхон» 
мастур аст.

ШАХНОЗ номи навое аз муси
кй (аз «М усталахот»); ва дар «Л а 
тоиф» ба маънии арус низ омада; 
ва баъзе навишта, ки номи хохари 
Чамшед аст, ки Заххок онро ба ни- 
кох оварда.

ШАХРИСАБЗ номи шахрест
аз Турон наздики Самарканд (аз 
«Сироч»),

ШАХРТОШ хамсоя ва хам-
шахр.

ШАХИК i j t f i  ба маънии охирин ово
зи хар ва зафир овози аввалини 
хар (казо фил — «М унтахаб»); чи 
дар овози хар д у  кием савт мебо
шад: яке борик ва дигар сакил. Бо- 
рикро зафир гуянд ва сакилро ша- 
\ик.

ШАХЛОН номи кух  (аз «Б ур
хон») ; шояд ки бадал аз саялон 
бошад.

ШАХРБОНУ духтари Яздчур-
ди подшохи Эрон, ки дар хилофати 
хазрати Умар разияллоху анху 
асир омада буд ва ба никохи имом 
Хусайн разияллоху анху даромада, 
имом Зайнулобидин разияллоху ан
ху аз у мутаваллид шуданд.

ШАХБАРА ‘Л+1 ба маънии пирзан 
(аз шархи «Нисоб»),

ШУХРА ба маънии сехра, ки аз 
гулхо тартиб диханд; ва ин масмуъ 
аст.

ШУХ калимаест, ки дар макоми 
нафрат ва карохият истеъмол к у 
нанд (аз «Бурхон» ва «Латоиф»),

ШАХАНШОХ подшохи азимуш- 
шон; ва ин мухаффафи шохоншох 
аст, ба хазф кардани ду  алиф (аз 
«Бурхон» ва «Хиёбон»).

ШАХЛА ба маънии пирзан (аз
шархи «Нисоб»).

ШАХВАТИ КАЛБЙ ^  Ил-
латест, ки харчанд хурад иштндоди 
иштихои таом ва хирс бар маъку- 
лот хамчунон бошад; ва ин мараз- 
ро чуъулкалб низ гуянд.

ШАХРИ НАБЙ j f i  Мадинаи му- 
наввара.

ШАХИ ОЙ номи соз, ки онро
сурно гуянд (аз «Бурхон»).68

ШАХИДЙ тарбуз, ки аз анда-
рун сурх барояд.

ШАХЙ подшохи; ва ба маънин 
домод; ва хар чизи ширинро низ 
гуянд; ва ба маънии халвое, ки аз 
нашоста ва тухми мург пазанд (аз 
«Латоиф »); ва дар арабй ба м аъ 
нии хар чизе ки орзу пайдо кунад 
ва маргуб бошад.

ШАХРЙ навъе аз суруд, ки ба
забони пахлавй бошад (аз «М уста
лахот»).

ШАХВЙ <JAi  мансуб ба ш ахват; ба 
хазфи фавконй.

ШАХВОНЙ мансуб ба шахват,
ки ба маънии хохиши нафс ва ор- 
зуст; ба зиёдати алифу нун, чунон
ки нафсонй,

Фасли шини муъчама маъа 
ёи тахтонй

ШАЙДО ошуфта ва девона (аз 
«Бурхон» ва «Сироч»),
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ШЕВО фасех ва балег (аз «Б ур
хон» ва «Сироч»).

ШЕРИ ХУДО I**»- тарчамаи аса- 
дуллох; яке аз алкоби хазрати Алй 
каррамаллоху вачхаху.

Ш И РБА\0 1+ ;^ м урод  а з  зару ку- 
мош ва зевар, ки аз чониби домод 
ба хонаи арус баранд; ба туркй 
сочик ва ба хиндй барй гуянд (аз 
«Бурхон» ва «Бахори Ачам»),

ШАЙБ v r 1 дар арабй ба маънии пи-
рй ва сифедму шудан; ва билкаср 
ва ёи маъруф (яъне шиб)* даволи 
борик, ки бар дунболаи тозиёна 
васл кунанд, то ба вакти задан 
овоз барояд; ва билкаср ва ёи мач
хул (яъне шеб)* дар форсй мухаф
фафи нишеб (аз «М уайид» ва 
«М унтахаб» ва «Сироч»).

ШЕБУ ТЕБ J vr^G a маънии сар- 
гашта ва мадхуш (аз «Бурхон»),

ШЕРИ К.УЛЛОБ охане ки
каландарон бар сари даволи камар 
дузанд ва он аксар ба сурати шер 
бошад; ба хинди баксуа гуянд (аз 
«Чароги хидоят»),

ШАИХУХАТ ба маънии пи-
рии баъд аз панчохсолагй то охири 
умр (аз «М унтахаб»),

ШАИБАТ пирй.
ШИШАИ COAT навъе аз

гхариёл аст; ва он чунон бошад, ки 
сари д у  шишаро бо хам дахон му- 
локй карда мебанданд ва сурохе 
борик дар он гузоранд ва он мик- 
дор per дар шиша андозанд, ки дар 
арсаи як  гхари аз шиша ба шиша 
бирезад, боз мункалиб кунанд, то 
аз он ба дигаре резад.

ШИРМАСТ бачаи б узу  оху
ва  Fafipa, ки аз бисьёр хурдани ши
ри модари х у д  мает гар дад .

ШИРХИШТ номи давое мус-
хили мушобех ба канд; м уарраби  
ширхишк, ба ибдоли кофи арабй ба 
той фавконй (аз «Бахори А чам»).

ШИС номи пайгамбар, ки писа
ри Одам алайхиссалом буд; касоне 
ки дар охири ин лафз шини муъча
ма нависанд (яъне Шиш)* махзи 
хатост.

ШАЙХ с г 1 ба маънии хоча ва пир 
(аз шархи «Нисоб»),

ШАЙД бар вазни кайд; ба маъ
нии макру фиреб; ва билкаср ва ёи 
мачхул (яъне шед)* ба маънии ру- 
шанй; ва ба маънии офтоб (аз 
«Бурхон»); ва билкаср ба ёи маъ
руф (яъне шид)* дар арабй он чи 
деворро бад-он андоянд мисли охак 
ва гач; ва билфатх (яъне шайд)* 
ба гач ва чуз он андудани девор 
(аз «М унтахаб»),

ШАЙЕД iUA маккор ва фиребдихан- 
да.

ШЕРГИР касе ки уро мастии
нашъаи шароб мутавассит бошад; 
ва ба маънии муаззаз ва сохибмар- 
таба (аз «Бахори А чам »); ва дар 
«Бурхон» навишта, ки ба маънии 
ниммаст аст; ва ба маънии мает 
низ омада; ва дар «Латоиф» низ 
ба маънии ниммаст; ва дар «Си
роч» навишта, ки шергир мартабае 
аз мастй; ва дар «М усталахот» на
вишта: касе ки кайфаш цасо бошад 
ва аз чо дарнаёяд ва худдорй ну
мояд.

ШАИПУР//ШАИБУР но
ми соз, ки дар чанг навозанд; ва 
онро нафирй гуянд ва нойи румй 
низ гуянд (аз «Рашидй» ва «Бур
хон»),

ШИРУ ШАКАР навъе аз
чомаи абрешумии нафис.

ШЕВАИ БАЗЗОЗ jl>. иборат 
аст аз он ки дар фурухтани ашьё 
харидоронро аввал чинси нокис ну
мудан ва баъд аз он чинси комил 
ва бехтарро ба назари харидор ну- 
моиш додан то тамизи неку бад 
карда кадрдонй нумояд; ва маъму- 
ли баззозон хамин аст, ки аввал 
чомаи нокиеро менумоянд.

ШИШАБОЗ киноя  а з  маккор
ва дагобоз (аз «Бурхон»); ва фир- 
каи бозигарони раккос, ки шиша 
бар cap гирифта раке кунанд.

ШАЙХУРРАИС u -^ V 'cr1 лакаби Бу
алй Сино.

ШИЕФИ АБЯЗ uV J номи давои 
чашм аст; мураккаб аз чанд адвия, 
ки сузиш ва сурхии чашмро муфид 
бувад .Чузви аъзами он сифедаи 
кошрарист.

ШЕРРАЛТ номи дов аз куштй,
ки чун хариф бар замин бияндозад 
дасту по ва шиками худро ба тав-

(
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ре бар замин часпонидан, ки хар- 
чанд хариф зур кунад, пушти ин 
кас ба замин расондан натавонад; 
чи шер аслан ба пушт намехобад.

ШУЮЪ t y r  ошкоро шудан.
ШИРИ MYPF i s  я г -  м у р о д  а з  чизи 

ачиб ва камёб ва нодир.
ШИРИНБОФ с о —' навъе аз чо

маи латиф, ки онро ба галат сари- 
соф гуянд; ва аз баъзе асотиза мас
муъ аст, ки ба маънии чомае, ки 
на нихоят гафс бошад, на нихоят 
тунук, ки ба хиндй онро митха гу 
янд.

ШИША БАР САНГ КИ
НОЯ а з  шикаста ва хароб.

ШИШОК ба маънии бачаи гус-
панди яксола; ва рубоби чахорто- 
ра; ва ин лафзи туркист (аз «Л а 
тоиф») .

ШИШАДИЛ номард.
ШИЯ1М !*"■ одатхо ва хухо; ва ба ин 

маънй ч а м ъ и  шима аст; ва билкаср 
ва ёи маъруф (яъне шим)* навъе 
аз мохист, ки дирамдор бошад (аз 
«М унтахаб» ва «Бурхон» ва «Си
роч»). »

ШЕРАНДОМ я г  касест, ки сина- 
фароху бориккамар ва бозуситабр 
бошад (аз «М усталахот»).

ШЕРИ АЛ AM тасвири шер,
ки бар чомаи алам дузанд барои 
тафаъули галаба ва хайбати нози- 
рин.

ШИРИН о'.л г- номи маъш укаи Фар- 
ход; ва ба маънии азиз ва ноёб (аз 
«М усталахот»).

ШАЙН дар арабй ба маънии
зиштй ва айб; ва ин хилофи зайн 
аст; ва дар форсй билкаср ва ёи 
маъруф (яъне шин)* ба маънии би- 
нишин, чаро ки м у х а ф ф а ф и  нишия 
аст (аз ^М унтахаб» ва «Сурох» ва 
«Кашф» ва «Б урхон»); ва номи яке 
аз хуруфи тахаччй; ва ин харф ба 
той фавконй бадал ш авад, чун 
б а х ш  ва б а х т \  ва ба чими арабй, 
чун к о ш  ва к о ч \  ва ба чими форси, 
чун п о ш о н  ва п о ч о н ; ва ба сини 
мухмала, чун ш о р а к  ва с о р а к ,  номи 
тоири сиёх, ки ба хиндй майна гу 
янд; ва ба гайни муъчама, чун ш а- 
т а ч  ва г а т а ч , ба маънии чувол; ва 
ба лом, чун а с п г у ш  ва а с п г у л ,  тух 

ми давое, ки ба гуши асп мушобех 
бошад; ва ба хо, чун п о ш а н г  ва 
п о ц а н г  (ба бои форсй) хиёре, ки 
барои тухм нигох доранд; ва шини 
масдар ва мозй ва музореъ ва амр 
ба рои мухмала бадал ш авад, чун 
аз к о ш т а н  — к о р а д  ва аз б а р д о ш 
т а н — б а р д о р а д  ва аз а н п о ш т а н  — 
а н п о р а д  ва аз г у м о ш т а н  — г у м о р а д  
ва аз г а ш т а н  —  г а р д а д \  ва ифодаи 
маънии цисбат низ кунад, чун п у -  
п и ш  ба маънии худхуд  ба истидло- 
ли бонг, ки пупу кунад ва п у п  ко- 
кули мургон бошад ва он паре 
чанд аст болида бар сари онхо; ва 
б о л и ш  такья, ки дар кадим аз бо
лу пари мургон месохтанд; ва ч а р -  
б и ш  ба маънии сари шир (аз «Ча- 
вохир-ул-хуруф»).

ШАЙЗУМОН ба маънии гур-
ги даррандаи мутлак, ё навъе аз 
гург.

ШЕВОЗАБОН фасех ва ба-
лег ва теззабон.

ШЕРИ ГАР ДУН O S'S  j r 1 бурчи 
Асад; ва ба маънии офтоб (аз 
«Б урхон»).

ШЕРИ ШОДУРВОН с>1 м ^ я г  тас
вири шер, ки бар фарш ва пардае 
дармекашанд (аз «М уайид»).

ШИЛОН//ШЕЛОН ба маънии
суфра ва хони таом ва дастурхон; 
ва м а ч о з а н  ба маънии таом низ 
омада; ва номи мевае, ки онро ун- 
ноб низ гуянд (аз «Бурхон» ва 
«Сироч» ва «Рашидй» ва «Бахори 
Ачам» ва «М уайид» ва «Кашф»),

ШЕВАН d я ^  навха ва нолаи мотам; 
ва дар «Сироч» билфатх (яъне 
шайван) * ба маънии навха ва 
фарьёд; ва ба замматайн ва вови 
маъруф (яъне шуюн)* чамъи шон 
ва хам чамъи  шайн, ки ба маънии 
зиштй ва айб аст (аз «Рашидй» ва 
«Бурхон» ва «Кашф» ва гайра).

ШИР Х.ИШТАН j r 1 хасрат хур
дан.

ШЕРАК ШУДАН ^  далер ва 
чира шудан (аз «М усталахот»),

ШИША БАР САРИ БОЗОР ШИ- 
КАСТАН я  у. *4 иф
шои роз кардан (аз «М усталахот»).

ШИРДОН о ^ я 1, гуспанд ва гайраро 
гайр аз шиканба болои шиканба

V.
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чизе бошад мисли каду  (аз «Чаро
ри хидоят»).

ШАЙХАКОН чамъи  шайхак,
ки тасрири маъаттахкири шайх аст.

ШЕРВОН d b jc4 номи шахрест (аз 
«Бурхон» ва «Сироч»).

ШАЙВОН номи валй; ва номи
кабилае (аз «Латоиф »); ва дар 
«М унтахаб» навишта, ки номи ду 
кабила аст.

ШЕБИДАН бар вазни леси-
дан; ба маънии ларзидан ва сириш- 
таи орд ва гайра; ва мачозан  ба 
маънии фирефта шудан.

ШИХА Ч?1 овози асп, ки ба арабй 
сахил гуянд (аз «Бурхон» ва «Си
роч»).

ШИМА табиат ва одат ва хуй 
(аз «М унтахаб»),

ШЕФТА ошик ва мадхуш (аз
«Бурхон»),

ШЕВА »j г1 нозу карашма ва тарз ва 
равиш; ва ба маънии хунар ва ка- 
мол (аз «Бурхон»),

ШЕРУЯ Чал*  номи писари Хусрави 
Парвез; ва ба маънии шучоъ ва со- 
Хиб (аз «Бурхон» ва «Сироч»).

ШИЪА кавме ва гурухе алохи- 
да, ки чамъ шаванд бар амре (аз 
«М уайид»); ва дар «М унтахаб» ба 
маънии иттибоъ ва ансор.

ШИРХОНА ба маънии майхо-
на (аз «М усталахот»),

ШИША ■‘V 1 маъруф; ва ба маънии 
ойина низ омада, Соиб гуяд , байт:

Шишаи хеш ба рушангари рурбатбирасон,
То кучо сабр кунй дар та*и зангори

ватан.

(аз «М усталахот»),
ШЕФТАГЙ бехушй ва хайро-

нй (аз «Бурхон»),

ШЕРИ БАРФЙ дар баъзе
мулкхои сард атфол аз барф сура
ти шер месозанд, то аспон аз дида- 
ни он рам хуранд (аз «Чароги хи
доят»).

ШИШАБАНДЙ навъе аз са-
фир аст, ки ангуштон бар дахон 
нихода овоз кунанд (аз «М устала
хот») .

ШИДЙ лакаби хабашиён; аз ин 
чихат хар хабаширо шидй гуянд.

ШЕЛОНЧЙ доругай боварчи-
хона; ва ба маънии бузи кассоб; 
ва ин лафзи туркист (аз луготи 
туркй навишта ш уд).

ШЕРМОХЙ у ^ л - 1 навъе аз мохии 
бузург, кн аз дандонаш дастахои 
пешкабз созанд (аз «Сурурй» ва 
«М адор»).

ШИРИНКОРЙ корро ба
вачхи ахсан саранчой додан.

ШИШАБОЗЙ сО Ц *-- фаннест аз 
раккосй, ки раккосон шиша ва су 
рохии пур аз гулоб ва об бар cap 
гузоранд ва раке ofo3 кунанд ва 
бо васфй харакоти раке шиша аз 
cap намеуфтад ва агар кач меша
вад ба харакоти усул бар гардану 
бозу нигах доранд; ва ба маънии 
хуккабозй низ омада (аз «М уста
лахот»); ва ба маънии он чи ки ат
фол дар шишахои кучак ранги сурх 
пур карда бозй мекунанд.

ШИЪЙ мансуб ба шиъаи Алй
ибни Абитолиб каррамаллоху вач- 
хаху (аз «Лубб-ул-албоб»),

ШАЙХИ НАЧДЙ I л а к а б и  
шайтон аст, зеро ки чун курайш 
барои катли рисолатпанох саллал
лоху алайхи ва олихи ва саллама 
чамъ шуданд, ногох шайтон ба су
рати пире даромад. Чун пурсиданд, 
ки кистй? — Гуфт: ман шайхам, аз 
мулки Начд меоям ва дар ин маш
вара бо шумо шарикам (аз «Раш и
дй» ва «Бурхон»),

Тамом ш у д  чилди аввал.
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