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БОБҚ СОДИ М У X. М А Л А

Фасли соди муҳмала маъа алиф

СОҲИБҶАВЗО//СОҲИБИ ҶАВЗО
13_>- Уторид, чаро ки Ҷавзо хо-

наи Уторид аст.
СОХИ Б >-•=■ L» ба маънии вазир ва ёр; 

ва ба маънии молик ва худованд 
низ мустаъмал; ва ин лафзи мак- 
туъулизофат аст, яъне касраи изо- 
фат бар ин намеояд, магар ба нуд- 
рат, чунончи социбдил ва социбщи- 
рон ва сохибғараз\ Саъдии Шерозй 
фармояд, мисраъ:

Зи соҳибғараз то сухан нашнавн...

(аз «Мунтахаб» ва «Бахори Ачам» 
ва «Бурхон»).

СОИБ ба маънии расо ва расан- 
да; ва тахаллуси шоире, ки Мухам- 
мадалй ном дошт.

СОМИТ С.-1-» ба маънии хомуш ва 
зару сим ва сохибамвол; ва моли 
сомит киноя аз зевару нукуд ва 
ғайра; ва дар мукобалан моли но- 
тик,, ки иборат аст аз канизу гулом 
ва чорпоя (аз «Мунтахаб» ва ди- 
гар кутуб).

СОРУҶ оҳаки омехта ба хокис-
тар ва чуз он; муарраби copy jj1-» 
(аз «Мунтахаб» ва «Сурох»)-

COJi EX, jjJU ба маънии некукор; ва 
коми пайгамбарест, ки ба дуои у 
нока аз санг пайдо шуда буд.

СОФИКУШОД тире ки ба
вакти. рахо шудан аз шаст софу 
озод барояд; ва икчунин тир кач 
намеравад ва нишона хато намеку- 
над,

СО ИД аз пастй ба суи баланди
раванда.

СОДИР .рЬ аз чой беруноянда; пас 
еодир ва ворид ба маънии раванда 
ва оянда мустаъмал аст («Шархи 
Нисоб» аз Юсуф).

СОБИР лакаби Айюб алайҳисса-
лом.

СОХИБФИРОШ 'ткиноя аз
мариз ва бемор, чаро ки бемор ак- 
сар бар фарш уфтода мемонад.

СОЪ £Ь> замини паст; ва номи пай- 
монаест, ки чаҳор муд бошад ва 
хар муд як ратлу сулси ратл бо* 
шад (аз шархи «Нисоб» ва «Мун
тахаб»); ва яке аз мухақдиқин дар 
«Рисолаи авзон» навишта, ки соъ 
дусаду сиючахор тула бошад.

СОИҒ j-Sb заргар (аз «Кашф» ва 
«Мунтахаб»),

СОЛ ИҒ I-» гову гуспанди шашсола; 
бидон ки синни гову гуспанд, ки 
аз шаш сол гузашт, ном надорад 
(аз шархи «Нисоб»),

СОФ(Ф) сафкашанда; ва ба тах-
фифи фо мухаффафи софй-ст, ба 
хазфи ёи тахтонй, маъхуз аз сафо; 
ва лафзи соф дар форси ба маънии 
шароби соф низ мустаъмал меша- 
вад.

СОРИМ (А» теги бурранда; муштак, 
аз сарм, ки ба маънии қатъ аст (аз 
шурухи «Нисоб»),

СОИМ (Wt-» ба маънии рузадор; ва но
ми рудаи дуввум аз чумлан шаш 
рудаи шикам (аз «Мунтахаб» ва 
кутуби тиббия).

СООИБҚИРОНсйтО-Н он мавлуд, ки 
вақти уфтодани нутфаи падараш 
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дар раҳуи уодараш ё ба вақти ви- 
лодати у қирони узмо бошад ва 
бурчи қирон дар толеъ . бувад; ва 
■баъзе гуянд, ки дар соли вилодати 
у Зуҳал ва Муштариро қирони уз
мо бошад ва ин навъ қирони узмо 
баъд аз солҳои фаровон воқеъ ме- 
шавад. Ва инчунин мавлудро под- 
шоҳӣ дер монад. Ва ин лафзи со- 
ҳибқирон лақаби амир Темур аст, 
ки подшоҳи шаш иқлим будааст. 
Ва сонӣ соҳибқирон ё соҳибқирони 
сонӣ ба маънии подшоҳе, ки қари- 
би рутбаи амир Темур расида бо
шад. Ва аз лафзи «инчунин» ти 
охир пборати муаллиф аст ва таҳ- 
қиқоти собнқ аз «Қашф» ва «Лато- 
иф» ва «Муайид» ва «Мадор». Ва 
аз «Сииандарӣ» манқул аст он қи 
вақтн вилодати у Зуҳра ва Мушта
риро қирон бошад.

СОҲИБУЗЗАМОН>1<>1 лақаби
ҳазрати имом Маҳдӣ алаӣҳиссалом.

СОЪСИТОИ c>U-£U занотҳор, яъне 
фақир ва муҳточ, қи гандум ё чав 
дар садақаи идулфитр аз мардумо- 
ни ғаин бистонад.

СОФИИ c-iU рагест дар соқ; ва аспе 
қи ба ҳар се по ва қанораи суми 
пои чаҳорум истода шавад ва инчу
нин аспи тезрав бошад (аз «Мун- 
таҳаб» ва «Кифоя» ва ғаӣри он).

СОИБА VI" расо ва расанда.
СОИҚА барқе қи аз абр бар за- 

мин уфтад.
СОХ.ИБЙ yt-U қисме аз аигур аст; 

ва номи чомаи абрешумии муҳат- 
тат (аз «Баҳори Ачам» ва «Чаҳор 
шарбат» ва «Мусталаҳот»).

СОФЙ ба маънии соф ва бегаш; 
исми фоил, маъҳуз аз сафо, чунон- 
қи цозӣ аз цазо ва розӣ аз разо\ 
ва соф муҳаффафи он аст; ва дар 
истеъмоли форсиён чомае, ни даво 
ё шароб ё банг бад-он полоянд.

СОБИРЙ номи шоире.
СОБУИИ СУЛТОНЙ j^U тав- 

зеъи ҳоқим, яъне тақсим нумудани 
ҳохим чизеро бар чамоъате.

Фасли соди муҳмала маъа 
бои муваҳҳада

САБО боде қи аз тарафи машриқ 
вазад; баъзе гуфта, хи боди маш- 

риқӣ, қи дар аӣёми баҳор вазад; 
аввал асаҳ аст; ва номи нагмае аз 
мусиқӣ; ва ба фатҳи аввал ва мад 
(яъне сабоъ)* маӣл иардани дил 
ба чизе; ва бозӣ қардан бо қуда- 
қон; ва ошиқӣ; ва ба қасри аввал 
ва бемад (яъне сибо)* ба маънии 
иудай ва тифлӣ (аз «Латоиф» ва 
«Мунтаҳаб» ва шарҳи «Нисоб» ва 
«Суроҳ» ва Ибни Ҳоҷ).

САБ(Б) ба маънии реҳтан ва реҳ- 
та шудани об; ва ба маънии ошиқ 
(аз «Мунтаҳаб»).

САБАБ замини нншеб; ва ошиқ 
шудан (аз «Мунтаҳаб»).

САБОХАТ ҳубруӣ ва сифедии
ранги инсон; зидди малоҳдт.

САБУХ, с -г-3 шаробе қи ба вақди бом- 
дод ҳурда мешавад, зидди ғабуқ, 
хи ба вақти шом ҳуранд (аз «Мун- 
таҳаб» ва «Кашф» ва «Баҳр-ул-ча- 
воҳир» ва «Муаӣид»); ва низ дар 
«Муаӣид» ва «Мадор» навишта, ни 
ба замматаӣн (яъне субӯҳ)* мас- 
дар аз ои ва вақти субҳ.

САБЕХ, ҳубру ва сифедранг, зид
ди малех., қи сабзаранг ва нама
хни бошад.

САБОХ, z.бомдод; ва ба маънии 
ҳуб ва чамил; ва билфатҳ ва таш- 
диди бои муваҳҳада (яъиесаббоҳ)* 
соҳибҳусн ва шуълаи қандил; ва 
номи марде музаввир, қи онро Ҳа- 
сани Саббоҳ низ номанд (аз «Мун- 
таҳаб» ва раӣра).

САБИР ба фатҳи аввал ва 1<асри 
сонист; ва суқуни сонӣ (яъне 
сабр)* чоиз нест, магар ба зару- 
рати шеърӣ; ва он усораи талҳ аст 
аз даракте, ни ба ҳиндӣ элва гуянд 
(аз «Мунтаҳаб» ва «Музил» ва 
«Кашф» ва «Баҳр-ул-чавоҳир»); ва 
Хони Орзу дар «Хиёбон» навишта, 
хи аз «Суроҳ» маълум мешавад, қи 
сабир ба маънии давои талҳ (ба 
фатҳи аввал ва иасри дуввум) аст. 
Аммо аз «Комус» маълум мешавад. 
хи шуарои араб ба суқуни дуввум 
(яъне сабр)* чоиз доштааид, бино- 
бар зарурат; дар ин сурат тасарру- 
фи форсиён набошад, хи ба сукуни 
дуввум меҳонанд; ва диҳозо дар 
«Мадор» навишта, хи сабр (билфатҳ) 
маъруф аст ва навъе аз даво; ва 
баъзе гуянд, хи ба маънии давои 
талҳ ба иасри аввал ва суқуни со- 



 

 

 нй (яъне сибр)* низ чоиз аст. Чи 
хар исме, ки ба фатхи аввал ва 
касри сонй бошад, дар он каср ва 
фатхи аввал ва сукуни сонй низ 
чоиз аст, чунонки дар катиф, катаф 
ва китф\ ва дар фахиз, фахаз ва 
фахз; ва дар кизб, казаб; ва дар 
кабд, кабад; ва дар маъид, маъд.

САББОР jU- бисьёр сабркунанда.
САБОХУЛХАЙР калимаест,

ки хангоми тулуъи субх муоширон 
бо хам гуянд.

САБУР jx* собир ва шикебо; ва ка
се ки чалдй накунад дар интиком 
(аз «Муайид» ва «Бахр-ул-чаво- 
хир»).

САББОРУЛАРЗ мурод аз
офтоб; чаро ки дар чамодот ва на- 
ботот ва хайвонот ранг аз таъсири 
офтоб мерасад.

САББОР j_Lr‘> рангрез (аз «Мунта- 
хаб»).

СИБР ст» ба маънии ранг; ва дар 
«Бахр-ул-чавохир» навишта, ки 
сабр (билфатх) ранг кардан.

САББОР И ФАЛАК t.1?-* иборат аз
мох аст (аз «Шархи Хоконй»).

СИБЁН с)1"**0 кудакон; ин цамъи са- 
бий аст; ва ба зам (яъне субён)* 
низ омада (аз «Мунтахаб»),

САБИЙЯ ба маънии духтар.
СИБРАТУЛЛОХ миллат ва

дини мухаммадй.
СУБРА ба маънии чош, ки ту-

даи ғалла ва ғайра бошад, ки ха- 
нуз онро вазн накарда бошанд (аз 
шархи «Нисоб» ва «Мунтахаб»).

САБУРЙ cfjjt ■» даР коре таъчил на- 
кардан (аз «Мунтахаб»).

САБУҲЙ (у-j* шароби бомдод (аз 
«Кашф»); ва дар «Мусталахот» ба 
вақти субх шароб хурдан.

САБИЙ fji* ба маънии кудак, ки аз 
шир боз шуда бошад; ва ба касри 
аввал ва фатхи бои муваххада ва 
дар охир алиф ба сурати ёи тахто- 
нй (яъне сибо)* тифлй ва кудакй 
(аз «/Мунтахаб» ва шархи «Нисоб»).

СУБҲИ ОХКРИН ва СУБХ.И ДУВ-
ВУМ ва СУБХ.И СОНЙз е/>т сг» 

/У1'* з р-3 ег* хар се -ба маънии 
содик,.

Фасли соди мухмала маъа 
хои мухмала

СИХНО ба маънии сихнот, ки 
мазкур хохад шуд.

СИХОБ Ь^цамъи сохиб (аз «Мун
тахаб» ва «Сурох» ва «Музил»),

САХ, Б «_< исмн чамъи сохиб аст ва 
асхоб цамъул^амъ аст (аз «Мунта
хаб» ва «Канз»),

САХОБАТ ёр шудан ва ёрй
кардан (аз «Мунтахаб» ва «Су
рох»); ва мустаъмал ба маънии 
маъа; ва ба касри аввал (яъне си- 
хобат) * хатост.

СИХНОТ О Ил-» номи нонхуриш, ки 
дар мулки Миср созанд, ки мохии 
фарОех пора-пора карда се руз Ом 
гайри намак нигох доранд ва Оаъд 
аз он намаку суммоқ ва араки ли
му дар зарф кунанд ва дар офтоб 
нигох доранд .ва оа чубе харакаг 
диханд, то намаку мохи омехта ша- 
вад ва баъд аз он устухони уро аз 
гушт чудо карда мехуранд (аз 
«Мунтахаб» ва «Бахр-ул-чавохир»).

СИҲҲАТ бар вазни химмат; ба
маънии тандурустй, ки зидди бемо- 
рист (аз «Мунтахаб» ва «Бахор.ч 
Ачам»); ва касоне ки сиҳат (сл»~.о) 
гуянд, Оа зиёдати ёи тахтонй баъ- 
ди сод махзи хато ва ғалати сарех.

СУХ, г-» дуруст ва тандуруст (аз 
«Латоиф»).

САҲОҲ тандурустй ва пок шу
дан аз айО ва тандурусту пок аз 
айО; ва билкаср (яъне сихох)* тан- 
дурустон, чамъи сахех; ва «Сихох» 
номи китоби лурати араб аст; баъ- 
зе Оа фатх ва баъзе Оа каср гуф- 
таанд, фатх афсах (аз «Мунтахаб» 
в а «.Музил»),

САХЕХ с;*" тандуруст ва пок аз айО 
(аз «Мунтахаб»); ва он ки мардум 
аз Оеилтифотй Оар вазни наОй хо- 
нанд ва хои дуввумро Оа талаффуз 
дарнаёранд махзи хатост.

САҲЕҲНИГОР jUSje-. ахОорн, ■ 
САХРОНИЮШ

сахронавард (аз «Шархи Қирон-ус- 
саъдайн»),

СИХОФ косахои Оузург ва пахн 
(аз «Латоиф»); ва дар «Мунтахаб» 
чохои чамъ шудани об; ва билфатх 
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ва ташдиди хо (яъне саҳдоф)* ба 
маънии мучаллиди китоб.

СУҲАФ//СУҲУФ С»-» чамъи саҳифа 
(аз «Мунтахаб»); магар дар истеъ- 
моли форсиён ба сукуни сонй низ 
омада, чунончи Низомй гуяд, мис- 
раъ:

Гаҳ аз сухфи пешиниён дарсгир...

ва хамчунин лафзи зулмот ва лаф- 
зи арий-ро ба сукуни сонй оварда- 
анд.

САҲНАК табаки кучак ва рико- 
бй; ва ин тасғири саҳн аст, ки ба 
маънии табаки бузург бошад.

САҲН табаки бузург ва ташти
фарох ва сахни хона ва замини 
хамвор (аз «Мунтахаб» ва «Лато- 
иф» ва «Чароги хидоят»),

САХ.В у*-» хушёр шудан ва хушёрй аз 
мастй ва пок будани осмон аз абр 
ва рубор (аз «Мунтахаб» ва «Лато- 
иф»); ва ба истилохи суфия саҳв 
ба маънии гум ва нобуд кардани 
азсофу одот; ва сукр ба маънии 
истилои султони хол; ва баъзе ин- 
чунин гуфта, ки саҳв ба маънии 
авд кардан ба тарафи тартиби афъ- 
ол; ва фано ба маънии сукути ав- 
софи башарй.

САҲИФА ба маънии китоб ва
рисола (аз «Мунтахаб»).

САҲОБА -ъЬ- ёрон ва ёрй нумудан 
(аз «Сурох» ва «Мунтахаб»),

СИҲҲАТНОМА кавлест дар
илми мусикй сохтаи Насируддини 
Туей (аз «Ҷароғи хидоят» ва «Ба- 
хори Аҷам»),

САХ.ОРО u>'jцамъи саҳро.

Фасли соди муҳмала маъа 
ҳои муъҷама 69

САХРАИ САММО ‘>осаггест дар
Байтулмукаддас, ки дар хаво муал- 
лак монда. Ҷун як бор зане хоми- 
ларо аз хавф дар зери он вазъи 
хамл шуда буд, лихозо деворе ба 
зери он санг кашидаанд. Ва гуянд, 
ки девор ба он санг вусул наёфта, 
хануз дар хаво муаллак аст.

САХАБ v*-! ба маънии фиғон ва 
фарьёд ба вакти зачр кардан (аз 
шархи «Нисоб» ва «Сурох»).

САХР ух-» санги бузург (аз «Мунта- 
хаб»).

САХ РА А* санг; ва сангест дар Бай- 
тулмукаддас ва онро сахраи саммо 
низ гуянд (ба фатхи сод ва ташди- 
ди мим; аз «Мунтахаб» ва «Лато- 
иф»); ва номи чйннест аз чинниён;. 
ва дар «Хиёбон» навишта, ки номи 
девест, ки ба бадталъатй шухрат 
дорад ва ангуштарии Сулаймов 
алайхиссалом бурда буд.

САХРИЙЯ “„г*-0 сангистон.

Фасли соди муҳмала маъа 
доли муҳмала

САДО овоз, ки аз гунбад ва кӯҳ. 
ва чох ва райра бозояд; .ва мутлак; 
кар овозро низ гуянд (аз «Бурхон» 
ва «Мунтахаб»).

САДОРАТ Ojla-» болонишинй (ал 
«Мунтахаб» ва «Кашф»); ва ном» 
мансабест, ки кариби визорат бо
шад; ва ба маънии шуруъ ва иб- 
тидо кардан; ва ба маънии пешра- 
сонй.

САДИЗОТ oli номи мансабест, 
ки сохиби он мансабро дулакх до» 
мукаррар бошад. Ҷун як рупияро 
чихил дом мебошанд, пас ду лакх 
домро панҷ хазор рупия мешаванд.

САДАД наздикй ва мукобала ва 
баробарии чизе (аз «Мунтахаб» ва 
«Кашф»); ва мацозан ба ма^н^и^и^' 
касд нумудан ва дар пай шудав 
мустаъмал.

САДРИ ХУҶАНДьҶ^ jo-лақаби бу- 
зургест; садр (билфатх) ба маънии 
болонишин ва амир аст ва Хуҷанд 
номи шахрест дар Турон.

сад ид ojo* зардоб, ки аз захму ча- 
рохат берун ояд (аз «Мунтахаб» 
ва «Бахр-ул-чавохир»).

САД ьъ адади маъруф; лафзи форс
ист, дар асл ба сини мухмала (и-), 
буд. Кудамо ба чихати рафъи иш- 
тибох ба калимаи дигар, ки сад(д) 
бошад, ба маънии хоил ва монеъ, 
исми ададро ба сод навиштанд.

САДР лд- сина ва аввалу болои хар 
чиз; ва ба маънии пешгохи хона ва 
ибтидо; ва ба маънии болонишин; 
ва амири сохибмансаби маъруф; ва 
бозгаштан ва бадар омадан аз чое- 



 

 

 

 

(аз «Мунтаҳаб» ва «Латоиф» ва 
«Кашф»).

СУДУР синаҳо; ва болонишинон; 
ва масдар низ аст ба маънии аз 
чое берун омадан (аз шуруҳи «Ни- 
соб»).

СУДОЪ с1**-* ба маънии дарди cap; ва 
ин маъҳуз аз садъ аст, ни ба маъ- 
нии шигофтан бошад (аз шарҳи 
«Нисоб» ва «Мунтаҳаб»).

СУДР о* ба маънии чое, ни миёни 
гушаи абрӯ ва гуш аст ва онро 
шанина низ гуянд; ва ба маънии 
муи печида, ни овеҳта бошад бар 
он мавзеъ (аз «Мунтаҳаб» ва 
«Баҳр-ул-чавоҳир»).

САДАФ маъруф аст; ва навъе аз 
пиёлаи нучан ба чиҳати шаробҳу- 
рӣ; ва се ситора аст ба шанли му- 
саллас бар даври қутб, ни онро Са- 
дафи кутб гуянд (аз «Шарҳи Хо- 
қонӣ»).

САДҚ//СИДҚ ростӣ, хилофи низб;
ва баъзе гуфта билфатҳ (яъне 
садн)* рост гуфтан ва билнаср 
(яъне сидк,)* ростӣ; ва билфатҳ наӣ- 
заи рост ва саҳт; ва биззам (яъне 
мудк,)* ростгуён; ва ба зам ва ба 
замматаӣн (яъне судқ ва судун)* 
цамъи сидк, (аз «Мунтаҳаб»),

СОДИК, ростгуянда (аз «Мунта-
ҳаб»),

СИДОҚ//САДОҚ ё’*» ба маънии но- 
бин ва маҳри зан (аз «Хиёбон»).

«СЙДДИК, бисьёр ростгу ва баго- 
ят ростпиндорандаи суҳани насеро; 
ва лақаби ҳазрати Абубанр, чаро 
ни бар нубувват ва меърочи ҳаз- 
рат саллаллоҳу алаӣҳи ва олиҳи ва 
мсллама аввал аз ҳама имон овар- 
данд; ва ба фатҳи аввал ва таҳфи- 
фи доли мансур (яъне садин)* ба 
маънии дуст ва дустон, муфраду 
чамъ ҳар ду омада (аз «Мунтаҳаб» 
ва «Латоиф» ва гаӣруҳумо).

САДБАРГ гулест зардранг, ни
ба ҳиндӣ генда гуянд; ва ба маъ
нии ҳар гуле, ни ба нисбати дигар 
ақсоми ҳуд барги бисьёр дошта бо
шад, ни дар муҳовағаи диёри мо 
онро хазора гуянд (аз «Баҳори 
Ачам» ва «Чароги ҳидоят»),

‘СУДҒАТАЙН ҳар ду судга.

СУДРА bjU ба маънии синапуш; ва 
ба маънии нуртаи ҳурд ва пироҳа- 
ни нимтана ва ғаӣри он.

СУДҒА чои нарм, ни миёни гу
шаи абру ва гуш аст.

САДУ ЧАХОРДА\»-Ыгг *** му род аз 
сураҳои Қуръон, ни саду чаҳордаҳ 
аст, ё он ни саду чаҳордаҳ қалби 
чаҳордаҳ сад бошад; машҳур аст, 
ни дар вучуди одамӣ ҳазору чаҳор- 
сад банд аст ва ҳар банд барои 
фонда и дигар аст.

САДМА ян навбат нуфтани ду 
чиз бо ҳам ва осеб расонидан (аз 
«Мунтаҳаб»),

САДАКА он чи ба роҳи ҳудо ба 
фуқаро диҳанд; ва ба сунуни дол 
(яъне садқа)* ҳатост (аз «Музил» 
ва «Мунтаҳаб» ва «Кашф»).

САДАҚАИ ҶОРИЯ ifa-o мисли
наҳр ва чоҳ ва пул ва масчид ва 
гаӣра, ни мисли ин аст.

Фасли соди муҳмала маъа 
рои мухмала

САРОФАТ с-ilj.» сара нардан; ва ио- 
лис будан; ва гардонидан.

САРОМАТ '-^-'•ь-0диловарӣ ва чолонӣ; 
ва буридан ва қатъ нардан (аз 
«Суроҳ»); ва дар «Мачмаъ-ул-лу- 
ғот» ба маънии бузургӣ.

САРХ қаср ва нушн ва бинои 
оли; ва ошноро нардан; ва ба фат- 
ҳатаӣн (яъне сараҳ)* ҳолис аз ҳар 
чиз (аз «Мунтаҳаб» ва «Латоиф»),

САРЕХ ci у» зоҳир ва ошноро.
СУРОХ С1 ҳолиси ҳар чиз ва ҳу- 

лоса; ва номи нитоби лугат; ва ба 
маънии рушноӣ (аз «Суроҳ» ва 
«Муаӣид»),

СУРАД мургест бузургсар, ни 
гунчишнро шинор нунад (аз «Мун- 
таҳаб») ; ва дар тарчамаи «Шофия» 
навишта, ни онро дар форси варкок 
ва ба ҳиндӣ латура гуянд.

САРХ.И МУМАРРАД »насри 
дураншон ва сода ва ҳaувоғ; ки- 
ноя аз фалан.

САРИР X j-’ овози налам, ни ба вақ- 
ти навиштан барояд; ва боиги ма- 
лаҳ; ва овози наълаӣн вақтн раф- 
тор; ва овози дар ба вақти бастан 
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ва кушодан (аз «Мунтахаб» ва 
шархи - «Нксоб» ва «Бахр-ул-чаво- 
хир»).

САРСАР боди тунд ва боди сах- 
ти сард (аз «Латоиф»).

СИРОТ т-» ба маънии рохи рост; ва 
номи пулест, ки бар сари дузах бо
шад ва он аз муй бориктар аст ва 
аз шамшер тезтар (аз «Мунта- 
хаб»).

САРЪ афгандан бар замин; ва 
номи маразе, ки сохиби худро бар 
замин меафганад; ба хиндй онро 
миргй гуянд; наузубиллохи минхо; 
маънии лугавии аввал аз «Мунта- 
хаб».

СИ РФ хар ша йъи холис ва ша- 
роби холис, ки дар он об наёмехта 
бошад (аз «Мунтахаб» ва «Бахр- 
ул-чавохир»); ва билфатх (яъне 
сарф)* сара кардани зару сим; ва 
гардонидан; ва харч кардан; ва бу
та; ва хила; ва ходиса ва гардиши 
закона; ва вожгун кардани чизе; 
ва номи илми маъруф.

СУРУФ хаводис.
САРМ цуарраби чарм; ва ба маъ

нии буридан ва катъ кардан (аз 
«Сурох» ва «Мунтахаб»).

С АР ИМА ба маънии азимат ва
катъ кардани коре (аз «Мунтахаб»).

САРХА афрон ва бонг ва азоб 
(аз «Мунтахаб»).

СУРРА хамён (аз «Комус» ва 
«Кашф» ва «Хиббсн» ва «Муайид» 
ва «Сурох»).

САРФА ситора аст рушан ва он 
манзили дувоздахум аст аз манози- 
ли Камар; ва ба маънии бухл ва 
тангй дар харч; ва ба маънии фон
да ва нафъ; ва ба маънии хила ва 
макр; ва ба .маънии афзунй; ва ба 
маънии фасл ва адл ва фурсат (аз 
«Сироч» ва «Мунтахаб» ва «Лато
иф» ва «Чароги хидоят»).

САРЪЙ ба маънии касе ки уро 
марази саръ бошад.

Фасли соди муҳмала маъа 
айии муҳмала

САЪБ ч-*-* душвор ва саркаш; ва биз- 
зам (яъне суъб)* хатост (аз «Мун
тахаб» ва «Кашф» ва «Муайид»).

СИЪОБ к-Л».» душворихо; ва ин цамъи 
саъб аст, ки ба маънии душвор ва 
саркаш бошад.

СУЪУБАТ душворй (аз «Мун
тахаб» ва «Кашф»).

САЪИД хок ва руи замин; ва
шахре буда дар Миср понздах руэ 
рох ба тул (аз «Мунтахаб»),

СУЪУД ба боло рафтан ва боло 
баромадан; за ба фатхи аввал 
(яъне саъуд)* болораванда ва ба- 
ландй, зидди хубут; ва азоб (аз 
«Латоиф» ва «Бахр-ул-чавохир»),

СУЪЛУК 4М— ба маънии факир ва 
дарвеш (аз «Мунтахаб» ва «Кашф»).

САЪҚА <*«■» бехушй (аз «Мунтахаб» 
ва «Латоиф»),

САЪВА дар «Мунтахаб» навиш- 
та, ки муррест баробари гунчишк, 
ки синаи сурх дорад; ва дар 
«Кашф» ва «Латоиф» ва «Мадор» 
навишта, ки тоири маъруф; ба хин- 
дй мамула гуянд.

САЪДА гурхар ва гурхарон (аз 
«Сурох»)70.

Фасли соди муҳмала маъа 
райни муъҷама

СУҒРО зани кучактар ва ҳар
шайъи муаннас, ки кучак бошад; 
ва дар истилохи ахли мантик қази- 
ни аввалро гуянд аз хар ду қазияи 
шакл, чаро ки он муштамил аст 
бар асрар; ва асғар мавзуъи нати- 
чаро гуянд, зеро ки мавзуъи нати- 
ча аксар хос мебошад ва ҳос ба 
нисбати ом калил аст аз руи аф- 
род, чунонки: «кулли инсонин ҳай- 
вони ва кулли хайвонин чисмун»,. 
пас «кулли инсонин хайвонун» сур- 
рост ва «кулли хайвонин чисмун» 
куброст. Ва натичаи ин хар ду 
«кулли хайвонин чисмун». Пас лаф- 
зи инсон мавзуъи натича аст, яъне 
мубтадои он ва лафзи чисм махму- 
ли натича аст, яъне хабари он. Ва 
зохир аст, ки афроди инсон асғар 
аст, яъне калил аст ба нисбати ҷис- 
ми мутлак, ки акбар аст, яъне ка- 
сир аст дар афрод, зеро ки ҷисм 
чамодот ва наботот ва ҳайвонот 
хамаро шомил аст.

САРИР jfi* ба маънии хурд ва ку~ 
чак.



CUFAP j*> хурдй ва кучакй (аз 
«Кашф» ва «Мадор» ва «Муайид» 
ва шархи «НисоО»),

САРОР jU-o хори ва ситам ва кучакй; 
ва ба каср (яъне сигар)* хурдон; 
ба ин маънй цамъи сарир аст ва 
хам цамъи сурро-ст, чунонки киром 
цамъи карим ва иное (Оа каср) 
цамъи унсо.

СИРАРИ СИН хурдии умр ва
хурдсолй.

СУРРОИ МУЧИБАИ КУЛЛИЯ
4.JX i-s-j* «куЛЛИ ИНСОНИН ҲЗЙВОНУН» 

куброи мучибаи чузъия, «Оаъзал- 
хайвоник котибун»; ва бидон ки аз 
таркиби чунин суғро ва кубро шак
ли бадехиюлинточ, ки шакли аввал 
бошад, хосил намешавад, балки хеч 
яке аз ашколи арбаъа сурат наОан- 
дад. Чун ин шаклро Неъматхони 
Оли аз чониОи козй изхор карда, 
з-ин сабаб галат оварда, то дало- 
лат кунад бар хамокат ва беаклии 
козй.

Фасли соди мухмала маъа фо

САФО х- пок ва Оегаш ва бекудурат 
шудан; ва номи кухча дар Маккан 
муаззама ва кухчаи дигар, ки Марва 
ном дорад низ аз он чост. Ва хо- 
чиён дар миёни Сафо ва Марва, ки 
тахмйнан дусад кадам масофат до
рад, саъй кунанд, ай медаванд. Ва 
ин давидан яке аз лавозими хач аст 
(аз «Мунтахаб» ва «Кашф»),

САФРО хилтест зардранг аз ах- 
лоти арбаъа, ки ба форсй онро тал- 
ха гуянд ва ба хиндй пит номанд. 
Ва ахлоти арбаъа ин аст: аввал 
хун, ки мйзочи он гарми тар аст; 
дуввум балрам ва он сарди тар аст; 
севвум сафро ва он бароят гарм 
аст бо хушкй; чахорум савдо ва 
ранги он сиёх аст ва ба хосият 
сард ва хушк; гохе сафро Оа маъ- 
нии талхй ояд, ба муносибати он 
ки хилти сафро талх мебошад ва 
чушу -ғалаОаи сафроро хурдани ту- 
рушй фуру иенишонад; ва сафро 
ба маънии хар шайъи зардранг; ва 
ба маънии камон, ки ба он тир ме- 
андозанд низ омада (аз «Мунта
хаб» ва шархи «Нисоб» ва райра).

САФУРО 1з*® номи духтари Шуъайб 
алайхиссалом, ки дар никохи Мусо 
ялайхиссалом буд (аз «Латоиф»),

САФВАТ//СИФВАТ//СУФВАТ
Оаргузидаги ва хулоса кардан; ва 
соф шудан; ва ба маънии баргузи- 
да ва он чи соф бошад аз тирагй 
ва гаш (аз «Мунтахаб» ва «Комус» 
ва «Мадор» ва «Муайид» ва 
«Кашф» ва «Бахр-ул-чавохир»),

СУФРАТ 'Х-’уз’заддй (аз «Муайид» ва 
«Бахр-ул-чавохир»).

СИФАТ ой- баён кардани хол; ва 
аломат ва нишони чизе; ва ба ис- 
тилох фарк миёни васф ва сиф.ат 
он аст, ки васф калимоти мадхп мо- 
дехро гуянд ва сифат хасоил, ки 
дар зоти мамдух бошад; ва ба ис- 
тилохи сарф исми фоил ва исми 
мафъул ва сифати мушаббах ва 
афъалуттафзил.

САФХ с* ба маънии афв кардани 
гунох ва даргузаштан аз хатой ка
се (аз «Мунтахаб» ва «Кашф»).

САФОЕХ gUXs тахтахо ва сангхои 
пахн ва порахон хар шайъ, ки мис
ли когази пахн Оошанд; ва ин 
цамъи сафхд аст.

САФДАР аз хам даррандаи са
фи лашкар.

САФФОР jU- номи подшохе, ки дар 
авонл зуруфи руйин месохт.

СИФР й- Оа маънии тихй ва холй; ва 
мацозан Оа маънии холй будан аз 
миён; ва Оа маънии доираи кучмк 
ба ин шакл О, ки дар илми хисоО 
барои дахчанд кардани ададе ба 
тарафи рости он адад менависанд. 
Фй замонино дар арабй ва форси 
ба ивази он доираи кучак нукта 
менависанд, магар дар хиндй ха
мон сифр нигоранд; ва низ сифр 
дар истилохи ахли таквим аломати 
ситораи Зухра аст; ва низ сифри 
мазкур, яъне нукта аломати бурчи 
Хамал аст дар таквим. Ба хамин 
чихат аз лафзи сифр киноя бошац 
бурчи Хамал. Ва биззам (яъне 
суфр)* ба маънии зардй; ва ба 
маънии руйин, ки ба хиндй канса 
гуянд; ва ба фатхатайн (яъне са
фар)* номи мохи маъруф; ва ин 
маъхуз аст аз сифр (билкаср), ки 
ба маънии холист, чаро ки чун ин 
мохи сафар Оаъди мухаррам вокеъ 
аст, кабл аз зухури пайгамбари мо 
саллаллоху алайхи ва олихи ва сал- 
лама китол дар мохи мухаррам ха- 
ром буд. Аз ин сабаб дар мохи са
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фар мардуми араб барои қитол ме- 
рафтанд ва ҳонаҳоро ҳоли мегу- 
зоштанд, лиҳозо ин моҳро сафар 
ном нарданд. Ва баъзе навиштаанд, 
ни ба вақти вазъ нардани исми ин 
моҳ мавсими ҳазон ва аӣёми барг- 
рез буд ва барги дараҳтон зард ме- 
шуданд, лиҳозо ин моҳро сафар ном 
нарданд. Дар ин сурат маъҳуз аз 
суфр (биззам) аст, ни ба маънии 
зардӣ бошад (аз «Мунтаҳаб» ва 
«Кашф» ва «Латоиф» ва «Баҳр-ул- 
чавоҳир» ва «Рисолаи нучум», ни 
роят муътабар аст ва аз баъзе ну- 
туби муътабараи дигар).

САФИР о в оз и тоирон ва овозе
ни барои талаби муррон нунанд; ва 
ин муарраби сапил аст (аз «Мунта- 
ҳаб» ва «Латоиф» ва «Баҳр-ул-ча- 
воҳир» ва «Рисолаи муарработ»),

САФЪ силӣ задан (аз «Латоиф»), 
САФСОФ liL.!.- дараҳтн бед (аз 

«Мунтаҳаб» ва «Кашф» ва «Баҳр- 
ул-чавоҳир»),

САФСАФ ома замнни ҳамвор (аз 
«Мунтахаб»).

САФИК, пусти дурушт; ва дар 
«Мунтаҳаб» навишта, ни ба маънии 
чомаи сифт, ни тунун набофта бо- 
шанд; ва руӣсаҳт, ни ҳаё надошта 
бошад.

СИФОК, <jb--° пусте ни бар гирди ру- 
даҳо ва аҳшо бошад; ва ин ян пар- 
да аст аз се пардаи шинам (то 
лафзи «бошад» аз «Мунтаҳаб»),

САФ(Ф)И НИЪОЛ JUJ -^сафи оҳи- 
рин, ни ба чониби берун бошад, ни 
аҳли мачлис муттасилан наълаӣн 
аз по гузоранд; ниъол цамъи наъл 
аст ва иаъл ба маънии попуш ва 
нафш аст.

СИФОҲОН номи шаҳрест, ни
онро Исфаҳон низ гуянд; ва ин 
муарраби Сипоҳон аст. Дар замини 
он нони сурма аст, ни сурмаи он 
ниҳоят ҳуб бошад. Ва номи пардае 
аз мусивд, ни дар оҳири шаб саро- 
янд.

САФВ'ОН с.1ӯ*,санги ҳамвор; ва номи 
мардест, ни мунофиқон туҳмати ум- 
мулмуъминин Оиша бад-он нисбат 
нарда буданд (аз «Мунтаҳаб»).

СУФ(Ф) о» аӣвони ҳона ва долон 
(аз «Мунтаҳаб»).

САФВА//СИФВА//СУФВА ба маъ
нии ҳулоса.

САФҚА ян бор даст бар дасти
насе задан дар баӣъат ва баӣъ (аз. 
«Мунтаҳаб»),

САФИЙЯ «?- номи яне аз азвоҷи му- 
таҳҳароти ҳазрати расул саллалло- 
ҳу алаӣҳи ва олиҳи ва саллама.

СИФАТИ МУШАББАҲ V- oi-e ҷавъе 
аз исми фоил аст, ни бар вазни фо- 
ил набошад ва ба маънии субут бо
шад, яъне сифате, ни дар зоти мав- 
суфи ҳуд доим мавчуд бошад. Ва/ 
инро сифати мушаббаҳ аз он гуянд, 
ни мушобеҳ ба сигаи исми фои.;> 
аст дар тазчир ва таънис ва тасния 
ва чамъ будан.

САФАВИЙЯ 4,»А- мансуб ба шох, 
Сафӣ, ни аз авлоди аиммаи исноъ- 
ашар будааст. Шоҳ Темур бар на
моли маънавии у эътиқоди тамомь 
дошт. Шоҳ Исмоил набераи у ба 
салтанати аъло расид. Шоҳ Tax* 
мосп ва шоҳ Аббос ва дигар сало- 
тини уӯтааххиғини Эрон аз авлодв 
у ҳастанд.

САФЙ (У"» баргузида ва дусти софӣ 
ва ҳолиси ҳар чиз; ва лақаби Одам» 
алаӣҳиссалом (аз «Мунтаҳаб»); ваг 
номи марде.

САФАВЙ iSjt* мансуб ба шоҳ Сафӣ, 
ни дарвеши сохибкамол буд. Авдо- 
даш подшоҳи Эрон шуданд.

Фасли соди муҳмала маъа қоф

СИКОЛАТ cJli-» саӣқал нардан.
САҚР ба маънии чарр, ни мурри 

шинорист; ва ҳар мурре, ни шикор 
нунад (аз «Баҳғ-ӯл-чавоҳиғ» ва 
«Мунтаҳаб»).

САКДОЛ JI" мухранаш ва саӣқалкӯ 
нанда (аз «Латоиф»); ва ба насри 
аввал бар вазни висол (яъне си
нод)* зудудагии шамшер ва оӣина- 
(аз «Мунтаҳаб»).

САЙК.АЛ зудудашуда ва рушан& 
(аз «Мунтаҳаб»),

Фасли соди мухмала маъа коф

САК(К) Л- нуфтан ва задан; ва но
ли ва қабола; муарраби чак (аз 
«Мунтаҳаб»).



 

 

 

 

 

CAKKOK касе ки каболахои
шаръй нависад (аз «Кашф»).

Фасли соди муҳмала маъа лом

САЛО X» овоз додан барои таом ху- 
ронидан ё чизе додан; ва ба каср 
(яъне сило)* ба маънии бирьён (аз 
«Мадор» ва «Латоиф» ва «Мунта
хаб»); ва дар «Сироч» навишта, ки 
сало (ба фатх) овоз кардан ба суи 
касе барои додани чизе, хох таом 
бошад, хох гайри он. Магар дар 
кутуби муътабараи арабия бад-ин 
маънй дида нашуд.

САЛИБИ БОДПАРВОЬу,«■Ччуби 
чахоргуша, ки дар тобдонхо ба чи- 
хати манъи духули хайвонот созанд 
(аз «Шархи Хоқонй»).

•САЛБ^- бар дор кардан; ва биззам 
(яъне сулб)* мухрахои пушт, яъне 
устухони пушт; ва ба маънии сахт 
(аз «Сурох» ва «Мунтахаб» ва 
«Кашф» ва «Бахр-ул-чавохир»); ва 
сохибк «Мунтахаб» навишта, ки ба- 
рои маънии сахт ба фатхатайн 
(яъне салаб)* низ омада.

<САЛИБ '-'г1'® ба маънии сахт; ва ба 
маънии бар дор ниходашуда; ва 
чубест, ки тарсоён дар зуннор бан- 
данд; ва ба форсй онро чалипо гу- 
янд. Ва навиштаанд, ки ин муарра- 
<и чалиб аст ва шаклаш ин бошад

Вачхаш он ки чун Исо алай- 
хиссаломро бар осмон бурданд, 
Тартус ном шахсеро ки хамшакли 
Исо алайхиссалом буд, бар дор ка- 
шноаад. Ва баъд аз ин вокеъа тар- 
соён онро Исо пиндошта шакли до
ри бо Исо аз чуб тарошида дар гу
лу овехтанд ва таъзимаш карданд. 
Ва салиб ба маънии он хатти ча
хоргуша, ки аз такотсъи хатти мех- 
вар ва муаддилуннахор дар фалаки 

■индуззехн фарз карда мешавад. Ва 
чахор ситораанд, ки дар курби Нас
ри Вокеъ шудаанд (аз «Мадор» ва 
«Бахр-ул-чавохир» ва «Кашф» ва 
«Мунтахаб»).

САЛТ//СУЛТ ^л кушодапешонй ва 
чизи ошкоро ва саховат (аз «Мун- 
тахаб» ва гайра).

СИЛОТ оХ- ато ва инъомот.
САЛОХ.ИЯТ o—»Х-бар вазни кароҳи- 

ят (аз «Мунтахаб»)7!
САЛАВОТ oljl- цамъи салот; форси- 

ён ба сукуни дуввум (яъне салвот)* 
аз олами зулмот низ оранд (аз 
«Чароги хидоят»).

САЛО Б АТ о* »сахтй ва сахт шудан 
(аз «Мунтахаб»),

САЛОТ дуо ва омурзиш ва рах,- 
мат ва намоз (аз «Мунтахаб»); ва 
дар «Сурох» навишта, ки ба маъ- 
нии намоз ва дуо аз банда; ва ба 
маънии рахмат аз худой таоло; ва 
ба маънии дуруд бар расул ва фи- 
риштагон; ва дар шархи «Нисоб» 
навишта, ки салот маъхуз аст аз 
сало, ки ба маънии сурин аст. Чун 
намозкунанда дар сучуд сурин бар- 
медорад, ин феълро салот гуфтанд. 
Ва баъзе маънии лугавии салот 
тахрикуссалвайн навиштаанд, яъне 
чунбонидани хар ду сурин. Ва маъ- 
нии намоз манкул аст аз ин маънй.

САЛОХ, с^ некй, зидди фасод; ва ба 
каср (яъне силоҳ)* оштй ва мусо- 
лаха (аз «Мунтахаб»).

САЛД Д- сахт ва соф (аз «Сурох»), 
САЛИБИХАТ и^ииноя аз хатти

чахоргуша; ва дар «Снкaноарнома» 
мурод аз чариби масохат.

САЛАЪ jl- муи пеши cap рафтан; 
ва ба форсй кал будан ва ба хиндй 
ганч гуянд; ва сохиби ин маразро 
аслаъ номанд.

САЛАФ ol- ба маънии лоф задан 
(аз «Мунтахаб» ва шархи «Нисоб»).

СУЛСУЛ сМ-» бар вазни булбул; ба 
маънии фохта; ва бақияи оби дар 
хавз; ва муи пешонии асп; ва номи 
мавзеъ; ва номи обест (аз «Муай- 
ид» ва «Мадор» ва «Мунтахаб»),

САЛСОЛ JL-J- гили бо per омехта ва 
гили хушк ва хом, ки чун ангушт 
бар он зананд овоз барояд, ки ха- 
мири Одам алайхиссалом аз он буд 
(аз «Кашф» ва «Мунтахаб»),

САЛИЛ овози охан ва овози 
зарби шамшер (аз «Мунтахаб» ва 
гайра).
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САЛОСИЛ J-»*< ба маънии фохтадо; 
ва муйдои пешонии асп; ва кададдо.

СУЛҲИ КУЛЛ J5 с-1*1 тарикаи мувад- 
дидон аст, ки маоли дама мазохиб 
вохид дониста бо мардумони муд- 
талйфулмазохиб хусумат надоштан 
ва бо дусту душман Оа оштй Оа 
cap бурдан.

СИЛАМ РАДИМ Д!*мухабОат ва
сулук доштан Оо хешу акрибо.

САЛСАЛА -й-»Ь» овози занчир ва охан 
ва чарас (аз шарди «НисоО»),

СУЛБИЙЯ Ч"-1'® номи пардаи хафтум 
аз дафт пардаи чашм, ки андаруни 
хама пардахост.

СИЛОЯ санге ки ба даст ги-
рифта дору соянд; ва ба маънии 
санги пахн, ки Оар он дору соянд 
(аз «Мунтахаб» ва «Бадр-ул-чаво- 
хир»).

СИЛА инъом ва ато додан; ва 
Оа маънии пайвастан ва пайванд 
ва хеши (аз «Мунтахаб» ва «Су- 
род»).

САЛИБЙ кавми насоро.

Фасли соди мухмала маъа мим

СА.ММОЪ'1-» зани кар ва санги сахт 
(аз «Мунтахаб»),

САМТ с—» Оа замми аввал (яъне 
сумт) * хатост; Оа маънии хомушй 
(аз «Кашф» ва «Мунтахаб» ва «Му- 
зил») .

СУМУТхомуш будан (аз «Мун
тахаб») .

САМАДИЙЯТ бузургй ва бени- 
ёзй; ва пок шудан аз одоти дайво- 
нй.

СИМОХ £1-» ба маънии суроди гуш 
(аз «Муайид» ва «Кашф» ва «Бадр- 
ул-чаводир» ва «Амадор» ва «Мун- 
тадаб»); ва дар «Бадр-ул-чаводир» 
ба маънии сурохи дида низ навиш- 
та.

САМАД мехтар ва бениёз ва ба
ланд ва доим ва марде ки ташна- 
ву гурусна набошад (аз «Мунта- 
хаО»); ва дар «Нихоя»-и Ибни Аси- 
ри Чазрй навишта: он ки касд кар
да шавад ба суи у дар иичоди да- 
воич.

СИМОД »1--» чодои баланд ва замин- 
дои дурушт; ин цамъи самд аст (ки 
ба фатди аввал ва сукуни мим Оо- 
шад); ва Оа фатди аввал (яъне са- 
мод)* он чи миёнтидии чавфдор бо
шад.

CAMF £»-» чизест лазич, ки аз баъзе 
ашчор досил шавад; ба диндй гунд 
гуянд ва Оа форси жад номанд (Ом 
фатди зои форси ва доли мухмала; 
аз «Ба.др-ул-чаво.дир» ва «Музил» 
ва «Кашф» ва «Рашндй»); ва бил- 
каср ва Оа фатдатайи (яъне симя 
ва сйммр) * чунонки машдур, датост.

САМИМ • долис ва дулус ва тади 
дил ва миёнаи лил; ва Оа маънии 
марди ношунаво, ки идроки асвов 
накунад (аз «Кашф» ва «Канз» ва 
«Точ» ва «Мунтахаб» ва «Сурод» 
ва «Бадори Ачам»); ва дар «Бадр- 
ул-чаводир» навишта, ки самим ми- 
ёни дар чиз ва хулосаи дар чиз.

САМСОМ fl"-» Оа маънии шамшери 
буррон (аз «Мунта.хаО»),

САМАМ с—» кари ва гиронии гуш ва 
ношунавой (аз «Мунтахаб»),

СУМ ВА БУКМ (Л - г® ба маънии 
карон ва гунгон; ва ин дар ду лафз 
цамъи асамм ва абкам аст. Ва ис- 
теъмоли чамъ Оа чои муфрад ба- 
рои муболага бошад дар касрат ё 
он ки форсиён баъзе чо сигаи чамъ- 
дар макоми муфрад истеъмол ку- 
нанд, чунонки дур, ки цамъи давро 
бошад (аз «ХиёОон»),

Фасли соди мухмала маъа нун

САНЪОЪ касабаест дар Яман; 
магар дар долати нисОат нун дар 
охир хилофи киёс зоид карда санъ- 
онй гуянд (аз «Мадор» ва «Бадр- 
ул-чаводир» ва «Кашф» ва «Муай
ид» ва «ЛуОО-ул-албоО» за «Мун
тахаб») ,

СИНОАТ пеша ва кор (аэ
«Мунтахаб» ва «Кашф» ва «Су- 
род»),

САНЪАТ о«»*« пеша ва дунар (а» 
«Кашф» ва «Сурох» ва «Мунта
хаб»); ва дар «Бадори Ачам» бил- 
фатд ва биззам (яъне санъат вз 
сунъат)*.

САНҶ с-» муарраби чавг; номи сози 
маъруф, ки онро менавозанд; ва ба 
маънии ду табаки руйин, ки онро. 
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бар яндигар мезананд. Дар ин су
рат муарраби чханч бошад, ни лаф- 
зи ҳиндист. Хар налимае ни дар он 
сод ва чим чамъ мешавад муарраб 
бошад, чаро ни сод ва чим дар на
лимам арабиюласл чамъ намеша- 
вад (аз «Суроҳ» ва «Мунтаҳаб» ва 
шарҳи «Нисоб» ва гаӣра).

САНОДИД иоИ» меҳтарон ва бузур- 
гон; ва ин чамъи спндид аст (аз 
«Кашф»).

САНАВ5АР _,*>■» дараҳти чилгуза, ни 
ба ҳиндӣ чир гуянд; ва дар «Ма
дор» навишта, ни сакавбар дарах- 
ти чилгуза ва сарви нозро низ гу
янд.

СУНЪ нор нардан ва офаридан 
ва нануӣ нардан бар насе (аз 
«Кашф» ва «Мадор» ва «Мунтаҳаб» 
ва «Суроҳ»).

СИНФ ҳуваниавъ-ул-уӯқаӣядӯ
биссифот - ил - аразият - ил - нуллияти 
(аз «Баҳр-ӯл-чавохир»); ва баъзе 
ба ин вазъ тасреҳ нунанд, ни синф 
ба маънии қисме аз ақсоми ҳар 
навъ аз анвоъи мавчудот, чунонни 
ҳаӣвон чине аст ва анвоъи у бацар 
ва фарас ва чамал ва инсон ва гаӣ- 
ра бошад. Пас чунонни ақсоми 
чинеро анвоъ гуянд, ҳамчунин ақ- 
соми навъро синф номанд, чунончи 
аснофи навъи фарас турнӣ ва тозӣ 
ва начҳи ва нухпст. В а аснофи 
навъи инсон чинӣ ва румӣ ва ҳиндӣ 
ва ҳабашӣ ва фарангӣ.

СУНУФ jji-» чамъи синф,
СУНДУК, jjuO- ҳар лафз, ни бар ваз

ни фуълул ояд, биззам бошад, чу
нончи зунбур ва усфур ва цумуур, 
магар саъфук, (билфатҳ); дар «Му- 
аӣид» ва «Хиёбон» навишта, ни таҳ- 
қиқ он аст, ни сундук ба замми ав
вал аст, на ба фатҳ (яъие сан- 
дук)*, чаро ни фаълул ва фаълил 
(ба фатҳ) лар наломи араб наёма- 
да. Магар ба фатҳ .дондаии инчунин 
алфоз навъе аз тафрис аст, зеро ни 
форсиён ҳар лафзе, ни бар ин вазн 
омада, ба фатҳи аввал ҳонанд, чу
нонни занбур ва цамуур ва сандук,.

САНОДИК чамъи сундук.
САНАМ Д-» ба маънии бут; дар му- 

ҳовараи форсиён ба муносибати ҳу- 
бии сурат бар маъшуқ итлоқ ну
нанд.

САНЪОН c>1»-» номи бузурге, ни. ҳафт- 
сад мурид дошт. Ва шаӣҳ Фари- 
дуддини Аттор ҳам аз муридони 
уст. Гуянд, ни аз баддуъои ҳазра- 
ти Равсулаъзам бар дуҳтари тарсо 
ошиқ шуда аз ислом даэгузашт. 
Магав ба одир ҳидояти гаӣбӣ дас
ти у гирифт (аз «Муаӣид» ва 
«Кашф» ва «Мадор»).

СУНЪОН буи багал ва гандаи
багал (аз «Мунтаҳаб» ва шарҳи 
«Нисоб»).

СИНВОН дағахтхои нурмо, ни 
аз ян беҳ баромада бошад; ва ду 
чун аз ян чашма; ва бародарон, ни 
аз ян модару ян падар бошанд (аз 
«Мунтаҳаб»),

САНДАЛИ навъе аз таҳти ну-
чан, ни ба ҳиндӣ чавнӣ гуянд.

Фасли соди мухмала маъа нов

САВМУЛАЗРО (_>рруаи ҳазрати
Марьям.

САВБ тараф ва чониб (аз
«Кашф» ва «Мадор»); ва дар «Мун- 
таҳаб» савб (билфатҳ) ростӣ, ни 
зидди хато бошад; ва рост рафтан.

САВОБ v1.--" росту дуруст, ни зидди 
хато бошад; ва ба маънии ростӣ ва 
дурустӣ (аз «Мунтаҳаб» ва гаӣри 
он).

САВЛАТ oJja ҳамла бурдан (аз 
«Мӯнтахаб’> ва гаӣри он); ва ба 
маънии руъб ва ҳаӣбат мустаъмал.

СУВАРИ МАРЬИНЁТ-оЦ^ лсуррат- 
ҳои ашьё, ни дида мешаванд ва ба 
назар меоянд.

САВОБДИД ба маънии салоҳ
ва тачвиз.

СУР jy° шоҳи ҳаӣвон, ни онро мена- 
возанд; ва он чи Исрофил рузи 
маҳшар ҳоҳад дамид ян бор чиҳа- 
ти миронидан ва бори дигар барои 
зинда нардан; ва миёни ҳар ду 
нафҳа чиҳил сол муфосила бошад; 
ва сувар (ба замми сод ва фатҳи 
bob) ба маънии сурат\о; ба ин 
маънӣ цамъи сурат аст.

САВОМЕЪ ибодатҳонаҳои тар-
соён; ин цамъи савмаъа аст.

САВОРИФ ба маънии ҳаводис
ва гардишҳои замона (аз «Мунта- 
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хаб»; мустафод аз маъонии лафзи 
сарф).

САВОФ говон ва аспон ва шу-
турони тезрав, ки бар се по истанд; 
ва кила шутуроне, ки барои курбо- 
нй истода бошанд (аз «Латоиф»).

СУФ ба маънии пашми баъзе
хайвонот; ва навъе аз чомаи гун- 
дапашме (аз «Бахр-ул-чавохир»); 
ва дар шархи «Нисоб» муи дунба 
ва меш.

САВОИК, б®1-*’ цамъи сойка, ки ба 
маънии оташест, ки аз абр бар за- 
мин меуфтад.

САВОРИМ ply» тегхои бурранда ва 
тез.

САВМИ МАРЬЯМ f.s fj* навъе аз 
руза аст, ки аз шаби нияткарда ха
ма руз аз касе калом накунад; ва 
ин зухди хазрати Марьям аст (аз 
«Шархи Хоконй»),

САВЛАЧОН ба маънии чавгон;
ва дар асли лугат савлаҷон ба маъ
нии асои саркач ва хамида, муш- 
так аз салҷ, ки ба маънии качист 
(казо фил — «Мунтахаб»); чун чав- 
гон низ саркач мебошад, лихозо 
чавгонро хам савлачон гуянд. Ва 
савлачон муарраби чавгон нест, чу- 
нонки аксари ахли лурат гумон 
бурдаанд. Ва агар савлачон-ро му
арраби чавгон гуянд, зиёда будани 
ломро вачхе набошад. Ва тахкик 
ин аст, ки чун чавгон, ки чубе сар- 
кач бошад, дар асл чавлгон буда, 
мураккаб аз чавл, ки (ба фатх) ба 
маъанн хам ва качист ва лафзи 
гон барои нисбат. Пас чавлгон-ро, 
ки асли лурат аст муарраб карда 
савлачон гуфтанд.

САВН с)?-'’ ннғаҳбоан.

«СУВАРИ АБДУРРАҲМОН» Jr-
китобест дар баёни ашколи 

буруч ва дигар суратхои осмонй, 
таълифи Абдуррахмони Суфй, ки 
яке аз хукамои мутаахх^ин буда- 
аст.

СУВАРИ ИЛМИЯ и*е jj“ ба истило- 
хи суфия он чи мавчуд шуд ва 
мавчуд хохад шуд, чаро ки ин ха
ма мавчудот суратхоест, ки кабл 
аз зухури хама дар илмй хак суб
хона собит буданд.

САВМАЪА ибодатхоиаи тарсоён 
ва насоро, ки сари он баланд ва 
борик созанд; ва мауозан ибодатхо- 
наи ахли исломро низ гуянд (аз 
«Мунтахаб» ва «Музил»),

СУФИЧА номи чомаи суфиён.
СУРАТБОЗЙ сурати худро

ба вазъ ва шакли дигаре сохтан; ба 
хиндй бехруп гуянд (аз «Мустала- 
хот»).

СУРАТИ НАВЪЙ о^-^авхарест,
ки чун ба чисми мутлак лохик ша- 
вад, уро анвоъи алохида созад, 
яъне сурати навъии хакикист, ки 
бад-ои хар навъро имтиёз ва таф- 
рика аз анвоъи дигар хосил ояд.

СУРЙ Jjj-o мансуб ба сурат.
СУФЙ уЬ-» пашминапуш, зеро ки суф 

пашмро гуянд; ва дар истилохи фу- 
каро суфй онро гуянд, ки нигох 
дорад дили худро ва соф дорад хо- 
тири худро аз хаёли гайри хак (аз 
«Кашф» ва «Латоиф»); ва дар 
шархе муътабар аз шурух навишта, 
ки суфй мансуб ба суфа аст, ки 
кавме буд аз ахли тачарруд. Ва 
дар айёми чохилият, ки хидмати 
Каъба мекарданд ва хидмати халк 
барои хак менумуданд, пас ахли 
тасаввуф мансуб ба эшон шуданд. 
Ва суфй ба маънии мухлис низ 
омадааст.

Фасли соди муҳмала маъа ҳо

САХБО Ч- шароби ангурй (аз «Мун
тахаб» ва «Бахр-ул-чавохир»); ва 
ба фикри нокиси муаллиф ба маъ
нии шаробе, ки моил ба сурхй бо
шад, чаро ки саҳбо муаннаси асҳаб 
аст ва асҳаб сифати мушаббах аз 
суҳубат.

СУХАЙБ ^и^нот^и яке аз асхоби ра- 
сулуллох саллаллоху алайхи ва 
олихи ва саллама, Ки аз Рум ома- 
да мушарраф ба ислом шуда бу- 
данд. Гуянд багоят фасохат ва ши
ринки калом доштанд (аз «Мунта
хаб» ва райра).

СУҲУБАТ o-jf» ба маънии ранги сур- 
хи моил ба зардй ва сифедй; ва аз 
«Сурох» зохир мешавад, ки ранги 
сифеди моил ба сурхй, ки дар ин 
диёр онро гулобй гуянд; ва дар 
«Бахр-ул-чавохир» навишта, ки ран
ги сурх, ки дар муи сару риши 
баъзе мардум бошад; ва дар «Мун- 
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тахаб» гуфта, ки ранги сурхи ба 
тирагй моил; ва дар «Муфаррех- 
ул-қулуб» навишта, ки сухубат 
рангеет мутавассит миёни сурхй ва 
зардй, ки моилтар бошад Оа сифе- 
дй.

СИҲРИЧ ^.л-овози об ва хавзе, ки 
дар у об чамъ шавад (аз «Мунта- 
хаО» ва «Латоиф» ва «Сурох»).

СЕХР а* ба маънии хусур, яъне па- 
дари шавхар ва падари зан хар ду- 
ро сехр гуянд; ва хеши шавхар ва 
хеши зан; ва Оа маънии шуи дух- 
тар ва шуи хохар (аз «Мунтахаб» 
ва шурухи «Нисоб»),

сах ил овози асп (аз «Мунта-
хаО»),

САХ, В А “А- миёни пушти асп (аз 
«Сурох»)72.

САХ, ч-“ исми феъл аст Оа маънии 
амр, яъне хомуш Оош (аз «Мунта
хаб»).

Фасли соди мухмала маъа 
ёи тахтонй

СИТ овоза ва зикри хайр (аз 
«Мунтахаб» ва «Сурох»),

СИЕНАТ oJl-» нигах доштан ва ни- 
гохОонй (аз «Мунтахаб»),

САЙРУРАТ Оа маънии гарди-
дан ва шудан.

СИКҲ Г1;" Оа маънии овоз ва навха 
ва фигон (аз шархи «Нисоб» ва 
«Мунтахаб»),

САИД чонваре, ки онро шикор 
кунанд; ва хам ба маънии масдар 
аст, ба маънии шикор кардан (аз 
«Кашф» ва «Латоиф» ва «Мунта
хаб» ва «Бахр-ул-чавохир»),

САЙЕР fL*-» заргар (аз «Мунтахаб» 
ва «Кашф»),

САИФ см мавсими тоОистон, ба 
маънии айёми гармо.

САЙК.АЛ зудояндаи ойина ва
тег ва чуз он ва тезкунанда; ва Ом 
маънии олати зудудан мацоз аст; 
ва Оа маънии сайкал кардан низ 
омада (аз «Мунтахаб»),

СИЁМ (Ь» цамъи савм, ки Оа маънии 
руза аст.

САЙД И ХАРАМ^-» Д"»вахше, ки дар 
сарзамини харам бошад куштан ва 
шикор кардани он харом аст. В а 
итлоки харам Оар замини хаволив 
Маккаи муаззама кунанд Оа ин ху- 
дуди арбаъа Оа тарафи машрик аз 
Макка то шаш курух ва Оа чонибн 
шимол дувоздах курух ва Оа самти 
магриО хездах курух ва ба суи ча- 
нуб Оистучахор курух.

CHFA дар лугат навъе рехтанв 
зар дар колаО; ва хилкат ва тари
ка ва асл (казо фил — «Мунтахаб» 
вал — «Кашф»); ва Оа истилохи 
сарф Оаййинатун хосилатун лилка- 
лимати ба эътибори такдимулхуруф 
ва таъхирхо ва харакотхо ва сака- 
нотхо; ва сиға Оа истилохи хос Ом 
маънии никох низ омада (аз «Мус- 
талахот»),

САЙҲА Ом маънии Оонг ва овоз 
ва фигон ва азоб (аз «Мунтахаб» 
ва «Латоиф» ва «Муайид» ва 
«Кашф»),

САЙРАФЙ ба маънии сарроф,
ки дираму динорро гардонида сара- 
ро аз носара дарёбад; ва тасар- 
руфкунанда дар корхо; ва лакаби 
хушнависе ва тахаллуси шоире (аз 
«Кашф» ва «Мунтахаб» ва «Сурох» 
ва «Латоиф» ва гайра).

САЙКАЛЙ санги фасон.

БОВИ ЗОДИ МУЪҶАМА

Фасли зрди муъчама маъа алиф

ЗОБ '■г’1-» дарахте талх, мисли ханзал 
ва закдум.

ЗОР(Р) Л* зараррасонанда.
30 НИР дилтанг ва Оеором аз

гам ва музтариб (аз «Мунтахаб» 
ва «Хиёбон»).

30FHT ДЛ-» номи дардест, ки сохибаш 

пиндорад, ки он узвро меафшуранд 
(аз шархи «НисоО»).

ЗОҒУТ 1-» холатест, ки одаме хуф- 
та мепиндорад, ки касе гулуи ман 
мефишорад (аз шархи «НисоО» ва 
«Бахр-ул-чавохир»).

ЗОҲИК -г1»!-» Оа маънии хандон ва 
хандакуианда.

ЗОЛ (Л) Jl-i ба ммънии гумрох (мз 
«Мунтахаб»),
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ЗОЛЛИН еус-ll*» ба маънии гумродон. 
ЗОН ujb» ба маънии меш; ва ба маъ

нии бадбуии бадани одами (аз 
«Баҳр-ул-ҷавоҳир» ва «Мунтаҳаб» 
ва шарҳи «Нисоб»).

ЗОБИТА нигоҳдорандаи ҳар
шаӣъро ба ҳадди ҳудаш; ва мус- 
таъмал ба маънии қоида ва дастур.

30 РЙ дар паӣи саӣд даванда
(аз «Суроҳ»).

Фасли зоди муъчама маъа 
бои муваххада

ЗАБ(Б) «.»*> ба маънии сусмор, ни 
ҳаӣвонест онро ба ҳиндӣ гуҳ гуянд 
(аз шуруҳи «Нисоб» ва «Мунта- 
ҳаб»),

ЗУБОҲ сЦ" овози рӯбо.ҳ (аз шарҳи 
«Нисоб»),

ЗАБУЪ ба маънии чонваре, ни 
онро нафтор гуянд ва ба ҳиндӣ 
ҳундар номанд; ва ба сунуни бо 
(яъне забъ)* низ омада; ва ба фат- 
ҳи аввал ва сунуни сонӣ (яъне 
забъ)* ба маънии бозу ва багал 
(аз «Суроҳ» ва «Мунтаҳаб» ва 
«Бахр-ул-чавохиғ»),

Фасли зоди муъчама маъа чим

ЗУҶРАТ Ojk-J тангдилӣ ва беоромӣ 
аз гам (аз «Кашф»); ва дар «Мун- 
таҳаб» билфатҳ (яъне зачрат)*.

ЗАЧУР л*- ба маънии тангдил ва 
музтариб ва гамгин (аз «Кашф» ва 
«Баҳр-ул-чавоҳир»),

ЗАҶИР ^тангдил ва гамгин.
ЗАЧЕЪбар вазни фаъил; ба маъ

нии ҳамҳоба ва ҳамбистар (аз 
«Мунтаҳаб» ва «Латоиф»).

Фасли зоди муъчама маъа 
ҳои мухмала

ЗИХК ба маънии ҳанда, ни ба 
овоз бошад.

ЗАХХОК ба маънии бисьёр ҳаи- 
данунанда; ва номи подшоҳи зо
лим, ни дар миёни шонаи у чаро- 
ҳат паӣдо шуда, дар он мор паӣдо 
гардида буд, ни димоги мардум га
зон он мор мешуд; ва оҳир Заҳҳон 
ба дасти Фиридун гирифтор шуда. 
Ва лафзи Заххок ба маънии номи 

подшоҳи мазнур муарраби даҳоҳ 
(«Г»-») аст, яъне хӯдованди даҳ аӣб; 
ва даҳ аӣбаш ин аст; аввал зишт- 
руӣ, дуввум кӯто.ҳии қад, севвуя 
бедодгарГд чаҳорум дуруггуп, пан- 
чум баддилӣ, шашум бедииӣ, ҳаф- 
тум бlIУьёғхоғӣ, ҳаштум бешармӣ, 
нуҳум беҳирадӣ, даҳум бадзабонӣ 
(аз «Рашидӣ» ва «Кашф» ва «Шар- 
ҳи Нуруллоҳ» ва «Мунтаҳаб»); ва 
яне аз сиқот навишта, ни ба вақти 
таваллуд ду дандони пешин дошт. 
Чун мода'ру падараш араб буданд 
аз рун тафаъул Заҳҳон ном нар- 
данд, ба маънии бисьёр ҳандаку- 
нанда. В а ин қавл индалақл рочеҳ 
аст.

ЗАҲЛ оби андан (аз «Мӯнтахаб» 
ва «Суроҳ»),

ЗАХИМ fA* насе ни начӣ дар даҳон 
ва ё ба гардан, ё дар занаҳдони у 
бошад (аз «Мунтаҳаб»),

ЗАҲВ чоштгоҳ (аз «Мунтаҳаб»); 
ва дар «Латоиф» ба маънии рушая 
ва ошноро шудан ва таоми чошт- 
гоҳ ҳурдан.

ЗУХКА он ни мардум бар ваӣ 
ҳанданд (аз «Мунтаҳаб»).

ЗУҲУКА он чи мардумро ба
ҳанда орад; ва он ни бар ваӣ мар- 
думон ҳанданд; ва ба фатҳ (яъне 
захука)* зани бисьёр ҳанданунан- 
да ва роҳи фароҳ.

Фасли зоди муъчама маъа 
ҳои муъчама

ЗАХОМАТ ол’*» бузургтан шудан ва 
ситабр ва уитабғӣ (аз «Мунтаҳаб»),

ЗАХИМ г*-* бузургчусса ва ситабр.

Фасли зоди муъчама маъа 
доли муҳмала

ЗИД(Д) oJ ҳилоф; ва фарқ дар миё
ни зид ва нақиз он аст, ни нақиз 
на чамъ шавад, на муртафеъ ша- 
вад, масалан адам ва вучуд ва зид- 
даӣи чамъ намешаванд, ленин мур- 
тафеъ шаванд, масалан савод ва 
баёз (аз «Баҳр-ул-чавохир»),

Фасли зоди муъчама маъа 
рои мухмала

ЗАРРО саҳтӣ ва газанд (аз «Мун. 
таҳаб»).
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ЗАРБ Vj* задан; ва баён кардан; ва 
омехтани чизе ба чизе; ва тез раф- 
тан; ва ба маънии монанд ва мисл 
ва навъ аз хар чиз; ва ба маънии 
лафзи охири шеър; ва ошкорв кар
дан; ва ба фатхатайн (яъне зараб)* 
шахди сифеди ғализ (аз «Мунта- 
хаб» ва «Кашф» ва «Бахр-ул-чаво- 
хир») .

ЗУРУБ ба маънии анвоъ ва ак- 
сом (аз «Мухаззаб-ул-асмо»).

ЗАРБИ ЛОЗИБ ‘t’z- ба маънии 
зарбест, ки харчанд бех шавад ни- 
шони он бимонад (аз «Хиёбон»)73.

ЗИРОБҷу1у^ барчастани нар бар мо
да; ва бо касе шамшер задан; ва 
ба фатхи аввал ва ташдиди ро 
(яъне зарроб)* бар дирам сикказа- 
нанда ва зуд задан” (аз «Мунта
хаб» ва «Латоиф»).

ЗАРИБАТ ба маънии хуй ва
табиат (аз «Мунтахаб»).

ЗАРОАТ о.»1_,,ъ зори ва ачз (аз «Су
рох» ва «Мунтахаб» ва «Латоиф»).

ЗАРОРАТ газанд расонидан ва
нобиио шудан (аз «Мунтахаб» ва 
«Кашф»).

ЗАРУРАТ хочат ва бечорагй
(аз «Қашф» ва «Мунтахаб» ва «Су
рох»).

ЗАРБ ва ҚИСМАТо^-Д j зарб ба
маънии задани ададе дар ададе, чу- 
иончи серо дар панц зарб карданд 
понздау шуд; ва кисмат ба маънии 
таксим кардан ададеро бар ададе, 
чунончи уездауро бар шаш тащсим 
карданд, ба хар воуид се-се расид.

ЗАРЕҲ со- кабр; зароем цамъи он 
(аз «Мунтахаб»),

ЗАРБУЛФАТХ cUJ Vji н 1
навохтани навбат ва набора, ки дар 
вакти фатх навозанд ва онро шо- 
диёна гуянд (аз «Чароги хидоят» 
ва «Рисолаи мусикй»).

ЗАРБИ ҚУСУРjj-S'-Jr* аз зарб кар- 
дани кусури аъдод адади солим 
камтар ба хам мерасад; ва ин навъ 
зарби аъдоди солим мушкил аст.

ЗАРИР jjj- нобино, ки биноии у рэф- 
та бошад ва бемор ва логар (аз 
«Мунтахаб» ва «Бахр-ул-чавохир»),

ЗИРОР jlj*> нқдигағро зарар расони
дан; ва масчиди зирор масчиде 

буд, ки мунофнкон сохта буданд, 
хак таоло дар хадми он амр фар- 
муда (аз «Мунтахаб» ва «Сурох»).

ЗАРР//ЗУРР > газанд ва сахтй ва 
бадхоли ва логарй ва зиён ва нук- 
сон; ва билкаср ва биззам (яъне 
зирр ва зурр)* зан хостам бар зани 
пешин (аз «Мунтахаб» ва «Лато
иф») .

ЗИРС j-ба маънии дандони бузург, 
яъне дандони осиё, ки ба хиндй 
дарх гуянд (аз шархи «Нисоб» ва 
«Латоиф» ва «Бахр-ул-чавохир»).

ЗУРОТ blji. ба маънии тиз, яъне ри- 
хе ки ба овоз аз шикам ё сифл ба- 
рояд (аз «Мадор» ва «Кашф» ва 
«Сурох» ва «Мунтахаб» ва «Бахр- 
ул-чавохир»),

ЗАРЪ пистони гов ва гуспанд ва 
монанди он; ва ба фатхатайн (яъне 
зараъ)* зорй ва фурутанй ва номи 
гиёхест (аз «Мунтахаб» ва «Лато
иф» ва «Бахр-ул-чавохир»),

ЗАРЕЪ гиёхест, ки бар канори об
руяд, багоят бадмаза, ки аз сам- 
мияти он хеч чорпоя наздики вай 
натавонад шуд (аз «Мунтахаб» ва 
«Бурхоп»),

ЗИРЗИК Ab- навъе аз туп.
ЗАРБУЛМАСАЛ (ЗУИ-йУзаданш ма

сал, яъне овардани масали чизе 
дар калом.

3HPFOM шери дарранда; ва
билфатх (яъне зарром)* ралат аст 
(аз «Мадор» ва «Бахр-ул-чавохир» 
ва «Мунтахаб»),

ЗИРОМ (•!*• хезуми борик ва реза, 
ки ба д-on оташ афрузанд (аз шар- 
хи «Нисоб»),

ЗАРВОН eP..v- номи дехест (аз «Ла- 
тоиф») .

ЗАРРАТОН о£.г* ду зан, ки дар ни- 
кохи як мард бошад.

ЗАРАБОН сЬ _д> тапидани дил ва 
навъе аз дард аст, ки шароин ба 
шиддати тамом харакат кунанд; ба 
хиндй лапай гуянд (аз «Ҳудуд-ул- 
амроз» ва шархи «Нисоб»).

ЗАРБА понса, ки бад-он кимор 
мебозанд ва онро куръа низ гуянд.

ЗАРРА ‘j* ба маънии зане, ки бар 
зане оварда шавад; онро ба форси 
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анбог гуянд ва васнй низ; ва ба 
хиндй савт ва еавкан гуянд; хар 
кадом мард дигареро зарра бошад 
(аз «МуитахаО»).

ЗАРУРЙ мансуб Оа зарурат, ба
хазфи то.

ЗАРАБЙ мансуб Оа зараб, ки Оа 
маънии шахд аст.

Фасли зоди муъчама маъа 
айни мухмала

ЗНЪФ J*»-» дучандон; ва билфатх
(яъне заъф)* бехушй ва нуксони 
акл; ва Оиззам (яъне зуъф)* сустй 
ва нотувонии бадан (аз «Мадор» ва 
«Мунтахаб» ва «Музил»),

ЗИЪОФл*-^ цамъи заъиф (аз «Ла- 
тоиф»).

ЗАЪФУ$ТАЪЛ ИФ I С^он чи 
бар хилофи муховарм бошад, чу- 
нончи дар ин мисраъ баъзе гумон 
Оаранд, мисраъ:

Хакиме сухан бмр забонофарии...

чаро ки фасли миёни исму амр, ки 
муфиди маънии фоилият бошад, ду- 
руст нест. Мисоли дигар, мисраъ:

Хмма аз мехри у хуии дилошом...

ва мисраъи сонии ин байт, байт:
Дар вузу кун ба нимаи истиичо, 
Дор мар дасту руи ниманро.

Фасли зоди муъчама маъа 
ғайии муъчама

3AFT Ai-i афшурдан ва танг кардан 
(аз «Кашф» ва «Мунтахаб»),

ЗАҒИМ^*^ газанда ва дарранда (аз 
«Му.1нг;^.х;1б»).

3HFH ба маънии кина (аз «Мун
тахаб» ва шархи «НисоО» ва «Ла- 
тоиф») .

3AFOHH кинахо; воуидаш за
рина.

3AFTA як Оор фушурдан; ва биз- 
зам (яъне зуғта)* сахтй ва машак- 
кат ва тангй ва фишориш (аз 
«Мунтахаб» ва «Бахр-ул-чавохир»),

3AFHHA ба маънии кина (аз
«Мунтахаб» ва шархи «Нисоб»)74.

Фасли зоди муъчама маъа фо

ЗАФНР муи сар> ки бофта бо-
шанд (аз «Кашф»),

ЗАФОНР >U- цамъи зафира, ки бм 
маънии муи бофта аст.

ЗНФДНЪ ба маънии гук; ва ин 
лафз ба фатхи дол (яъне зифдаъ)* 
низ омада, магар заъиф аст (аз 
«Сурох» ва «Бахр-ул-чавохир»); ва 
дар «Мунтахаб» ба харакоти сало- 
са (яъне зафдиъ, зифдиъ ва зуф- 
диъ)*; ва номи варамест, ки монан- 
ди гук дар халқ пайдо шавад.

ЗАФОДНЪ рукхо; ва ин цамъи 
зифдиъ аст.

ЗАФНРА муи печида ва чамъ-
карда Оар cap (аз «Мунтахаб»).

ЗАФФА канораи руд (аз шархи
«НисоО»); ва дар «Мунтахаб» бил- 
каср (яъне зиффа)*.

Фасли зоди муъчама маъа лом

ЗАЛОЛАТ cJJ* гумрохй (аз «Мунта
хаб»).

ЗНЛЛАТ oJi гумрохй.
ЗИЛЪ//ЗИЛАЪ fl- аз «Мунтахаб» 

ва «Бахр-ул-чавохир» ва гайри он; 
ва баъзе ба фатх (яъне залъ)* низ 
гуфтаанд, Оа маънии устухони пах- 
лу.

ЗАЛОЛ J'*-i гумрохй (аз «Муайид* 
ва «Латоиф»).

Фасли зоди муъчама маъа мим

ЗНМОД доруе, ки Ом об ё ба чи- 
зи ракик,и дигар сиришта Оар андо- 
ме пахн кунанд; ва онро ба хиндй 
леп гуянд (аз «Мунтахаб» ва «Му- 
айид» ва «Кашф» ва «Бахр-ул-ча- 
вохир») .

ЗУМУР заъф ва логарй; ва бм 
фатхи аввал ва замми сонй (яъне 
зммур)* логар (аз «Бахр-ул-чаво- 
хир»).

ЗАМИР андеша ва хотир ва ан- 
даруни дил ва он чи дар дил гуза- 
рад; ва нихонй ва роз (аз «Бахр- 
ул-чавохир» ва «Кашф» ва «Муай- 
ид» ва «Мунтахаб»); ва ба замми 
аввал ва фатхи мим (яъне Зу- 
майр)*номи руломи он хазрат сал- 



 

 

лаллоҳу алаӣҳи ва олиҳи ва сал- 
лама.

ЗАМОИР >1 *-i цамъи замир,
ЗИМНУЛЛАФЗЬНЛ er-^^анъатест дар 

илми шеър; ва он чунон бошад, ни 
аз миёни лафзе лафзи дигар маз- 
нур созанд, чунончи дар ин баӣт, 
баӣт:

Ту беназири чаҳониву ман назар канунам 
Ба чонибе ни надорад ғӯхи ту тоби назар.

ЗАМ(М) f* ба маънии паӣвастан ва 
фароҳам овардан чизеро бо чизе; 
ва номи ҳаранат, ни онро пеш гу- 
янд, магар дар налимаи мабнӣ (аз 
«Мунтахаб»); бидон ни ҳаранати 
пеш-ро зам аз он номанд, ни ба 
заммушшафатаӣн, яъне фароҳам 
омадани ҳар ду лаб ҳосил меша- 
вад (аз Абдурраҳмон, ҳошияи 
«Шарҳи Мулло»).

ЗАМЮРОН и1 ба маънии сипар- 
ғам, ни онро раӣҳон ва нозбу низ 
гуянд (аз «Муаӣид» ва «Кашф» ва 
«Латоиф» ва «Мадор»); ва ба зам- 
ми аввал ва фатҳи мим ва ба фат- 
ҳи аввал ва солис (яъне зумайрон 
ва замярон)* ба маънии сипаргам, 
ни онро нозбу низ гуянд; ва дар 
«Суроҳ» завмурон навишта (ба 
фатҳи аввал ва замми мим).

ЗАМИН ба маънии зомин.
ЗИМН а** андарун (аз «Муаӣид» ва 

«Кашф» ва «Латоиф»).

3AM0H с)1 пазируфторӣ (аз «Лато
иф»); ва дар муҳовараи ин диёр он
ро зоминӣ гуянд.

ЗАМИМА ба маънии чизе ни он
ро бо чизе фароҳам ва чамъ нарда 
бошанд.

Фасли зоди муъчама маъа нун

ЗИННАТ ба маънии буҳл ва ба- 
ҳилӣ (аз «Мунтаҳаб»).

ЗАН К танг ва танги дар ҳар чиз 
(аз «Мунтаҳаб» ва «Латоиф»),

ЗАНИН бар вазни фаъил; ба
маънии баҳил (аз «Мун^аҳаб»).

ЗАНЙи'-*’ ба маънии логар (аз шар- 
ҳи «Нисоб»),

Фасли зоди муъчама маъа вов
ЗАВОХИК M>ЬЛҷаҳоғ дандон, ни ми- 

ёни анёб ва азрос воқеъ аст (аз 
«Муптаҳаб»); ва дар «Баҳр-ул-ча- 
воҳир» навишта, ни чаҳор дандоии 
пеш.

ЗАВ рушании офтоб.

Фасли зоди муъҷама маъа 
ёи таҳтонй

ЗИЁ »рушании офтоб; бидон ни 
зиё аз нур қавитар аст ва нур аз 
сано қавитар аст (аз шарҳи «Ни
соб»).

ЗИЁЪОТ oUUs заминҳои мазруъа.
ЗАЙР я* газанд ва нуқсон (аз 

«Мунтаҳаб» ва «Латоиф-ул-лугот»).
ЗИКУННАФАС З^ттангии дам 

ва нӯтаҳдтуӣ; ва номи мтртзе, ни 
ба ҳиндӣ дама гуянд.

ЗИЁЪ tU-» деҳҳо ва заминҳои маз- 
руъа; цамъи зайъа (билфатҳ; аз 
«Мунтаҳаб» ва «Латоиф»),

ЗАЙФ ба маънии меҳмон ва меҳ- 
монон муфрад ва чамъ ҳар ду ома- 
да (аз «Мунтаҳаб»),

ЗУЮФ меҳмонон.
ЗИҚ ас" ба маънии ттнгӣ; ва бил- 

фатҳ ва ташдиди ёи мансур (яъне 
зтӣӣиқ)* ба маънии танг (аз «Мун- 
таҳаб»),

ЗАЙРАМ гтзтндт ва шерн дар- 
ранда (аз «Мyатaҳтб»).

ЗАЙМ (•?■» нуқсон нардан дар ҳақи 
насе ва ситам нардан ва аз мтзтр- 
рат натндешидтн дар интиқом.

Б О Б И ТОН МУҲМАЛА

Фасли той мухмала маъа алиф

ТОЮ 1У1У cap паст нтрдтн, чунонни 
дар рунуъ ^нанД (аз «Бтҳр-ӯл-ҷт- 
воҳир» ва раӣрақо).

Т0Ҳ0 Ьь1Ь номи сураи Куръон ва но- 
ми птӣгаубтғ саллаллоҳу алаӣҳи 
ва олиҳи ва саллама, чаро ни ишо- 
рат аст аз «ё тоҳир».

ТОБ <т-Ы> буи ҳуш (аз «Бтҳғ-ӯл-чаво- 
ҳир»).
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TOMOT сЛДЬ лофу гизофи суфиён, ки 
дар боби изхори кашфу каромоти 
худ ва харзагуй (аз «Рашидй» ва 
«Кашф» ва «Бурхон» ва «Бахори 
Ачам» ва «Муайид»); ва дар «Си- 
роч» навишта, ки томот ба мим, Оар 
вазни хочот, дар асл арабист ба 
ташдиди мим (яъне томмот)* ва 
форсиён ба тахфиф истеъмол ку- 
нанд, ба маънии акволи пароганда 
ва суханони беасл ва парешон, ки 
баъзе суфиён Оарои гармии бозори 
худ гуянд; ва дар «Рашидй» на- 
вншта, ки томмот цамъи томма (ба 
ташдиди мим) ба маънии дохия ва 
ходисаи азим. Магар дар форсй ба 
тахфиф, Ом маънии суханони балан- 
ди суфия мустаъмал мешавад.

ТО РУТ Ojilb номи Оут ва номи деве 
(аз «Латоиф»),

ТОЛУТ <o_pii номи сардоре аз Бани 
Нсроил, ки сакко буд. Бо Ҷолут 
ном кофир чанг карда. Довуд алай- 
хиссалом, ки аз сипохиёни Толут 
будмнд, Чолутро куштанд. Толут 
ваъдахо, ки аз Довуд алайхисса- 
лом карда Оуданд, аз он баргашт 
ва душман гардид. Бмъди мурдани 
у Довуд алайхиссалом мулк рон- 
данд (аз «Мунтахаб» ва «Латоиф»),

ТОЛЕҲ марди бадкирдор, ки 
зидди содех бошад.

ТОМЕХ, с-и’ саркаш ва баланд (аз 
«Мунтахаб»),

ТОФЕҲ c--li ба маънии бадмаст, ки 
пур, шуда бошад аз шароб (аз 
«Кашф» ва «Бахр-ул-чавохир»),

ТОС дар асли форсй тос (lt1’) 
ба той карашат. Форсизабонони 
арабидон Оа той .хуттй нависаид. 
Ва ривоч гирифт аз олами тмпидмн 
(oo~ji) ва тило (^>). Ва ба маънии 
ташти калон ва косаи гхарй; ва низ 
номи чомаи зартор (аз «Чароги хи- 
доят»); ва дар «Мунтахаб» навиш- 
та: зарфест, ки дар у обу шароб 
хуранд; ва хеч нагуфта, ки муар- 
раб аст; ва дар шархи «Нисоб» на- 
вишта, ки тос аз луготи муваллад 
аст, яъне арабй нест, балки аз ои 
гирифтаанд.

ТОКДЕС номи тахти Хусрави
Парвез, ки тули он яксаду хафтод 
зироъ ва арзи он яксаду бист зи- 
роъ ва мукаллал Ом чавохир буд. 
Ва дар «Сироч» тафсили он бисьёр 

навишта аст, татвил пиндошта ваи- 
виштам.

ТОИРН КУДС ва ТОВУСН АРШ
Ҷабраил алай - 

ҳиссалом.
ТОЛЕЪ"» ба маънии Оароянда ва 

суъудкуианда; ва ба истилохи му- 
наччимон бурче, ки хангоми вило- 
дат ё вақти суоли чизе аз уфуки 
шарцй нумудор бошад. Ва асари 
хар толеъ аз дувоздахгона дар ну- 
хусат ва саъодат алохида аст (аз 
«Мунтахаб»).

ТОЕЪ £-:и фармонбардор (аз «Мун- 
тмхаО»).

ТОРНФ j/i мол, ки тоза ва нав ва 
бехтар бошад («Шархи НисоО» аз 
Юсуф иОни Монеъ).

ТОКФ тавофкунанда ва хаёл, ки 
дар хоО нумояд; ва номи нохия 
аст кариОи Макка дар мулки Ҳи- 
чоз. Ба сабаби он ки Ҷабраил 
алайхиссалом он нохияро ба даст 
гирифтм гирди хонаи худо тавоф 
нумуда буд (аз «Мунтахаб» ва гай- 
рн ои).

ТОБАК, ^муарраби тоба (V"); ва
он зарфи оханист мудаввар, ки бар 
он ион бипазанд.

ТОРИК, ojl-t ходисаи шадид; ва сито- 
рае, ки кариб ба субх толеъ ша- 
вад; ва хар шайъ, ки ба шаО зохир 
шавад; ва касе ки Ом шаО рох ра- 
вад; аз ин боис дузд ва сохирро 
низ ториц гуянд (аз «Латоиф»),

ТОЛ Н К сохибрахой, яъне рахо
(аз шархи «НисоО»),

ТОК, jLt бинои хамида ва мехроб ва 
навъе аз чомаи пушидани ва он 
чуООаи пунбадор бошад; ва ба маъ
нии танхо ва фард, ки зидди ҷуфт 
бошад; ва номи дарахте (аз «Мун- 
тахаО» ва «Сурох» ва «Бурхон» ва 
шархи «НисоО»); ва дар «Рисолаи 
муарработ» навишта, ки ток ба 
маънии бинои хамида ва мехроО 
муарраби ток аст ва ба маънии 
фард, ки зидди чуфт бошад, муар
раби то-ст; дар ин сурат коф дар 
охир зиёда кардаанд.

ТОХХА КО. самдри озоддарахт (аз 
«Бахр-ул-чавохир»).

ТОБАҚУННАЪЛ БИННАЪЛ>Л1 <?.U> 
J-UL Оа маънии мутоОикдунандаи 
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кафш бо кафш, яъне кадамниханда 
бар кадами пешравандагон; ва ба 
фатхи бон муваххада ва фатди коф 
(яъне тобақаннаъл бнннаъл)*, ба 
маънии он ки мутобик омад кафш 
бо кафш; ва ба ин маънй дар чое 
истеъмол кунанд, ки ин чиз ба он 
мутобик омад; магар дар «Бахори 
дониш» вачхи аввал аст, ки собик 
мазкур шуд.

ТОИЛ ЛДА ба маънии фонда (аз 
«Мунтахаб»).

ТОРАМ//ТОРУМ р1Ь ба маънии хо- 
наи чубин ва хонаи баланд ва бо
лохона; ва нм лафз муарраби то- 
рум (c-J ) аст (аз «Бахр-ул-чаво- 
хир» ва «Бахори Ачам» ва «Кашф» 
ва «Мадор» ва «Муайид»); ва дар 
«Бурдон» ба фатхи рои мухмала 
(яъне торам)* факат; ва дар «Си- 
роч» ба фатх ва замми ро (яъне 
торам ва торум)* хар ду навишта; 
ва дар «Мусталахот» гуфта, ки дар 
харакати ро-и торам ихтилоф аст. 
Баъзе мафтух ва баъзе мазмум 
оранд, Ва Солики Казвинй максур 
(яъне торим)* оварда, чаро ки ба 
абулмакорим кофия сохта.

ТОЛ ИҚОИ ejUfli номи шахр (аз «Ла- 
тоиф»).

ТОЪУН dj*11, вараме бувад, ки дар 
хуся ё пистон ё барал ё буни рон 
вокеъ шавад, аз моддаи саммй, ки 
узвро фосид кунад ва кай ва раса- 
ён ва рашй ва хафакон хамрохи он 
бувад (аз «Кифояи Мансурй»); ва 
дар «Латоиф» шомат ва марги ом; 
ва дар «Бахр-ул-чавохир» навишта, 
ки бусрае бошад кучак монанди бо- 
кило сурх ё снёх бо сузиши бись- 
ёр; ва дар «Худуд-ул-амроз» мар
кум аст, ки бусрае бошад ба кадри 
кунори сахрой бо кабудй ва сузиш 
ва таби вабой лозими уст.

ТОНН найзазананда ва таъназа- 
нанда (аз «Мунтахаб»).

ТОҶАН „-'Ь ба маънии тоба, ки чи- 
зеро бар он бирьён кунанд (аз 
шархи «Нисоб»),

ТОВУСИ УЛ ВИОШЬЕНс)';-" ^.jlb
кипоя аз оташ.

ТОХУНА -O-U ба маънии осиё; ва 
тохун низ омада (аз шархи «Ни- 
соб»).

ТОИРИ СИДРА /Ц> Чабраил
алайхиссалом (аз «Бурхон»).

ТОБА ва ТАЙБАУ;-Ь j аДА дар ду но- 
ми Мадинаи мунаввара (аз шарх» 
«Нисоб»).

ТОКА -»l-> як адад чома (аз «Бур- 
хон»); ва дар «Шархи Кирон-ус- 
саъдайн» навишта, ки чунонки дар 
аси раъс ва дар фил занчир оранд, 
хамчунян дар чома тоқа мустаъма.» 
кунанд; ва тока ба маънии тувоной 
ва як ту расан ва пораи сабза.

ТОИФА «АЛЬ ба маънии гурухи мар- 
дум ва порае аз чизе (аз «Мунта
хаб»),

ТОРИ <_5МЬ зохиршаванда бар касе 
ногох ва фурудаянда аз чое (аз. 
«Мунтахаб»),

TOFU ^'.L аз хад даргузаранда; ва. 
касе ки аз хадди тоат ва адаб дар- 
гузашта бошад; ва ин маъхуз аз 
тугён аст; ва чое дар «Гулистон» 
киноя аз Фиръавн.

ТОК,!! (У'Ьннвъг аз кулох (аз «Бур- 
хон»),

ТОММАИ КУБРО о^аДЬ ба маънии 
киёмат.

ТОХИРИ ТОТЙ y-'b шахсест ки 
Тохир ном дошт ва алкан буд. Ба 
чои кофу коф то мегуфт. Ва у яке: 
аз мулозимони Мирзо Махдй, ки. 
маъшуки Мир Начот буд (аз 
«Шархи Гулкуштй»).

ТОФЙ уЛЬ он чи бар сари об аз са- 
букй ва латофат боло барояд; зид- 
ди росиб; ва росиб он чизест, ки 
дар об ва мисли он тахнишин ша
вад, монанди дурд.

ТОСБОЗЙ (5Jb ^ЛЬнавъе аз бозии бо- 
зигарон1; ва он чунон бошад, ки- 
тосро ба хаво андохта бар сари чу
бе ё най мегиранд ва бар он ме- 
гардонанд; ва ба маънии шаъбада- 
бозй низ омада; ва гохе мурод аз- 
он. фиреб бошад (аз «Чароги хидо- 
ят») .

ТОЙЙ ,уО> мансуб ба Тай, ки кабила- 
ест дар а.раб, ки Хотам мансуб ба 
он аст. Ва дар лафзи Тайй ду е-ст, 
аввал мудгам. дуввум мудрамфих. 
Чун ёи нисбат дар арабй мушаддад 
мебошад дар охири он дароварданд. 
ба чихати саколати ичтимоъи ча- 
хор ё аз хар ду ёи аслй. АввэлрО' 
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ба тлиф бадал нардтнд ва сониро 
ба ҳтмзт. Форсиён ёи нисбати лтф- 
зи трабиро низ ба таҳфиф хоатнд.

Фасли той мухмала маъа 
бои мувахдада

ТАБОТАБО ЦьЦА лтқтби Исмоъил иб- 
ни Иброҳим ибни Ҳтстн ибни Алӣ 
тлтӣҳимӯсуалом. Зеро ни дар забои 
луннат дошт ва ба чои қоф то ме- 
гуфт. Овтрдааад, ни дар аӣёми 
хуғдсолӣ ба рузи ид волиди бузург- 
вори у ба у фармуд, ни чи нтвъ 
чома барои ту мӯхтӣе нунам. У 
гуфт: таботабо, яъне қабо-қабо. Аз 
он руз Исмоъилро лтқтби Табота
бо мтшҳур гашт ва авлоди уро со- 
доти Таботабой гуянд (аз «Мунта- 
ҳтб» ва гтӣра).

ТАБТОБ «j чтвгоаеут. ни сари он 
монанди нафчт созтнд ва гуӣ дар 
он ниҳтнд ва бар ҳаво афгантнд. 
Чун ба фуруд омтдан растд боз са
ри табтоб бар у зантнд. Хамчуиин 
атғузоғтад. ни бар зтмин ояд, то 
аз ҳол нагзоранд. Ва ба форсӣ он
ро ттҳтти гуӣбозӣ гуянд (аз «Мун- 
ттҳтб» ва «Суроҳ»).

'ТАББ//ТИББ//ТУББ пучушнӣ в а
нтрмй ва сеҳр (аз «Мунтaхаб»),

ТИБОБАТ Тл>LAпизишкӣ (аз «Ктшф»), 
ТАБОШИРИ СУБХг^ хг-\Л>киноя аз 

сифедии субҳи содиқ (аз «Буғхоа»), 
ТАБХ ё:-! иӯхтаа ва пазондтн.
ТАБИХ е-Ь оби чизи чушонидашуда. 
ТАББОХ ба маънии птзтндти 

ттъом; ва ба маънии боварчӣ мус- 
ттъмал.

ТАБАРЗАД ба уаъаии нтбот;
муарраби табарзад ( *Ьг?У. чун 
бисьёр стҳт боштд, гуё ни ттроф- 
ашро ба ттбтр ттрошидттнд ё он 
ни ба стбаби уахтӣ ба табар ши- 
нтстт мешавад (аз «Му^^аҳтб» ва 
«Рисолти Мутрработ»),

оУЬмувофик, 
нардтни чанд чиз, ни зидди ҳамди- 
гар бошад, яъне дар птӣи яндигтр 
овтрдтни онҳо.

ТАБОШИР муарраби табошир
(jjiLJ); ва он давое бошад сифеди 
моил ба қтдре набудӣ; ба ҳиндӣ 

банслучтн гуянд (аз «Бтхғ-ӯл-чт- 
воҳир» ва «Мyнтaхаб»),

ТАБЛАКИ БОЗ Jb ДУ’ ншқораи ну- 
чтн бошад, ни боздорон ва мирши- 
норон ҳамроҳи ҳуд доранд. Ҳтр 
гоҳ, ни саӣд баробари зтмин ни- 
штстт ё дар об шиновар бинанд, он 
нақортро мезантнд, то аз овози он 
стӣд аз чои ҳуд бағхостт ба пар- 
воз ояд ва эшон бозро бар он cap 
ди.ҳанд (ва ин аз «Сироч» муста- 
фод аст).

ТАБАС ц-гЬ номи штҳр.
ТАБЪ сиришти мтрдум, ни бар 

он офтридт шуда: ва муҳр аиҳодта 
бар нома ва синна задан бар симу 
зар; ва ба мтънии нақш кағдта (аз 
«Мунттхаб» ва «Латоиф»),

ТАББОЪ £U. соҳи6тт6итти зтнӣ; ва 
ба мтънии нузтгар низ омадт; ва 
ба насри тввал вт ттҳфифи бо 
(яъне тибоъ)* сиришт вт ҳуи мар- 
дум, ни зоил наштвтд (аз «Мунтт- 
ҳаб» ва «Бтҳори Ачтм» ва «Кашф»); 
вт Мир Нуруллоҳ дтр «Шарҳи Гу- 
листон» нтвиштатнд, ни тибоъ (ба 
наср) бт мтънии табитт вт си
ришти мардум. Вт тибоъ дар чое 
истеъмол нумоянд, ни соҳиби онро 
шуъур бошад ва табиат-ро дар 
мтқоме истеъмол [^нанд, ни соҳи- 
башро шуъур набудт бошад вт 
табъ-ро дар ҳар ду мтҳтл оранд 
(нтзо фӣ баъзалмуътабарот); ва 
лафзи тибоъ (бт насри аввал) цамъи 
ттбъ ва цамъи табиат ҳам метувонад 
шуд, чунончи бихор цамъи бахр вт 
сабох цамъи субха (мустафод аз 
«Фусули Анбтрӣ» вт «Шофия»),

ТИБОКйЧ* мувофиқ нтрдтн ду чиз- 
ро бо ҳам ва табақоте, ни баъзе 
бар баъзе бошанд (аз «Мунтаҳаб»)-

ТАБАК, иД мувофиқ ва бтробар, яъ
не ҳар шаӣъе, ни баробтри он 
шаӣъи дигар бошад (тз «Мунта- 
ҳтб» вт «Музил»); ва зарфи маъ- 
руф; вт номи иллттест, ни аспро 
паӣдо мешавад ва он варамест, ни 
гирди нофи тсп бт ҳам расад; ва 
дтр «Лттоиф» навишта, ни бт нас
ри тввтл ва сунуни бо (яъне тибк.) * 
ба мтънии тариқ ва дтстур; вт дар 
«Муста.паҳот» навишта, ни тибқ 
тмалест, ни занони хинкт бо ҳам 
нунтнд, ни сирф молидтн вт соӣи- 
дтни узви уахсӯс тст бо яндигтр.
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ТАБЛ JP- накораи калон; ва ба фат- 
хатайн (яъне таОмл)* чунонки 
шухрат дорад, галат аст.

ТАПИДАН сМгР’ мубаддали тапидан 
(eMsi1); дар асл ба маънии гарм 
шудан аст. Чун камоли гармиро бе- 
карорй лозим аст, лихозо мацозан 
ба маънии галтидан меояд.

ТАБЛ АЗ ЗЕРН ГИЛЕМ БАРОМА-
ДАН сМ-у (-IT j'.j J1 J-A киноя аз 
зохир шудани рози касе.

ТАБЛ ДАР ЗЕРИ ГИЛЕМ БУДАН 
еРХ jO р киноя аз пушида

мондани рози касе.
ТАБЛ ХӮРДАНсР->у* Jr“ рамидан ва 

худро канора кардан (аз «Муста- 
лахот»).

ТАБАРХУН беда сурх (аз
«Бурхон»); ва дар «Мадор» чубест 
сурхранги талхмаза; ва дар «Мач- 
муъ-ул-лугот» ва «Фирдавс-ул-лу- 
ғот» Оа маънии сандали сурх на
вишта.

ТАБОНЧА 4*jLj.L дар ин лафз Оа чои 
то (^) той фавконй () навиш- 
тан сахе.х бошад, чаро ки лафзи 
форсист (аз «Музил»); ва Хони Ор- 
зу дар «ХиёОон» навишта, ки та- 
бонча аз «Мадор» Ом бои мувахха- 
да маълум мешавад ва фусахои 
Ирок, ба бои форси хонанд. Муал- 
лиф гуяд, ки той мутаббака дар 
форсй наёмада ва мутааххирин Ом 
саОаби ихтилоти арабу ачам, ки 
дар баъзе алфоз тасарруфи гуна 
кардаанд, бархеро Ом той мутмООа- 
ка навиштаанд, масалан: тило ва 
тапидан ва тапонча ва ғайра, там
ма каломуху.

ТАБЛА сундукчаи кучак.

ТАБОЕЪИ АРБАЪА аввал
сарди тар, дуввум сарди хушк, сев- 
вум гарми тар, чахорум гарми 
хушк.

ТАБАЪЙ мансуб Ом табиат, ча- 
ро ки харфи солисро агар ё бошад 
дар холати нисОат хазф кунанд, 
чунончи: мадакй мансуб Оа мадина; 
ва Оа хамин харакот номи фанне 
аз фунуни хикмат; ва ба фатхи ав
вал ва сукунн. сонй (яъне табъй)* 
низ омада. Дар ин сурат мансуб Ом 
табъ шуд.

ТАБҚАРИ Jноми маком; ва ки
ла тмбакчм (аз «Кашф» ва «Бур- 
хон»).

ТИБЙ//ТУБЙ пистони чорпоя (аз 
«МунтахмО» ва «Сурох»).

ТАБАРЙ Jкиноя аз лаби маъшук; 
мансуб ба тмбмр; дар ин чо мухаф- 
фафи тмОмрзмд аст, ки ба маънии 
набот бошад.

Фасли той мухмала маъа 
хои мухмала

ТУҲЛ А Б сабзй, ки бар оби ис
тода чамъ мешавад; ба хиндй кай» 
гуянд (аз «Мунтахаб»).

ТИХОЛ Jbti супурз; ва ба замми ав
вал (яъне тухол)* бемориест, ки 
дар супурз Ом хам расад (аз «Мун- 
тахаО»).

ТАХ.Н 1уж-1> орд кардмни галла в£» 
райра (аз «Мунтахаб»).

Фасли той мухмала маъа 
рои мухмала

ТАРФО li> дарахти газ, ки Оа хинди 
чхав гуянд.

ТАРУБ VJj'l ба маънии шодмон; вм 
Ом замматайн (яъне туруб)* шоди- 
хо (аз «Латоиф»),

ТАРИҚАТ сЛ>рох; ва дар истилохи 
соликон тазкияи ботин; ва шари- 
мт тазкияи зохир аст. Ва ин маъ- 
ннро Хонсохиб Абдулкаримхош* 
магфур аз «Минхоч» тахкик кар- 
даанд.

ТАРОВАТ А тозагй (аз_ «Мунта- 
хаО»); ва ба маънии тарй.

ТАРОСИС Аноми мевм (аз «Бур-
хон»).

ТАРҲ сА андохтан ва дур кардан >а- 
коим кардани бинои макон ва ну- 
мунаи иморати нав; ва ба маъни 1г 
наккошй ва канора гирифтан аз ко
ре (аз «Латоиф» ва «Мунтахаб»); 
ва дар «Чароги хидоят» ба маънии- 
фурухтани чинсе ба зур Оар рмъоё; 
ва дар «Хиёбон» навишта, ки тар*,, 
расмест мукаррар, ки хуккоми зо
лим чинси худро кимат афзуда Оар 
раъоё ва зердастон диханд.

ТАРРОҲ с1А Оа маънии наккош.
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ТАРД бар вазни мард; ва ба
фатхатайн (яъне тарад)* низ ба 
маънии рондан ва дур кардан; ва 
истеъмолаш аксар дар гурезонида- 
ни ҳавом бошад, мисли магас ва 
зунбӯр ва муш ва пашша ва мор 
(аз «Мунтахаб» ва «Латоиф» ва 
«Мадор» ва «Қашф». ва ғайра).

'ТАРАФДОР подшоҳи азимуш-
шон ва ҳокими сархаднишин (аз 
«Рашидй» ва «Бурдон»).

TAPPOP jljb ба маънии теззабон ва 
дузд ва гирехбур (аз «Бурхон» ва 
«Хиёбон»); ва таррор маъхуз аст 
аз тарр, ки (ба фатх ва ташдид) 
тез кардан ва буридан бошад.

ТАРИРхль бар вазни фақир; марди 
хубсурат ва хушлико (аз «Мунта
хаб»).

ТАРОИР хубсуратон ва чизҳое, 
ки тез ва равон бошад.

ТАР(Р) > ба маънии тез кардани 
пайкой ва буридан ва шикофтан; 
ва биззам (яъне турр)* ба маънии 
хама ва ҷамеъ (аз «Мунтахаб» ва 
«Латоиф»).

ТУРАР мӯи пешонихо; ва каро- 
наҳои ҳар чиз; ва водихо; ва нуку- 
ши чома ва канорҳои бом; ва ин 
ҷамъи турра аст (аз «Сурох» ва 
«Мунтахаб» ва гайри он).

Т.ИРОЗ jljb нақшу нигори ҳар чиз ва 
накшу алами чома; ва ба маънии 
санҷоф; ва ба фатҳ (яъне Тароз)* 
номи шаҳре хуснхез аз ҳудуди Тур- 
кистон; ва ба хар ду маънй муар- 
раби тироз (Jy) аст (аз «Қомус» 
ва «Лубб-ул-албоб» ва «Мадор» ва 
«Баҳори Адам» ва «Бурхон» ва 
«Зубдат-ул-фавоид» ва «Иброхи- 
мй»).

ТУРОБУЛУС шахрест ба Шом
ва шахрест ба магриб; ва ин лаф- 
зи румист ва маънии он ба забони 
румй се шаҳр аст (аз «Мунтахаб»); 
ва дар «Хиёбон» навишта, ки Таро- 
булус (ба фатхи аввал ва замми 
бои муваххада ва лом) балдаест аз 
Шом ва балдае аз мағриб; ва баъ- 
зе гӯянд, ки лафзи румист, ба маъ
нии маъмура, чунонки дар «Қомус» 
аст.

ТАРТУС номи падлавоне ва
номи деҳи пурравнақ.

ТУРУСИҚУС ва ТУРСИҚУС
j ҳар ду якест, номи подшо- 

ҳе аз насоро; ва баъзе гуянд ҳакиме 
буд насоро (аз «Муайид» ва ғай- 
ра).

ТАРИФ ғариб ва нодир ва нав- 
зода (аз «Латоиф» ва «Мунтахаб»).

ТАРОИФ «iulji чизҳои латиф ва хуш 
ва молҳои наву тоза.

ТАРАФ >-»> канора; ва ба маънии чо- 
ниб ва порае аз чизе ва хисса; ва 
ба фатхи аввал ва сукуни рои мух- 
мала (яъне тарф)* ба маънии 
чаши ва ҷунбонидани чашм ва чун- 
бонидани палак ва нигаристан; ва 
ба маънии гуша ва канора; ва ба 
истеъмоли форси ба маънии кули- 
чаи камар, ки барои ороиш бан- 
данд; ва ба маънии банди зару 
нукра, ки бар камар банданд; ва 
ба маънии сохти асп хам омада (аз 
«Бахр-ул-ҷавохир» ва «Мадор» ва 
«Бурхон» ва «Кашф» ва «Рашидй» 
ва «Латоиф» ва «Мунтахаб» ва 
«Муайид»); ва ба истеъмоли форси 
тараф (ба фатхатайн) ба маънии 
мукобил (аз «Мусталахот» ва «Ба- 
ҳори Аҷам»); ва дар «Чароғи ҳи- 
доят» навишта, ки тараф (ба фат
хатайн) лафзи арабист, магар фор- 
сиён ба маънии хариф истеъмол 
кунанд; ва гохе ба маънии вакт 
ояд, чунонки: тарафи субх ва та
рифа шом; ва низ дар «Мустала
хот» навишта. ки тараф (ба фатха
тайн) бидуни силаи лафзи бастан, 
ба маънии фонда омадааст; ва ба 
замми аввал ва фатхи сонй (яъне 
тураф)* уамъи турфа, ки (биззам) 
ба маънии маъшуқ мустаъмал ме- 
шавад; ва тирф (билкаср) ба ара- 
бй ба маънии аспи хушасл ва ги- 
ронмоя (аз «Кашф» ва «Мадор» ва 
шарҳи «Нисоб»),

ТУРҚ//ТУРУҚ ё> ба маънии роххо; 
ин чамъи тариқ аст (аз «Муайид» 
ва «Мунтахаб» ва ғайра).

ТАРИҚ oijb pox; ва ин маъхуз аз 
тарқ (ки билфатх) аст, ба маънии 
куфтан; чун пои равандагон рохро 
мекӯбад, лихозо рохро тарик гуф- 
танд (аз шархи «Нисоб»); ва ба 
маънии хачил низ омада; ва тариқ 
ба истилохи рамл номи шаклест аз 
ашколи шонздаҳгонаи рамл.

ТАРОҚ dljb овозе ки аз задани този- 
ёна барояд.
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ТИРБОЛ J ЧА бт мтънии манораи 
бтлтнд вт ҳар бинои баланд вт 
ствмтъти баланд (аз «Мунтаҳтб»).

ТАРАФДОРИ ПАННУМг?ч jl ^>ки- 
ноя аз Мирриҳ; чи фтлани панчум 
чои уст (тз «Бурҳон» вт «Сироч»).

ТИРМ А штҳди рализ (аз «Мунта- 
ҳаб» вт штрҳи «Нисоб»),

ТАРФ БАСТАНеи-г- оЛҳосил нардтн 
вт фонда вт нафъ бардоштан; чи 
ттрф бт маънии нуличти намтр тст 
ва бастани он мучиби зинат аст (аз 
«Рашидӣ» ва «Бурҳон» ва «Баҳори 
Ачтм» вт «Сироч» ва «Чтҳор штр- 
бат»); ва втчҳи тасмия, ни мазнур 
шуд аз «РашидП».

ТТРФТТУЛЪАЙҶcч■JI ^Аяк бор бтр 
ҳам заДани птлани чтшм (тз «Мун- 
ттҳтб» вт «Музил»); вт нтсоне ни 
бт замми то (яъне турфатулъайн) * 
хоааад. мтҳзи ралат.

ТАРАФ ШУДАН оАмунобил ва 
ҳтриф шудтн (аз «Мусталаҳот»).

'ТАРАФ ГИРИФТАН ^Аҳимоят
нардтн вт гушанишиаӣ (тз «Бур- 
ҳон» ва «Сироҷ»).

ТАРҲ КАРДАН вт РЕХТАН ва АФ
ИШ Н ДАН OAJUil л CA
бинои чизе андоҳттн.

ТАРРККУЗАН oJIAA нтқиб вт чуб- 
дор (аз «Бурҳон»).

ТАРХОН с^А номи подшоҳи Турнис- 
тон; вт шаҳсе ни подшоҳ ҳадамо- 
ти ҳуди уро муъоф нарда бошад; 
вт номи тарти ҳурданӣ (тз «Бур- 
ҳоньь вт «Сироч»)-

ТАРХУН oy-jb дтртҳтест, ни оқир- 
қарҳо беҳи он тст (аз «Бурҳон»); 
ва дар «Сироч» навишта, ни чуби 
беди сурҳ тст; ва ин мутрраб аст.

ТАРАЁИ аКА ҳоди с шудан вт ворид 
шудани чизест дтр чизе («Шарҳи 
Нисоб» аз Юсуф ибни Монеъ).

ТАРРИҚУ МАчамъи сигаи тмри ҳо- 
зир аст, ба маънии роҳ диҳед ва 
ян су шавед, маъмул аст, ни нақи- 
бони араб пеши салотин тарриқу- 
тарриқу мегуянд.

ТАРФА бор чтшм бар ҳам за
дан; вт иуқтти сурҳе, ни дар чтшм 
паӣдо шавад тз зарб вт сақтт; вт 
номи мтнзили нуҳум аз манозиля 
Ктмар; вт он ду навнаб тст бт 

мтнзилаи ду чашми бурчи Асад (тз 
«Мунттҳаб» вт «Кашф» вт «Бур- 
ҳон» вт раӣрт); вт биззтм (яъне- 
турфа)* чизи нав вт ҳуш; вт мацо- 
зан бт мтънии мтъшуқ.

ТУР РА »А ба маънии зулф ва муи 
пешонӣ вт нанорти хар чиз ва ало- 
қти муқтӣяш; вт ба маънии сақфе 
ни тз чӯбу ҳишт бар дтрвозаҳо со- 
занд ва онро боронгурез гуянд; ва 
ба ҳиндӣ ҷҳаҷча номанд (аз «Мун- 
таҳаб» ва «Суроҳ» ва «Бтҳор» 
Ачам» ва «Мусталаҳот» ва «Чароғи 
ҳидоят» ва «Бурҳон»),

TAPOBA «JA чомаи ртнгин, ни бар 
сари алтм вт нишон банданд; вт 
дтр «Мутӣид» бт чои вов доли муҳ- 
мтла (яъне тарода)* навишта.

ТТРИАТ «-чА ба мтънии ҳамлт; го
ли бан мушттқ тз тард, ни бт маъ- 
нии гурезонидани ҳтвом бошад (аз 
«Баҳори Ачам» вт «Мтдор»); ва 
Хони Орзу дар «Штрҳи Сикаадағ- 
номтьь навишта, ни тарид муарраби 
тарид (•'..?), ни ба мтънии шур аст; 
вт муаллиф гӯяд: метавонтд, ни 
тиред (ба насри аввтл вт ёи мач- 
ҳул) имолои тирод боштд, ни ба 
мтънии яндигтр ҳтмлт овардан тст 
(нтзо фил — «Мунтаҳтб»); агар аз 
маънии иштирон ва ттқобул ттчрид 
нардт ба мтънии ҳтмлт овтрдан 
гуянд, музояқа иадорад.

ТАРИҚГАШТАаГХ OtA яъне штрман- 
дтшуда (аз «Шамсй»); муаллиф гӯ- 
яд, ни ттрин, дар тсл ба маънии 
нуфтт вт мазруб аст вт ҳотири ода
ми ҳачил ва шармандт низ нуфтт 
мебошад.

ТАРИКА” *ЧА ртвиш ва мтзҳтб; ва 
нтзди мунтчдимин муддати ттӣ 
нтрдтни Камар мтсофтти ин понз- 
дтҳ дтрачт аз нуздаҳум дарачаи 
Мизон, ни маҳалли ҳубути Штме 
аст то севвум дарачаи Ақраб, ни 
мтҳтлли ҳубути Камар аст. Вт ин 
муддттро, ни танрибан ян штбонт- 
рузу ду пеҳр бошад, тариқди муҳ- 
тТрица номанд ва бтроят мтнҳӯу 
тст.

ТАРФЕ о-‘А бт маънии тндтне (тз 
«Хиёбон!»).

ТАР Иӣ -3^ ба маънии тоза ва нав.
ТАРРОХЙ (у!А ба магнии наккоши 

(мусттфод тз «Лттоиф»),
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Фасли той мухмала маъа 
сини мухмала

ТАССУҶ E-*-i карона ва нохия ва 
рубъи донг, ки микдори ду хабба 
мст; муарраби тмссу ; аз «Мун- 
тахаб»); ва дар «Рисолми авзон» 
навишта, ки тмссуч бисту чахорум 
хиссаи хар чизро гуянд.

Фасли той мухмала маъа 
шини муъчама

ТАШТ с-ЛЪ муарраби ташт ( л-ЛЛ ); 
маънй маъруф аст (аз «Сироч»).

ТАШТТАР ва КОСАТАР j
хар ду номи созанда, яъне созна- 
воз, ки дар замони соОик буда.

ТАШТИ КАСЕ АЗ БОМ УФТОДАН 
filial (*> jl ,^-Л о^расво шудаии касе 

ва фош шудани рози касе (аз «Ча- 
хор шарОат»).

ТАШТУ ХОЯЧУ- - навъе аз бози, 
ки Оайзаи мургро холй карда аз 

1шабнам ё симоО иур кунанд ва дар 
ташт нихода ба офтоО гузоранд 
Оайза ба раке меояд; ва киноя аз 
осмону замин (аз «Бурхон»).

Фасли той мухмала маъа 
айни мухмала

ТАЪМ fb маза ва лаззат; ва биззам 
(яъне туъм)* хурдакй. яъне таъ- 
ом ва туъмаи мург (аз «Сурох» 
ва «МунтахаО» ва «Муайид» ва 
«Кашф»).

ТИЪОН tfUb найза задан ва найзаза- 
нандагон; Оа ин маънй чамъи тоъ- 
ин аст.

ТАЪН найза задан ва айбгири 
кардан дар кори касе (аз «Мунта- 
хаб») ; ва дар «Комус» ба ммънии 
сайр ва рафтор низ оварда.

ТУЪМА ■и» хуриш ва рузй; ва бил- 
фатх (яъне таъма)* як Оор чаши- 
дан (аз «МунтахаО» ва «Сурох» ва 
«Муайид» ва «Мадор»).

ТАЪНА ч.Ь як бор найза задан ва 
айОчуй кардан (аз «МунтахаО»),

Фасли той мухмала маъа 
ғайни муъчама

ТУҒРО Iji навъе аз хатти печидаху- 
руф, ки ба он хат бар фмрмоии 

подшохон алкоб нависаид; зохиран 
ин лафзи туркист (аз «Бахори 
Ачам» ва «Бурхон»); ва дар «Му- 
нозарат-ул-иншо» навишта, ки туғ- 
ро хатти ситабрй бошад ба хмтти 
печида, ки алкоб ва исми султон 
бошад мисли ассултон-ул-аъдал-ул- 
аъзам Чалолуддин Акбар подшохи 
гозй.

TAFMO4 glib номи вилояте аз Тур- 
кистон; ва ин лафз сахех Тамғоч 
аст, Ом такдими мим Оар гайни 
муъчама, чунонки дар «Бурхон» ва 
«Сироч» аст.

ТУРРИЛ номи подшох аз под- 
шохони Салчук; ва ба замми аввал 
ва солис, бар вазни булбул (яъне 
тугрул)* чонварест шикорй, тоир 
мисли боз ва укоО (аз «Бурхон» ва 
«Сироч» ва «Мадор» ва «Бахори 
Ачам»); ва дар «Чахор шарбат» 
навишта, ки тугрул (ба той фав- 
конй Jj"’ ) дар турки Оахриро гу
янд, ки тоири шикории маъруф аст. 
Муаллиф гуяд, ки тугрул (Оа то) 
мубаддали хамин аст.

ТУРОН cU! номи яке аз подшохони 
турк; ва мухаффафи туғён низ 
омада.

ТУРЁН аз хад даргузаштан (аз 
«МунтахаО» ва «Латоиф»); ва ма- 
цозан Оа ммънии афзунй ва касрат; 
истеъмоли ин дар афзунии чизхом 
номаргуб аст; ва аз ин боис гохе 
Оа маънии зулм ва бефармонй ома
да.

ТУҒРИЛ ШУДАН ii-A J>-1> мурдани 
салотини чагатой (аз «Чахор шар- 
Оат»).

ТУРОНШОҲ»А^1НЬномн подшохи ази- 
мулкадр аз авлоди АфросиёО.

ТУҒЕНӢ (уЧ*1, Ом зиёдати ё дар охи- 
ри лафзи тугён зохиран дуруст на- 
Оошад, чаро ки тугён худ масдар 
аст, хочат ба ёи масдарй надорад; 
дигар он ки гуем маъмули форсиён 
аст, ки дар охири Оаъзе масодир 
ёи масдарй зоид кунанд, чунончи: 
фузул ва фузули ва халос ва хало- 
сй ва саломат ва саламата.

Фасли той мухмала маъа фой

ТИФЛИ ШАБ киноя аз мох.
ТАФУЛИЙЯТ Оа маънии куда-
кй ва тифлй: ва ин масдарй чаъ- 
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лист ба зиёдати вов ба хилофул- 
қиёс; ва назири ин ручулийят.

ТАФИФ цалил ва нотамом (аз
«Мунтахаб»),

ТИФЛ навзода аз одами ва хай- 
вон; чамъ ва муфрад омада (аз 
«Мунтахаб»),

ТУФАЙЛ исми шоири куфй, ки 
нохонда дар мачолиси таъом ме- 
рафт (аз «Мунтахаб»); ва мацозан 
хар шахе, ки бидуни талаб хамро- 
Хи мардуми мадъув ба даъват ра- 
вад;ва гохе мукаллидин ё дар охир 
зоид карда туфайлй гуянд; ва гохе 
лафзи туфайл дар муховараи фор- 
сй мацозан ба маънии васила ва 
зареъа ояд; ва гохе ёи туфайлй 
масдарй бошад, ба маънии туфайл 
шудан.

ТИФЛИ ҲИНДУ JOU JU. мардумаки 
чашм (аз «Бурхон»).

ТИФЛИ ЧИҲИЛ РУЗА». Jib ки-
ноя аз Одам алайхиссалом аз он 
ки дар чихил руз тинати у сириш- 
та шуд (аз «Сироч»).

ТАФРА барчастан ва фурсат ан- 
дохтан ва фосила, ки миёни коре 
уфтад (аз «Мунтахаб» ва «Кашф» 
ва «Сурох»); ва назди ахли хик- 
мат тафратуззовия иборат аст аз 
ин ки шайъи сағир акбар гардад аз 
шайъи кабир бе он ки мусовии ка
бир шавад; ва такрираш ин ки зо- 
вияе, ки пайдо мешавад фи мобай- 
ни мухити дойра ва кутри он 
аъзам бошад аз чамеъи зовияхои 
ходда, ки пайдо шаванд дар миёни 
ду хатти мустақим ва бурхонаш 
мазкур аст дар маколаи солисаи 
тахрири Укдидис; вакте ки андак 
харакат додем сари кутрро ба чо- 
нибе бо вучуди собит мондани сари 
дигараш, пас аз ин харакат он зо- 
вияи ходда, ки аз хар се аксоми 
зовия сагиртар буд, ногох зовияи 
мунфарича гардид, ки акбари аксо- 
ми худ аст ва нагашт дар аснои 
харакати мазкура зовияи коима, ки 
мутавасситулхол бувад дар хурдй 
ва калонй; ва ин нест магар тафра 
ки шайъи сагир бо шайъи мутавас- 
сит баробар нашуда ногох кабир 
гардад ва сураташ ин аст.

А — кутр кабл аз тахрики зовияи мун
фарича, ки кабл аз тахрики ходда буд; 
Б — кутр баъд аз тахрик.

ТУФОВА »Д--ь ба маънии дойра, ки 
гирди офтоб воқеъ шавад; ва дои- 
раи гирди мохро хола гуянд (аз 
«Мунтахаб»).

Фасли той мухмала маъа қоф
ТАК-ТАК, овози бо хам задан» 

ду чизи сахт (аз «Латоиф»),
Фасли той мухмала маъа лом

ТИЛО *1 давое рақик, ки бар уз» 
бимоланд; ва ба маънии зари сурх;. 
ва сохиби «Рашидй» навишта, ки 
голибан лафзи тило муарраби тил- 
ло (^')-ст, ки лафзи хиндист (ба 
касри фавкони ва ташдиди лом) ба. 
маънии зар ва ба маънии мулам- 
маъ кардан ва муламмаъ низ ома- 
дааст; ва дар «Сироч» навишта, ки 
тило ба маънии зари сурх дар асл 
ба той карашат буд. Ба сабаби их- 
тилоти ачаму араб ба той мутабба- 
ка навиштаанд, хатто ки муталло- 
ба маънии зарандуда истеъмол қу- 
нанд.

ТАЛУБ ба маънии толиб (аз
«Латоиф»),

ТУЛЛОБ бар вазни ҷуллоб;
цамъи толиб.

ТУЛ Б v-i муарраби тулб (i_*1), ба 
маънии гурухи мардум (аз «Бур
хон» ва «Латоиф» ва «Сироч»).

ТАЛЪАТ дидор ва дидани рӯй.
(аз «Мунтахаб» ва «Сурох»)-

ТАЛОҚАТ ба маънии қушода-
гии забон ва теззабонй ва лақлака 
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(тз «Б а хр -ул -чтвохир » ва «Ктшф» 
вт «Мунттҳтб»).

ТАЛҲ CU> дартҳтест бузурги ҳордор 
дтр регистры; ва бт мтънии шугу- 
фти хурме; ва бт маънии дтрахтя 
мтвз, ни бт хиндӣ нелт гуянд (аз 
«Мӯнттхаб» ва шархи «Нисоб» вт 
«Мадор»).

ТИЛОИ ДАСТАФШОР jliil о-> 
навъе тз зари беш қимтт, ни Хус- 
ртви Парвез дошт, монтнди мум 
нарм буд, чунонни дар зари дас- 
тафшор соҳиби «Ҷаҳонғирӣ» ва 
«Бурхон» нтвишта.

ТАЛЪ шугуфти хурмо (тз «Мун- 
тахаб»).

ТУЛУЪ бтромтдаии офтоб ва
хтр ситорт; вт ба маънии мутлтн 
баромтдан бар нух вт чуз он (тз 
«Мунтаҳтб»),

ТАЛСКё^-’ ртҳо шудтни зтн тз қтӣ- 
ди нинох; ва ба мтънии нушодтгч 
вт ртвонӣ вт озодагӣ вт нишот низ 
омадт.

ТАЛ К JA дтрде ни зтнонро бт вақти 
зодтн птӣдо шавад вт онро дтрди 
зеҳ низ гуянд; ва нтвъе тз стнг, ни 
сифеду барроқ вт ттбақ бтр ттбан 
бошад, онро абрақ низ гуянд. Вт 
чун тбрани маҳлӯлро бтр чизе би- 
моланд оташ он чизро нтсузад (аз 
«Мунттхтб» ва «Суроҳ» ва ғайра); 
ва мацозан ба маънии шароб ояд, 
ба муносибати он ни тбрақи маҳ- 
лул, ни монанди об мешавтд инси- 
ри тъзтм тст. Ва шаробро низ дтр 
фтвоид қтриби инсир донтнд. Ва 
бт ҳамин чиҳтт шаробро ттлқн рт- 
вон низ гуянд. Ва дар «Ҳудуд-ул- 
тмроз» барои маънии дарди зеҳ бт 
фттҳатаӣн (яъне ттлтқ) * нтвишта; 
ва билнаср (яъне тилқ)* хтлол ва 
рахошудт ва баромадт тз чизе, чу- 
нончи дар «Мӯатаҳаб» ва «Суроҳ» 
тст.

ТАЛҚИ МАХ.ЛУЛ чи ни-
миёгарон хинмат вт ттрниботи аб- 
рақро мисли об мегтрдонтнд; ва ин 
инсири тъзтм аст.

ТАЛ(Л) J-Ь борони натрахои борин; 
вт ба маънии штбнтм (аз «Мунтт- 
хаб») .

ТАЛАЛ Jli чисм ва нолбуд вт тан 
вт чусса ва нишонаҳои ҳонаҳои 

втӣғон; атлол цамъи он (аз «Мун- 
ттхтб» ва «Бурхон»),

ТИЛИСМ Г-1А он чи хаёлхои мавхум 
ба штнли тчиб дтр нтзтр меортнд; 
вт низ штнле вт сурате мухиб, ки 
бтр стри дтфоин ва хтзоин таъбия 
нунтнд (тз «Мутӣид» вт «Мадор» 
ва «Баҳори Ачам» ва «Кашф»); ва 
тз бтъзе нутуб дарёфт шудт, ки 
тилисм тз тчзои трзӣ ва стмовӣ 
сохта мешавад, яъие аз баъзе ад
вия вт соъоти мтхсуст. Фақир му- 
тллиф гуяд, ни зохиртн тилисм лаф- 
зи юноиист, арабӣ пест. Чи дар 
тақдири арабӣ будан бт касратаӣн 
омтдани ин лтфз втчхе надорад, 
чаро ни ин вазн дар наломи араб 
нтёмада. Агтр тртбӣ буди, ба нас
ри аввтл ва фатҳи сонӣ, бтр вазни 
қиматр омадӣ.

ТАЛҚИ ХАЛ ОЛИ БОРДОН JД-
соҳиби «Мутӣид» нтвишта, ки 

бт фттҳи тввал, мачмуъ ба мтъ
нии штроб; талк, ба маънии холис 
ва ҳалол бт маънии беруномада; вт 
бордон (ба бои муваххтдт) сурохи. 
Бояд донист, ни бар маънии ҳар ду 
лтфзи тввал нутуби луготи муътт- 
бтрт гувоҳӣ намедиҳтд. Ва дигар 
он ни шаробро, ни хурмати он 
мтнсус аст, хтлол гуфтан нуфр аст. 
Фақир мутллиф гуяд, ни талк ма- 
цозан ба мтънии штроб ва талки 
ҳалол иборат тз шароби мусаллас, 
ни мубох аст. Ва он шираи ангур 
бошад, ни ду сулси он ба чушидач 
бисузад ва ян сулс бимонад, сукр 
намеорад вт манофеъи он қтриб бт 
хтмр аст; ё он ни тилк. (билнаср) 
ба маънии он чи баромада бошад 
аз чизе мавсуф ва халол сифати он. 
Птс мтчмуъи сифтту мтвсуф музоф 
ба суи нордон (бт нун), ни мухаф- 
фафи анордока тст, яъне оби ҳт- 
лол, ни баромтдт аст аз донтхои 
тнор. ё он ки халол-и биттахфиф- 
ро мухаффафи халлол битташдид 
гуянд, дуруст метавоитд шуд, чаро 
ни штроб нушояндаи суддтҳо ва 
масомот тст.

ТАЛҶАН У ин лугати «Нисоб» тст
вт дар дигар нутуб дидт нашудт 
тст, магар дар «Мунттхтбьь точап 
навишта ва муарраби тоба гуфта. 
Ва назди мутллиф точан .муарраби 
тоба нест. чи точтн маъхуз аз тачн 
аст, ни ба маънии бирьён нардан 
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бошад. Зохиран тмлчмм аз тахрифи 
котибон аст ва сахех точмк бошад.

ТАЛАБИДАН ^-^'-Ъмаъхуз аз тмлмб, 
ки лафзи арабист. Хамчунин чанд 
масдарй арабист, ки аз тасарруфи 
форсиён тасрифи онхо ба тарик.и 
форсй мекунанд, мисли фацмидан 
мз фаум ва рацсидан аз ращс ва 
талабидан аз талаб ва балъидан аз 
балъ, ки ба маънии чизеро ба гулу 
ФУРУ Оурдан аст ва юратидан аз 
ғорат (аз «Чароги хидоят» ва «Хи- 
ёбон» ва дигар шурухи мухакди- 
дин).

ТАЛЕЪА ч*-Ифавче ки ба шаб хифо- 
зати лашкар ва шахр кунад; ва му- 
кдддимаи лашкарро низ гуянд, ай 
фавче ки псшрави лашкар бошад, 
то аз душман вокиф шавад (аз 
«Мунтмхаб» ва «Кашф»),

ТАЛОЯ фавче ки ба шаб хифо- 
зати шахру лашкар кунад (аз 
«Мунтмхаб» ва «Кашф»); ва марду- 
ми ин чо ки тмлова гуянд хатост; 
ва сохиОи «Бахори Ачам» дар рисо- 
лаи «Чавохир-ул-хуруф» навиштм 
аст: тмлоя, ки ба маънии фавчи му- 
хофизи лашкар аст, дар асл тмлоеъ 
буд, чамъи тмлгъа. Магар форсиён 
ба маънии муфрад истеъмол ку
нанд, чунончи ба чои ациб-ацоиб 
ва Оа чои малак-малоик, чунончи 
Саъдй гуяд, мисраъ:

Малоиксурате, тоаусвсбс...

ва машоих ва умаро ва авлиё ха- 
мин хол дорад.

ТАЛАБА <Д1 ба ммънии толкОон; ва 
ин цамъи толиб аст.

ТАЛҲА <*4. дарахте; ва номи яке аз 
мсхоби ашараи мубашшира.

ТАЛОК.И РАЧЪЙ у*?? иЫ1 талоке ки 
баъд аз он дар миёни муддати ид- 
дат ручуъ кардан Ом зан бидуни 
никох чоиз бошад ва он як бор ва 
ё ду бор лафзи талон гуфтан аст, 
ба хилофи талоки боин, ки ручуъ 
кардан дар он бидуни никох чоиз 
набошад; ва он гуфтан аст занро: 
анти Ооинат ва он чи дар маънии 
ин бошад; ва Оа хилофи талоки му- 
галлазм, ки дар он то зан ммнку- 
хаи шахси дигар шуда талон наё- 
Оад, никох ба он зан шавхари ав- 
валро чоиз набошад ва он се талон 
додан аст.

ТАЛКИ РАВОНИ ГАВҲАРЙ J'A 
Sb.? jljj киноя аз шароби ангури.

Фасли той мухмала маъа мим

ТУМАЪНИНАТ c-XJU-t Ом маънии су- 
куни кал б; ва касоне ки Ом фатхи 
то ва ба як нуни аввал хонанд ва 
нуни сониро надонанд (яъне тмммъ- 
ният)* хатост (аз «Мунтмхаб» ва 
«Музил»); ва аз «Фусули АкОарй» 
хамин му бархан аст, магар аз «Су
рох» чавози халфи як нун зохир 
мешавад.

ТАМС <1—1 Оа маънии хуни хайз ва 
хоиз шудан ва чимоъ (аз «Мунта- 
хаО» ва «Латоиф»),

TAMFO4 gli*l номи вилоятест аз 
Туркистон (аз «Бу-хон» ва «Си
роч»).

ТАМС j—■ 1 нопадид кардан ва дур 
шудан; ва дар истилохи суфия за- 
хоби русум ва одот аст Оилкуллийя 
дар сифоти хак, таоло; ва ин инти- 
хои мартаОа аст (аз «Латоиф» ва 
«Кашф» ва «МунтахаО»),

ТАММОЪ бисьёр тамаъкунанда, 
ва биззам ва ташдиди мим (яъне 
туммоъ)* тамаъкунандагон; дар ин 
сурат цамъи томеъ аст.

ТАМЪ//ТАМАЪ fl умед ва хирс (аз 
«Мунтахаб»).

ТУ/ДТ У РОК, ёЫ-1-*1 ба маънии карғу 
фар ва шаъну тачаммул (аз «Бур- 
хон» ва «Кашф» ва «Мадор»); ва 
сохиОи «Муайид» навишта, ки тум 
ба маънии улувв аст ва турок ба 
маънии овозаи хушй; ва тумтурок, 
аз ин мураккаО аст.

ТАМАЪИ ХОМ fU e-l - 'маннои ам
ре, ки мумкин набошад.

ТИМУ РИМ fj f ба маънии моли 
Оисьёр (аз «Латоиф»).

ТАМАЪНИН 1—-'41 ором ва оромиш 
(аз «Латоиф»),

ТУМОКА ва ТУМОРА «Мз «41 Ом 
маънии кулохи боз ва чурра ва 
гайра; ва ин лафзи туркист.

Фасли той мухмала маъа нун

ТИНОБб-,'-:-С рмсмнни хайма (аз «Ба- 
хори Ачам»); ва дар «Мадор» ба 
фатх ва ба каср (яъне тмноб ва 
тикоб) *.
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ТАНАБ качии найза; ва ба зам- 
матайн (яъне тунуб)* таноби хай
ма (аз «Суроҳ» ва «Мадор» ва 
«Мунтахаб»),

ТИНҶИР бар вазни дилгир; ба
маънии потила, ки ованди маъруф 
аст (аз шархи «Нисоб»),

ТАКЗ ноз ва сухрийя ва сухан 
ба румуз гуфтан ва таъна (аз 
«Латоиф»),

TAHHO3jt-k бисьёр сухан ба румуз 
гуянда ва нозкунанда ва рафтори 
ба ноз кунанда ва шух (аз «Лато
иф» ва «Мадор»),

ТУНБАК -sLib навъе аз духули кучак; 
муарраби тунбақ (-^Ч7; аз «Бур- 
хон»); ва дар «Сироч» навишта, ки 
тунбак (бйззам) духуле бошад дум- 
дароз, ки бозигарон ва гайра дар 
багал гирифта нигох доранд; ва ин 
дар асл ба той карашат буда.

ТАНК ба маънии садо ва овоз (аз 
«Латоиф»),

ТАНИН бар вазни карин; овози 
магас ва зунбур ва пашша ва бон
ги гуш ва овози тос ва овози тун- 
бур (аз «Латоиф» ва «Мунтахаб»),

ТУНБУР ва ТУНБУРА j лЧА
сози маъруф; ва ин муарраби тун- 
бура ( ) аст, ки лурати хин-
дист, ба маънии кадун талх; чун 
сози мазкур дар асл аз кадуст, ли- 
хозо ба ин исм мусаммо гашт (аз 
«Бахори Ачам» ва «Мадор»); ва 
дар «Мунтахаб» ва «Рашидй» чу- 
нин навишта, ки тунбура муарраби 
тунбура ( “jjA* ) аст; ва тунбура 
( »аЧ’ ) дар асл занаббура буд; ва 
бура он аст, ки дар урф онро дун- 
ба гуянд. Чун сози мазкур мушо- 
бех ба думбура аст, лихозо ба ин 
исм мусаммо гардид.

ТАНТАНА овози тунбура ва руд 
ва барбат; ва ба маънии Карру фар 
(аз «Латоиф» ва «Мунтахаб» ва 
«Бурхон»); ва ба маънии овози на- 
кора ва кус низ мустаъмал шуда, 
зеро ки аз хар ду накора яке зер. 
бошад ва дигаре бам. Пас овози 
зерро. тантана номанд ва овози 
бамро дамдама.

Фасли той мухмала маъа вов

ТУБО муаннаси тиб, ба маънии 
хушбудортар ва поктар; ва гохе ба 

маънии айши хуш ва башорат ва 
фархат ояд; ва номи дарахтест дар 
бихишт, ки ба хар хона аз ахли 
ҷаннат шохе аз он бошад ва ме- 
вахои гуногун ва хушбухо аз ои 
хос ил ояд; ва гохе форсиён барои 
ин маънй тубй (ба касри бои му- 
ваххада) низ хонанд (аз «Латоиф» 
ва «Мунтахаб» ва гайра).

ТУРИ САЙ НО Ц-- .Чкӯҳест ба Шом, 
ки Мусо алайхиссаломро бар он та- 
чаллй шуда буд (аз «Мунтахаб»).

ТАВЪАН ва КАРХ.АН Ч^ j ЧЧкад- 
ре хуш ва кадре нохуш (аз «Хиё- 
бон»).

ТАВИЙЯТ с<4 ба маънии печидагй 
ва нийят ва андеша; ва чох (аз 
«Мунтахаб» ва «Зубдат-ул-фаво- 
ид»).

TABOEX fjlJ, хаводис ва офот ва 
халокй (аз «Сурох»).

ТАВД -'Ч кухи калон (аз «Сурох» 
ва «Мунтахаб»),

ТУР _>Ч ба маънии мутлаки кух; ва 
ба забони сурьёнй низ кухро тур 
мегуянд; ва он кух, ки Мусо алай- 
хиссаломро тачаллй бар он шуда 
буд, онро Тури Сайно ном аст ва 
факат тур низ истеъмол кунанд.

ТАВИЛАИ дур j5 ЧЧ силки марво- 
рид.

ТУМ6Р//ТӮМОР ->ЧЧ нома ва сахифа 
(аз «Мунтахаб»); ва дар «Кашф» 
мактуби дароз.

ТАВОМИР Ч цамъи тумор.
ТУС ^-Ч муарраби Туе (с^-^); ва он 

шахрест дар Хуросон; ва номи 
шахсе (аз «Рисолаи муарработ»).

ТУВАРСИҚУУС'Ач-зЧзохиди насронй 
ва хакими эшон; ва назди баъзе 
номи подшохе аз насоро.

ТАВОЛЕЪ цамъи толеъа; ва но
ми китобест.

ТАВЪ ^Ч рагбат ва итоат ва он чи 
вочиб набошад ба но овардан.

ТӮҒ £4 лафзи туркист, ба маънии 
нишони фавч; ва той ин мубаддал 
аз той фавконист.

ТАВФ ^Ч гирдогирди чизе гардидан 
(аз «Латоиф»); ва ба маънии мут- 
лаки сайру гашт низ меояд.
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ТАВОФ otji гирди чизе гтшттн; ва 
бт фатҳ ва ташдиди вов (яъне тав- 
воф)* ходим, ни бт нармӣ ва мех,- 
рубонӣ хидмтт нунтд; вт мтрдуми 
бисьёр тавофнунтндт (аз «Мунта- 
хаб»).

ТАВҚ, Ojb вусъ ва тоқтт ва тувоноӣ; 
вт гарданбтнд вт ҳалқт ва ҳтр 
чиз, ни мудтввар боштд вт гирди 
чизе баромадт бошад (тз «Мунта- 
хтбьь ва «Суроҳ»); вт дтр «Муста- 
лтҳдт» навишта, ни тук, чизест тз 
олами алам, ни штнли птнча бтр 
он насб нунанд.

ТАВОРИҚ jJjb ҳтводис, ни ба шаб 
тз осмон фуруд меоянд ва сахти- 
ҳои замонт; цамъи ториқа (аз 
«Мунтахаб» ва «Қашф»).

ТУТАК к^Ь номи соз.
TAB ИЛ >.4 дтроз ва номи баҳрест 

аз нуздаҳ буҳури тшъор; ва ин 
бтҳр ба ашъори тртб тааллуқ до
рад вт шеъри форсӣ дтр ин бахр 
нтмёб, чаро ни дтр форсӣ матбуъ 
нест. Асли ин бтҳр «фаулун, мафо- 
ӣлун» тст чтхор бор, мисолаш бтӣт:

Дилороми моро гар ба втъда вафо будӣ,
Ба нтвъо будӣ, қ-охир тастллӣ ба ыо будӣ.

Ва ин баҳрро тз ин чиҳат тавил 
гуянд, ни возеъи илми труз ба хи- 
лофи ин бтҳр бтъзе буҳур мустд- 
дтс вазъ нардт буд вт бтъзе дигар 
мусаммананд. Ба стбаби зиҳофот 
нутоҳ ҳтм уешаванд. мтчзув ҳам 
мегарданд. Баъзе ян рунн аз охи- 
ри ҳар мисраъ метндозтнд, бт хи- 
лофи ин баҳр, ни уӯутууан вазъ 
нтрда ва мтчзув ҳтм намеояд. Вт 
баъзе гуянд, ни дтр трнони ин 
баҳр автод муқаддаманд бар асбоб 
ва ватад ттвил тст ба нисбати ст- 
баб. Ва он чи дар ом бт бахри та
вил шухрат дорад, баҳри рамали 
уӯотууани мтхбун аст, ни онро му- 
зоаф нарда бар шонздтҳ рунн бино 
нумоянд.

ТУЛИ AM АЛ сИ киноя аз хирси 
дуньё.

ТУФОН cilJ саӣли гағқкунандт вт 
шиддати боди тунд ва ҳар чиз, ни 
бисьёр ролиб боштд ва хтмаро фу
ру гирад (аз «Мунтахаб»).

ТАВТИЯ Sb.A тввал тоӣ ҳуттӣ на- 
вишттн галтт тст, саҳеҳ ба тон 
фтвқонӣ бошад, бар втзни тазкия, 

бт мтънии густурдан ва тамҳид 
нардан ва паӣсипур фармудан.

ТАВИЛА Чй муштақ тз тул; вт он 
ртстне дароз бошад, ни бтд-он пои 
чтнд тспон мебтндтнд; ва мацозан 
бт маънии манон ва иморате, ни 
дтр он тспонро нигох дортнд. Вт 
он иморат анстр чо тавил бошад, 
ни дтр он чанд тспонро мақом бо
шад. Вт мсоне, ни лтфзи тавила-ро 
бт ёи мтчхул (яъне тавела)* хо- 
нтнд, хатост. Магар он ни инро аз 
ттстрруфи форсиён донанд, чунон- 
ни мад%уш да гута, ни хар ду лтфз 
бт вови маъруф аст ва форсиён бт 
вови мачхул хонтнд. Ва тавила бт 
маънии силн ва риштаи марворид 
(тз «Бахори Ачам» ва «Мунтахаб» 
вт «Латоиф» ва «Қтшф» ва «Муаӣ- 
ид») .

ТУЙ -jjb муарраби туй ), ни ба 
тон фавқонӣ вт вови мтчхул аст; 
дар турни шодии трусиро гуянд 
(назо фил — «Бурхон»); вт мутл- 
лифро аз нитоби муъттбар бт су- 
бут расид, ни туй (ба зтмми то ва 
вови гтӣри малфуз, ни аломтти 
заммти тост ва сунуни вов) дтр 
турнӣ шодиро гуянд. Дар тсл бт 
тоӣ қартшат тст, магтр муттаххи- 
рин тоӣ ин лтфзро ба то ( Ь ) му- 
баддал нумудаанд. Ва ба замми то 
ва фттхи вов ва алиф бт сурати ё 
(яъне туво)* номи водиест дар 
Шом, ни онро водии Тйуан низ 
гуянд (аз «Мунтахаб»); ва ба фат
хи то ва фатҳи вов ва алиф ба 
сурати ё (яъне таво)* бт маънии 
гурусна™ (тз шархи «Нисоб»).

ТУТЙ иЬ1 муарраби тутй ( у У ; аз 
«Ртшидӣ»); вт он тоирест сабз, ни 
бт урф онро туто номанд; ва низ 
тутй (ба хар ду тон фавқонӣ) тав
ре нучтн аст, ни дар тӣёми расидт- 
ни тут паӣдо меояд вт хурдани 
тутро дуст медорад; в а ин мансуб 
бт тут аст.

Фасли той мухмала маъа хо

ТАХМОСП --ЧЬ чуноини дар форси 
лтфзи поре ва корд вт дар охир 
бои форсӣ; номи яне тз подшоҳони 
Эрон, ни сахӣ ва одил буд (тз 
«Мадор» вт «Бурхон»; ва гуянд, 
ни у чадди шох Аббос буд; ва дар 
«Сироч» надшита, ни Тахмосп но- 
ми подшоҳи Эрон ва у писари шох
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Исмоил ибни Хайдари Сафавист ва 
у подшохи дуввум аз салотини са- 
фавия аст.

ТАҲОРАТ ojlft пок шудан (аз «Мун
тахаб»); ва ба маънии вузу ва ис
тинно мустаъмал.

ТАХМУРАС номи подшоҳест
аз абнои Хушанг, ки шайтонро мар- 
каби худ сохта буд. Дар аввалу 
охири ин лафз той фавконй хохад 
буд (аз «Бурхон» ва «Сироч»).

ТУХР Л-5, пок шудан аз хайз; ва айё- 
ми покн, ки зидди айёми хайз бо- 
шад.

ТАХУР jjA ба маънии поккунанда ва 
пок.

ТАХИР поккунанда ва пок.
TEXPOHtflf’муарраби Техрон(с>Ь<;)» 

ки шахрест дар Эрон.

ТО\О ЁСИН хар ду лафз номи 
ду сураи Куръони мачид; ва дар 
хакикат ин хар ду исми мубораки 
он хазрат саллаллоху алайҳи ва 
олихи ва саллама аст; тоҳо киноя 
аз ё тоҳир аст ва ёсин ишорат аст 
ба исми ё сайид.

Фасли той мухмала маъа 
ёи тахтонй

ТИ5УЛАДОМУ1 «_-Акиноя аст аз ху- 
шовоз ва хушгу (аз «Фирдавс-ул- 
луғот»),

ТИБ буи хуш ва хушй ва пок 
шудан ва хуштабъй (аз «Мунта- 
хаб» ва «Кашф»); ва ба фатхи. ав- 
вал ва касри ёи тахтонии мушад- 
дад (яъне таййиб)* ба маънии ха- 
лол ва лазиз ва пок.

ТАЙЙИБ ва МУТАИЙИБ
номи хар ду писарони наби саллал
лоху алайхи ва олихи ва саллама; 
ва дар мардум номи эшон Таййиб 
ва Тохир машхур аст (аз «Мунта- 
хаб» ва «Музил»),

ТИБОТ aUA хуштабъихо ва зарофат- 
хо.

ТИБАТ ба маънии мазох ва
хуштабъй ва халол шудан (аз 
«Мунтахаб»),

ТИНАТ о-А андаке аз гил васиришг 
ва ху (аз «Мунтахаб»),

ТИХУЧ ЕхА- муарраби тиху; bV'> 
мурре бошад шабеҳ ба кабк, jt& 
аз кабк кучактар (аз «Бурхб- 
баъзе гуянд, ки ба хиндй онроД 
ва номанд.

ТАЙР jjA мурр ва муррон; Йа влз 
чамъ ва муфрад хар ду-Р- ■' -£ет 
(аз «Мунтахаб»); ва Д.Ғ, ..акя-
ристои» навишта, ки j/J 
чамъ аст, ахёнан бар вс, 
л ок, кунанд.

ТАЙЁР ->LA ба маънии парвозкунаи- 
да; форсиён маҷозан ба маънии му- 
хайё ва омода ва мустаъид истеъ- 
мол кунанд. Ва тахкик он аст, ки 
ин лафз дар асл истилохи кушчиён, 
яъне миршикорон аст, ки чун чон- 
вари шикорй аз гурез баромада 
мустаъид ва омодаи парвоз ва ши- 
корандозй мешавад, гуянд, ки ич 
чонвар тайёр шуд. Чун ба ин маъ- 
нй шухрат гирифта, мацозан хар 
шайъи мухайёро тайёр гуянд. Ва ба 
той фавконй навиштан ва форсй 
будани ин лафз махалли тааммул 
аст (аз «Бахори Ачам» ва «Чароги 
хидоят» ва «Сироч»); ва факир му- 
аллиф гуяд, ки тайёр ( АА ба таш- 
дид) ба маънии чалдрафтор ва ча- 
ханда ва маввоч аст (чунонки дар 
«Мунтахаб» ва «Сурох»); пас ба 
маънии дуруст ва мухайё мацоз 
бошад аз маънии луравй ва тафси- 
лаш дар боби той фавконй навнш- 
таам.

ТАЙКАШ рузадорандаи тай; ва 
рузам тай чунон бошад, ки баъди 
се руз таом хуранд, агарчи ба вак- 
ти шом ба се-чахор катраи об иф- 
тор мекунанд.

ТАЙШ JA сабукй ва сабук шудан 
ва рафтани акл ва хато шудани тир 
аз нишона (аз «Мунтахаб» ва «Су
рох»); ва дар «Хиёбон» мацозан 
ба маънии ғусса ва бедимогй.

ТАЙФ аА хаёл, ки дар хоб нумояд 
(аз «Мунтахаб»),

ТАЯРОН cPjA ба маънии паридан; ва 
ба сукун (яъне тайрон)* низ ома- 
да, магар асл аввал аст (аз «Мун
тахаб» ва «Бахори Ачам»),

ТАЙЙИ Л ИСОН с-Л-Ьба маънии на- 
вардидани забон; мурод аз он хо- 
мушнст; ва гохе киноя аз истеъдо- 
ди гуфтан бошад.
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!ЛАСОН//ТАЙЛ ИСОН //ТАЙЛУ- 
OH муарраби толисон (ciCJIJ) 
:въе аз ридо ва футае, ки арабон 
* хатибон ва козиён Оар душ ан
занд (аз «Сироч» ва «МунтахаО» 

Бурхон»).
« ' гил ва хоки намнок (аз шу-

ico6»).

; 'PiS Оа маънии гурусна ва пе-
tизқоғ, яъне кулол; ва но- 

:оири бехудагу (аз «Мунтахаб» 
ва «Шархи Хоконй»).

ТАЙ РА ба маънии хашму ғазаб; 
ва Оилкаср (яъне тирч)*  хиффат ва 
сабукй ва хачолат ва айО (аз «Хи- 
ёбон» ва «Бу-хон» вм «Рашидй» ва 
«Бахори Ачам» в". «Кашф» ва 
«Мунтахаб»); ва ..они Орзу дар 
«Сироч-ул-луғот вм «Шархи Хоко- 
нй» навишта, Ki. тира (Оа ёи маъ- 
руф) Оар вазни хира, ба маънии 
ғамнок ва хачил низ омада; ва он 
чи «Сурурй» гуяд, ки аз байти Саъ- 
Дй:

* БОБИ ЗОИ

Ду чиз твраи мкл аст: дам фуру бастан... 

илах Оа маънии хачалат ва озурда- 
гй мустанОят мешавад. Муаллиф 

ғуяд, ки дар армОй тайра (Оилфатх) 
Ом маънии хашму ғазаб омада. Чун 
дар Оайти мазкур дуруст намеша- 
вад, гояташ он ки аз хашм мурод 
сабаби хашм хохад буд. Ва тияра 
(ба касри аввал ва фатхи тмхтонй 
ва рои мухмала) Оа маънии фоли 
Оад (аз «Мунтахаб» ва «Сурох»).

ТАЙЕРА «jLJ> киноя аз аспи тезраф- 
тор; ва ин мацоз аст; ва дар «Бур- 
хон» навишта, ки Ом маънии каш- 
тй ва чихози тсзрав.

ТАЙ БА исми Мадинаи мунавварм 
(аз «Сурох» ва «МунтахаО»),

ТАЙ у-Ь бар вазни май; номи каби- 
лаест аз Яман, ки Ҳотами Тойй 
мансуО Оа он аст; ва Оа фатх ва 
ташдиди ё (яъне тмйй)*  Оа маънии 
гуруснагй; ва Оа маънии наварди- 
дан ва наварди чизе; ва номи ил- 
лате, ки аз он муй халкадор меша- 
вад (аз «МунтахаО» ва «Муайид» 
ва «Латоиф» ва «Шамсй»); ва дар 
«Бахори Ачам» навишта, ки форси- 
ён ин лафзро аксар ба тахфиф хам 
истеъмол кунанд, вакте ки Оа маъ
нии навардидан бошад.

МУЪҶАМА

Фасли зон муъчама маъа алиф
ЗОҲИР майдони акиби шах- ва 

касаба, ай хаволии шахр вақасаба.
Фасли зои муъчама маъа 

бои муваххада
ЗАБЙ Оа маънии оху (аз «Мун

тахаО») .
ЗИБОЪ охувон; ин цамъи забй 

аст (аз «Мунтахаб»).
Фасли зои муъчама маъа 

рои мухмала
ЗУРАФО I.i цамъи зариф (аз «Мун

тахаО»),
ЗАРОФАТ o-jlj-S доной ва зираки ва 

хуштаОъй (аз «Мунтахаб»),
ЗАРИФ зирак ва доно ва хуш-

таОъ (аз «Мунтахаб»),
ЗАРРОФ jU*  шахсе ки ба дарачаи 

камол зирак ва хуштаОъ, Оошад 
(аз «Мунтахаб»),

ЗАРФ А,*  зиракй; ва ованд, ки дар 
он чизро нигох доранд (аз «Мунта

хаО»); ва дар «Мусталахот» навиш
та, ки дар муховараи форсй зарф 
ба маънии хавсала оранд, тамма 
каломуху.

Фасли зои муъчама маъа 
айни муҳмала

ЗАЪН Оа маънии куч кардан ва 
рафтан (аз «Латоиф»),

ЗАЪИН сг-4 равандм ва кучкунанда 
(аз «Латоиф»),

ЗАЪИНА -!*- > зани манкуха, ки дар 
хавдач Оошад (аз «Сурох»),

Фасли зои муъчама маъа фо

ЗАФАР фирузманди; ва Оиззам 
(яъне зуфр)*  нохун (аз «Мунта- 
хаО-ул-лугот»),

Фасли зои муъчама маъа лом

ЗУЛМАТ торикй (аз «Мунта
хаб»); ва дар «Сурох» биззам ва 
ба замматайн (яъне зулмат ва зу- 
лумат)*.
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ЗУЛУМОТ оЩ ва ин цамъи зулмат 
тст; ва дтр назм ба сабтби зарура- 
ти шеърӣ бт сунуни лом низ чоиз 
доштаанд (тз «Мадор» вт «Бтхори 
Ачтм» ва «Мунтахаб» вт «Музил»).

ЗИЛЛИИЯТо^-Ц бт маънии соя шу- 
дтн (аз «Штмсӣ»).'

ЗИЛФ суми шигофтт, чун суми 
гову гусптнд ва оху ва монанди он, 
бт хилофи суми аспу хар вт 6aFJi 
вт гурхар, ни онро ҳофира гуянд; 
азлоф цамъи он (аз «Мунтахаб» ва 
дигар нутуби муътабтра).

ЗИЛ (Л) l-S соя вт хаёл ва нумунт 
ва сояи тввали руз; вт фай (бил- 
фттҳ) сояи охири рузро гуянд (тз 
«Мунттхтб»).

ЗИЛЛИ ЗАЛИЛ Jr11 J-tcon, ни доим 
монад вт сояи нашидт ва дтроз ва 
сояи тамом вт номил (тз «Мунта- 
хтб» ва «Суроҳ» вт «Мутӣид» вт 
«Мтдор»).

ЗАЛОЛ СШ сояи абр вт чои соядор; 
ва ба насри тввал (яъне зилол)* 
цамъи зил(л) тст (аз «Мунтахаб» 
вт «Сурох»).

ЗУЛМ ситам ва гузоштани чизе 
дтр раӣри мтҳтлли он; ва бт фтт- 
ҳттаӣн (яъне залам)* торинӣ вт то
рин шудтн; вт бт замми аввал ва 
фттҳи лом (яъне зуяам)* цамъи 
зулмат тст (аз «Мунтахаб» ва «Ла- 
тоиф»).

ЗАЛУМ-^А сигти муболагт, ба маъ- 
нии сахт золим ва багоят зулмну- 
нтндт (тз «Кашф» ва «Лттоиф»),

ЗАЛОМ (Xt торинии аввали шаб; вт 
ба насри тввал (яъне зилом)* 
цамъи зулмтт; ва билфатх ва таш- 
диди лом (яъне заллом)* бисьёр 
зулмнунанда вт сахт золим; ва ба 
мтънии мутлтқ золим низ меояд 
(тз «Қашф» вт «Сурох» вт «Мун- 
ттхаб» вт «Шамсӣ»).

ЗИЛЛИ ЗАМИН Ji киноя - аз 
штб (тз «Бурхон»),

ЗИЛЛУЛЛОҲсояи худо; ва ба 
истилоҳ подшохро гуянд; чи сояи 
хар шаӣъ муносиби уст ва хиноят 
менунанд аз зоти он шахе. Подшох 
низ ҳамин хол дортд бт зоти ило- 
хӣ, ни интизоми маулткат ба зоти 
уст, чунончи интизоми вучуди мум- 

нинот бт вучуди бори таоло (аз «Хи- 
ёбон»).

ЗУЛУМОТИ
аз се торинӣ, ни Юнус алтӣхисса- 
ломро пеш омад: яне торинии штб, 
дуввум торинии шинами моҳӣ, сев- 
вум торинии қаъри дарьё; ва баъзе 
гуянд киноя аст тз нудурати табъӣ 
ва ҳавои нафсони ва сифоти хтӣво- 
нӣ (тз «Бурхон»); ва дтр «Мунтт- 
хаб» нтвишта, ни зулмати шинами 
модтр вт машимт вт пушти падар.

ЗАЛАМА бт мтънии золимон; вт 
ин цамъи золим тст.

ЗУЛЛА 41Ц соябон вт суффт вт он 
чн соя нунтц ва абре, ни соя аф- 
ганад (тз «Мунтахаб» ва «Лттоиф» 
ва «Суроҳ»).

ЗАЛАМОНЙ (yWiторик; ва ин ман- 
суб тст ба зтлтм (ни ба фттхтттӣн 
тст, на ба зам:), бт маънии ториқ 
шудтн; вт тлифу нуни моқабля ёи 
нисбат дар бтъзе маҳал зоид оранд, 
чунонни дар нуронй вт уащонй ва 
цисмони.

Фасли зои муъчама маъа мим
ЗАМОЪ <>>-*£ ташнагӣ вт ташнт шу- 

дан; вт билнаср за мад (яъне зи- 
моъ)* ттшнтгон (тз «Латоиф» ва 
«Мунтахаб»),

Фасли зои муъчама маъа нун
ЗИН HAT бт мтънии тухмтт (аз 

«Сурох») .
ЗАНУН ciJ-i бтдгумон.
ЗАН(Н) u/i ба мтънии гумон; ва бт 

мтънии яқин; вт бт маънии тухмат; 
ва ба истилох гтлтбаи яне аз та- 
ртфтӣни вуқуъ вт ловуқуъ (тз 
«Лттоиф» вт «Мунтахаб» вт «Мт- 
дор-ул-тфозил»).

Фасли зои муъчама маъа хо

ЗИҲОР jUS ба мтънии хтмпушт шу- 
дан; ва ууфтани мтрд зани худро, 
ни «ту бар ман пушти модари мааӣ». 
Б т ин гуфтан мтрдро зан хтром 
моштвтд, то нтффора нтдихад хт
лол нтгардад (тз «Мунтахаб»).

ЗУХР А* хтнгоми завол; ва билфатх 
(яъне захр)* бт уаъаин пушт; вт 
ба фттҳатаӣн (яъне захар)* дарди 
пушт (аз «Мунттхтб»),
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ЗАҲИР ба маънии хампушт; ва 
ба маънии ёрнднханда ва пуштику- 
нанда; ин лафз чамъ ва муф-ад хар 
ду омада; ва Оа маънии он ки пушти 
у да-д кунад (аз «Мунтахаб»); ва 
номи шои-е аз Форёб.

ЗИХОРА»Ц<6 Ом маънии а0-аи каОо 
ва гай-а (аз шархн «Нисоб»),

Фасли зои муъчама маъа 
ёи тахтонй

ЗЕЪР дояе, ки бачан гайр-о шир 
дихад (аз «Мунтахаб» ва ша-хи 
«НисоО»); чун хамза дар ин лафз 
як гуна су-ати ёи тахтонй дорад, 
лих.озо Оарои муОтадиён дар ин чо 
навишт.

БОБИ АЙНИ МУХМАЛА

Фасли айнн мухмалм ммъм млиф

ОКИРКАРХОЧ^а-Иномн давое маъ- 
руф (аз «Музил»),

ОШУРО ва ОШУР ва АШУРО Oji®
Ijjio . -рӯзи дахумн мухарра-

мулхаром (аз «Мунтахаб» ва «Су
-ох»); ва дар охнрн лафзи ошуро 
алифро Оа хо Оадал карда ошурм 
навиштан галат аст.

ОЛАМИ ОБ иЛ Л® нашъан шароб 
ва олами шароб вм холати майну- 
шй (аз «Бахори Ачам»),

ОРИ(Й)ЯТ c-ujt* он чи Оидиханд ва 
Оигиранд -аз «Мунтахаб» ва «Му- 
зил»); ва дар «Сурох» навишта, ки 
мансуб ба суи ор, ча-о ки талаОи- 
данн он ору н^нг аст.

ОҲАТ >х«*®0а маънии офат (аз «Мун
тахаб» ва «Кашф»),

ОҲОТ о®® офатхо ва сахтихо (аз 
«Мунтахаб»),

ОТИФАТ оЛЪ® оех-уОонй кардан.
ОБИС Оозикунанда (аз «Лато

иф») .
ОРИЧ-м® болобарояндм.
ОЛАМИ БАРЗАХ г® макоми 

арвох, ки мобайнн мавт ва киёмат 
аст.

ОД »1» кавме, ки Худ алайхнссалом 
ба рнсолатн эшон омаданд ва эшон 
аз наели Од нбни Сом и0ни Нух 
буданд. Аз боиси нофармонни хак 
ба туфони 0од халок шуданд (аз 
«Мунтахаб» ва гай-м).

ОКИД <Л® ахдкунанда вм гнрехза- 
нанда.

ОИД J*® Оозгарданда ва авдкунанда 
(аз «Мунтаха0-ул-лугот»),

ОЗАР -А® номи марде, ки беимоч 

мурда буд, Исо алайхиссалом 0аъд 
аз чихил сол уро знндм карда му- 
сулмон сохта буданд.

ОТ ИР й® 0уи хуш до-анда.
ОКИР у|® ба маънии акнм ва нозо- 

янда; ва дар ин муаннас ва музак- 
кар баробар аст, яъне дар таъннс 
то наёранд.

ОБИР jt* убу-кунанда ва дар -ох 
гузаркунанда.

ОМИР--** ободкунанда ва обод; Ом- 
ин такдир омнр ба маънии маъмур 
бошад, чун дофнк ба маънии мад- 
фук; ва номи марде (аз «Мунта- 
ха0»).

OP j® нанг ва айб (аз «Мадо-»),
ОЛАМИ СУҒРО ва ОЛАМИ CAFHP
.■Л-3 г® J г'* хаР ДУ якест; ибо-

рат аз инсон ва чисмн ннсон, ча-о 
ки хар чи да- ин олами каОнр мав- 
чуд аст назираш дар инсон ва чис- 
ми инсон низ мавчуд бошад, чунон- 
чи: -ух — подшох ва акл — вазир 
ва хасад ва буғз ва кахр ва рахм 
ва хаё ва хилм аз бадон ва неконн 
мулк, ки сипохн у хастанд ва ди- 
mof — осмон ва чашму ғӯш ва мин- 
хармйн ва даҳон — сабъан сито-ан 
сайёра ва устухон — кӯх ва муй — 
наботот ва рмгхо —анхор, ало ха- 
залкнёс.

ОЛАМИ AMP.-I г1® олами арвох ва 
олами малонка.

ОРИЗ >j® а-здихандаи лашкар вм 
шумо-кунандан лашкар, яъне бах- 
шии фавч ё соло-н фавч; ва он чи 
лохик шавад ба чнзе; ва рухсорм 
ва а бри пароганда дар уфук ва 
мутлак а0- низ (аз «Мунтахаб» ва 
«Кашф»); ва да- «Латоиф» навиш
та, ки он чи дар муховарот аст, ба 
ма-ннии -ухсо-а. ормз (ба фатхи ро) 
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аст ва барои маънии дигар ба кас- 
ри ро (яъне ориз)*.

ОТИФ ^О мехрубоникунанда ва бар- 
гардонанда; ва аспи шашум аз 
чумлаи дах асп, ки бад-он гарав 
баста давонанд (аз «Мунтахаб»).

ОҚИФ otfl» ба чое мукимшаванда; ва 
дар масчид барои ибодат нишинан- 
да (аз «Мунтахаб»).

ОШИҚ,У МАЪШУҚ <3_А“ J <"рОду ни- 
гини мутароируллавн, ки дар як хо- 
наи ангуштарй бошад (аз «Чароги 
хидоят»).

ОҚ Ji» саркаш бо модару пидар (аз 
«Мунтахаб»).

ОИК, УО ба маънии монеъ ва боздо- 
ранда ва баргардонанда (аз «Мун
тахаб»).

ОҶИЛ J»-O шитобкунанда ва он чи 
ба шитоб бошад ва бемухлат; гохе 
мурод бошад аз ин дуньё (аз «Мун
тахаб» ва «Сурох» ва райра).

ОТИЛ J!>0 барахна ва холй аз пероя 
ва бекор (аз «Мунтахаб»).

ОЛАМИ МИСОЛ Jli- r’U оламест ла- 
тифтар ба нисбати ин олами ачсом; 
хар чиз, ки дар ин олам ба назар 
меояд назири он дар он олам мав- 
чуд аст.

ОИЛ <рО ба маънии дарвеш.
ОДИЛ I» баробаркунанда ва дод- 

гар; ба маънии зидди фосик, ки 
дар шаръ гувохии у муътабар бо
шад.

ОЗИЛ J»O маломаткунанда (аз «Мун
тахаб»),

ОСИМ г"1.* боздоранда ва нигохдо- 
ранда; ва номи яке аз куррои 
сабъа, ки Ҳафс шогирди уст.

ОЛИМ УI» доно ва донанда; ва ба 
фатхи лом (яъне олам)* чахон ва 
махлукот (аз «Мунтахаб» ва «Му- 
айид»); баъзе аз мухаккикин на- 
виштаанд, ки фоал (ба фатхи айн) 
вазнест, ки муфиди маънии исми 
ола мешавад, чунонки хотам (ба 
фатхи той фавконй) ба маънии мо 
юхтаму бихи; пас олам (ба фатхи 
лом) ба маънии мо юъламу бихи 
бошад. Чун аз дидани ачоиботи ча
хон илм бар кудрат ва зоти хак 
таоло хосил мешавад, лиҳозо ча- 

хонро олам гуянд ва мацозан ба 
маънии анвоъи махлукот ояд; ва 
дар муховароти форсй ва урду ба 
маънии холат ва сурат низ мустаъ- 
мал мешавад.

ОМ fl* ба маънии сол; ва ташдиди 
мим (яъне омм)* хамаро фарора- 
санда ва зидди хос (аз «Мунта
хаб»),

ОДИЁН касоне ки мансуб ба
кавми Од 'буданд.

ОМ ИЛ И ДАРЬЁВУ КОН ois' Ар J-t» 
киноя аз офтоб (аз «Сироч»).

ОМ ИР ва ОМ И PA *>*0 . _рО ободку- 
манда ка ободу маъмур (аз «Мун
тахаб» ва «Кайф»).

О РИФА <>А зани шиносо ва шикебо 
(аз ««Мунтахаб»); ва ба маънии 
мехрубонй низ омада.

ОСИФА <**>I* боди тунду сахт (аз 
«Мунтахаб» ва «’Кашф»); авосиф 
ҷамъи он.

ОНА ^О зери ноф.

ОРИЗЙ и-*.»!* он чи -охик шавад ба 
чизе.

ОДЙ ер!* хар чиз, ки одат шавад; 
мансуб аст ба одат; ба холати ил- 
хоки ёи нисбат, той масдар аз охир 
уфтода; ва хам мансуб ба кавми 
Од, ки кофир буданд; ва ба маъ
нии душман ва бедодкунанда.

ОЛАМИ ХЛЮЛОНН ро одами
ачсом.

ОМИРЙ 6а— мансуб ба кабилаи Ба
ни Омир.

ОРЙ <3-0 ба маънии барахна (аз 
«Мунтахаб»).

ОМЙ ,yl* дар асл ба ташдиди мим 
(яъне оммй)* аст, мансуб ба омма; 
аммо форсиён харфи мушаддадро 
аксар мухаффаф созанд (аз «Хиё- 
бон»).

ОСИ й"* О гунахгор ва бефармон; ва 
ба истилохи атиббо меъдае, ки аса
ри мусхил напазирад; ва pare ки 
дар фасд хун надихад; ва абри си- 
ёх, ки бориш накунад.

ОИЛЙ цДО ба маънии дарвешй (аз 
«Латоиф»),
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Фасли айни мухмала маъа 
бои муваххада

Л ВО Ц® гилем (аз «Мтдор» ва 
«Ктшф»); ва дар «Мунтахаб» гуф- 
тт: номи пушишест.

АБДУЛ МУТТАЛ ИБ^^^номи чтд- 
ди расулуллох стллтллоҳу тлаӣҳи 
ва олихи ва стллтма.

АБ(Б) v® паӣ дар паӣ хурдани об; 
ва ба даҳонпурӣ хурдтни об (тз 
«Мунтахаб»).

УБОБ wl® стӣли бузург ва пурӣ ва 
бисьёрӣ ва баландии об; вт аввали 
хтр чиз (аз «Мунтахтб»).

УБУСАТ с—у~ турушруй.
УБУДИЙЯТ ^-л.^^ббнддагӣ (аз «Мун- 

ттхаб»).

ИБРАТ 'jjr® ба мтънии тндеша вт 
панд гирифтан (аз «Мунтахаб» вт 
«Муаӣид» ва «Сурох»); ва муаллиф 
гуяд, зохиран чун ибрат (билнаср) 
бар вазни фиълат аст, билнаср ба- 
рои холат вт навъ бошад. Птс маъ- 
нии лугавии ибрат ба навъ хоси 
убур нтрдани табиат аст аз гаф- 
лтт ба суи огохӣ; ва он чи тхли 
луртт ба маънни тндеша ва панд 
гирифтан навиштааад. мацоз аст.

ИБОРАТ OjLc баён нтрдан ва таъбир 
нтрдан.

АБДУЛЛОХ, ИБНИ ЗИЁД «Б'-р® 
■»Ьу яне аз умарои язиди пт- 
лиди мтлъун; гуянд , ни у дар 
эҳтисоб хеле ттънид дошт.

АБИД ба маънии бтидахо ва ру- 
ломон; ва ин цамъи абд нест, бал- 
ни исми чтмъ тст, ни мтънии чамъ 
дорад; вт бт замми аввал ва фатхи 
мувтххада (яъне убайд)* тасғири. 
абд (аз «Фусули Ткбарӣ» ва «Мун
тахтб» ва «Қашф»),

ИБОД бандахои худо (аз «Мун
тахтб»); ва ба замми тввал ва 
ттшдиди мувтххадт (яъно уббод)* 
ибодатнуатндағон; вт бт ин маънӣ 
цамъи обид аст.

АБИР навъе тз хушбуҳои хушн, 
ни бар чома пошанд (аз «Сироч»); 
вт дар «Мунтахаб» нтвишта, ни но- 
ми хушбуие, ни тз сандал вт гуло- 
бу мушн созанд; ва дар «Сурох» 
вт «Муаӣид» ва «Қашф» ва хтм 

дтр «Мунтахаб» навиштт: навъе аз 
хушбуист бо заъфарон омехта; зо- 
хиран нтвли «Сироч-ул-лугот» му- 
тобиқи муховарт тст.

АБҲАР Лт® наргис, ни дтр миёни оч 
зард бошад, бт хилофи шахло, ни 
сиёх бошад.

УБУР jj-® гузтштан тз об (аз «Мун
тахтб»); вт дар истеъмол бт маъ- 
нии мутлақ гузтр нардтн аз рохе; 
вт бт фатҳи тввтл (яъне Абур)* бт 
мтънии ситораи Шеъро низ омтдт.

АБР таъбири хоб гуфттн; ва биз- 
зам (яъне убр)* бисьёр тз хар чиз; 
вт бт уаъаии гурух; вт ба мт-ьнии 
гармии чашм; вт билнаср (яъне 
ибр)* боч, ни ба втқти убури дарьё 
гиранд; ва биззтм ва билфатҳ 
(яъне убр вт тбр)* нанорти чу вт 
рудхона; вт ба насри тввал вт фат
хи дуввум (яъне ибтр)* ибрат ги
рифтан ва ашн боридтн (аз «Мун
тахаб» вт раӣра).

АБДУЛҚОДИР jaUJIbUjs номи яне тз 
устодони илми мусинЛ.

АБС//АБАС туғӯшруӣ; ва бавл 
вт саргини хушн; ва билфатх (яъне 
Абс)* номи шахсе (тз «Лттоиф» ва 
«Мунтахаб»).

АББОСИ ДАВС lt-P ^4®номи мтрде, 
ни ба латоифулхиял мтшхур буд, 
чунонни дар «Ҷомез.-ул-ҳиноёт» 
қиссаи у мтстур аст; вт Давс қа- 
билтест аз Яман ва Ибни Аббос аз 
хамон қабила буд; вт дар «Лато- 
иф» навишта, ни Аббоси Дабе (бт 
фатхи дол вт сунуни муваҳҳада) 
номи гадоест, ни бисьёр мтннор вт 
музҳин буд.

УБУС и-.»?* туғушрӯfi; вт номи бемо- 
рӣ, ни аз он чинхо бтр пошонӣ мо- 
уфттд; вт ба фатхи аввтл ва зам- 
ми сонӣ (яъне тбус)* шахсе ни ту- 
рушру бошад (тз «Мунтахаб» ва 
«Қашф»).

АББОС ст1?’ ба мтънии шери дарран- 
да (аз «Мунтахтб»); вт номи амми 
паӣғаубағи худо саллаллоху алаӣ- 
хи ва олихи ва саллам^ ни хула- 
фои Аббосия мансуб бт у хтстанд; 
вт номи фарзанди хтзртти Алӣ нтр- 
ртмтллоҳу вачҳтху тз завчти ди- 
гар, ни бтъди вафоти хтзртти Фо- 
тима разияллоху тнхт ба нинох 
овтрдт буданд.
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АБДУЛМАНОФ МЛи*» номи чадди 
расулуллох саллаллоху млайдн ва 
олихи ва саллама.

АБИК, 0а маънии хушбудор (аз 
ша-хи «НисоО»),

АБДУЛМАЛИК ИБНИ МАРВОН 
дМ- с? яке аз хулафои Бағ-

дод, кн бисьёр золим буд.
АББОСИЁН e>L-4» авлодн Аббос-и 

амми расулуллох саллаллоху алай- 
хи ва олихн ва саллама.

АБДУРРАҲМОНцг»-Лл-> номи яке аз 
аиммаи илми хайъат, ки «Сува-и 
А0ду-ра.хмон» аз уст.

АБДУЛ ЧИННА HcJU.-* кобус (аз 
«МунтахаО»).

ИБРА махсулот, ки аз каштннн- 
шннон ва чахознишннон ги-анд; ва 
махсулоти рохдорй; ва 0а маънии 
убур низ омада; ва гохе мацозан 
ба маънии ха-очн мулк хам ояд 
(аз шу-ух); ва дар ша-хи «НисоО» 
навншта, ки мбрм (Онлфатх) ба 
маънии ашки чашм.

А БАДА «м-л цамъи обид, ки ба маъ
нии па-астанда аст; ва билфатх ва 
замми дол ва заммн хо (яъне мО- 
духу)* 0а маънии бандан у; ва 
Оаъзе навншта, ки абдуху мухаф- 
фафи ано абдуху аст, яъне бандан 
уям.

АБКАРЙ ба маънии чоман ла-
тнф, ки ачиОу гариО бошад; ва ба 
маънии ха- чиз, ки нафису Оехта- 
бошад; ва ин мансуО аст ба Абкмр; 
ва АОкмр мавзеъест да- Ооднян 
А-аб, ки чинни Онсьёр дар он чо 
монанди арабон хар чизи нафисро, 
ки ОнОннанд 0а Абкмр нисбат ку- 
нанд (аз ша-хи «Нисоб»).

АББОСЙ у-Ue мансуб 0а Аббос; ва 
ранге сурхи ба кабудй моил; ва низ 
киноя аз ранги снёх, чаро ки хула- 
фон АООосня лиОоси снёх-о мак0у- 
ли худ сохта буданд.

И БРИ в а И БРОНЯ S . номи
змОонн ахли Канъон.

АТБ v'*® хашм ги-ифтан; ва 0а фат- 
хатайн (яъне мтмб)* фу-чай мнёни 
сабОоОм ва вусто, ё мнёни вусто ва 
0инси- (аз «МунтахаО»),

ИТОБ ‘тй® маломат кардан ва хашм 
ги-ифтан ва ноз кардан; ва бил- 
фатх ва ташдид (яъне Аттоб)* но
ми марде шоир (аз «МунтахаО»),

АТАБОТ оА„® остонахо ва сахтих» 
ва умуроти нопнсанднда.

И ТРАТ хсшон за наздикон ва. 
фарзандон (аз «МунтахаО» ва «Ма- 
дор» ва «Муайнд»),

ИТОД iUo 0а маънии тайёрН за ас- 
ОоОн сафар, кисли суворй ва тушм
ва машкн о0 ва коса (аз ша-хв
«НисоО»),

АТ ИД x-zc хозир ва мухайё (аз «Ла-
тонф») .

ИТҚ j-» озодй ва озод шудан (аз-
«МунтахаО»),

АТИК, ё-s* 0а- вазня фмънл; де-инм 
ва кухна ва озодшуда ва гн-омй 
ва 0а-гузида (аз «МунтахаО»).

АТОК oLT-c озод шудани ғуломону ка- 
низон ва -аИ-а.

АТИЛЛ"-» Оар вазни фмънл; 0а маъ
нии ташна (аз «Латоиф»).

УТУЛ(Л) Л-» ду-уштовоз ва ситам- 
го- ва найзаи ситаОр (аз «Мунта
хаО» ва «Латоиф»).

УТУВ(В) саркашй (аз «Мунта
хаО»),

УТБА vh номи марде; ва 0а фат.хот 
(яъне мта0м)* чуби пойини дар, к» 
по Оар он мениханд; ва сахтй; ва 
номи шакле аз илми рамл (аз «Ма- 
дор» ва «Су-ох» ва «МунтахаО» ва* 
«Зу0дат-ул-фавоид»).

УТИЙ(Й)//ИТИЙ(И) аз хад дар-
гузаштан вм такаббур нумудмн ва. 
бм рояти пнрй рмсидмн (аз «Мун
тахаО») ,

УТОБЙ С5М° кисме аз хоро, ки чомаи 
маъ-уф аст (аз «Шархи Хоконй»)..

Фмсли айни мухмалм ммъм 
той фмвконй

ИТЕВ имолаи нтоО, ба маънии 
кто 0.

Фмсли мйин мухммлм ммъм 
сои мусмлласм

ИСРААТ-> лағзиш ва 0а cap даруф* 
тодап (аз «МунтахаО»),
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ИСАРОТ ojljie ларзишҳо ва ба cap 
даруфтодагихо.

ДСР .г* даруфтодан.
ИСОР ба маънии даромадан (аз 

«Латоиф»); ва дар «Мунтахаб» 
асор (ба фатҳ) ба cap даруфтодан.

Фасли айни мухмала маъа чим

УЧ.Б такаббур ва худбинй ва 
марди мутакаббир (аз «Сурох» ва 
«Мунтахаб» ва «Муа.йид»).

УЧОБ шигифт ва тааччуб (аз 
«Мунтахаб»).

МЧЛАТ сЛя- шитобй (аз «Мадор» ва 
«Мунтахаб»).

ИҶОЛАТ оЛ» ба шитоб кардан; ва 
ба зам (яъне учолат)* чизе ки ба 
шитоб хозир оварда шавад (аз 
«Кашф»).

ИЧОДОТ оЬЬ» ба маънии донахои 
ангур (мустафод аз «Мунтахаб»).

АҶОҶ ба маънии губор ва гард 
(аз шуру-и «Нисоб»).

АҶЗ//ИҶ3 У»» очиз шудан ва нотуво- 
нй (аз «Мадор» ва «Бахори Ачам» 
ва «Бахр-ул-чавохир» ва «Мунта
хаб» ва «Кашф» ва «Музил»); ва 
ба фатхи аввал ва замми чим (яъне 
ачуз)* ба маънии сурин (аз 
«Кашф»); ва дар «Мунтахаб» ба 
ин маънй, ба фатхи аввал ва касри 
чим (яъне ачиз)* низ; ва дар шу- 
рухи «Нисоб» ба ин маънй биззам 
ва сукуни чим (яъне учз)* низ 
омада.

АҶУЗ Ъ** ба маънии пирзан; ва ачу- 
за (ба хо) навиштан хатост, чаро 
ки дар вазни фаъул, ки ба маънии 
исми фоид бошад, муаннас ва му- 
заккар яксон аст (аз «Мадор» ва 
«Латоиф» ва «Сурох» ва «Муайид» 
ва «Сихох» ва «Бахр-ул-чавохир» 
ва «Мунтахаб»).

Л НО ИЗ -1?» заноии пир; цамъи ачуз 
(аз «Қашф» ва «Мунтахаб»),

АЧИФ Си» логар; ва ба фатхатайн 
(яъне ачаф)* логарй (аз шархи 
«Нисоб» ва «Мунтахаб»).

ИҶОФ '-->Ue логарон (аз «Мунтахаб»).
АЧУЛ Jj**> шитобанда ва хайрои (аз 

«Шамсй» ва «Латоиф»),

ИЧЛ бачаи гов, ки онро гусола 
гуянд; ва номи кабилае аз Араб 
(аз «Мунтахаб»),

АЧИЛ бТ*» бошитоб (аз «Комус»),
АҶМ нутта ниходан бар харф ва

эъроби хуруф; ва биззам (яъне 
учм)* кундзабонон ва бошандаго- 
ни мулки Ачам; ва ба фатхатайн 
(яъне Ачам)* ба маънии мулке, ки 
гайри Араб бошад, хусусан ба маъ
нии мулки Эрон ва Турон; ва мар- 
думи гайри арабро низ ачам гуянд; 
ва хаб ва донаи хурмо ва ангур ва 
донаи хар чиз (аз «Мунтахаб» ва 
«Муайид»); гуянд, ки чун мардуми 
дигар билод дар мулки Араб ме- 
рафтанд ва аз боиси новокифии за
боин араб бо арабон камо хакка 
муколама кардан наметувонистанд 
ва хомуш мемонданд. Ахли араб 
эшонро учм мегуфтанд, яъне гунг 
ва кундзабон хастанд.

АЧН с?» хамир кардан.
АЧИН ск?» ба маънии хамир (аз 

«Мунтахаб»),
УЧОЛА//ИЧОЛА хар чи ба ши

тоб хозир оварда шавад (аз «Мун
тахаб» ва «Сурох»).

УЧЧА ба маънии хогина, ки аз 
байзаи мокиён созанд (аз шархи 
«Нисоб»); ва дар «Мунтахаб» бил- 
фатх ва ташдид (яъне ачча)*.

АҶВА «у?» хурмоест неку ва бехтар 
дар Мадинаи мунаввара; хар ки 
хафт хурмой ачва сабох бихурад 
аз газанди захр эмин бошад.

АЧАМЙ мансуб ба суи Ачам
(аз «Лубб-ул-албоб»); ва дар 
«Шархи Хоконй» навишта, ки ача- 
мй мухаффафи аъчамй; ва аъчамй 
ба маънии кундзабон ва он ки ара- 
бизабон набошад.

Фасли айни мухмала маъа 
доли мухмала

ИДО be цамъи аду, ки ба маънии 
душман аст; ва билкаср ва дар 
охир хамза (яъне идоъ)* ду сайд- 
ро дар пайи якдигар задан ва ан- 
дохтан (аз «Мунтахаб» ва «Су- 
рох»).

ИДДАТ cjiJ* ба маънии шумор; ва ба 
маънии айёми талоки закон, ки дар 
он муддат шавхар накунад; барои 



 

 

 

 

 

муттллтқт се ҳаӣз ё се мох вт ба- 
рои бева чахор моху дах руз; ва 
иддтти занони ҳомила вт втзъи 
ҳтмл; ва лафзи уддат (биззтм ва 
доли мушаддада) бар вазни муд- 
дат, бт уаъаии таӣёрӣ ва омодагии 
чизе; ва сохту соз, ни барои дафъи 
хочот бошад (тз «Сурох» вт 
«Қтшфьь ва «Бтхр-ул-чтвохир» ва 
«Мунтахаб»),

УДОТ otцамъи оди, ни ба мтънии 
душман ва бододкунандт ва аз ҳад 
дтргузаранда аст (аз «Мунтахаб» 
ва «Сурох»),

АД(Д) и» ба мтънии шумурдан (аз 
«Латоиф»),

ИДОД »1ба уаъаии шумор (аз 
«Мунтахтб»),

АДИД ба мтънии нтзир; вт ба 
уаъаии шумор ва шумурдтшуда; вт 
муродан ба маънии бисьёр вт фа- 
ровон ояд (аз «Мунтахтб»),

УДУЛ баргаштан аз рох вт эъроз 
вт даргузаштан ва цамъи одил; вт 
ба фттхи аввал ва зтмми сонӣ 
(яъне адул)* гувоҳи мақбул; ва 
марди ростгу ва бисьёр одил (аз 
«Лттоиф» ва райра).

АДИЛ хамсанг ва баробтр дар 
қтдру мтртаба (аз «Мунтахаб»); вт 
ду нас, ни бт хтр ду чониби ян 
начовт нишиатад, хар яне мар ди- 
гареро адил бошад.

ИДЛ бори ян тараф, ни бтр пуш- 
ти сутур бартнд; ва бт фатхи ав
вал вт сунуни сонӣ (яъне адл)* 
доддиҳанда ва марди солех, ни шо- 
истти гӯвоҳӣ бошад; вт ба мтънии 
монтнд ва назир ва бтробар нар- 
дтн чизеро бт чизе; вт бт мтънии 
дод ва инсоф; вт додгарй-ро бт ха- 
мин чихат адл гуянд, ни золимро 
бо мазлум баробар нунанд; вт бт 
истилохи нтхвиён адл хуручи исм 
бошад тз сигаи тслии худ бидуни 

.қоида; тафсилтш ба хамин фасл 
мтрқум мештвад.

УДВОН е)Ьа» ба маънии душман!! 
нардтн ва ситам ва тугён (тз «Ла
тоиф»); вт ба маънии душманов; 
дар ин сурат цамъи одӣ-ст, ни ба 
маънии душман ва 6ододнунтндт 
боштд.

АДН иқомат вт дтр чое хамеша 
будан вт боғхои бихишт, ни мар- 

дум хамешт дар он хохтнд буд:. 
ва бтъзе сиқот навишта, ни чу» 
адн ба уаъаии истикоуат аст, би- 
хиштро адн бт хтмин сабтб гуянд. 
ни бихиштиён доим дар ваӣ иқомтт 
хоханд дошт; вт ба фатхатаӣа 
(яъне Адан)* номи чазираест дтр- 
худуди Яман, ни мтрвориди хуб тз 
он чо хосил штвад; пас лафзи 
Адан-ро (бт фатхатаӣн) бт мтънӣ» 
бихишт овтрдан хтто ва пурбечо.

АДНОН номи яне тз ачдоди рт- 
сулуллох стллтллоҳу тлаӣхи ва 
олихи ва саӣлауа. ни багоят фасех, 
буданд ва нтсаби трабон то ба Ад- 
нон билиттифоқ ба субут мерастД’

АДЛ АЙН ду марди солеҳи шо- 
истаи гӯвоҳй.

АДУВ(В) ** бт маънии душман (тз; 
«Мадор» ,,ва «Кашф» ва «Мунтт- 
хтб»).

УДВА “j-a* нтнораи руд (аз шарх» 
«Нисоб»).

ИДДАТ ба маънии гурух вт шу- 
мори муддате, ни дар он муддтт 
зани ууталлақағо бо марди дигтр 
нинох чоиз набошад вт он се мох 
аст (тз штрхи «Нисоб» вт «Мунта
хаб»),

АДЛ И ТАҚДИРЙ с^бидон кв
тдл бт истилохи нтҳвиён хуручи 
исм бошад тз сигаи тслии худ би- 
дуни қоидт. Вт он ду қием тст: 
тахқиқӣ, ни хуручи он аз тсл му- 
хаққақ боштд ва далолтт нунад 
бар ваӣ далел бидуни манъи сарф. 
Ҷун салоса вт мусаллас, ни мтъ- 
дул тст аз салосати салосат, зеро 
ни чун ёфтанд инҳоро гаӣри мун- 
стриф, птс мухточ шуданд ба вучу- 
ди сабабаӣн ва ёфтанд дар он втсф, 
ва он бидуни стбаби дигтр сабаби 
манъи сарф набошад ва стбтби ди
гтр дар он мавчуд набувад. Пас 
донистт шуд ин ни дар инхо адл 
аст ва далолат менунтд бтр у да
лели дигар, сивои мтнъи стрф. Вт 
он ин аст, ни чун маънӣ мунаррар 
бошад, лтфз хам мунтрртр бошад. 
Ва дар ин чо маънӣ мунарртр аст, 
на лафз. Пас дониста шуд, ни асли 
инхо лтфзи мунтрртр бошад ва он 
салосати салосат. Ва ттқдирӣ, ни 
хуручи исм боштд аз асли муқаӣяд 
ва далел набошад бар ваӣ гтӣри 
манъи сарф. Ҷун амр, ни маъдул 



 

 

 

 

аст аз омир, чун ёфта шуд гайри 
мунсариф ва набувад дар вай са- 
бабе райри илмийят ва он кифоят 
намекунад факат дар сабаби манъи 
сарф. Пас фарз карда шуд хуручи 
у аз омир.

Фасли айни мухмала маъа 
золи муъчама

АЗРО Ь-Ь ба маънии ошкоро; ва ба 
маънии духтари душиза ва зани 
бикр; ва номи маъшука, ки Вомик 
бар у ошик буд; ва номи бурчи 
Сунбула, чаро ки бурчи мазкур 
низ ба сурати духтарест, ки дар 
дасти у хушаи гандум аст; ва номи 
мунтахои ралабаи бозии нард (аз 
«Кашф» ва «Сурох» ва «Мунта
хаб» ва «Муайид» ва «Мадор»); ва 
аз забони сикот масмуъ аст, ки 
духтари душизаро азро аз он гу- 
янд, ки мучомеъат ба у тааззури 
тамом дорад, яъне душвор аст.

АЗБ <рби ширин ва хушмаза ва
хушгувор (аз «Бахр-ул-чавохир» ва 
шархи «Нисоб»); ва дар «Мунта
хаб» хурд&нй ва нушидании хуш- 
гувср.

АЗУБАТ хушмазагии об; ва ба
маънии ширинки дигар ашьёи сивои 
об мацоз аст (аз «Кашф» ва «Мун
тахаб» ва дигар шурух ва расоил).

МИОР .1-* зери буногуш, ки рустанго- 
хи хатн риш аст, яъне рухсора ва 
ораз ва фисори асп; ва ба зам 
яъне узор)* хондан хатост (аз «Ма
дор» ва «Кашф» ва «Сурох» ва 
«Мунтахаб» ва «Муайид» ва «Бахр- 
ул-чавохир») .

УЗр .м* бахона ва маъзур доштан 
(аз «Сурох»)-

ИЗЯВТ касе ки ба мучаррад ин- 
золи бироз аз у хорич шавад (аз 
«ХудУД -ул-а мр оз » ва «Сурох»); ва 
мацозан гохе бар марази мазкур 
низ итлок кунанд.

УЗРИ ЛАНГ tf&Jjae бахонаи заъиф ва 
суст ва бахонаи пуч ва номасмуъ 
(аз «Сироч» ва «Чароги хидоят» ва 
«Бурхон»).

УЗРИ ЗАНОН oUj киноя аз хайз.
АЗОБУЛХУВН cijpl ба маънии 

азоби хорй.

Фасли айни мухмала маъа 
рои мухмала

ИРК.УННАСО »—и|!Уз»1оми рагест, ки 
аз сурин то шитолинг омада ва ил- 
лати дарде, ки дар раги мазкур ба 
хам расад, онро низ ирқуннасо гу- 
янд; ва ба хиндй рангхан номанд 
(аз «Худуд-ул-амроз» ва «Сурох» 
ва «Бахр-ул-чавохир»),

УРВАТУЛ ВУСҚО сЛР1 од-ба маънии 
дастовези мухкам; ва урват, ки ба 
маънии расан шухрат дорад, хатост.

АРО ба маънии даргох ва сохати 
сарой; ва билмад (яъне ароъ)* ку- 
шодагии бехичоб ва сахрои беда- 
рахту гиёх, ки хеч чиз дар он па- 
нох натавон бурд (аз «Сурох» ва 
«Мунтахаб»); ва ба касри аввал 
(яъне ироъ)*, ба истилохи шат- 
ранчбозон, мухрае ки миёни шохи 
худ ва рухи хариф хоил созанд ба- 
рои хифозати шох.

УРАФО U.* цамъи ориф, чунонки 
уламо ва шуаро цамъи олим ва шо- 
ир.

АРУСИ APABvjc tr.* Каъбаи муаз- 
зама (аз «Бурхон» ва «Сироч»)-

АРУБ зане ки шавхараш уро
дуст дорад; ва зане хандару; ва 
зане, ки у шавхари худро дуст до
рад (мустафод аз «Мунтахаб» ва 
тафосир).

АРАБ v>_,e мулкест маъруф; ва биз- 
зам ва ба фатхатайн (яъне урб ва 
араб)* мардумони мулки Араб, ки 
бошандаи шахр бошанд (аз «Су
рох» ва «Мунтахаб»); ва марди 
арабии шахрбош (аз «Кашф»),

АРАФОТ о. номи чои истода шу- 
дани хочиён ба рузи арафа, ки ру- 
зи хач аст; ва он сахроест фарох, 
ба фосилаи нух курух аз Макка. 
Хочиён дар он чо истода шаванд 
ва лаббайк ва адъия хонанд ва на- 
мози зухр ва аср дар он чо гузо- 
ранд ва ба Макка бозгарданд (аз 
«Кашф» ва «Сурох» ва райра).

АРАСОТ цамъи арса (аз
«Кашф»); ва дар «Мунтахаб» ба 
маънии киёмат.

УРОТ «ДЯу1 барахнагон; цамъи орй.
АРЗИ ХАЕТо^1^=- (>>оба хубиву хушй 

гузоштани айёми зиндагонй (аз 
«Мусталахот»).
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АРЪАР j‘j° 0ар вазнн сарсмр; да- 
рахтест, кн кнсме аз сарв бошад ва 
он са-ви кухист (аз «Кашф» ва 
«Мунтахаб» ва «Бу-хон» ва «Му- 
айнд»); ва аз сикот масмуъ аст, кн 
ба хиндй он-о чи- гуянд, кн рав- 
ғани чу0н он маъруф аст.

АРАҚИ БАХОР араке кн аз
ғули норинч ва турунч ба таври 
ғулоб кашанд; ва ба маънии шароб 
низ овардаанд.

АРЗИ УМРр^ >Z киноя аз лаззати 
умр.

АРАҚРЕЗ .Я- 3z ходим; ва ба маъ- 
нии хачлатднханда низ омада.

АРУС -лизани навкадхудо ва ма-ди 
навкадхудо; магар да- урф нтлоки 
ин Оешта- Оар зан кунанд; ва 0а 
замматайн (яъне урус)* хондан ха- 
тост (аз «Мадо-» ва «Кашф» ва 
«Мунтахаб» ва «Сурох» ва «Бахо- 
ри Ачам» ва «Музил» ва «Лато- 
иф»),

АРОИС ^3lz цамъи арус, кн 0а маъ- 
ннн занн навкадхудо Оошад, на 0а 
маънии ма-ди навкадхудо бошад, 
ча-о кн цамъаш урус меояд (0а 
замматайн; аз «Мунтахаб»).

И PC ^z занн Оо шуй; ва Онззмм ва 
ба замматайн (яъне урс ва урус)* 
таоми арусн ва никох (аз «Мунта
хаб» ва «Сурох»); ва мацозан 0а 
маънии мачлнсн таоми фотнхан Оу- 
зургон, кн 0а -узи вафот баъд аз 
соле кунанд, ча-о кн рехлат аз 
-амкадан дуньё ба манзилан,шоднн 
а-уснст 0а хакки ошиконн хак, чу- 
нонки Смъдй фармуд байт:

Арусн Оувад навОатн мотамат. 
Агар неқғУвӣ бувад хотамат.

АРШ Jz тахт ва сакф (аз ша-хи 
«НисоО»),

АРИШ <Az коза ва кулОа ва хавдач 
ва найОастс, кн Оар он шоххои ан- 
гу- уфтода мемонанд (аз «Лато- 
иф») .

АРЗ l>jo зохи- кардан чизе-о 0а- 
касе ва пахной ва матоъ ва -ахти 
хона; ва ба маънин маломат ва 
девонагй; ва 0а фатхатайн (яъне 
а раз)* чизе кн коим 0а чизн дига- 
бошад, мнслн -анг ба- чома ва ху- 
руф бар когаз. Пас чомаву когаз 
чавохир Оошад, чаро кн ба зотн 

худ қоим аст ва рангу ху-уф ара», 
чаро кн кнёмн он 0а василан чомэ 
ва когаз аст. Ва ба маънин Оемо-й 
ва ранче, кн ба сабаби ранче ходнс 
шавад. чунонкн судоъ, кн 0а са- 
Оабн тап ходнс шавад ва тап, ки 
0а сабаби вачаъе пайдо гардад. Ва 
лафзи ирз (Онлкас-) 0а маънин но- 
мус ва обру дар нафс ва часад; вм 
Оиззам (яъне урз)* ба маънин км- 
рона ва чониб (аз «Мунтахаб» вм 
«Кашф» ва «Су-ох» ва «Мадо-» ва 
«Латоиф»).

УРУЗ зухур; ва 0а маънин о-нэ 
шудан; ва 0а фатхн аввал (яъне 
аруз)* номи нлмест маъруф, ки 
0ад-он авзонн буху- дарёфта ме- 
шаванд. Ва дар вачхн тасмиян ин 
Сайфй дар «Рнсолан аруз» Онсьёр 
вучух навиштм. Минчумлан он ду 
вачх ин аст, км Халил иОнн Ахмад 
да- Маккан муОо-ака ба нн илм 
мулхам шуда. Яке аз асмои Маккм 
А-уз аст. Ин илмро 0а нсмн Маккм 
хонад таяммунан, ё он кн аруз 0м 
маънин маъ-уз аст. Ва ин илм низ 
маъ-узн алайхи шеър аст, кн шуа- 
ро Оар он а-з мекунанд, то мавзун 
аз номавзун чудо шавад ва чузвн 
ахн-н мнсраън аввали ха- байт-о 
низ аруз гуянд. Ин лафзро снвон 
-асоилн а-уз аз «Кашф» ва «Мун
тахаб» низ тахкик нумуда, чун таз- 
ки-ан аруз дар мнён омад, барон 
хушии толиОон кадре Оаёнаш за-ур 
мснумояд хомндаи ва мусаллнян 
ва мусалламан. Мегуяд банда» 
камта-нн Риёсуддин, кн чун баъзе 
авкот толнбон-о ба аруз хочат ме- 
уфтад, лихозо аз «Минҳоч-ул-а-уз», 
кн мустах-ач аст аз «Рисолаэ-и 
Знёуддннн Хазрачй ва «Хадоик-ус- 
сехр»-н Рашиди Ватвот ва «Меъё-- 
ул-ашъор»-н Хоча Наснруддини Ту
ей ва «Рисола»-и Салмони Совачй 
ва хам аз «Хадонк-ул-Оалогат» ва 
«А-узи Сайфй» ва «Хадоик-ул- 
Ачам»-н Мухаммад Ибнулкайс ва 
«Рисола»-и Шамсуддини Факи- ва 
«Ташрсх-ул-ху-уф» ва -ай-а му- 
каддимоти за-у-й ннтнхоО нумуда 
шуд. Аввал Оояд донист, ки шеър 
дар луғат 0а маънин да-ёфтан ва 
доннстан аст. Ва 0а нстнлох иОо- 
рат аст аз каломн мавзун ва му- 
каффй, ки ба касдн мутакаллнм су- 
дур ёбад. Ва баъзе кофия-о дохи- 
ли тмъ-ифи шеър нашмурдаанд, кн 
риояти кофия барон тахкикн наф>



 

 
 

 
 

 

 
 

 

си шеър нест, бал тмри оризест. Вт 
Стннонӣ дар «Мифтоҳ» ҳтмин қавл- 
ро ручхон додт. Вт назди бтъзе 
қасди му^^ллим низ дтр шеър 
лозим нест. Ва ин қтвли мардуд 
тст. Агар наломи мавзун бе қасд 
вонеъ шавад, онро шеър нтгуянд, 
чунончи дар Қуръони мачид «сум
ма тқрартум ва антум ташхадуна 
•сумма антум хоъу лоъи тантулу- 
на». В а бояд донист, ни мучид ва 
мудаввани илми труз Халил ибни 
Ахмад аст, ни авзонро тз ашъори 
.Араб таттббуъ нумуда, муқарртр 
дар понздтх бахр сохтт ва иддиои 
дтср дар ин тизон нумудтн дур аз 
нор аст. Вт ин бухурро дтр лтфзе 

•ччнд мундт^ам ва мазбут сохттанд 
ва он тлфозро усул ва тфоъил ва 
ттфоъил гуянд в;, арнон низ но- 
манд. Он дах аст вт назди баъзе 
хтшт. Ва ин тфоъил нтзди ансар 
тз ду чузв ттрниб ёфта, сабаб да 
ватад. Стбтб дтр лугтт ресмон аст 
ва дар истилоҳи труз налимти ду- 
дтрфиро гуянд. Агар харфи дувву- 
ми он сонин бошад, сабаби хафиф 
номанд, чун бар ва cap. Вт тгар 
хтр ду мутахтррин бошад сабаби 

•садил номтнд, чун уама вт рама. 
Ва харфи хо, ни дар мисоли ин дтр 
ду налима уенависанд. мтҳз барои 
изхори харантти моқабли уст ва ба 
-галаффуз дарнамеояд. Ватад дар 
лугат мехро гуянд. Вт ба истилоҳи 
труз налимти севдрфист. Агар хар
фи охиртш сонин бошад, ватади 
мтчмуъ номтнд вт баъзе ватади 
м^рун ҳам гуянд, мисли чаман ва 
■рман. Ва агар харфи васаташ со- 

боштд, ватади мафрук, гуянд, 
■Мрнанди лола вт жола. Ва хои ин 
чиз ба чӣхати изхори хтранати мо- 
қабл аст. Ва нтзди баъзе бинои 
тбоъил бтр се руни тст; сабаб ва 
втттд ва фосилт. В а фосилт дтр 
лугтт ба маънии сутун тст. Вт бт 
.истилох фосилт низ бар ду қием 
аст: сурро ва нубро. Фосилти сугро 
налимаи чахорхарфя, ни се харфи 
•аввтлтш мутахаррин бувтд, чунон- 
чи лтфзи санамо. В а фосилти нуб- 
■ро налимам птнҷхарфӣ, ни чахор 
ҳтрфи тввалаш мутахаррин боштд, 
чун шиканамаш. В т баъзе аз ару- 
.зиённ пореӣ гуфтаанд, ни сабаб се 
кием тст: хафиф вт садил вт мута- 
ттссит. Мнсоли сабаби мутавассит 
ян муттхаррин вт ду сонин, чун 

корубор. Ва ватад низ бар се қисм 
тст: ватади мачмуъ, ватади маф
рук,, ватади касрат. Мисоли втттди 
насрат ва он ду муттхаррин вт ду 
сонин бошад, чун ц-аҳон ва нщон. 
Ва фосилт низ се қием гуфтттнд: 
сурро вт нубро ва узмо. Пас узмо 
панч мутахтррин дорад ва ян со
нин ва мисоли он тз пояи эътибор 
соқят.

ФАСЛ: бидон ни афоъили труз, 
ни даҳ тст, баъзе хамоеӣ вт бтъзе 
сабоъӣ, ленин хамосӣ тз онҳо ду 
боштд: фтулун ва фоилун. Хар 
яне муртннаб аз втттди мачмуъ ва 
стбтби хафиф. Ва стбоъӣ хашт тст: 
уафоӣлуа, фоилотун, мустафъилун. 
Хар ян тз ин се уӯрткнтб аст тз 
ян втттди мтчмуъ ва ду стбтби ха
фиф. Чахорум уутафоилуа. панчум 
мафоилттун. Хар яне тз ин муртн- 
нтб аст тз ян втттди мтчмуъ ва ян 
фосилаи суғро. Шашум мустафъи- 
лун, ҳтфтум фоилотун, хаштум 
мафъулоту (ба замми то). Вт хар 
ян тз ин уурткктб тст аз ду саба
би хафиф вт ян ватади мафрук.

ФАСЛ: бидон ни бухуре, ни тз 
танрори баъзе тфоъил ё тз ттрниби 
баъзе ба баъзе хосил мешавтд, ха- 
магӣ нуздтх аст. Асомии онхо би- 
лоттртиб дар ин қитъа мучтамеъ, 
қитъа:

Ртчтз хтфифу ртмтл мунстрех, дигтр 
мучттс,

Бтситу вофиру номил, хтзтч ттвилу 
мтдид, 

Мушонилу муттнориб стреъу му^тазтв 
тст. 

Музореъу муттдорин қтрибу низ чтдид.

Ва бтъзе трузиёни пореӣ ёздтҳ бах
ри дигар истихроч нтрдттнд. Вт 
баёни онхо дтр охири хамин рисо- 
ла овардт хохад шуд. Ва он триз 
ва тмиқ ва стрим ва нтбир вт ма
зил ва қдлиб ва ҳтмид вт стгир вт 
тсим ва салим ва ҳтмим тст.

ФАСЛ: бидон ни тввтл Хтлил 
ибни Ахмад бинои аруз бар ин 
понздтх бахр гузошта буд: ттвил 
вт мадид ва басит ва комил вт во- 
фир вт рамал ва хазач ва рачаз вт 
мунсарех вт музореъ вт сареъ вт 
хафиф ва мучтас вт муктазаб ва 
мутадориб. Вт баъд тз у Абулхт- 
сани Ахфаш бтхри шоавдтхуу. ни 
мусаммо бт мутадорик аст, птӣдо 
нардт. Ва бтъд аз у бахри кариб
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ва чадид ва мушокил аз мухдисо- 
ти мутааххирин аст.

ФАСЛ: бидон ки тавил ва ма- 
дид ва басит ва вофир ва комил 
махсуси араб аст. Форсиён дар ин 
панч бахр шеър камтар гуфтаанд. 
Ва чадид ва кариб ва мушокил 
махсуси ачам ва боки ёздах бахр 
муштарак дар арабу ачам. Ва аз 
ин бухур баъзе аз такрори як рукн 
хосил ояд ва баъзе аз ду рукн. Он 
чи аз як рукн хосил ояд хдзач ва 
рачаз ва комил ва вофир ва мута- 
кориб ва мутадорик аст. Ва он чи 
аз ду рукн сурат мегирад, тавил 
ва мадид ва басит ва сареъ ва ха- 
фиф ва мучтас ва мунсарех ва 
музореъ ва муктазаб аст.

Бидон ки байт дар бахри тавил 
ба чахор фаулан мафойлун тамом 
мешавад ва мадид аз фоилотун 
фоилун чахор бор ва басит аз мус- 
тафъилун фоилун чахор бор ва во
фир аз мафоилатун хашт бор ва 
комил аз хашт мутафоилун ва хд
зач аз хашт мафойлун ва рачаз аз 
хашт мустафъилун ва рамал аз 
хашт фоилотун ва сареъ аз мус
тафъилун, мустафъилун, мафъулоту 
ду бор ва мунсарех аз мустафъи
лун мафъулоту чахор бор 75 ва ха- 
фиф аз фоилотун мустафъилун, фо
илотун ду бор ва музореъ аз ма- 
фойлун фоилотун чахор бор 76 ва 
муктазаб аз мафъулоту мустафъи
лун чахор бор 77 ва муҷтас аз мус
тафъилун фоилотун чахор бор 78 ва 
мутакориб аз хашт фаулун ва му
тадорик аз хашт фоилун ва кариб 
аз мафойлун мафойлун фоилотун 
ду бор ва чадид аз фоилотун мус
тафъилун ду бор ва мушокил аз 
фоилотун мафойлун мафойлун ду 
бор.

ФАСЛ: атамми ачзои байт хашт 
рукн аст бар сабили касрат ва он- 
ро аусамаан гуянд. Ва илло баъзе 
аз шуаро баъзе бухурро бар шонз- 
дах рукн бино кардаанд ва баъзе 
бар сию ду. Байте, ки дар у шаш 
рукн бошад, онро мусаддас номанд 
ва агар байт чахор руки дорад, он
ро мураббаъ гуянд. Магар шуарои 
Ачам бештар истеъмоли мусамман 
ва мусаддас кардаанд ва истеъмоли 
мураббаъ нихоят калил. Ва мусал- 
лас ва мусанно дар форсй харгиз 
наёмада, магар дар арабй 7Э.

ФАСЛ: бидон ки аз чумлаи бу

хур сареъ ва хафиф мусаддасуласл, 
яъне мусамман намеоянд 8°. Мусад- 
дасе, ки аслаш мусамман бошад, 
онро мачзу хонанд ба эътибор» 
кам кардани чузве аз он. Ва хар 
бахре, ки дар арконаш тагйире рох 
наёбад, онро солим гуянд ва он ч® 
мутагайир гардад, музохаф номанд.

ФАСЛ: рукни аввали мисраъи 
аввалро садр гуянд ва рукни охи- 
ри мисраьи аввалро аруз ва рукни 
аввали мисраъи дуввумро ибтидои 
матлаъ ва рукни охири мисраъи 
дуввумро зарб ва ачз. Ва .хар рукн, 
ки дар миёни ин хар чахор аркой 
бошад, онрб хашв номанд.

ФАСЛ: дар кайфийяти тақтеъ; 
бидон ки тактеъ дар лугат пора- 
пора кардан; ва ба истилохи ару* 
ачзои байти хар бахрро бо ачзои 
афоъили он бахр, ки ин байт дар 
он аст, баробар нумудан ба вачхе 
ки хар мутахаррик дар баробари 
мутахаррик ва хар сокин дар муко- 
балаи сокин биёяд ва ихтилофи ха- 
оакот, ки замма ва фатха ва кас
ра бошад, эътибор нест. чунончи 
лафзи илохо бар вазни фаулун ва 
само ы/фтанро бар вазни мафойлун 
шуморанд. Дар тактеъ хуруфи 
малфуза муътабар аст, на мактуба. 
Алифи мамдуда, ки дар аввали ка
лима меояд, ба чои ду хуруф шу
моранд ва касраи изофат чое, к» 
ба ишбоъ бошад, харф эътибор ну- 
моянд, чунончи мани шайдоро бар' 
вазни мафойлун доранд. Ва харфи 
мушаддадро ба чои ду харф шумо
ранд ва алифи васлро годе сокитт 
кунанд ва гохе ба хол доранд. Ва 
агар баъд аз мадда ду харфи со
кин вокеъ шавад, хамчу гуш> \ъа 
чист ва сохт ва монанди он ва д,ар> 
миени мисраъ бошанд. Агар он ду 
сокин дар баробари як мутахаррик 
вокеъ шаванд, сокини аввал мута
харрик шавад ва сокини дуввум 
сокит. Ва агар ду сокин дар баро
бари ду мутахаррик вокеъ шаванд,. 
хар ду сокин мутахаррик гардад ва 
вови хоб (ч'Ь*) ва хурд (vp-) ва 
хоча (^1>) ва хуш ( JA) сокит ме~ 
гардад ва вови атфро гохе ба чои 
харакат шуморанд ва гохе ба чои 
харфи сокин. Ва хо-и гирья ва хан
да гохе сокит ва гохе саломат. Ва 
нуни сокин баъди харфи мадда 
агар дар васат уфтад, сокит меша- 
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над ва агар дар охи-и мнсраъ уф- 
тад, аксар 0а ход монад. Ва хар 
то, кн ка0л аз у як сокин Оошад, 
чун дар мнёни байт уфтад, мута- 
ха--ик махсуО мешавад ва ага- 
да- охи-и байт вокеъ шавад дар хи- 
соОн сокин га-дад, чунонки то-и 
мает ва параст. Бидон кн дар так,- 
теъ доннстанн авзони Оуху- ва ар
конн он вочиб ва за-у- аст, то нм- 
тиёзи тактеън хакики ва -ай-и ха- 
кнкй хоснл шавад, мнсраъ:

Бм номн чахондорн чонофарнн...

да- бахрн тақоруб, кн хакикист, 
инчунин тактеь тувон ка-д: ба но- 
ми—фаулун, чахон до—фаулун, ри 
чон о — фаулун, фарин — фаул. Ва 
да- вазнн -айри хакикй низ тактеъ 
нумуда мешавад: ба номн—фаулун, 
чахоидори—мафойлун, чонофарин— 
мустафънлун. Вазнн охи- аз авзо
ни хеч яке аз б'Лур нест.

ФАСЛ: чун авзони аслии 0уху- 
-и солим маълум шуд, зихофот ва 
нлал хам Ооя/v донист. Баъзе на- 
вншта, кн захф да- лугат аз асл 
ду- уфтодан; ва ба истнлох таг- 
йнротн чанд аст, кн да- усули 
афоъил аоқеь мешавад. Ва мадо-и 
тагйн-от (%- се кием аст: ба нут
сон ё ба афзоиш ё ба таскнни му- 
тахаррикй. Ва назди баъзе зихоф 
(0а каср) дар лугат -асидани тир 
наздикн нншона ва 0а истилохн му- 
такаддимини а-ОоОн аруз, мнсли 
Знёуддини Хаз-ачй ва МухнОудди- 
ни Бас-й ва Рашиди Ватвоти му- 
аллнфн «Ҳадоик-ус-сех-» ва Хоча 
Расн-уддннн Тусин сохибн «Мсъ- 
-□^.■1-3131'^)-» ва Салмони Совачй 
Қа гай-ахум зихоф сокин ё хазф 
кЗ-дани харфи охнрн сабаби хафиф 
ё сакилро гуянд. Пас дар сурати 
ин маънй ха-фи аввал ва севвум 
ва шашумн афоънл музохаф наме- 
шавад, ча-о кн харфи аввал ва 
севвум ва шашум нахустнн харфи 
сабаб ё ватад аст. Тагйн-отн ин 
ха-ф-о нлал ва ғайра гуянд. Ва 
баъзе хама-о зихоф номанд. Асмои 
зихофот:

ИЗМОР jL.j| дар лугат логар кар- 
дани асп; ва ба истнлох сокин 
км-данн то-и мутафоилун (яъне 
мутфонлун)* аст ва накл кунанд 
ба лафзи мустафънлун, ча-о кн зо- 
бнтан а-узнён аст. Ага- рукне аз 
зихоф ё илал гай-и маънус гар- 

дад, лафзи маънуси хамвазни у бм 
чояш ниханд.

ХАБН етг» дар лугат пннхон кардан 
ва назди Оаъзе нава-дидани доман 
ва духтани он, то кутох шавад; ва 
0а истнлох исқоти ха-фи дуввуми 
сокин аз -укн, чунонки аз фоилун 
фанлуи (ба кас-и айн) шавад ва 
аз фонлотун фаилотун (ба касри 
айн) гардад ва дар фоилотунн мун- 
фасил 81 хабн намеояд. Ва дар мус- 
тафьизун чун хабн кунанд, му- 
тафънлун Оимонад, мафойлун ба 
чояш ниханд ва аз мафъулоту мау- 
лоту монад, манкул ба фаулоту ку
нанд ва баъзе мафойлу ба чояш 
ниханд. Ва мус-тафън-лунн мунфа- 
снл82 низ да- хабн хукмн мус- 
тафънлунн муттаснл до-ад. Ва хар 
бах-е, кн аз ин панч -укн холнст, 
махбун намегардад.

КДС83 цр* гардан шнкастан; дар ин 
чо искотн ха-фи дуввуми мутахар- 
рнк аз рукн, чунончи аз мутафои
лун мафойлун кунанд. Ва кас чуз 
дар бахрн комил намеояд.

ТАЙ -Ъ искотн ха-фи чахо-уми со
кин аз ду сабаби хафиф, кн Оефосн- 
ла дар аввали рукн вокеъ шавад, 
чунончи аз мустафьизун мустаилун 
бимонад, пас муфтанлун ба чон он 
ниханд ва аз мафъулоту мафъуло
ту бимонмд, пас фонлоту (0а зай
ми то) 0а чояш ниханд. Ва дар 
мус-тафъи-лунн мунфасил тай на- 
меояд. Ва тай да- бах-и басит ва 
рачаз ва сареъ ва мунсарех ва 
муктазаб вукуъ меёОад ва дар бах
ри комил низ мсояд, лекин 0а шар- 
ти измор.

АСБ фа-охам ка-дани шоххои
дарахт ба-ои буридан; ва назди 
Оаъзе хушк шуданн о0и дахан дар 
дахан; ва дар ин чо сокини ломи 
мафонлатун-о (яъне мафоилтун)* 
гуянд, 0а чнхати лафзи гай-н маъ- 
нус мафойлун ба чояш ниханд. Ва 
мсб дар -ай-и 0ах-и вофир наме
ояд.

КАБЗ НМ гн-нфтан 0а панча; дар нн 
чо искотн харфи панчуми сокин 
аст, чунончн аз рукнн мафойлун ва 
фаулун, да- аввал мафойлун ва дар 
сонй фаулу (0а замми лом) меша
вад. Ва нн зихоф да- Оахри тавил 
ва хазач ва мутақориб ва музореъ 
вукуъ меёОад.



АҚЛ J»» бастани бозу ва соки шу- 
тур; дар ин чо исқоти ломи мута- 
харрик, чунончи аз мафоилатун ма- 
фоилун кунанд. Ва ин ба бахри во- 
фир ихтисос дорад.

КАФ oS боздоштан; дар ин чо иско- 
ти дарфи хафтуми сокин аст, чу- 
нончи аз фоилотун фоилоту (ба 
замми то) ва аз мафойлун мафойлу 
(ба замми лом) кунанд. Ва ин зи
хоф дар бахри тавил ва мадид ва 
хазач ва рамал ва хафиф ва муч- 
тас ва музореъ вокеъ мешавад. Ва 
зихофоти муфрад хамин хашт аст.

ФАСЛ: зихофоти муздавача, яъ- 
не мураккаб аз ду зихоф:

ХАБЛ Jf» дасту по буридан; дар ин 
чо ичтимоъи хабн ва тай-ро гуянд 
ки баёни ин хар ду гузашт, чунон
чи аз мустафъилун мутаилун бимо
над, фаилатун ба чои он ниханд ва 
дар мафъулоту маулоту бимонад, 
фаилоту ба чояш ниханд. Ва ин 
хос ба хамин ду рукн ва дар бахри 
мунсарех ва гайра ояд.

ХАЗЛ Jj» бурида шудан; дар ин чо 
ичтимоъи измор ва тай аст, чунон
чи аз мутафоилун муфта илун со- 
занд. Ва ин мухтас ба хамин рукн 
аст ва ин рукн мухтас ба бахри 
комил.

ШАҚЛ пои чахорпоя ба расан
бастан; дар ин чо ичтимоъи хабн 
ва каф. Ва ин хос дар рукни фои
лотун ва мустафъилун ояд, чунон
чи аз фоилотун фаилоту (ба замми 
то) ва аз мустафъилун мутафъилу 
(ба замми лом) бимонад, мафойлу 
ба чояш оранд. Ва ин дар бахри 
хафиф ва мадид ва рамал ва муч- 
тас уфтад.

НАҚ.С кам кардан; дар ин чо ич
тимоъи асб ва каф, чунончи аз ма
фоилатун мафойлу кунанд. Ин мух
тас ба бахри вофир аст, коиммако- 
ми зихоф ва он ташъис аст.

ТАШЪИС дар лугат пароганда
шудан; ва дар ин чо хазфи яке аз 
ду, харфи мутаҳаррик аст дар ва- 
тади мачмуъ, ки дар фоилотун бо- 
шад фолотун бимонад ё фоотун, 
пас мафъулун ба чои он ниханд. 
Ва ин тагйир дар бахри мадид ва 
хафиф ва рамал ва мучтас меояд 
ва дар музореъ намеояд.

МУЪОҚАБАТ84 дар лугат аз
пайи дигар омадан аст; ва ба исти- 
лох ду сабаби хафйфро, ки дар 
шеъре мучтамеъ бошанд, аз зихоф 
маъмук ва саломат доштан аст ча- 
возан ё яке аз онхоро вучубан пи- 
гох доштан ва ин ичтимоъи хар ду 
сабаб хох аз руи вазъ бошад дар 
як рукне, чунонки дар мустафъи
лун ва мгфойлун, хох аз зихоф, чу
нончи мутафоилун аз измор мус
тафъилун шавад ва мафоилатун аз 
асб мафойлун шавад, хох аз итти- 
с-оли як рукн ба рукни дигар, маса- 
лан дар бахри рамал фоилотун фо
илотун сабаби охири рукни аввал 
ва сабаби аввали рукни сониро со
лим дошта тун, фо гуй, ё нуни са
баби аввалро хазф карда ту, фо 
хосил кунй, ё алифи сабаби сониро 
дур карда тун, фа хонй. Ин хар се 
сурат маъбари муъокабат аст ва 
чоиз нест, ки ту, фа гуй, чаро ки 
тафъало ба хазфи харфи дувауми 
хар ду сабаби мазкур мунчар ба 
фосилаи кубро мешавад ва арузиён 
инро сакил мепиидоранд. Муъока
бат дар мадид ва мунсарех ва ра
мал ва вофир ва хазач ва хафиф 
ва тавил ва комил ва мучтас меояд 
ва дар комил ва вофир ба шарте 
ки музмар ва маъсуб бошад.

МУРОҚАБА 85 ■uilj.. дар лугат бо як- 
дигар нигахбонй кардан; ва ба ис- 
тило.х маъан хазф накардани ду 
сабаби ха.фифи мафойлун ва ма
фъулоту ва мустафъилуиро гуянд. 
Аар мушокил ва кариб ва чадид 
мурокаба лозим аст ва дар сагеъ 
ва мунсарех голиб, дар бахри ^а- 
фиф мурокаба чоиз.

МУҚОНАФА86 дар лугат фгро
гирифтан якдигарро; ва ба истилох 
дар сареъ ва мунсарех ва басит ва 
рачаз се хол чоиз доштан аст, яъне 
дар ин бухур чоиз аст, ки хар ду 
сабаби хафйфро маъан саломат до- 
ранд ё маъан хазф кунанд, ё якеро 
саломат ва якеро сокит кунанд.

Бидон ки илал цамъи иллат; ва 
ба истилох аз аввал ё аз охири 
рукн сивои зихофоти мазкура чизе 
кам кардан ё беш нумудан аст. 
Пас аз он чумла он чи дар охир 
зиёда шавад ин аст, аввал:

ИЗОЛАТ cJIM ба маънии доман да- 
роз кардан; ва дар ин чо як алиф
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дар ватади мачмуъ, ки дар охири 
рукн бошад, зиёда кардан аст пеш 
аз сокин, чунончи дар мутафоилун, 
мутафоилон ва дар фоилун фоилон 
ва дар мустафъилун мустафъилон. 
В а ин дар рачаз ва мутадорик ва ба
сит ва комил ва сареъ ва мунсарех 
ва муқтазаб вокеъ мешавад ва дар 
аруз ва зарб бештар вукуъ меёбад 
ва дар *ашв камтар 87 ва дар садр 
ва ибтидо мамнуъ.

TACBMFj"-7 тамом кардан аст; дар 
ии чо як алиф дар охири сабаби ха- 
фифе, ки дар арузу зарб вокеъ бо
шад, зиёда кардан аст, чунончи дар 
фаулун фаулон ва дар фоилотун 
фоилотон, пас манкул шавад ба 
фоилийён ба ду ё ва дар мафойлун 
мафойлон. Ва ин дар хазач ва ра- 
мал ва музореъ ва мутакориб ва 
мадид ва тавил ва мучтас имкони 
вукуъ дорад.

ТАРФИЛ Cbv доман кашидан ва да- 
роз кардан; ва дар ин чо бар ва
тади мачмуъ, ки дар аруз ва зарб 
вокеъ шавад, сабаби хафиф зоид 
кардан аст, чун мутафоилунро му- 
раффал нумоя ;д, мутафоилунтун 
шавад, ба мугафоилотун манкул 
гардад, чун мустафъилунро мураф- 
фал кунанд, мустафъилунтун ша
вад, ба мустафъилотун манкул гар
дад. Ва ин дар бахри арабй мухтас 
ба бахри комил аст ва дар рачаз 
низ ояд ва он чи аввал афоъйл зи
ёда кунанд.

ХАЗМ 8 ҳалка дар бинии шутур 
ва гайра кардан аст; дар ин чо як 
пярф ё ду ҳарф ё се харф ё ча.хор 
Г"ёда кардан аст ва дар тактеь 
р /мор намекунанд. Ва он махсуси 
^'-тьори араб бошад. Ва кудамодар 
^рорсӣ ба як харф овардаанд ва 
мутааххирин нстеъмол накунанд. Ва 
аз чумлаи илал он чи аз охири 
афоъйл сокит шавад, нух аст:

ҲАЗФ дар лугат андохтан; дар 
ин чо искоти сабаби хафиф аст аз 
охири рукн. Пас дар фаулун фау 
ва дар фоилотун фоило ва дар ма
фойлун мафой бимонад. Аввалро 
ба фаал (ба фатхи айн ва сукуни 
лом) ва сониро ба фоилун ва со- 
лисро ба фаулун манкул мекунанд. 
Ва ҳазф меояд дар рамал ва тавил 
ва мутакориб ва мучтас ва мадид 
ва хазач ва хафиф.

ҚАТФ буридани хушаи ангур ва 
гайра; дар ин чо искоти сабаби ха
фиф аст аз охири мокабли он со
кин кардан, чунончи аз мафоилатун 
мафоил (ба сукуни лом) мемонад, 
фаулун ба чояш ниханд. В а ин мух
тас ба бахри вофир аст.

ҚАСР кутох кардан; дар ин чо
искоти харфи сокин аст аз сабаби 
хафифе, ки дар охири рукн бошад 
ва мокабли он сокин кардан, чунон- , 
чи аз фоилотун фоилот (ба сукуни 
то), пас фоилон ба чои он ниханд 
ва аз фаулун фаул (ба вакфи лом) 
ва аз мафойлун мафойл (ба вакфи 
лом) мемонад.

ҚАТЪ £-!■■» буридан; ва дар ин чо ис- 
коти як харф аст аз охири ватади 
мачмуъ ва мокабли онро сокин кар
дан аст, чунончи аз мустафъилун 
мустафъил бимонад, мафъулун ба 
чояш ниханд ва аз мутафоилун му- 
тафоил монад, фаилотун ба чои он 
ниханд ва аз фоилун фоил (ба су
куни лом) монад, фаълун ба чояш 
ниханд. Ва аммо дар «Музхиб»-и 
Насируддини Туей ва атбоъаш катъ 
дар фоилотун чунон аст, ки сабаби 
хафиф аз охираш бияндозанд ва аз 
ватади мачмуъаш харфи сокинро 
искот нумуда, мокабли уро сокин 
гардонанд. Дар ин сурат низ фоил 
(ба сукуни лом) мемонад ва ман
кул ба фаълун мешавад, чунончи 
дар фоилун гуфта ояд. Ва ин дар 
бахри рачаз ва комил ва рамал ва 
мутадорик ва басит ва мадид ва 
сареъ ва хафиф ва мучтас ва мук- 
тазаб вукуъ ёбад.

Х.АЗАЗ **■ кутох шудан аст; дар ин 
чо искоти ватади мачмуъ аст аз 
охкри рукн. Пас дар мустафъилун 
мустаф ва дар фоилун фо ва дар 
мутафоилун мутафо мемонад. Ав
валро ба фаълун (ба сукуни айн) 
ва сониро ба фаъ ва солисро ба фа- 
илун (ба тахрики айн) манкул ме- 
созанд. Ва ин тагйир дар бахри ко
мил ва рачаз ва мутадорик бештар 
ояд.

САЛМ г1-* гуш аз бун буридан; дар 
ин чо искоти ватади мафрук аст аз 
охири рукни мафъулоту. Ва дар ин 
сурат мафъу мемонад ва манкул 
ба фаълун (ба сукуни айн) меша
вад. Ва ин дар бахри сареъ ва 
мунсарех ва муктазаб меояд.



ВАК.Ф ва он дар лугат ба маъ- 
нии истодан аст; ва дар ин чо со
кин кардани той мафъулоту (ба 
замми то)-ро гуянд. Дар ин сурат 
манкул ба мафъулон мегардад., Ва 
ин тагйир дар се бахр ба вукуъ 
меояд: сареъ ва мунсарех ва муқ- 
тазаб.

КАСФ ва он дар лугат буридани 
пошнаи шутур аст; ва дар ин чо 
сукути харфи хафтум,- чунончи аз 
мафъулоту мафъуло бимонад, ма
фъулун ба чояш оранд. Вак.ф ва 
касф дар баҳри сареъ ва мунсарех 
ва муктазаб меояд.

БАТР г— буридани думро гуянд; ва 
аз бех баркандан; дар ин чо ичти
моъи салм ва хазф дар рукни ма- 
фъулун ва ичтимоъи қатъ ва хазф 
дар фоилотун ва ичтимоъи харм ва 
чаб дар мафойлун, чунончи дар 
фаулун фаъ ва дар фоилотун фаъ- 
лун, бадал аз фоил ва дар мафо
йлун фаъ, бадал аз фо оранд. В а 
ин ба бахри такориб ва хазач ва 
рамал ва музореъ ва муҷтас ва ха- 
фиф ояд. Баъзе рукнеро, ки дар у 
батр вокеъ шавад, мулаккаб бо 
батр кунанд. Ва баъзе мактуъ ва 
махзуф ва баъзе ахрам ва маҷбуб 
номанд. Аз чумлаи илал он чи аз 
аввали рукн сокит шавад, дах аст: 

ХАРМ j шигофтани парраи бинй;
ва дар ин чо искоти харфи аввал 
аз ватади мачмуъ, ки дар рукни ав
вал ояд. Ва ин тағйир агар танхо 
дар мафойл89 бошад, ба номи худ 
аст, яъне харм гуянд. В а он сокит 
кардани мими мафойлун аст, фо- 
йлун монад, мафъулун ба чояш 
оранд ва дар хазач ва музореъ уф- 
тад. Ва илло дар хар мавзеъе му- 
лаккаб ба лакаби хос мешавад, ма- 
салан агар фаулунро харм танхо 
кунанд, аслам гуянд ва бо кдбз ас
рам номанд ва кас ало хозо.

САЛМ (И рахна кардан; ва дар ин 
чо харфи аввал аз рукни фаулун 
афгандан, улун бимонад ва бадали 
он фаълун оранд.

САРАМ су шикастани дандони иеш; 
дар ин чо ичтимоъи харм ва кдбз 
дар фаулун, яъне фо ва нуни онро 
сокит кардан, ул мемонад, фоъ ба 
чояш ниханд ва асрам меноманд. 
Ин хар ду дар тавил ва мутакориб 
уфтад.

ШАТАР бурида шудан ва бар- 
гаштагии палак; ва дар ин чо ич
тимоъи харм ва кабз дар мафо
йлун, яъне харфи аввал ва панчуми 
онро сокит карда фоилун кунанд 
ва аштар номанд.

ХАРБ//ХАРИБ V->вайрон шудан; ва 
дар ин чо ичтимоъи харм ва каф 
дар мафойлун, яъне баъди сукути 
харфи аввал ва хафтум фойлу (ба 
замми лом) бимонад, мафъулу (ба 
замми лом) ба чояш ниханд. Аш
тар ва ахраб хар ду дар хазач ва 
музореъ уфтад.

РАЗБ шикасташох; ва дар ин чо
омадани харм дар мафоилатун, 
яъне харфи аввал сокит кунанд ва 
муфтаилун ба чои фоилатун оранд 
ва ғазб номанд, мухтас ба вофир.

КАСАМ (-«j шикастадандон; ва дар 
ин чо ичтимоъи харм ва асб (ба 
соди мухмала) дар мафоилатун, 
яъне харфи аввгли онро сокит кар
да, харфи панчумро сокин кунанд, 
фоилтун (ба сукуни лом) монад, 
мафъулун ба чояш оранд ва аксам 
номанд.

ҶАМАМ г*? бенайза шудани мард 
дар чанг; ин чо ичтимоъи харм ва 
ақд дар мафоилатун, яъне харфи 
аввал ва панчумро сокчт кунанд, 
фоитун бимонад, фоилун ба чои он 
ниханд ва ачам гуянд.

АКС печидани муи кулола; дар 
ин чо ичтимоъи харм ва нақс, яъне 
аз мафоилатун харфи аввал ва 
хафтум сокит кардан ва панчумро 
сокин нумудан, чунончи мафъ-.у 
манкул аз фоилту шавад ва ат и i 
номанд. Ин чахор хоси бахри чч- 
фиранд. fe

РАФЪ j ба маънии бардоштан; дар 
ин чо искоти як сабаби хафиф аст 
аз чузве, ки дар аввали у ду саба
би хафиф бошанд, чунончи дар мус- 
тафъилун фоилун, бадал аз тафъ- 
илун оранд ва дар мафъулоту ма- 
фъулу, бадал аз улоту оранд ва 
марфуъ номанд. Дар бахри мунса
рех ва рачаз меояд.

Фасли мураккаботи чадида
ки мутааххирин баъд аз Халил иб- 
ни Ахмад истихроч кардаанд:

ҶАБ V"? хасй кардан; дар, ин чо ду 
сабаби хафиф аз охири мафойлун
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дур кардан, яъне чун аз мафойлун 
плун дур кунанд мафо бокй монад, 
бадалаш фаул оранд.

ХАТМ г* дандон аз бун шикастан; 
дар ин чо ичтимоъи хазф ва каср, 
чун мафойлунро лун аз хазф ва ё 
бо .харакати мокабл аз каср биюф- 
тад, мафоъ бимонад, ба фаул ба- 
дал кунанд.

ЗАДАЛ JJj бегуштии рон; дар ин чо 
ичтимоъи харм ва хатм, чун аз ма- 
фойлун мим ва лун ва ё бо харака- 
ти мокабл дур шавад, фоъ бимо
над. Ва ин хар се, яъне чаб ва х,атм 
ва задал дар хазач ва музореъ уф- 
тад.

ХАЛЪ fl» берун кардани чома; ва 
дар ин чо ичтимоъи хабн ва катъ, 
чун мустафъилунро хабн кунанд, 
мафойлун шавад, баъдуху аз мафо- 
илун ба катъ фаулун гардад ва чун 
дар фоилун ин хар ду амал ку
нанд, фаул мегардад.

ҶАХФ нуксон кардан; ва дар ин 
чо аз фоилон 90 хабн карда фаило- 
тун кунанд ва боз фаило-ро, ки фо- 
силаи суғрост, сокит кунанд, тун 
бимонад, фаъ ба чояш ниханд ва 
мачхуф гӯянд.

РАБЪ gp чор шудан; ва дар ин чо 
ичтимоъи хабн ва катъ ва батр дар 
фоилотун, яъне хазф нумудани али- 
фи фо ва тун ва алифи ило. Пас 
фаал (ба сукуни лом) бимонад ва 
дар рамал ва музореъ ояд.

НАХР У" гулу буридан; дар ин чо 
искоти хар ду сабаб ва той ма- 
фъулоту аст. Чун ло бимонад, фаъ 
бадалаш оранд ва манхур гуянд. 
Ва ин ба сареъ ва мунсарех ва 
муктазаб ояд.

ЧАДЪ бинй ва гуш ва даст бу- 
ридан; дар ин чо искоти хар ду са- 
баби хафиф аст аз мафъулоту ва 
искони то-ст. Чун лот бимонад, фоъ 
ба чояш ниханд ва мачдуъ номанд. 
Ва ин дар бахри сареъ ва мунсарех 
вг1 муктазаб ояд.

Фасл дар фуруъи баъзе афоъили 
бисьёр мустаъмал:

ФУРУЪИ МАФОЙЛУН c4yU. п> 
шонздах аст: аввал мафойлон—му- 
саббаг, дуввум мафойлун—макбуз, 
севвум мафойлу—макфуф, чахорум 

мафъулун — ахрам, панчум мафъу- 
лу—ахраб, шашум фоилун—аштар, 
хафтум фаулун — махзуф, хаштум 
мафойл (ба вакфи лом)—максур, ну- 
хум фаул (ба вакфи лом) — ахтам, 
дахум фаал (ба фатхи айн) — мач- 
буб, ёздахум фоъ — азал, дувозда- 
хум фаъ—абтар, сездахум фоилон— 
макбузи мусаббаг, чахордахум ма- 
фъулон — ахрами мусаббаг, понзда- 
хум фоилон — аштари мусаббаг, 
шонздахум фаулон — махзуфи му- 
саббаг.

ФУРУЪИ ФОИЛОТУН ПУ еез-
дах аст: аввал фоилийён — мусаб- 
баг, дуввум фаилотун (ба касри 
айн) — махбун, севвум фоилоту (ба 
замми то) — макфуф, чахорум фа- 
илоту (ба касри айн ва замми то) — 
машкул, панчум фоилун — махзуф, 
шашум фоилон — максур, хафтум 
фаилон (ба касри айн) — махбуни 
максур, хаштум фаълун (ба сукуни 
айн) — абтар ва баъзе мактуъ ва 
махзуф номанд, нухум мафъулун — 
мушаъас, дахум фаълои (ба суку
ни айн) — мактуъи мусаббаг, ёзда- 
хум фаал (ба фатхатайн)—марбуъ, 
дувоздахум фаъ — махчуф, сезда
хум фоъ — махчуфи мусаббаг.

ФУРУЪИ МУ(Ч^АФЪИЛУН.НУ*^-П> 
низ сездах аст: аввал мустафъ- 
илон — музол, дуввум мафойлун — 
махбун, севвум мафойлон — махбу- 
ни музол, чахорум фаълун (ба су
куни айн) — махзуз, панчум фаъ — 
махзузи махзуф, шашум муфта- 
илун (ба касри айн) —• матвй, хаф
тум муфтаилон — матвии музол, 
хаштум мафъул — мактуъ, нухум 
фаулун — мухаллаъ, дахум фаала- 
тун (ба фатхи айн ва лом) —• мах- 
бул, ёздахум фоилун — марфуъ, ду- 
воздахум фоилон — марфуъи музол, 
сездахум мустафъилон 9' — мураф- 
фал.

ФУРУЪИ МАФЪУЛОТУ
чахордах аст: аввал мафойлу (ба 
замми лом)—махбун, дуввум мафойл 
(ба вакфи лом) —махбуни мавкуф, 
севвум фоилоту (ба замми то) — 
матвй, чахорум фоилот (ба вакфи 
то) — матвии мавкуф, панчум фа- 
алоту (ба фатхи айн ва замми 
то) — махбул, шашум фаъилот (ба 
вакфи то) — махбули мавкуф, хаф
тум мафъулон — мавкуф, хаштум 
мафъулун — максуф 92, нухум фо-
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илун — матвии максуф, даҳум фа- 
улун — махбуни максуф, ёздахум 
фаълун (ба сукуни айн) — аслам, 
дувоздахум фоъ — мачдуъ, сезда- 
хум фаъ — манхур, чахордахум 
мафъулу (ба замми лом)—марфуъ.

ФУРУЪИ ФЛӮЛУН^ӯ £^>ҳашт аст: 
аввал фаулон — мусаббағ, дуввум 
фаулу (ба замми лом)—макбуз, 
севвум фаул (ба вакфи лом)—мак
сур, чахорум фаал (ба фатхи айн 
ва сукуни лом) — махзуф, панчум 
фаълун (ба сукуни айн) — аслам, 
шашум фаълон (ба сукуни айн) — 
аслами мусаббаг, хафтум фоъ -— ас
рам, хаштум фаъ — абтар.

ФУРУЪИ ФОИЛУНсг*! £А>панҷ аст: 
аввал фаилун (ба касри айн) — 
махбун, дуввум фаълун (ба сукуни 
айн) — макдуъ, севвум фаал (ба 
фатхи айн ва сукуни лом) — мах
буни мактуъ, чахорум фаъ — мах- 
зуз, панчум фаълон — музол.

Фасл дар инфикоки бухур 
ва давоири онхо

Бояд донист, ки баъзе аз бухур мун- 
фак ва алохида аз баъзе дигар ме- 
шаванд ба сабаби он ки аркони 
ашараи мазкура ба такдим ва таъ- 
хири асбоб ва автод ва фавосили 
баъзе аз баъзе сурати дигар хосил 
мешавад. Ва Халил ибни Ахмад ва 
муттабаъони у барои сухулияти 
тафхим инфикоки бахрро аз якди- 
гар панч дойра вазъ нумуда, барои 
хар дойра номе муносиб мукаррар 
карда буд. Баъдуху форсиён як до
ираи мунт-ааиъа афзуда, хамагй 
шаш дойра мукаррар кардаанд, чу- 
нончи ба хамин такдим ва таъхир 
ачзои бахри тавил ва мадид ва ба
сит аз як дойра мустахрач меша
вад, масалаи агар фаулун мафо- 
йлунро чахор бор мудаввар бар ха- 
ти дойра нависи ва аз фаулун оғоз 
нумой бахри тавил бошад; ва агар 
аз лун-и лафзи фаулун оғоз кунй 
ва лун мафойлун фау чахор бор 
бигуй, бар вазни чахор фоилотун 
фоилун мешавад, ки бахри мадид 
аст; ва агар аз йлун шуруъ созй ва 
чахор бор бигуй йлун фаулун ма- 
фо, бар вазни муста фъилун фоилун 
мешавад, ки бахри басит аст ва но- 
ми ин доираи мухталифа бошад ба 

.ихтилофи аркони субоъй ва хумосй; 

ва бахри вофнр ва комил аз як до
йра аст, чи агар хашт мафоилатун 
бар хати дойра нависй ва аз мафо 
оғоз нумой, бахри вофир аст ва аз 
илатун оғоз кунй ва илатун мафо 
чахор бор бигуй, бар вазни чаҳор 
мутафоилун мешавад, ки бахри ко- 
мил аст. Ва ин доираро бинобар 
улфат ва иттиход ва аркон муъта- 
лкфа номанд. Хазач ва рачаз ва 
рамал аз як дойра аст, зеро ки агар 
мафойлун чахор бор бар хати до
йра нависй ва аз мафо ороз кунй, 
хазач аст ва агар аз ӣлун оғоз ку- 
нй ва йлун мафо хонй, бар вазни 
мустафъилун мешавад, ки бахри ра- 
чаз аст ва агар аз лун шуруъ кунй 
ва лун мафог бигуй, бар вазни фо- 
илотун гардад, ки рамал аст. В а но- 
ми ии доираи мучталаба бошад, ба 
сабаби чалби аркон аз доираи мух- 
талифа. Ва бахри мунсарех ва му- 
зореъ ва мучтас ва мукгазаб аз як 
дойра берун оянд, зеро ки агар ма- 
фойл(у) фоилоту, мафойл(у) фо- 
илотуро як-як ва ду-ду харф чудо- 
чудо бар хати дойра нависй ва аз 
мими мафойлу оғоз нумой ва бар 
то-и фоилотуи дуввум тамом кунй, 
бахри музореъи мусаммани макфуф 
аст ва агар аз йл оғоз кунй ва гуй 
йлуфоилоту мафойлу фоилоту ма
фо, бар вазни фоилоту муфтаилун, 
фоилоту муфтаилун мешавад, ки 
бахри мукдазаби мусаммани матвй 
аст ва агар аз ломи мафойлу шу
руъ нумой ва гуй лафоилоту ма- 
фой, бар вазни мафойлун фаилотун, 
мафойлун фаилотун мешавад, ки 
бахри мучтаси мусаммани махбун 
аст ва агар аз лот оғоз кунй ва 
гуй: лоту мафойлу фоъ, лоту мафо
йлу фоъ, бар вазни муфтаилун фо- 
илоту, муфтаилун фоилоту меша
вад, ки бахри муксарехи мусамма
ни матвй аст. Ва ин доираро муш- 
табаҳ93 гуянд ва вачхи тасмия иш- 
тибохи мустафъилун ва фоилотун 
аст; мустафъилун ва фоилотуни 
муттасил чи аввал ва сонй ба муч- 
тас ва хафиф ва музореъ тааллук 
дорад ва солис ва робеъ ба бухури 
дигар. Ва сареъ ва чадид ва кариб 
ва хафиф ва мушокил аз доираи 
мунтазиъа хама мусаддас бармео- 
янд, зеро ки муфтаилун, муфта- 
илун, фоилотуро ду-ду, як-як харф 
чудо-чудо бар хати дойра нависй 
ва аз маф оғоз нумой ва бар лот
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тамом созй, бахри сареъи матвй54 
хосил мешавад ва агар аз фон муф
таилун шуруъ нумой ва гуй: та- 
«лун маф, таилун маф, таилун фо- 
илоту маф, бар вазни фаилотун, 
фаилотун мафойлун мешавад, ки 
бахри чадиди махбун 95 аст ва агар 
аз илун муфтаилун оғоз нумой ва 
•бигуй: илун муфтаилун фоилоту 
муфт, бар "вазни мафойлу мафойлу 

фоилоту мешавад, ки бахри кдри- 
би макфуф 96 аст ва агар аз то-и 
муфтаилуни дуввум 0F03 кунй ва 
гуй: таилун фоилоту муфтаилун 
туф, бар вазни фаилотун мафойлун 
фаилотун мешавад, ки бахри хафи- 
фн махбун аст ва агар аз лот ороз 
нумой ва бигӯй: лоту муфъилун, 
муфтаилун фоъ, бар вазни фоилоту 
мафойлу мафойлу мешавад, ки бах
ри мушокили макфуф аст. Аммо му- 
такориб танхо як дойра дошт ва 
онро мунфарида мегуфтанд. Абул- 
хасани Ахфаш аз он бахри мутадо- 
рик истихроҷ нумуда, муттафика 
ном нихода, ба ин тарик, ки чун 
хашт фаулунро масалан бар хати 
дойра нависй ва аз фау оғоз кунй 
бахри мутақориб аст ва агар аз 
лун оғоз нумой ва бигуй: лунфау, 
бар вазни фоилун мешавад ва он 
бахри мутадорик аст. Ин аст тамо- 
ми баён дар хакикдти давоири бу- 
хур:

ФАСЛ: чун ин хама маълум 
шуд, аввало ва ансаб он аст, ки 
абёте чанд дар назири авзони мус- 
таъмали касирулвукуъи хар бахр 
маъа авзон ва афоъили хар яке на- 
вишта шавад, то тамизи каммийят 
ва кайфийяти хар бахр хосил ояд.

БАҲРИ ТАВИЛ Ji> jx. ин бахр ба 

ашъори араб тааллук дорад ва 
шеъри форсй дар ин бахр камёб, 
чаро ки назди форсиён матбуъ нест. 
Ва тавил аз ин чихат ном бошад, 
ки возеъи илми аруз сивои ин бахр 
баъзе бухурро мусаддас вазъ карда 
буд ва баъзе дигареро, ки мусам- 
ман вазъ карда, мачзу хам меоянд, 
яъне як рукн аз хар мисраъ меан- 
дозанд, ба хилофи ин бахр, ки му- 
самман вазъ карда ва мачзу хам 
намеояд.

БАХРИ ТАВИЛ И СОЛИМ
fJL- аз Салмони Соваҷй, байт:

Ба эҳсон туй Хотам, ба рифъат туй
Касро,

Ба фармон туй Осаф, ба бурҳой туй Исо.

мисоли дигар, байт:
Чй гуям нигоркно, ки бо ман чихо кардй, 
Қарорам зи дил бурдй, зи сабрам чудо 

кардй.
Фаӯлун, мафойлун чахор бор ва го
хе баъзе аркон мақбузи махзуфи 
мусаббаг низ меояд.

БАХРИ ТАВИЛ И АРУЗ ВА ЗАРБ 
МАҚБУЗ Vj J4j* (ф..А
аз Саъдй, байт:

Capo тайфу ман ячлу биталъатихиддучо, 
Шигифт омад аз бахтам, ки ин давлат 

аз кучо...
бар вазни фаулун мафойлун, фау- 
лун мафойлун, фаулун мафойлун, 
фаулун мафойлун.

БАХРИ МАДИДИ СОЛИМгЛ~^ у* 
ин бахрро аз он чихат мадид гу- 
янд, ки мадид дар лугат ба маъ- 
нии кашида аст. Ин бахрро низ аз 
бахри тавил кашидаанд. Ва баъзе 
гуянд, ки ду сабаб дар ду тарафи
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Эй бо висолат дилам шодон зи даври 
фалак,

Хачри ту бар хотирам чун бар чарохат 
намак.

аркони субоъии у кашида шудааст; 
аз Ҷомй, байт:

Аил зи хичрат, эй санам, хуни худро 
мехурац,

Чон ба дастат, эй писар, чомаи тан 
медарад.

фоилотун фоилун, чахор бор.
БАХРИ БАСИТИ СОЛИМг-Я-

басит дар лугат густаронида аст; 
дар ибтидои рукни субоъй аз ду 
сабаб густаронида шуда, ё он ки 
дар ибтидои аркони у асбоб густа- 
ронида шуда; субоъиро ду сабаб 
ва хумосиро як сабаб; аз Ҷомӣ, 
байт:

Чун хору хас рузу шаб уфтодаам
дар рахат, 

Бошад ки бар холи ман уфтад назар 
ногахат.

Мустафъилун фоилун, чахор бор. 
Мисоли дигар дар хамин бахр, аз 
Сайфй, байт:

БАХРИ БАСИТ садру ибти-
до—солим ва хашву арузу зарб 87— 
махбун; аз «Гулистонх-и Саъдй, 
байт:

Аонй, ки чй гуфт маро он булбули 
сахарй..

Ту худ чй одамий, к-аз ишқ бе.хабарй??

• * 1
Уштур ба шеъри араб дар холат асту 

тараб,
Гар зави, нест туро кажтабъ чонвари.

Мустафъилун фаилуи, чахор бор.
БАХРИ ВОФИР jilj вефир аз он

гуянд, ки дар ин бахр харакоти 
бисьёр бошад, чунончи дар хар 
рукн панч мутахаррика аст, ё он ки 
дар ин бахр ашъори араб бисьёр 
аст.
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БАХРИ ВОФИРИ МУСАММАНИ
СОЛ ИМ Л- У^. аз Сайфй,
байт:

Чй шуд санамо, ки суи касе ба чашми 
вафо наменшгарй?

Зи расми ҷафо намегузарй, тарики 
вафо намесипарй?

Мафоилатун, хашт бор.

БАХРИ ВОФИРИ МУРАББАЪ у»
аз Насиру/длини Туей, байт:

Бадй чй кунй ба чои касе, 
Қи у накунад ба чои ту бад.

БАХРИ ҚОМИЛ И МУСАММАНИ
СОЛ ИМ |-И- ^-1» уҷаз Ҷамолуд-
дини Хусайн, байт:

Ба санавбари кади дилкаше агар, 
эй сабо, гузаре кунй,

Ба хавои чони хазини ман дили 
хастаро хабаре кунй.

Мутафоилун, хашт бор. Бахри ко- 
мил-ро аз он комил номанд, ки 
хамчунон ки дар дойра вазъ карда- 

анд, хамчунон тамом мустаъмал 
аст.

БАХРИ ҚОМИЛ И МУСАММАНИ 
МУЗМАР байт:

Санамо, хаёлатро чй шуд, ки ба мо 
надорад улфатй,

Хачилам зи догат, к-аз вафо ба cape 
гузорад миннате.

БАХРИ ҚОМИЛ аз Саъдй:
Балағалъуло бикамолкхй, 

кашафаддучо бичамолиҳй,
Хасунат чамеъу хисолихи, саллу 

алайхи ва олшҳй.

Рукни саллу ало бар вазни муста- 
фъилун ва боки хама мутафоилун. 
Дар бахри комил агар солим муко- 
били музмар ё билъакс ояд, чои* 
аст дар як байт.

БАҲРИ ХАЗАҶ £> ин бахрро ха- 
зац аз он гуянд, ки хазач дар лу- 
гат овоз ё тараннуми хушояндэ 
аст. Ва араб бештар ашъоре, ки ба 
овози хуш дар сурудхо мехонанд» 
дар ин бахр аст. Ва ин бахр бар 
сиючахор вазн омадааст.
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ХАЗА^И СОЛИМ9 ju оазҲофиз, 
байт:

Ало, ё айюҳассоқй, адир каъсан
ва новилхо, 

Ки ишк осой намуд аввал, вале 
уфтод мушкилхо,

Мафойлун, хашт бор. Дар ин вазн 
агар баъзе солим ва баъзе мусаб- 
бағ оранд, чоиз аст.

ҲАЗАҶИ МУСАММАНИ АХРАБИ 
МАКФУФИ МАКСУР v>l с,-- £> 
yoS cyS аз имом Мухаммади Разо- 

лй рахматуллохи алайҳи, байт:
Шуре шуда аз хоби адам дида кушудем, 
Дидем, ки бокист шаби фитна ғунудем.

Мафъулу мафойлу мафойлу мафо- 
йл, ду бор. Дар ин бахр агар охи- 
ри яке мафойл ва охири дигар фа- 
улун бошад, чоиз, чунонки Саъдй 
гуяд:

Эй мурри сахар, ишк зи парвона биёмуз, 
К-он сухтаро чои шуду овоз иаёмад. 

Мисраъи аввал мафъулу мафойлу 
мафойлу мафойл ва рукни охири 
мисраъи дуввум фаулун. Ва агар 
дар хашв солим ва ахраб ояд, чо
из бошад, чунонки Урфй гуяд:

Ҷам мартабаи хони ханон, к-аз асари 
нутк

Чун гул ҳамагй гуш кунад чазри асамро.

Бар вазни мафъулу мафойлу мафо
йлу мафойл.

ҲАЗАҶИ МУСАММАНИ АХРАБ
О яъне садр ва ибтидо ва 

хашв, баъзе ахраб ва боқй солим; 
аз Хофиз:

Эй бодшахи хубон, дод аз гами танҳоӣ, 
Дил бе ту ба чон омад, вацтаст,

ки боз ой!

Мафъулу мафойлун мафъулу мафо
йлун; ду бор.

ҲАЗАҶИ МУСАММАНИ МАКБУЗ
J’j-b сГ"- £> аз Сайфй:
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Дилам бурун шуд аз ғамат, рамат 
зи дил бурун нашуд,

Забун шудам, ки буд к-у зи дасти 
гам забун нашуд.

ХАЗАЧИ МУСАММАНИ МАҚФУФ
ijjiSL. £> аз Ҷомй:
Туро лаъли шакаррезу маро чашми , 

гухарбор,
Туро ханда бувад хую маро гирья 

бувад кор.

Бар вазни мафойлу; хашт бор.
ХАЗАЧИ МУСАММАНИ АШТАР

gj* Носирали:

Дндану зи худ рафтан тарзи ошноицо, 
Пеши он санам будан олами чудоихо.

Бар вазни фоилун мафойлун, чахор 
бор.

ХАЗАЧИ МУҶАРРАД, яъне МУСАД- 
ДАСИ СОЛИМ <у-“. Ъ?*

г11- аз Салмон:
Чу дпд он луълуъи лаъли ту ло бар ло, 
Ба лолой даромад луълуви лоло.

Бар вазни мафойлун, шаш бор.
ХАЗАҶИ МУСАДДАСИ МАҚСУР

£> аз Ҷомй:
Илоҳй иунчаи уммед бикшой, 
Гуле аз равзаи човид бинмой.

Бар вазни мафойлун, мафойлун, ма- 
фойл. Нусхаи «Юсуф ва Зулайхо» 
ва «Ширин ва Хусрав»-и Низомй 
ва «Маснайй»-и Носирллй ва «Мас- 
навй»-и Ранимат ва «Маснавй»-и 
Зулолй дар ин вазн аст.

ХАЗАҶИ МУСАДДАСИ АХРАБИ 
МАҚБУЗИ МАҚФУФ £>

.jjiC. >_,-Ь аз Салмон:
Вард аст ба дасти дустат хор, 
Нур аст ба чашми душмана-г нор.

Бар вазни мафъулу мафойлун ма- 
фойлу; ва ба чои мафойл фаулун 
овардан хам дуруст аст. Ва бидон 
ки голе дар ин вазн ҳарфи сокин 
дар мукобалаи ҳарфи мутаҳаррик 
вокеъ шавад, чоиз бошад, чунонки 
дар ин мисраъ, мисраъ:
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Ҷун рухсатҳои Буханифо... 

то-и рухсат, ки сокин аст, дар му- 
адбалаи .мутадаррик вокеъ гашт; ва 
.дар ин байти Файзй, байт:

Накши хама дид дар 
Искандар з-оина, вай аз дил.

Ро-и Кскандар, ки сокин аст, дар 
.эдукобалаи мутахаррик уфтод. Ва 
маснавии «Налдаман» ва «Тухфат- 
ул-Ироқайн» ва «Лаилй ва Мач- 
иун^-и НизомИ бар хамин вазн аст.

Бидон ки фусахоп Ачам авзони 
рубоъй, ки онро дубайтй ва тарона 
низ гуянд, аз хамин бахри хазач 
ихтироъ кардаанд ва он ба хамин 
бахр ихтисос дорад ва бисту чахор 
вазн барои он дар ду шачара му- 
iKappap кардаанд. Яке шачараи ах- 
раб, ки рукни аввали он мафъулу 
бошад ва дигар шачараи ахрам, ки 
рукни аввали он мафъулун бошад. 
Ва хар яке аз он хар ду шачара 
.дувоздах вазн дорад. Ва мачмуги 
■ин авзон аз ичтимоъи мафойлуни 
•солим ва нух кием зихофоти дигар 
зохир мегардад. Ва он зихофот ин 
аст: харм ва харб ва цабз ва каф 
:ва хатм ва чаб ва татар ва батр 
ва зрлрл. Чун рукни мафойлунро 
ахрам нумоянд, маф^^уи шавад, 
■чун ахраб нумой мрфъулу (ба зам- 
ми лом) шавад ва чун макбуз ну
мой мафоилун гардад, чун макфуф 
срй мрФоИлу (ба замми лом) ша- 
вад ва чун мачбуб созӣ фаал (ба 
сукуни лом) гардад ва чун ахтам 
нумоӣ фаул шавад (ба вакфи лом). 
Ва чун чаб-ро ба ахрам чамъ кунй, 
фаъ монад ва онро батр гуянд; ва 
чун хатм-ро ба ахрам чамъ кунй, 
фоъ шавад, онро зрлрл хонанд ва 
счн аштар нумой, фоилун шавад. 
Хрмчунон ки дар зихофот муфас- 
сал зикр шуд, авзони шачараи ах- 
раб ин аст: аввал мрфъулу мафо- 
ялун уафoйлун фоъ; дуввум ма- 

•фъӯлу мафойлу мрфоИлун фоъ; сев- 
вум мафъTлт мрфоилун, мафойлу 
фаал; чахорум уpфъуат уафoИлун 
мрфъулун фоъ; панчум мафъулу 
мрфоилун мафс^йлун фаъ; шршум 
мрфъулу мафойлу мафойлун фаъ; 
хафтум мафъулу мафойлун мафъу- 
лу фаул; хаштум мафъулу мафо- 
Ил'ун мафъӯлун фаъ; нухум мафъу- 
лу уpфoйлун мафъӯлу фаал; дахум 
мрфъулу мафойлу ма^тлу фаул; 
ёздахум мафъулу мрфоилун мафо

йлу фаул; дтвоздpхту уафъулт ма- 
фойлу мафойлу фаал. Авзони ша- 
чараи ахрам ва он ин аст: аввал 
мафъулти мафъулун мрфъулу фр- 
ул; дуввум мрфъулун мафъулу ма
фойлу фаулун "; севвум мафъTлтн 
мафътлтн, уафъTлт фаал; чахорум 
уафътлун фоилун, мафойлу фаул; 
панчум мрфъулун, мафътлун, мр
фъулун фоъ; шашум мpфъулти ма- 
фъулу уpфoйлтн фоъ; хафтум ма- 
фъулун мафъулу мафойлу фаал; 
хаштум мафъулун фоилун, мафо
йлун фаъ; нухум уpфъулун мафъу
лун, уpфъултн фаъ; дахум мафъу- 
лун мафъулу мафойлун фаъ; ёзда- 
хум уафътлт,н фоилун, мафойлу 
фаал; дтвоздpҳуу маф^лун фо- 
илун, мафойлу фаъ. Ва ичтимови 
хар чахор вазн рз ин авзони бисту 
чахори мазкура дар як рубоъй чо- 
из аст.

Ҳрфтум БАҲРИ РАҶАЗ >-> у»- ва ин- 
ро аз он рачаз номанд, ки рачаз 
(ба фатхатайн) дар лугат изтироб 
вр суриат аст. Вр арабро аксар 
ашъоре, ки дар маъракрхо ба ма
тами муфохара™ худ срроянд, дар 
ин бахр ва дар чунин авкот овоз 
музтариб вр харакот срреъ мебо- 
шад, аз ин чихат бад-ин исм му- 
оамуо гардид. Вр баъзе гуянд, ки 
рачз (билфатх) шутуреро гуянд, ки 
чун харакат кунрд, боз сокин ша
вад. Вр дар ин бахр дар аввали 
аркон ду сабаби хафиф аст вр баъд 
харакате сукун, аз ин чихат рачаз 
номиданд.

РАҶАЗИ МУСАММАНИ СОЛИМ 
(JU y»jaз Хусрав:

Эи чехраи зебои ту рашки бутони озари, 
Харчанд васфат мекуирм дар хусн з-он 

зеботарй.

Вазнаш мтотафъилуи, хашт бор. Ва 
баъзе уотогон рачази солим 100-рэ 
бар сию ду рукн овардаанд; рз Аб- 
дулвосеъи Ҷабалй:

Ё ооҳибтшшaӣъyлҳaзpр, 
З-он оpрвк,pддн симбрр. 
К-аз ишки у гаштам самрр, 

с Бо коми хушку чашми тар, 
Тршналабу хастачигар. 
Баркрндачон рфгандрсар. 
Карда зи ғам зеру забрр 
Дуньёву дину чону тан. 
Ояд ба чршмрм дар нафас, 
Олам зи ишкаш чун кафас, 
Бе у мрро фарьёдррс 
Шабхо хрёли уст бас.



То чанд бошам чун чарас. 
Бе у хурушон аз ханас, 
Харгиз мабод аҳволп кас 
Дар ишқ чун ахволи ман.

РАҶАЗИ МУСАММАНИ МАТВЙ
байт:

Мешугуфад rvJJ ба чаманхо зи насими 
саҳарй,

Вах чй шавад гар нафзсе пахлуи мо 
бода харй.

Вазнаш мусфтаилун, хашт бор.
РАҶАЗИ МУСАММАНИ МАТВИИ

МАХБУН ОлА С A er1- А-> аз
Саъдй:

Он ки наботи оразаш обп мехурад.
Дао шакараш нигаҳ кунад, ҳар ки набот 

мехурад.

Вазнаш муфтаилун мафййлун, ча- 
хор бор.

РАҶАЗИ МУСАММАНИ МАХБУНИ
МАТВЙ y=-jаз Ҷомӣ:

Фнгонкунон хар сахаре ба кӯи 
ту мегузарам,

Чу нест раҳ сӯи туам ба бсму 
дар менигар^^.

Бар вазни мафййлун муфтаилун, 
чахор бор.. Дар ин бахр агар муф- 
таилун ба чои мафойлун ояд, му- 
зояка надорад.

РАҶАЗИ МУСАММАНИ МАТВИИ
МАХБУНИ МАҚТУЪ о'А A
£jli. (Дд-А аз Ҷомй:

Сарв нахонам^т, ки у нест бад-ин раъной, 
Мох н^гуям^т^, ки мах нест бад-ин зебой.

Бар вазни муфтаилун мафойлун, 
муфтаилун мафъулун.

РАҶАЗИ МУСАДДАСИ СОЛИМ
(-Jl— и-*-" байт:
Соқй ба ишрат куш дар даврони гул, 
Магзор аз каф чом то поёни гул.

Мустафъилун, шаш бор.
РАЧАЗИ МУСАДДАСИ МАХБУН 

‘ j^j аз 'Довлй:
Кунун ки гардад аз баҳор хуш хаво, 
Фузун шавад ба хар дил андараш хаво.

Бар вазни мафойлун 101, шаш бор.
РАҶАЗИ МУСАДДАСИ МАТВЙ

Су- j— байт:
Нест маро чуз ту нигоре дигаре, 
Менакунй хеч ба корам назаре.
Вазнаш муфтаилун, шаш бор.

БАХРИ РАМАЛ Дм уҷ инро рамал 
аз он гуянд, ки рамал дар лугат 
хасир бофтан аст. Ҷун аркони ин 
бахрро ватаде миёни ду сабаб аст 
ва ду сабаб дар миени ватад, гуё 
ки автоди уро ба асбоб бофтаанд.. 
чунонки хасирро ба ресмон :чебо- 
фанд. В он ки рамал навъе аз су- 
руд аст ва ин бар ин вазн бошад, 
ё он ки аз рамалон маъхуз карда- 
анд, ки навъе аз давидани шутур. 
аст ба шитоб. Ҷун ин бахр аз кас- 
рати хафиф ба суръат в-
шитоб хонда мешавад, лихозо ра
мал номиданд.

РАМАЛ И МУСАММАНИ СОЛ ИМ 
JL- J-j байт:

Шакли дил бурдан. ки ту дойй. набошад 
дилбарерс, . 

чаш мат к^м бу вад
ҷодугареро.. 

Вазнаш фоилотун, хашт бор).
РАМАЛ И МУСАММАНИ САДР вс 

ИБТИДО СОЛИМ ва ХАШВ МАХ- 
НУН ва АРУЗва ЗАРБ МАХБУНИ 
МАКСУР j Н1- 1^4’ -

jj-ai* С) J lAJj* J О J?**

аз Салмон:
Ҷапюи давлат зи саводи каламат гашт 

мунир. 
Боги дониш зи сахоби карамат хает 

назир.
Бар вазни фоилотун, фаилотун, фа- 
илотун, фаилон.

РАМАЛ И МУСАММАНИ САДР ва 
ИБТИДО СОЛИМ ва ҲАШВ МАХ- 
БУН ва АРУЗ ва ЗАРБ МАҶХУФ 

J J • J~* J J-0

аз Салмон: ) j*,*
Он кунад кахри ту бо зулм, 

ки бо гул дай, 
Он кунад лутфи ту бо адл, 

ки бо тан май.

Бар вазни фоилотун, фаилотун, фа
илотун 102, фаъ.

РАМАЛ И МУСАММАНИ МУСАБ- 
БАҒёг- cr~* ib аз Салмон:

То ба кай гирьям ба зори хамчу абри 
навбаҳорон.

Аз сари андуху хасрат дар фироки 
гулъизорои.

Фоилотун фоилотун, фоилотун фо- 
илийён ш.
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РАМАЛ И МУСАММАНИ ЯК РУҚН 
МАШҚУЛ ва ЯК СОЛИМ АЛАТ- 
ТАРТИБ

«-<-» i'**' J*j
аз Ҳофиз:

Ба мулозимони султон кй расонад
ин дуоро,

/Қи ба шукри подшовд зи назар
марон гадоро.

Фаилоту фоилотун, фаилоту фоило- 
тун.

РАМАЛ И 10 МАХБУНИ МУШАЪАС 
аз Насируддини Туей:

Чй кунам? Хар чи кунам бо ту намедорад 
судам,

Б а чуз он хила 1:адонам, ки аз ишкат 
бигрезам.

фаилотун, фаилотун, фаилотун, ма- 
фъулун.

РАМАЛИ МУСАММАНИ САДР ва
ИБТИДОва ХАШВХ.О СОЛИМ ва

АРУЗ ва ЗАРБ МАХ-ЗУ-М’-» &■>
t—-у» J Jj* J |JL- J Ubl J

байт:
Хар киро бинам сухаи бо у зи х,ар

чо мекунам,
То кунад зикри ту сад такриб

пайдо мекунам.

Вазнаш фоилотун, фоилотун, фои- 
лотун, фоилун.

РАМАЛ И МУСАММАНИ МАШКУЛ
байт:

Қадаре биханду аз рух камаре нумой 
моро,

Сухане бигую аз лаб шакаре нумой 
моро.

фаилоту фоилотун, фаилоту фоило- 
тун.

РАМАЛ И МУСАММАНИ САДР ва 
ИБТИДО МАХБУН ва ҲАШВ 
БАЪЗЕ СОЛИМ ва БАЪЗЕ МАХ- 
БУН ва АРУЗ ва ЗАРБ СОЛИМ 

■Г'” - I j J>j
.JU 

аз Саъдй:
На бар уштуре суворам, на чу уштур 

зери борам.
На худованди раийят, на гуломи 

шахриёрам.
Рами м-ачуду парешонии маъдум 

надорам.
Нафасе метанам осудаву умре мегузорам. 

Бар вазни фаилотун фоилотун, фа- 
илотун фоилотун; фаилотун фаило- 
тун, фаилотун фоилотун.

РАМАЛ И МУСАММАНИ САДР ва 
ИБТИДО СОЛИМ ва ХАШВХО 
МАХБУН ва АРУЗ ва ЗАРБ МАХ
БУНИ МАХЗУФ 1l j J—j
ОJ &U Э j .JI—

Ujux.. аз Мир Начот:
Боз дил бурд зи ман пурфане ботадбире, 
Шерандом буте, навчаи куштнгире.

Фоилотун, фаилотун, фаилотун фаъ- 
лун 105 Маснавии «Гулжуштйх-и 
Мир Начот дар ин бахр аст ва 
шеъри мазкур хам аз он аст.

РАМАЛИ МУСАММАНИ МАХБУН
(AW** сг*1- J‘j байт:

Шакаратро шуда гарчи сипаҳи мур 
мураттаб,

Магасе низ нахоҳам, ки кунад соя.
бар онхлаб.

Фаилотун, фаилотун, фаилотун, фа- 
илотун. Баъзе рамали махбун-ро 
бар шонздах рукн бино кардаанд. 
Ва дар урф нoқоқифои аз галатй 
бахри тавил гумон баранд, мисол- 
ащ аз Исматуллохи Бухорй:

Ранги рухсору дури гушу хату
хадду каду оразу холи лабат, 

эй сарви парируи саманбар, 
Шафаку кавкабу шому сахару

тубию гулзори биҳишт асту 
хилолу тарафи чашмаи Қавсар.

Фаилотун, шонздаҳ бор.

РАМАЛИ МУСАДДАСИ СОЛИМ 
аз Сайфй:

Эй нигоринруй дилбар з-они мой,
Рух макун пин^он, чу андар чони мой.

Фоилотун, фоилотун, фоилотун.
РАМАЛИ МУСАДДАСИ МАХЗУФ 

Jaj байт:

Гуфт: зоҳид вз бихиштам деҳ хабар, 
Гуфтамаш зинҳор номи дех мабар!

Фоилотун, фоилотун, фоилун. Мас
навии хазрати Мавлоно Ҷалолудди- 
ни Румй ва «Мантш--ут-тайр»-и 
Шайх Фаридуддини Аттор ва «Но
ну Ҳалво»-и Бахоуддини Омулй. 
дар хамин бахр аст.
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РАМАЛ И МУСАДДАСИ МАХБУНИ 
МАҚСУР сд.тг*' ■х-* J*-/ аз
СайфИ:
Шаккарии лръли ту кони намак рсг, 
Гарчи шаккар на макоии нрмрк рсг.

Фоилотун, фрилотун, фаилот.
РАМАЛ И МУСАДДАСИ МАХБУНИ 

МАҲЗУФ ҳ>'** ojM j.J.-, байт:
Мтҳтpшpузодp зи бас нрхвргу чох; 
Мехиромид зарифона ба рох.

Фоилотун, фаилотун, фаилун. Вр 
бар ин вазн маснавихо кам вокеъ 
шудранд.

БАХРИ САРЕЪ ео- уҷ чун дар ин 
бахр асбоб бештаранд аз автод 
зудтар гуфта мешавад, лихозо са- 
реъ ном карданд. Вр ин бахрро дар 
фюрсИ хама аркони матвй оранд вр 
солим наёмада, магар ба тркаллуф.

1.АҲРИ САРЕЪ И МАТВИИ МАВ-
ҚУФ аз Саъдй:

Вакти зарурат чу намокад гурез, 
Даст бигирад сари шамшери тез.

Муфтрилун, муфтрилун, фоилон. 
Дар ин вазн агар мактуъ мукобили 
мртвй оранд, чоиз аст, такдим вр 
таъхир шарт нест, чунончи Низомй 
фармуда, байт:

Хает калиди дари ганчи хаким, 
Бисуиааоҳ-иp-ppҳмoн-иp-paҳну.

Бар вазни муфтрилун, муфтаилун, 
фоилон; уpфътлти, мрфъулун, фо
илон. Дар ин вазн агар аруз вр 
зарб мухталиф бошад, чоиз аст, чу- 
нонки дар охири як мисраъ фо- 
илун — матвии максуф вр дар охи- 
ри мисраъи дигар фоилот — матвии 
мавкуф. Дар ин бахр гохе харфи 
мавкуф дар мукобалаи харфи му- 
тахаррик вокеъ шавад, чоиз бошад, 
чунонки Хоқонй фармояд, байт:

Хрлкае ар кам шавад аз зулфи ту. 
Хотами Нам ходи товони он.

Е-и хохй мавкуф аст, ки ба чои 
харфи мутахаррик уфтода, ми^^аъи 
аввал бар вазни утфтpнатн, муфта- 
илун, фоилун вр сонй бар вазни 
муфтаилун, уафътлуи. фоилот. В р 
дар ин бахр аст «Хирон-ус-сръ- 
дайн» ва «Мpҳзaн-та--cpop» вр 
«МаглPъ-та-aнвop». Вр дар ин вазн 

агар садру ибтидо солим ояд ва 
хашв матвй ва арузу зарб мавкуф' 
чоиз аст, Салмон:

Сурати икболи туро брр чабин
Инко фатахно лака фатхан мубин.

Муфтаилун, муфтаилти, фоилон;. 
мустафи-лун, муфтрилун, фоилон.

САРЕЪ И МАТВИИ МАҚСУФ И МАН-
ЗУЪ tAr1” f-.r' аз Ҷомӣ,.
байт:

Эй гули руят стибтахез, 
Зулфи сиёдат оташбез.

Муфтаилун, уpфъУлтн, фоъ. Дар
ин вазн ичтимоъи тай ва касф дар 
хашв чоиз аст.

БАХРИ МУНСАРЕХ О-. Л мунср- 
рех дар лугат ба маънии осон. Чуи 
дар ин бахр сабабхо мтқаддауанд 
бар автод осонтар гуфта мешавад 
ва солим наёмада.

МУНСАРЕҲИ МУСАММАНИ МАТ
ВИИ МАВҚУФ-^.А’..- Cj-X..
СаӣфИ:

Он ки дилам сайди уст миршикори
ман рсг,. 

Даст ба хунам нигор карда ниг^ри
ман аст.

Муфтаилун фоилон, чахор бор; ва 
муфтрилун фоилот вр муфтам^ 
фоилун низ дуруст аст ва фоилун, 
муфтрилун, фоилун агар ба он чамт- 
шавад низ чоиз, чунонки Саъдӣ 
фармояд, баӣт:

Пушти дутой фалак рост шуд аз хуррамй,. 
То чу ту фарзанд зод модари айёмро.

МУНСАРЕХИ МУСАММАНИ МАТ
ВЙ ва АРУЗ ва ЗАРБ МАНХУР108 

jj=;" ‘т’Д’ J Lfh? J <5 A* Гл-"
Саъдӣ фармояд дар «Гулистон», 
байт:

Дидаи ахли трмръ 6р иеъуpтн дуньё 
Пур машрврд хрмчунон ки чох бр 

шрбнам.

Муфтаилун фоилоту муфтаилун фаъ.
МУНСАРЕХИ МУСАММАНИ АХ»

РАБ 107 Ср^-"Сайфӣ, байт:
Сайфӣ гадо аз он шуд дар шахри он 

пррирӯ,,
То руахои даврон ояд ба чониби у.

Мафъулу фоилотун, ду бор.



МУНСАРЕХИ МУСАДДАСИ МАТВЙ 
w>-*—■ С.;-!-' байт:

Шохи чахон бод, то замона бувад. 
К-аз камараш халк, шодиёна бувад.

Муфтаилун, фоилоту муфтаилун.
МУНСАРЕҲИ МУСАДДАСИ АХРА-

БИ МАКФУФ103 Vj-1 С--!'
а\дС байт:

Эй нозанин, ки мохи манй_ имшаб, 
Рахме бикун чу шохи манй имшаб.

Мафъулу фоилоту мафойлун, ду 
бор.

БАҲРИ ХАФИФ jxj сабуктарин
бухур аст. Дар арабй мусаддас 
ояд, форсиён ба нудрат оусаооан 
хам овардаанд.

БАХРИ ХАФИФИ МУСАДДАСИ 
САДР ва ИБТИДО СОЛИМ ва 
БОК.Й МАХБУН >** jxj

Оя** сР1-'. J Г1- •*41 J аз Номй, байт:
Сабзахо навдамида ёр наёмад, 
Тоза шуд боғу он нигор наёмад.

Фоилотун, мафоилун, фаилотун.
БАХРИ ХАФИФИ САДР ва ИБТИ

ДО СОЛИМ ва ХАШВ МАХБУН 
ва БОК.Й МАКДУЪ j .М-» <-'*;*» уч 

ц3Ц J С)Г* ,Z~3 J «-Д— Id

ва агар аруз фаилун ояд ва зарб 
фаилот ё фаилон ё билъакс ояд, 
чоиз аст, Саъдй:

Кас набинад ки ташнагони Хиҷоз 
Ба лаби оби шур гирд оянд..

Ва нусхаи «Номи хак,» ва «Мо му- 
кимон» ва «Хафт пайкар»-и Низо- 
мй ва «Ҳашт бихишт»-и Амир Хус- 
рав ва «Хадиқа»-и Хаким Саной 
дар хамин бахр аст.

БАХРИ ХАФИФИ АРУЗ ва ЗАРБ 
МУШАЪАС A-»**
аз Чомй:

Вакти .гул шуд, хавои гулшан дорам, 
Завки чоми мудоми рушан дорам.

Фоилотун, мафойлун, оафъулун.
БАХРИ МУЗОРЕЪ уҷчун музо-

реъат ба маънии мушобахат аст, 
ин бахрро музоре-ь аз он гуянд, ки 
бо баҳри мунсареҳ мушобахат до

рад дар ин ки чузви дуввуми ин 
ду бахр ватади мафрук, дорад аз 
ду чузви дуввуми музореъ, фоило
тун аст, муштамил бар фоъ ва чуз
ви дузвум мунсарех, мафъулоту, 
муштамил бар лот (ва ба замми 
то). Ва Халил гуфта, ки мушобех 
аст ба бахри хазач дар ин ки дар 
аркони ин хар ду бахр автод му- 
қаддаманд бар асбоб.

МУЗОРЕЪИ МУСАММАНИ МАК- 
ФУФИ М АК,С УР
аз Ҷоми:

Хуш он маасими бахор, ки бар тарфи 
лолазор

Нихад ёри гулъизор ба каф чоми 
хушгувор.

Мафойлу фоилоту мафойлу фоилот, 
ду бор.

МУЗОРЕЪИ МУСАММАНИ АХРАБ 
АРУЗ ва ЗАРБ СОЛИМ

fJL, аз Хусрав, байт:
Хоҳам, ки сер бинам руи чу ёсаминаш,
Лек офат аст чашмаш, метарсам

аз каминаш.

Мафъулу фоилотун, мафъулу фо
илотун, ду бор.

МУЗОРЕЪИ МУСАММАНИ АХРА- 
БИ МУСАББАР ё— t
аз Ҷомй:

Эй лаъли нушхандат коми шакардахонон, 
Сирри дахон-т берун аз фахми 

нуктадонон.

Мафъулу фоилотун, мафъулу фо
илотун io ду бор.

МУЗОРЕЪИ МУСАММАНИ АХРАБИ 
МАХЗУФ ‘jjiSM v^-l аз
«Гулистон»^ Саъдй, байт:

Дидор менамоию пархез мекунй, 
Возопи хешу оташи мо тез мекунй.

Мафъӯлу фоилотун, мафъулу фо- 
илун.

МУЗОРЕЪИ МУСАММАНИ АХРАБИ
МАКФУФ “о >->>1
аз Урфй:

Эй юуртафеъ зи ниобатн зоти ту шони 
или,

Килки гухарфишони ту ратбӯллнсони илм.

Мафъулу фоилоту, мафойлу фон* 
лот, ду бор.
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МУЗОРЕЪИ МУСАДДАСИ МАҚ-
ФУФ АРУЗ ва ЗАРБ МАХЗУФ
О j ijOiS £jUo.o

аз Ҷомй:
Хушо чилвви чамоли ту дидвн, 
Хушо мевв и висоли ту чидвн.

Мафойлу фоилоту фаулун, ду бор.

БАХРИ МУҚТАЗАБ v""** •*- икдизоб 
буридаи аст. Ин бахрро аз бахри 
мунсарех буридаанд, чвро ки арко
ни ин хар ду бвхр як аст ва ихти- 
лофии хамин дар тартиб аст.

МУҚТАЗАБИ МУСАММАНИ МАТВЙ 
jjK. ^-.^хЬаз Сайфй:

I3o лвбвт чй металвбам, бода нвзди
чон чй бувад?

I»о рухат чй менигарам, банда пеши 
хон чй бувад?

Фоилоту муфтаилун, фоилоту муф- 
твилун, ду бор.

МУҚТАЗАБ И МАТВИИ МАҚТУЪ 
<jjk* аз Сайфй:

Нактро рвнимвт дон, он квдвр
ки битвонй, 

,\осил аз хвёт, эй чон, як дам аст,
то донн.

Фоилоту мафъулун, чахор бор. Ва 
гохе дар ин вазн дар ввсати мис
раъ як харф аз тактеъ зоид уфтад 
ва инро мазхуфи мураввач гуянд, 
чунонки дар ин байт:

Мв^^^^^^^^стиэчодвм, нвшъви взвл дорвм, 
Хвмчу донаи внгур шиша двр багал 

дорам.

ро-и ангур зоид аст.
БАХРИ МУҶТАС(С) Уч ичтисос 

вз бех баркандан аст. Мусаддаси ин 
бахрро вз хвфиф бврқандаанд, ча- 
ро ки алфози ин хар ду якест. Ин 
чо муствфъилун мукаддам бар хар 
ду фоилотун ва дар хвфиф дар ми- 
ён.

МУЧТАССИ МУСАММАНИ МАХ
БУН е»-!- -А-?’ аз Сайфй:

Зи дур нест муяссвр нвзвр бв руи
ту моро,

Чй дввлвт вст, тволалла* вз кади
ту каборо.

Мвфойлун фаилотун, мафойлун фа- 
илотун, ду бор.

БАХРИ МУЧТАССИ МУСАММАНИ 
МАХБУНИ МАҚСУР У".

j-a- вз Сайфй:

Зи баски дврди ту бар чони нотввони
мвн аст, 

Ҳал^ки мвк твлабвд, хар кй мехрубони
мвн вст.

Мафойлун фаилотун, мафойлун фа- 
илот, ду бор. Ва гохе рукни охири 
фаилотун вв гохе фвилун ва гохе 
фаилон; аз Ҳофиз:

Руломи нвргиси масти ту точдоронанд, 
Хароби бодай лвъли ту хушёронанд.

БАХРИ МУТАҚОРИБ зеро
ки ввтод бо асбоби у ба хам наз- 
диканд.

БАХРИ МУТАҚОРИБИ МУСАММА
НИ СОЛИМ—L- у*-; байт:

Зи шарми рухат лоларо дот бар дил, 
Зи рашки кадат сврвро пой дар гил.

Фаулун, хвшт бор.
МУТАҚОРИБИ МУСАММАНИ МАҚ- 

СУР Е МАХЗУФ vjU:..
Cj Ь аз Салмон:

На чун иури роят бувад офтоб, 
Қи ин аз хато ояд, он аз сввоб.

Фаулун, фаулун, фаулун, фаул. 
«Юсуф ва Зул1айхо»-и Фирдавсй вв 
«Бустон» ва «Сиқaндaриома» вв 
«Шохномв» бар хамин вазн аст.

МУТАҚОРИБИ МУСАММАНИ АС
ЛАМ ,<И| аз Хофиз:

Мвн риндошик в-он гоҳи тавбв, 
Астагфируллох, встарфируллох.

Фаълун, фаулун, фаълун, фаулун, 
ду бор.

МУТАҚОРИБИ МУСАММАНИ МАҚ-
БУЗИ АСЛ AM f»N ҳ^-
аз Ҳофиз:

Гарвм бихонй в-арам биронй. 
Дили хвзинро ба чои чонй.

Фвулу фаълун, чахор бор.
МУТАҚОРИБИ АСРАМИ МАҚСУР 

jj-зь fyl v-'.iLIl. вз Ҷомй:
Эй швби зулфвт ғолиясой.
В-эй мвхи руят ролияпуш.

Фоъ фаулун, фоъ фаул.



 

МУТАҚОРИБИ МУСАДДАСИ СО
ЛИМ (Л- аз Сайфӣ:

Зи дарди чудои чунонам, 
Ки аз зиндагонй ба ҷонам.

Фаулун, фаулун, фаулун, ду бор. 
Баъзе тақориби аслам-ро бар шонз
дах рукн ниҳсдаанд, аз Исматул- 
лоҳи Бухорӣ:

Зиҳй ду чашмат ба хуни мардум 
Кушода тиру кашида ханчар.
Рухи чу моҳат сабоҳи давлат,
Хати сиёҳат шаби муанбар.

Фаулу фаълун, ҳашт бор. Ва баъзе 
ба ҷои фаулу фаълун, мафсилотун, 
Хашт бор навиштаанд ва эҳтимоли 
буҳури дигар ҳам нумудаанд. Аз 
шоире дар ин вазн як харф аз тақ- 
теъ зоид баста шуда ва инро маз- 
ҳуфи ғайри муравваҷ хонанд, мис- 
раъ:

Агарчи сад сол зи бехудиҳо ба хоки
роҳат фитода богпам...

ломи сол аз тақтеъ зоид аст; ва ин 
қисм зиёдат мамнуъ бошад.

БАҲРИ МУТАДОРИК^ JXJ инро 
мутадорик аз он гуянд, ки тадорук 
дар луғат дарёфтан ва пайвастан 
аст якдигарро. Асбоби ин баҳр дар- 
ёфта аст автоди инро. Б он ки 
Абулхасани Ахфаш ин бахрро пай- 
до карда ба баҳрҳои дигар, ки Ха
лил ибни Ахмад пайдо нумуда буд, 
бипайваст. Аслаш фоилун.ҳашт бор.

МУТАДОРИКИ МУСАММАНИ СО
ЛИМ (Л-, JjlaL. аз Сайфй:

Хусну лутфи туро банда шуд мехру маҳ, 
Хатту холи туро мушки Чин хоки раҳ.

Фоилун, хашт бор.
МУТАДОРИКИ МУСАММАНИ МАХ-

БУН е).—с." аз Салмон:

Чу рухат набувад гули боги Ирам,
Чу қадат набувад кади сарви чаман.

Фаилун (ба ҳаракати айн), ҳашт 
бор. Ва баъзе мутадорики махбун- 
ро бар шонздах рукн бино карда- 
анд, чунончи байт:

Маю нағма мусаллами ҳавсалае, 
ки қадаҳкаш гардиши 

cap нашавад,
Бихил аст сабуксарй он кадарат.

ки димоғи ҷунунзада
тар нашавал.

Вазнаш фаилун (ба харакати айн)„ 
шонздах бор.

МУТАДОРИКИ МУСАММАНИ МАҚ-
ТУЪ аз Ҷомн:

То кай мсро дар гам дорй, 
То кай орй бар мая хори?

Фаълун (ба сукуни айн), ҳашт бор.
МУТАДОРИКИ МУСАММАНИ МАХ- 

БУНИ МАҚТУЪ c>j~“
i аз Ҷомй:

Сунбули сияҳ бар суман мазан, 
Лашкари ҳабаш бар Хутан мазан.

Фоилун фаал, фоилун фаал. Ва 
баъзе мутадорики мақтӯь-ро бар- 
шонздах рукн фшо кардаанд.

БАҲРИ ҚАРИБ уҷ махсус ба. 
форсист. Ва кариб аз он гуянд, к и 
ба баҳри музореъ қурбате дорад. Е 
он ки баъд аз Халил ибни Ахмад 
Мавлоно ЮсусЬи Нишопурн вазъ.- 
карда.

БАҲРИ ҚАРИБН МУСАДДАСИ1 
МАКФУФ -r-iz5 уҷ байт:

Худованди ҷаҳонбахш. шоҳи одил, 
Шаҳаншоҳи ҷавонбахт, рои комил.

Мафоӣлу мафоӣлу фоилотун.
БАҲР15 ҚАРИБИ МУСАДДАСИ АХ~ 

РАБИ МАКФУФИ АРУЗ ва ЗАРБ 
СОЛИМ uijHL.
(JL. j Jpijc- аз Сайфй:

To табъи раҳй барқарор бошад, 
Маддоҳи дари шаҳриёр бошад.

Мафъулу мафоилу фоилотун.

БАҲРИ ҚАРИБИ АХРАБИ ҲАШВ 
АҲТАМ, АРУЗ СОЛИМ ва ЗАРБ 
МУСАББАҒ |-^1 j~=- -г’т'1 'r-iz* Л 

j—• •r'z* j г11- Неъматхон дар
ташобухи қитъаи «Нисоб» гуфта». 
байт:

Сарфавҷ чу шуд асир мегуфт 
Аз илми лугат хар он чи буд ёд.

Мафъулу фаул фоилотун ва зарб 
фоилийён хездахум.

БАХ.РИ ҶАДИД «Ч*- гариб хам 
номанд, зеро ки ин бахр тоза пай- 
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до карда шудраст, биъд аз Халил 
ибпи Ахмад вр Абу^^рн. Агарчи 
пел,пи фонаогтн, фоилотун, муста- 
фъилун аст, лекин иксар солим на- 
меояд.

1.АҚРИ НАДИДИ МАХБУН уч 
аз Сайфй:

Чу к.адат гарчи срнрвбар кашад cape, 
Нибувид чун кади сириит срнавбаре.

Ф.'шлотун, фаилотун, мифоилун.
■1.ЛХ.РИ МУШОҚИЛ jS'U- ^ин бахғ 

бо бахри кариб мушокилат дорад, 
аеро ки рркони хир ду якест. Ин чо 
фоилотун ууқpддpм бар хир ду ма- 
фоцлуи вр дар кдриб муаххар. Ас
лан! фоилотун, ма4)oилтн, мифо- 
и лун аст. В а солим намеояд ва ик- 
глр уусаддас омада, магар мута- 
ахх^ин мусpмуан низ овардаанд.

1АХРИ МУШОҚИЛИ МУСАММАНИ 
МАҚФУФ JTLL. ҳлаз Ҷоми:

Хг -у тирфи чимин гнр бо хирифи 
сима^уй, 

ГоХ сунули тир чину год шохи симанбуИ.

Фоилоту мафойлу, фоилоту мифойл. 
Чун аз бухури муттафики алийхи 
чумхур фарогит шуд, баёни бухури 
ууотaхдас ба мучиби ваъди лозим 
омад. Бояд донист, ки баъзе ару- 
.знён из доираи мухтилифи сивои 
тивил ва мидид ви басит ду бахри 
дигарро, ки рриз ва pунқ, бошад, 
инфикок кардаинд.

ЛРИЗо".о*-ро из чузви севвуми дои- 
рии мизкур ибтидо сохтаинд. Ми- 
сфойлун, фр^лун, чихор бор.

АМИҚЗ^о -ро из чузви пинчум шу- 
руъ нтмудppнд. ЛЛун, фаулун, ма- 
фой, ки бар вазни фоилун, фоило- 
тун мешивид, чахор бор. Чуи ишъ- 
ор дар ин хар ду бихр наёфтаинд, 
лшҳозо аз дирачии эътибор фуру уф- 
тода. Ва баъзе из ррузиёни порей, 
мисли Бихромии Сарахссй ви Бузур- 
чумехри Қуммй ви имсоли эшон 
сивои давоири шашгонаи мазкури 
як доираи дигари утсиууо би му- 
нъакиса би зиъми худ пиИдо карда- 
рнд. Ви чумлии бухури он нух ист: 
сарим ва кабир ви мазил ва сагир 
ва асам ви кджиб ви химид ви са
лим ва хамим.

ьАҲРИ САРИМ е>_у> jxj мафоИлун, 
фоилотун, фонлотуи, ду бор.

БАҲРИ ҚАБИР sr? у- миф^ло^ 
уифъулоту муотафъилун, ду бор.

БАХРИ МАЗИЛ утотpфъилти,
уустафънлун, фомот^, ду бор.

БАХРИ CAF ИР л** уч мустафънлтн, 
фоилоту ууотpфъилун, ду бор.

БАХРИ АСАМ(М) |»>1 у* фоилотун, 
мафойлуи, фонлотуи, ду бор.

БАҲРИ ҚДЛ И Б V-1-фоилотун, фо- 
илотун, уафoйлтI^, ду бор.

БАХРИ ХАМИД Уч мpфъуаотт
муотpфъилуи, мифологу, ду бор.

БАХРИ САЛИМ гфо ҳУJтympaфъилyи, 
мафъулоту, мифъулоту, ду бор.

БАХРИ ХАМИМ гг“- уч фоилотун, 
муотpфъилти, мустафъилун, ду бор. 
Чун бухури уустaхдpсан ахири дир 
бухури кадимаи собика ба эътибо- 
ри таваххуди аркон ви ивзон баъзе 
би баъзе мундиричинд, индаттииу- 
мул гағоири куллй иpдораид, лиҳо- 
зо ба гифеили инҳо хеч фонда на- 
донистр, бар химии кидир ихтисор 
уфтод. Тимом шуд рисолии «Меъ- 
роч-ул-аруз».

АРФ ҳу.* буи хуш; ви биззим (яъне 
урф)* шинохтагИ ви никуй ва эхеон 
(из «Муитахаб»).

УРУҚ йуу рагхои бидан ва беххои 
дирихт; цамъи ирк (билкаср).

АРАҚ оj* хийи индом ви обе, ки аз 
бухори табхи идвия хосил кунинд; 
ва билкаср (яъне ирк)* би мамии 
риги бидан ви бехи дарихти борик 
(из «Муайид» ви «Мунтахиб» ви 
«Вахр-ул-чавохир»); ви би фитхи 
аввил ви сукуни сонй (яъне ирк)* 
гушт из устухон боз кирдан ви ус- 
тухоне, ки гушт аз вай боз кирди 
бошанд (аз «Мунтахиб»).

ИРОҚ (Зь* бидон ки Ирок, ду хас- 
тинд: яке Ироқи Ачам, ки Ху/росон 
ва Исфихон дохили он ист; ва ди- 
гаре Ироки Араб ва мулки он он 
руи Дачла ист ва Бардод дохили 
он ист. В и ирок, дар лугат ба маъ- 
нии канораи дарьёст. Чун хар ду 
мулки мизкур бир кинораи дарьё 
вокеъ шудраст, лиҳозо Ирок, гуянд. 
Ироки Адам бар канории руди Чай
хан ист ви Ироки Араб бар кино- 
раи Дичла ва Фурот. Ви Ирок, но- 
ми уpқомест аз мусикИ, ки би вик- 
ти чошт сароянд.
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ИРОҚ внбӯҳй кардан; бв фатхи
авввл ва ташдиди рои мухмал? 
(яъне вррок)* сахтмоландв ва ryir 
молдlиҳаида ва қорзоркӯианда (а. 
«Мунтахаб» вв «Сурох» ва «Муста- 
лвхот») .

АРУСАҚ манчаники кучак; вв
он вз олоти чанги калъагирист; ва 
луъбвт, ки духтврон ба он бозй ку- 
нвнд; вв номи меваест аз кисми 
зврдолу (аз «Мусталвхот» ва «Ра- 
шидй» ев «Бурхон» вв «Бвхори 
Ачам» вв «Мадор» ва «Сироч»).

АРАЗИ ОМ (I* L. бв истилохи ман- 
тикиён куллест, ки содик меояд бар 
ка^рин, ки мухтвлиф бошанд дар 
хвкикат ва чузви вфрод набошвд, 
чунонки мошй, ки содик аст бар 
инсон ва фарас ва бвкар, ки мух- 
талифаид дар хакикат ва чузви 
эшон нест.

АРИМ fj* ба маънии рудхона вв 
садде, ни пеши оби рудхона гириф- 
тв рохи об масдуд созанд (аз «Мун- 
тахаб»),

ИРАМРАМ ба маънии лашкар
иавиштааид; ва бвъзе гуянд, ки 
туркист. В а двр бвъзе вксоми тур- 
кй айни мухмалв хам меояд, ввл- 
лоху аълвм биссавоб.

АРУСИ АДАН иборат вз мох
(аз «Бурхон» ва «Сироч»).

АРАҚЧИН ёу-иввъе вз кулох, ки
дар зери двстор пушанд (аз «Мус- 
твлахот» вв «Сироч» вв «Рвшиди» 
ва «Бурхон»); вв бвъзе бв маънии 
румол хам нввиштванд.

УРЧ.УН чуби хушви хурмо, ки
ба шакли дос хамида мебошад.

ИРОҚАЙН стн•j* таснияи Ирок вст, 
чаро ки Ирок, дуанд: яке Ироки 
Араб ва дигаре Ироки Ачвм; дар 
«Мунтахаб» навишта, ки Ироқайн 
Қуфв ва Бвсра низ бошвнд.

ИРФОН сДЪ* бв маънии шинохтан, 
лекин мустаъмал бв маънии шинох- 
тан вв маърифати хак. таолост; ва 
ба мвънии шарму хвё низ омадв 
(казо фил — «Мусталахот»).

АРАҚ ОРДАМ cP A bj» бихолат ка- 
шидан (аз «Мусталахот»).

АРАҚ РЕХТАН cT-* j,® шврмвндв 
шудан; ва ба маънии саъй дар ко
ре кардан.

АРИН cHj® бай р 
нии беш?

’DO'

phl. . 
ва ш.

ДР РХ У у- ,• овози .г хан-
гоми хашм (аз «Л ).

АРАҚИЙЯ «sb* пум . . . кучвк, ки бо 
он арак пок куиаьд (аз «Сироч»).

УРВА гушаи хар . „ вв дастя; 
хар чиз ва двстви куза вв офт- 
ва хар чиз, ки мисли он боъ; 
бв даст метавон гирифт. Ва кв. 
ки бв мвънии расан гуянд, дар . 
китоб дидв нашуда, зохиран хатост. 
Ва номи марде, ки бар Афро 
ном зане ошик буд (аз «Муайид» 
вв «Мвдор» ва «Муш хаб» вв 
«Қвшф»)111.

АРИҚА Tj* бар ввзни тврикв; бв 
маънии табиат; ва ба маънии кухо- 
ни шутур (аз «Мунтвхвб» вв 
«Қашф»).

УРОЗА 4<Ij* он чи мусофир (дров 
дустони худ тухфа биёрад (аз шар- 
хи «Нисоб»).

АРЗА як бор зохир кардан чи 
ро бвр касе; ва дар «Мунтахг:. 
ошкоро кардан вв врз нумудан; вв 
биззам (яъне урзв)* химмвт вв хи
ла вв дар миён андохташуда вв 
пеш овардашудв ва он чи пеш ка- 
шидв шввад; ва бв мвънии синар 
низ мустаъмал аст.

УРИБА V.j* номи кввме, ки муваккв- 
ли рох хаствнд (аз «Шврхи Хоко- 
нй»).

АРЗГOҲ»lЛӮ,J‘1мaйдоии шумор карда- 
ин сипох.

АРРОДА навъе аз олоти чвнги 
квлъагирй; ва он олвте бошвд ку- 
чактар вз манҷаинқ, ки бад-он санг 
бвр сври хаем вндозанд (вз «Мун- 
тахаб» ва «Сироч» вв «Рвшидй» вв 
«Бахори Ачам»).

АРБАДА бвр вазни вахрвчв; бв 
мвънии бадхуй ва чангчуй (аз 
«Қвшф» ва «Мунтахаб» ва «Бахори 
Ачам» ва «Сихох»).

АРАФАТ* рузи нухуми зихвччв, ча- 
ро ки рузи истода шудани хочиё»
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• - ' 'о-^&от; ва ба су- 
хатос- 'аз 

а-
Ч, ’ ' ' ■ и

лар
/ бст.

п; -Сч> • ну^ъ
..I v- да. 5 ва бисотд шатранч

(аз ЧҚ ’ Ч-'«(p iC . s-
Л РУС И дии никоҳ._ '1М) - о
ИРОК.И т$яаялуси шоире.
(|РК,И МАД^НЙ Oj* номи бемо- 

’ >не, ки ба форси онро ришта но
, ва ба ҳиндй нару суянд.

■Л СОНЯ у** иборат аст аз
Т<курсй, ки1' бар он ҳама снторасон 

хастанд.0--
АРШЙ тахаллуси шоире.
APЗБЕГК^. (Аркасе ки суол ва ҳо- 

чоти мардумро ба арзи подшоҳ ра- 
сонад.

АРОЙ (ЗЬсса.ҳрои бедарахту сиёҳ, ки 
ба ҳеч чиз дар он паноҳ натвон 
бур.', (аз «Мунтахаб»); ва ба касри 
аВх01Л (яъне ирой)* ба истилоҳи 
.шатранчбозон муҳрае, ки миёни 
'лоҳи ҳуд ва руҳи ҳариф ҳоил со- 
/нд барои ҳифозати шоҳ аз кишт;

. 1 . баъзе мардум, ки ба чои ирой 
'лафзи ироб суянд (ба зиёдати бои 
муваҳҳада), ҳатост.

УРРГУЗЙ <SJjj ба сӯз саргин баро- 
вардан; чи уро (биззам) ба маънии 
сарсин аст (казо фил — «Иатоиф»); 
ва дар «Мусталаҳот» арргузй (ба 
фатҳи авзад ва ташдиди рои муҳ- 
мала) ба маънии шуру ғавғои бе- 
маҳал. » ■

АРАБИ yjj» мансуб ба араб; мардум 
аз беилтифотй Ша сукуни ро (яъне 
арбй)* ҳонанд. Л-% .

Фасли айни муҳмала маъа 
зои муъчама

АЗО •> сабр бар мусибат ва сабр 
кардан ва дар он истикомат варзи- 
дан ва шикоят кардан; ва дар ур- 
фи ҳол мацозан ба маънии мотам- 
пурсй ва нисбат доштан ба касе ё 
ба чизе (аз «Мунтаҳаб» ва «Суроҳ» 
ва «Мадор» ва «Кашф» ва саййа).

УЗЗО J> муаннаси аъазза; ва номи 
бут аст ва он дараҳте буд, кй араб

. онро мепарастиданд, Ба ҳукми пай- 
самбар саллаллоҳу алайҳи ва оли- 
ҳи ва саллама Холид ибни Валид 
ом дараҳтро бисудт (аз «Мунтадаб» 
ва «Комус»); ва форсиён ин лафз- 
ро ба таҳфиф (яъне узо)* ҳам 
овардаанд.

АЗЛУ НАСБ --») ( J> в а мардум ба 
замми айн ва фатҳи сод (яъне узлу 
касаб)* ҳонанд ва он ҳатост; ба 
маънии тасайюр ва баҳолй112.

АЗА Б «—-у» марди мучаррад, ки зан 
надошта бошад (аз «Кашф» ва 
«Мунтахаб»); ва ба маънии зани 
бешавҳар низ омада.

УЗИАТ<-1>чудо шудан аз зану фар- 
занд ва сушанишинй барои ибодат 
(аз «Канз»).

АЗИМАТ с— дидииҳодагй ва касду 
оҳанс ва афсун (аз «Мунтахаб»),

АЗМОТ цамъи азм,
ИЗХ.ОТ оЬу» ба маънии сует, яъш 

касе ки куввати боҳи у зоил шуда 
бошад (аз шарҳи «Нисоб»),

И3(3) > ба маънии иззат ва арч- 
мандй, ки ҳилофи зилл бошад; ва 
билфатҳ ва ташдид (яъне азз)* ба 
маънии салаба (аз «Кашф» ва «Ма
дор»).

АЗИЗ » арчманд ва марруб ва 
камёб; ва солиб; ва лақаби подшо- 
ҳи Миср; ба замонаи кадим. вази- 
рони Мисрро Азиз лакаб мебуд (аз 
«Муайид» ва «Кашф» ва «Иатоиф» 
ва «Суроҳ» ва «Мунтахаб»).

АЗЗА ва НАЛЛА J=j>xap ду сисаи 
мозист; ба маънии ғолибшуда ва 
бузурсшуда:. ва ин мозй барои да- 
вом аст.

АЗРОИЛ JUIjjcHOMU фиришта, ки ко- 
бизи арвоҳ аст.

АЗОЗИЛ Ju1)* номи шайтон.
УЗЗОЛ J1> ва назди баъзе ба так- 

фиф (яьне узол)*; номи пардЯй му? 
сиқй, ки он шуъба аст аз зансула 
(аз «Кашф»). .

АЗЛ J> бекорй ва бекор'кардан ка- 
серо; ва биззам (яъне узл)* хат'Oет 
(аз «Мадор» ва :<МӯитaxаO»), , ,

АЗМ ирода ва қасд тва бҳанс кар
дан; ва биззам (яъне узм)*. низ 
омада (аз «Мунтахаб» ва «Мадор» 

/L ва «Кашф»).

5-50 8
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АЗОИМ г51;* ифсунхо ви идъияе, ки 
барои эхзори ҷннииёи ва париён 
хонанд; ви оёти Қуръонн мачид, ки 
бирон шифои бемор хонанд; ви фа- 
ронзи худо вочибкарда бар бандра 
гон (из '«Мтигиҳаб» ви «Сурох» ва 
«Мустилахот»).

АЗВ кардан ба чизе вр
шикебоИ кардрн баР муси6рг (рз 
«Сурох» ви ғайра).

Фасли рИни УTҲУИЛP мрър 
сини мухмилр

ба уаъини кариб аст ва
— ки чунин шивид; в. биАСО t_

нрздик ист ки шаврд; в
«ъми якин ва шояд хрм омидр 
(аз «Литоиф» ва «Қишф» ва «Мун 
тахаб»).

УСРАТ Ҳ"душворй (из «Мунти- 
хиб»).

АС ЧАД би юм™ зар ви тил°;
ви би уиъинн чивохир чун дур ви 

.Сқут (из «Мунтахаб» ва «Сихох» 
в? «Мрдор» ви шрРхи «^о6» ва 
.«Қашф»).

УСР//УСУР j-® душворй ва душвор 
шудини кор; ви 6р фитхи иввал в. 
ка-сри сини мухмила (яъне .сир) 
ба миънни душвор ва мушил^ (аз 
ширхи «Нисоб» ва «Мунтахиб»).

АСИР 6р уиъини душвор (из
«Мунтахаб»),

АСҚАР муарраби лашкар (кизо 
фил — «Муирраб» вр «Сурох»); ви 
дар «Мунтахаб» нивишта, ки аскар 
ба мрънии лишкар ва бисьёр аз хир 
чиз; ва торикии шаб; ви махаллаест 
6р Нишопур; ви номи Сомири, ки 
дехест миёни Харамайн ва аз он 
цост имом Алинакии Аскарй ви 
имом Хасани Аскарй ва Аскарони 
Арафи ва Мийо.

АСО Қ И Р .ЛЬе лашкархо; цамъи аскир.
АСОР jl-в дарвешИ ви тангдастИ (из 

шархи «Нисоб»),
АСЪАСА i_r’-o сигаи мози из рсьисрт, 

ки би уаънин торикй дировардини 
шиб рсг (из «Сурох»).

УС(С) кадихи бузург (аз «Су- 
рох» ва «Мунтахаб»),

АСАС и--» касе ки ба мухофизати 
шахр 6р шаб гирдад (из «Мунти- 

хиб» ви «Қашф»); ва дар «Латоиф» 

иавишта, ки рсрс цамъи ос ист, ки 
ба уаъинн шахнаи шаб бошад; ви 
дар форси бар муфрад итлок ку- 
нанд.

АСАЛ jX** ба миъинн шахд.
УСУН цг* би мамии пихи кухни (из 

«Сурох» ви «Мунтахаб» ва «Си- 
хох») .

АСҚАЛОҶ номи шахрест ба
Шом; ва номи руд низ навиштааид 
(из «Мунтахаб» ва ғиӣра).

АСҚАРЙ .мрнсуб 6р Аскар, ки
шихрест из Хузнстои ва Ахвоз, ми- 
ёни Басра ва Форс (аз «Тиқвим-ул- 
булдон»); ва дир «Мунтахаб» ни- 
вишта, ки дехест миёни Хирамайи; 
ва киноя аз имом Алинами Аскарй 
ви имом Хасани Аскарй; ви навъесг 
из шароб, ки из найшакар созинд 
(из «Муайид» ва «Қишф» ви гиИ- 
Ри).

АСАЛЙҳ--» порчаи зирд, ки'яхудон 
ба чихати имтиёз бар души чоми 
дузанд (из «Бурхон» ва «Сироч»).

Фисли айни м^мала мрър 
шини муъчимр

ИШО торикии шаб, ки вакти ни- 
мози шаб аст; ва ба фатхи иввал 
(яъне ашо)* тиоме, ки ба шиб 
хуринд; ва ашо (ба фатхи аввал 
ва бе хамза) би уаъинн шабкурИ 
(аз «Мунтахиб» ва «Мадор» ви 
«Қашф»).

УШБ ч-^гиёхи тар (аз «Муитахаб»).
ИШРАТ -*сахех ва 6р фатх (яъне 

ршрит)* хатост; ба уиънии хушди- 
лй ва хуш знидагoий кардан бо 
хим (из «Бахр-ул-чавохир» ва «Қо- 
мус» ва «Сурох»-.

АШАРОТ \_>цҷамъи ишири, ки онро 
дахой гуянд; ви дахой хама ну- 
хинд, чунончи: дах ва бист ви си 
ва чихил ви панчох ва шаст ви 
хафтод ва хаштод ва навид.

АШИЙЯТ ба миъини шабонгох.
АШИР бир вазни факир; би миъ- 

нии касе, ки ба кисе би як чо зин- 
дагонй кунид; ва ба маиши хешо 
винд ва хамсоя; ва ба уиънин ди- 
хум хисса аз чизе (аз «Қашф» ва 
«Муайид»).
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АПЮИР ба маънии хешон ва ка-
боил; ва ин цамъи ашира аст.

У111РИ АШИР ,.~ь лафзи аввал 
биззам, бар вазни шукр ва лафзи 
с<нш бар вазни факир, ба маънии 
х.исеа и дахум аз дахум хиссаи чи
не. Пас он садум хисса мешавад аз 
мачмуъаи аввал, чунонки ашир сад 
дах аст ва ушр дах аст (аз «Му- 
анид» ва «Кашф» ва ғайра).

МИР /-• дахум хисса аз чизе гириф- 
таи; ва биззам (яъне ушр)* дахум 
хисса аз чизе; ва ба маънии дах; 
оятн Курьоии мачидро гуянд, ки 
дар замони кадим расми кориён ин 
буд, ки шогирди худро дар руз дах; 
оят сабак медоданд; ва ба замми 
аввал ва фатхи сонй (яъне ушар)* 
\1|> наботе, ки шир дихад, хусусан 
дарахти ог; ва ба фатхатайн (яъне 
а шар)* адади маъруф, ки ба фор
си онро дах гуянд; ва дах зан, чу- 
иопки ашара дах мард (аз «Мунта
хаб» ва «Бурхон» ва «Шамсй» ва 
динар кутуб ва шурух).

УШ(Ш) ошьёнаи мурр (аз «Лато-
иф») .

У111ШОК цамъи ошик; ва номи 
макомест аз дувоздах макоми му- 
сикй, ки онро ду гҳарии руз боки 
монда, месароянд.

АШУК, рА бисьёр ишцкунанда ва со- 
дибишк.

И ИНК бисьёр дуст доштани чизе 
(аз «Мунтахаб»); ва назди атиббо 
маразест аз кисми чунун, ки аз ди- 
дани сурати хусайн иайдо мешавад. 
Абдурраззоқи шорехи Зухури аз 
«Шархи Асбоб ва фут?ҳтт-ул-хи- 
кам» накл карда аст, ки иищ маъ- 
хуз аз ашиқа ва он наботест, ки 
онро лаблоб гуянд, чун бар дарах- 
те бииечад онро хушк кунад. Ҳа- 
мин холат ишк аст бар хар диле, 
ки тори шавад сохибашро хушк ва 
зард кунад; ва дар «Мусталахот» 
ба маънии салом ва вадоъ низ на- 
вишта, чи истилохи озодон аст, ки 
ба чои салому алайк ишқуллох гу- 
янд.

АШИРОН бар вазни факирон;
номи шуъбае аз Буслик, ки яке аз 
иардахои мусикист (аз «Кашф» ва 
«Мадор»).

Ишк п ЕЧ О Н//ИШҚИ П ЕЧО НсД?* j*» 
наботест, ки бар дарахт иечад, гу

ли он сурх бошад ва дар урф онро 
ишкиеча гуянд.

УШРХОН тифли навому .
куръонхон, чаро ки тифлро аввал 
дах оят ба тарики табаррук сабақ 
диханд; ва ба маънии корни Кало- 
муллохи шариф; ва мацозан ба 
маънии маъзул (аз «Рашидй»); ва 
дар «Мусталахот» шахсе ки бар 
гури мурда Куръон хонад.

ИШВА//АШВА//УШВА кори иу- 
шида кардан (аз «Сурох» ва «Ко- 
мус») ; ва дар «Мунтахаб» ба хар 
се харакати аввал, ба маънии оташ, 
ки дар шаб аз дур дида шавад; ва 
дар «Мадор» ва «Кашф» ва «Бахо- 
ри Ачам» ва «Муайид» ишва (бил- 
каср) ба маънии нозу фиреб ва ха- 
ракати маъшук, ки дили ошик бад- 
он фирефта шавад; ва каср афсах 
аст.

АШИРА хешон ва табор ва ахли
хона (аз «Мунтахаб»),

АШАРАИ КО'МИЛ A -bis Ь^^дах чи- 
зи коми л ва киноя аз дах рузаи 
хочиён, ки се руза дар айёми хаҷ 
доранд ва хафт баъд аз хач. Ва ин 
хукм бар касонест, ки кудрати кур- 
бони надоранд.

АШИКА -i—e ба маънии ишкиечон 
(аз «Бурхон»),

АШИКА -i-* ба маънии маъшука. 
УШОРЙ номи санъати шеърй.

Фас ли айни мухмала маъа 
соди мухмала

АСО 1->» чубдастй; ва сираи мозй аз 
исён, ба маънии бефармонй кардан; 
ва ишора ба ин оят: «ва асо одаму 
раббаху фагаво»; ва ба истилох 
олати таносул.

АСАБ -г-»* ба маънии пай; ва он чиз- 
ест сифед, ки хиссу харакат ва маз- 
бутии аъзо бад-он аст; ва дар 
«Мунтахаб» ва «Сурох» навишта, 
ки асаб (ба фатхатайн) ба маънии 
иайҳо; цамъи асаба; муаллиф гуяд: 
аз ин чо маълум шуд, ки аъсоб 
чамъулцамъи асаб аст; ва дар шар- 
хи «Нисоб» аз «Сихох» манкул аст, 
ки асаб ба маънии иайи зард аст, 
на ба маънии иайи сифед, ки онро 
акаб номанд.

АСАБИЙЯТ та.рафдорй ва ус-
туворй ва хешовандй.
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ИСМАТ о* боздоштан худро аз гу- 
нох; ва билфатх (яъне асмат)* ха
тост (аз «Баҳр-ул-ҷавохир» ва «Му- 
зил») ; ва ба истилох итлоки ин 
лафз бар иокист, ки аз ибтидои ву- 
чуд то интихои умр гунохи кабира, 
хусусан зино накарда бошад.

АСАБОТ лЦлв цамъи асаба, ки ба 
маънии иисарон ва хешовандони 
нарнна бошад аз чониби иадар.

УСОТ^1-»* цамъи оси; ва ба ташдиди 
сод (яъне уссот)* хатост, ки дар 
асл асият буд, бар вазни фаъилат, 
ба замми аввал ва фатхи сонй ва 
солис ва ёи мутахаррики мокабли 
он мафтух: он ё-ро ба алиф бадал 
карданд, усот шуд; ва бар хамин 
киёс кузот цамъи козй ва рувот 
цамъи р°вй ва вулот цамъи воли 
ва гузот цамъи ғозй; рараз ки хар 
исми фоил, ки нокис бошад, чамъи 
он бар хамин вазн ояд (аз «Фусу- 
ли Акбарй» ва «Шофия»).

УСФУР /*•** гули кочира, ки ба хиндй 
касанба гуянд; ва чомае, ки ба 
ранги он сурх карда шавад, онро 
муасфар гуянд; ва гулро гули му- 
асфар гуфтан, чунонки мардум ме- 
гуянд, хатост (аз «Комус» ва «Мун- 
тахаб»),

АССОР Л* равгангар; ва биззам 
(яъне уссор)* хатост (аз «Комус» 
ва «Мунтахаб»); ва исми хар иеша- 
вар ба хамин вазн бошад, чунонки 
Кассор ва хайёт ва уаллоц ва ғай- 
рухум (аз «Кашф» ва «Мунтахаб»).

АСОФНР цамъи усфур аст ба
маънии гунчишкон.

УСФУР jjLm гунчишк; ва билфатх 
(яъне асфур)* хатост.

АСР рузгор ва замона; ва ба
маънии охири руз; ва ба маънии 
афшурдан (аз «Шамсй» ва «Су- 
рох»),

АСИР л--* шираи ангур ва гайри он; 
ва гохе мацозан ба маънии шароби 
ангур и.

УСЪУС бар вазни булбул; усту- 
хони мобайни хар ду Сурин, кариб 
аз макъад; аз «Мунтахаб» ва куту- 
би тиб хамин мустафод аст; ва дар 
«Мунтахаб» ба фатхи хар ду айн 
(яъне асъас)* низ гуфта.

ИСОМ fLa» даволи машки об, ки бад- 
он машк аз об бардоранд (аз «Мун

тахаб» ва «Сурох»); ва дар шархи 
«Нисоб» бедмушк ва номи марде 
некухислат, ки хочиби Нуъмон иб- 
ни Манзар буд.

ИСЁН j1--" масдар аст; дар асли лу- 
ғат маънии он сахт шудан аст. Пас 
гуноҳро исён аз он ном карданд, ки 
одами аз гунох сахтдил мешавад 
(«Шархи Нисоб» аз Юсуф ибни 
Монеъ).

АСВ ба асо задан (аз шархи
«Нисоб»).

ИСОБА навъе аз чома, ки бад- 
он cap банданд (аз «Мадор» ва 
«Кашф»); ва ба фатх (яъне асо- 
ба)* хатост.

АСАБА <-•* иай, ки хиссу харакат ва 
иайвастагии мафосили андом бад-он 
аст; цамъи он асаб ва аъсоб мео- 
яд; ва хам асаба (ба фатхатайн) 
иисарои ва хешовандони нарина аз 
чониби иадар; ва усба (биззам) гу- 
рухи ыардони аз дах то чихил (аз 
«Сурох» ва «Мунтахаб»),

АС ИДА бар вазни касида; навъе 
аз халвост (аз «Мунтахаб»),

УСО РА суфли чизе, ки афшурда
шавад; ва ба маънии он чи ба фи- 
шоридан берун ояд аз обу равган 
ва чуз он (аз «Мунтахаб» ва «Шар
хи Нуруллох»),

Фасли айни мухмала маъа
зоди муъчама

АЗ Б ч-"" дар асл ба маънии катъ; ва 
ба маънии тег мустаъмал шуда (аз 
шархи «Нисоб»),

АЗБИЙЯТ т^г^г теззабони.
АЗУД ба маънии бозу; ва хамин 

асл аст; ва билфатх ва биззам ва 
фатхи аввал ва касри сонй ва ба 
фатхатайн (яъне азд ва узд ва азид 
ва азад)* ва ин чахор вачх фаръ 
аст (аз «Мунтахаб» ва «Сихох» ва 
«Сурох»); ва билфатх (яъне азд)* 
ёрй додан ва коми иодшохе аз иод- 
шохони Шероз.

А3(3) |!с ба дандон газидан (аз 
«Мунтахаб»),

АЗРАФУТ Ъ’л" ба форсй онро кар
босу гуянд (аз «Ҷорбардй»); ва дар 
«Мунтахаб» чонварест сифеду нарм, 
ки ангушти духтаронро бад-он таш- 
бех кунанд.
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ЛЗАЛ гӯштпopаҳои бо пайхо му-
раккаО; вощидаш азала (аз «Мунта- 
ҳаб»).

УЗВ г** андом; ва билфатҳ (яъне 
азв)* хатоет (аз «Баҳp-ӯл-ҷaвoҳнр» 
ва «Мадор» ва «Кашф» ва «Суроҳ» 
ва «МунтaхаO»).

УЗОДА чуби тарафи дар, ки он- 
ро бозуи дар суянд (аз «Мунта- 
ҳаО»); ва ба касри аввал (яъне 
изода)* китъае бошад мустатили 
мулсик бар пушти устурлоб, ки он- 
ро ба чиҳати аҳком ба сардиш ме- 
оранд.

Фасли айни мухмала маъа 
той мухмала

АТОИ КУБРО.^^*' jU^kuhoh аз умри 
табиъй, ки яксаду бист сол бошад.

ДТАБ .-А» ба маънии ҳалок, ки ба 
урф онро ҳалокй суянд (аз «Мун- 
таҳаО» ва «Суроҳ» ва «Латоиф»),

УТЛ AT cAS бекорй (аз «Сурох»).
ИТОЛАТ cAU бекорй ва муатталй, 

масар дар луроти муътабара ба ин 
маънй ёфта нашуда.

УТОРИД ситораи маъруф, ки
бар фалаки дуввум тобад ва онро 
дабири фалак суянд; илму акл бад
у тааллук дорад ва шарафи у дар 
Сунбула ва ваболи у дар Каве (аз 
«Сурол» ва «Комус» ва «Музил» ва 
«Таиодим»); ва номи давое.ки онро 
суиОули руми суянд. ва ба истило- 
ҳи кимиёсарон ба маънии част. ки 
яке аз филиззот аст (аз «Туҳфат- 
ул-муъминин» ва сайра).

И ГР М яушбу ва буи ҳуш; ва Оил- 
фатҳ (яъне атр)* ҳушбу шудан ва 
.чушбу кардан (аз «Комус» ва 
«Бaxp-ул-ҷap,о\иғ» ва «Мадор» ва 
«Кашф» ва «Муита\аб» ва «Су- 
рох»).

Л'ГТОР Д* ҳушОуфуруш; ва дар му- 
ҳовараи мардум Оа маънии давофу- 
руш; ва ин холй аз карохат нест 
(аз «Кашф»),

УТОС Оа маънии атса ва оризае 
ки атса орад (аз «Мунтаҳаб» ва 

«Нисоб»).
41 ТОШ Jtu- ташнасон; ва биззам 

(яъне утош)* Оемории ташнсгР; ки 

ҳарчанд об ҳурда шавад, ташнаги 
наравад (аз «Мунтa\аб»).

АТАШ ташнагй (аз «Суроҳ»).
АТФ М» сардонидан ва печидан ва 

майл кардан ва меҳғӯбoнй ва сан- 
чофи домани ҷома (аз «Баҳори 
Ачам» ва «Муайид» ва «Баҳр-ул- 
чавоҳир» ва «Мӯнаа\аб» ва «Ма
дор») .

АТАЛ зани Оепироя (аз «Мунта- 
ҳаб»); ва Оа маънии ҳарфи Оенукта, 
мисли дол ва син ва лом ва мим.

АТАН чои об ҳӯрдаии шутуреш 
(аз шар^ «НисоО»); ва дар «Мун- 
таҳаб» оремго\и суспаидеи назди- 
ки об.

АТШОН jA-u. ба маънии ташна; ва 
Оа маънии ташнаги низ омада.

АТУФА зани меҳғуOон.
АТРИ ЧА.Х.ОНИ-’ЙИб^чд > атре 

ки аз сулоб сиранд; чун ин атр со- 
Оик. набуд Нуричаҳонбегим дар ах- 
ди Ҷaxиггиг^i эчод нумуда, лиҳозо 
ба атри мавсум шуда
(аз «Чароғи ҳидоят»).

Фасли айни муҳмала маъа 
зои муъчама

УЗАМО Uie ба маънии бузургон; ин 
цамъи азим аст.

АЗАЛ4АТ с—1» Оа маънии Оузургй ва 
кадр (аз «Комус» ва «Bax-^^- 
воҳиғ» за «Кашф» ва «Суроҳ» ва 
«Муита\аб»); ва Оа сукуни зои 
муъчама ва замму фатҳи аввал 
(яъне узмат ва азмат)* чуиенки 
машҳур аст, ҳато бошад.

АЗМ Л* уету\ен; ва биззам (яъне 
узм)* (аз «М^уайид» ва
«Кашф» ва «Муиаa\aб»); ва Оа кас- 
ри аввал ва фатҳи зои муъчама 
(яъне изам)* Оа маънии калоии. 
зидди си^р.

ИЗОМ Оа маънии бузурсон ва 
калонон; ва ба ин маънй цамъи 
азим аст; ва ба маънии ӯетухонҳO; 
дар ин сурат цамъи азм аст, ки 
(^^лфатҳ) Оа маънии усту\ои Оо- 
шад; ва биззам ва ташдиди зо ва 
тарифа он (яъне уззом ва узом)* 
Оа маънии Оузурс (аз «МунтаҳаО»).
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Фасли айни утҳуилp мрър фой

АФРО номи уаъштқаи Урво113.
АФАРИО ба миъннн шери дир- 

ранди (из шурухи «Нисоб»),
УФУНАТ c-'j" бидбуй ва ганди шу- 

даки чизе.
И ФРИТ c-ijb 6р уиъиин дев (из 

«Мунтахиб» ви «Сурох»).
АФОРИГ би мимии девон; ин

уамъи ифрит ист.
ИФФАТ Д-“- парх^^^ю^р^й ви порсой; ви 

ба маънни эхтироз из мухаррамот, 
хус^ин из шахвити харом (из 
«Мунтахиб» ви гийиа).

АФС номи дивоест, ки онро мозу 
гуянд; ви би фатхи аввал ви кисри 
фо (яъне афис)* хар чизе ки мизии 
он талх ви туруш бо гирифтигии 
дахан бошад (аз «Мунтахиб» ви 
«Сурох»).

АФОФ^л порсой ва пархезгори (из 
«Мтитaҳаб» ва «Сурох»).

АФИФ Olm марди порсо ви пирхез- 
гор из хиром.

АФЪАФ овози саг.
АФАН ц* гинди шудини хиво ва 

гушт вр чуз он; ва би фатхи иввил 
ва кисри фо (яъне афин)* би миъ- 
нии гинди ви бидбу.

АФВ а»®. бар визни сарв; аз хито дир- 
гузиштин вр тирк кирдини укубати 
гуноҳ дир холати кудрит (из 
«Қашф» ви «Мунтахаб» ви гиИиа); 
магар дир ибтадои боби чихоруми 
«Бустон» лифзи афв ба фитхи ив- 
вил ви зимми сонИ ва тахфифи вов 
(яъне афу)* омидаис^ чунончи 
мисриъ:
Афу кардим из вий амилкои зишт...

ва ин нивъе аз тафрис аст; ви би 
фатхи иввал ва замми фо ва таш- 
диди вов (яъне рфувв)* бисьёр 
даргузаранди из гунохи кисе.

АФИФА “Ф зини порсо ви пархез- 
гор из харом.

Фасли айни мухмилр мрър коф
УҚУЛИ УЛО yJjl Jjь киноя аз тқ.тлн 

ишира, ки хақ таоло иввал из хами 
олим он дах фириштагонро пиИдо 
сохт. Ва ин кавли хукамои Ҳинд 

аст. Лифзи уқул, ки чамъ аст, ба 
лафзи уло, ки сигаи ууаниасн во- 
хид ист, сифат оварди, чаро ки 
чимъ хукми ууаннисн вохид дорад.

АҚИБ ба уиънии пошна; ви фир- 
зинд ва фарзиндзода; ви биззам ва 
би зpумитaйн (яъне уқб ви укуб)* 
поёни кор ва окибат; ви би фатхи- 
тайн (яъне акаб)* паИ, ки аз он- 
чиллаи кимон созанд; ва ба фитхи 
аввил ва суқуин сони (яъне акб)* 
масдар ист, би маъини паси чизе 
даромидан (из «Мунтахаб» ви «Су- 
рох»); ви Анварй барои мамии пи
си чизе ба фатхата^ овардра^т.

ИҚОБ -ЛЬ изоб нтмудpн ва шикинча 
кардан; ви биззим (яъне ук,об)* 
мурги шикории сиёх ва хар чизи 
билинд, ки бисьёр билинд иа6ошpа 
ва санги бузурги бароуааp из кух» 
ва мауозан 6р маънии баландии 
мутлак, низ омади; ва риштии ку- 
чак, ки дар сурохи гуш кишанд би- 
рои гушвори; ви би истолох^ кими- 
ёгарон ба уаъинн нушодур (аз> 
«Мунтахиб» ви «Сурох» ви «Шим- 
сй» ви «Шархи Снқанаaрнома» ва 
гийра).

АҚРАБ 6р маъинн каждум ва
номи бурчи хаштум из буручи ос- 
мон ва он 6р сурати каждум ист» 
ви мауозан би маънии минхус ояд.

АҚОРИБ -jjlb уамъи .краб аст, ки 
ба уиъинн киждум ист.

АҚИБ паирав ви он чи пас бо
шад.

АҚАБОТ OLi» роххои душвор; ви ин> 
уамъи ркр6р рсг.

АҚЛИ МУ НАР РАДА •»>«* Jb яке из 
уқули ршррр.

АҚД -*Ь гирех додан; ви би мpъини 
паймон ви никох ва баИъ кардан; 
ва 6р фатҳатаӣн (яъне акад)* ги- 
рифтигии зибон дир сухан;. ви бил- 
каср (яъне икд)* ба маъиии силки 
марворид ви гтлт6аиg, ки онро ба 
хиндй хар гуянд; ва би зимми ав- 
вил ва фитхи сонӣ (яъне укад)* 
уамъи укдр (биззам), ки би уиъинн. 
гирех аст (аз «Муайид» ва «Бихо- 
ри Ачам» ва «Мунтахаб» ви
«Қишф» ви «Сихох»),

АҚОИД oJUc цамъи икиди, ки чизеро- 
хак, донисти дар дили худ мухким. 
гирифтан аст.
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ЛҚОҚИР цамъи уккор, ки (биз-
зам ва ба кофи мушаддад аст) ба 
маънии адвия, ки аз кисми бехи 
иаботот аст (аз «Бахр-ул-чавохир» 
на «Мунтахаб» ва «Сурох»).

ЛКР > нозойида шудан ва аким 
зпудани зан ва иай кардан сутурро 
иа боздоштан аз рафтан (аз «Мун- 
тахаб» ва «Латоиф»),

АКИР -J* нозоянда ва ноумед (аз 
«Латоиф» ва «Мунтахаб»),

АКОР jib обу замини зироат ва аро- 
зй ва ыулк ва каряя; ва хурмобун; 
иа ба маънии матоъ ва асбоб; ва 
ба замми аввал (яъне укор)* ша- 
роб ва май (аз «Мунтахаб» ва шар
хи «Нисоб» ва «Сурох» ва «Лато- 
иф» ва «Кашф» ва «Мадор»),

АҚУР ба мамии саги газанда (аз
«Мунтахаб» ва шурухи «Нисоб»),

леди зифоф Oiij Л* иборат аст аз 
никох.

АҚЪАК, J*1* тоирест сиёху тезиарвоз; 
ва дар «Мунтахаб» навишта, ки 
мургест сиёху сифед, ки онро акка 
иа зоғн даштй гуянд.

УК.УК, j.A* нофағмоннн иадару модар 
кардан (аз «Мунтахаб»),

ЛКИЛ Jtb марди зирак ва бисьёр до- 
но; ва зопубандн шутур; ва номи 
писари Абитолиб, ки донотар буд 
ба ннсбатн Курайш.

лкл Jb хирад ва дониш; ва он кув- 
ватест нафеи инсонро, ки бад-он 
тамизи дакоики ашьё кунад; ва он- 
:ро нафеи нотика низ гуянд. Ва 
Мавлоно Юсуф ибни Монеъ дар 
«Шархи Нисоб» навишта, ки акл 
дар аелн лугат масдар аст, ба маъ- 
нии банд дар ио бастан; чун хирад 
ва дониш монеъи рафтани табиат 
■мешавад ба суи афъоли замима, 
лихозо хирад ва донишро акл гу
янд; ва дар истилохи хукамо ба 
маънии малак, яъне як фиришта аз 
дах фириштагон, ки назди эшон му- 
айян хастанд.

ЛҚУЛ хирадманд; ва ба замма- 
тайн (яъне укул)* цамъи акл, ки 
ба маънии дониш аст ва цамъи акл, 
ки ба мамии малак ва фиришта 
аст. Ҷи назди хукамо мукаррар 

■аат, ки хак таоло аввал як фириш- 
та иайдо карда, иас он фиришта як 

фириштаи дигар ва як осмон иайдо 
карда, баъдуху фириштаи дуввум 
як фиришта ва як осмон иайдо 
карда, баъдуху фириштаи севвум 
як фиришта ва як осмон иайдо кар
да, баъдуху фириштаи чахорум як 
фиришта ва як осмон иайдо карда; 
хамчунин дах фиришта ва нух ос
мон иайдо шуданд; ва хамин дах 
фириштагонро укули ашара гуянд. 
Ва назди аксари хукамо зиёда аз 
инҳо мутахаккик нест.

АҚЛИ ФАЪОЛ JU» ба сигаи му- 
болага, акли ошир, ки фириштаи 
дахум аст; ва назди хукамо хама 
афроди оламро хамун иайдо карда- 
аст; ва Ҷабраил алайҳиссалом ха- 
мин акли фаъол аст, нуноная дар 
«Майбазй» мастур аст.

АКЛИ АВВАЛ J->l фириштаи ав
вал, ки аз у нух фириштаи дигар 
иайдо шуда; ва чавхари аввал низ 
онро гуянд; ва дар «Бурхон» на- 
вишта, ки акли аввал нури мухам- 
мадист ва хам киноя аз Ҷабраил 
алайҳнмуссалоту вассалом.

АКЛИ КУЛЛ J* Jb киноя аз Ҷаб- 
раил ва киноя аз нури мухаммадй 
ва гохе киноя аз арши азим бошад 
(аз «Бурхон» ва «Рашидй»).

ИК,ОЛ JL*c расане, ки бад-он соки 
шутур банданд ва ё иои дигар су- 
турон банданд (аз «Бахори Ачам» 
ва «Кашф»).

АКДИ АНОМИЛ J-*.'l Ль навъе аз ас- 
боби шумори маснун, ки ба ашколи 
бастан ва кушодани ангуштони 
даст асмои аъдод малхуз доранд 
ва тафеилаш ин аст, ки: барои во- 
хид хинсири дасти рост фуру бояд 
гирифт ва чихати ду бинсирро бо 
хинсир зам кардан ва барои се вус- 
торо низ чунонки дар адади ашьёи 
байнуннос маъхуд ва мутаориф аст, 
ва лекин дар ин се акд бояд, ки 
руъуси аномил бисьёр наздик ба 
усули асобеъ бошад ва барои чахор 
хинсирро рафъ бояд кард ва бинси
ру вусторо маъкуд гузоштан ва ба
рои ианч бинсирро низ рафъ кар
дан ва ба чихати шаш вусторо 
рафъ карда, факат бинсирро фуру 
бояд гирифт, чунончи сари анмулаи 
он бар васати каф бошад ва барои 
хафт бинсирро хам бардошта хин- 
сири танхоро акд бояд гирифт, чу- 
нонки сари ангушт нек моил бошад 
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ба чониби нармаи даст, яъне кариб 
ба мунтаҳои каф Оа суи соид ва 
Оарои ҳашт Оо Оинсир ҳамон Оояд 
кард ва барои нуҳ бо вусто низ ҳа- 
мон бояд кард; ва бояд ки дар ин 
укуди салосаи аҳир сарҳои ансуш- 
тон Оар тарафи каф бошад, то ба 
укуди салосаи аввал муштабеҳ на- 
сардад ва Оарои даҳ сари но\ӯин 
саббобаи дасти ростро Оотин бар 
мафсили аввали анмулаи иОҳом, 
яъне нарансушт бояд ниҳод, чуиои- 
ки фурчай миёни ду ансушт Оа ҳал- 
каи мудаввар мушобеҳ бошад ва 
барои оист тарафи акди зерини саб- 
ОоОа, ки муттасили вустееа, Оар 
пушти иоҳуни ибҳом бояд ниҳод, 
чунончи пиндорй анмулаи иб\омғо 
дар миёни усули саббоба ва вусто 
сирифтаанд, лекин вусторо дар да- 
лолати адади бист даҳле набошад, 
чи авзоъи у барои укуди оҳод му- 
тасайир ва мубаддал сардад ва ит- 
тисоли но\ӯни иОҳом ба тарафи ак- 
ди зерини саббоба Оа ҳоли ҳуд да- 
лолат бар бист кунад ва барои си 
ибдомро коим дошта сари анмулаи 
саббоба ба тарафи ноҳунн у бояд 
ииҳед, чунонки вазъи саббоба бо 
ибҳом шабеҳ бошад, ба сурати каве 
ва рудаи он ва Оарои чиҳил ио\уии 
анмулаи иОҳомро бар заҳри акди 
зерини саббоба Оояд ниҳод, чунон- 
ки миёни иОҳом ва тарафи каф ҳеч 
фурча намонад ва барои панчоҳ 
саббобаро коим дошта ибҳомро та- 
мом ҳам Оояд кард ва бар каф бо- 
яд ниҳод муҳозии саббоба; барои 
шаст ибҳомро ҳам дода Оотини ук- 
даи дуввуми сабОобаро Оар пушти 
иеҳӯни ибҳом бояд ниҳод; ва Оарои 
ҳафтод ибҳомро коим дошта, Ооти- 
ни укдаи аввал ё дуввуми саббоба 
бар пушти ноҳуни. ибҳом Оояд ни- 
ҳод, чунонки пушти не\унн ибҳом 
тамом макшуф бошад ва барои 
ҳаштод иОҳомро мунтасаО сузошта 
тарафи анмулаи саОбоОаро Оар 
пушти мафсали анмулаи уло бояд 
ниҳод; ва Оарои навад сари не\уни 
саббобаро ботин бар мафсали ук- 
даи дуввуми ибҳом бояд ннҳод; ва 
бояд донист, ки он чи дар дасти 
рост далолат бар акде аз укуди 
оҳод кунад аз яке то нуҳ, дар дас
ти чаи далолат бар ҳамон акде аз 
укуди улуф кунад аз як ҳазор то 
нуҳ ҳазор; ва ҳамчунин он чи дар 
дасти рост далолат бар акде аз 
уқудн нуҳгоиаи ашарот кунад аз 

даҳ то навад, дар дасти чап дало- 
лат Оар ҳамон акде аз укуди миот 
кунад аз яксад то нуҳсад; бидон 
ки Оа асобеъи ҳар ду даст бад-он 
сувари ҳездаҳсонаи мазкуратуссадр 
аз яке то нуҳҳазору ку^аду нава- 
ду нуҳ забт тувон кард; ва Оарои 
адади даҳҳазор тарафи анмулаи иО- 
ҳомро муттасил Оояд соҳт ба тара- 
фи тамоми анмулаи саббоба, чунон- 
ки сари ноҳуни ибҳом ОароОар Оо-. 
шад ва тарафаш ба тарафи у.

АКИМ ~ь ба маънии нозоянда, ҳоҳ 
мард бошад, ҳоҳ зан; дар ин лафз 
музаккар ва муаннас Оаробар аст 
(аз «Мӯиаaxaб»); ва марди аким 
он аст, ки нутфаи у коОили заръ 
набошад.

УКОБАФГАН сЛЯ
каОасуш, яъне мутеъ ва рулом; Чи 
укоб ба маънии риштаест, ки дар 
сурой сущ кашанд Оарои андоҳта- 
ни ҳалка (аз шарҳи Хони Орзу). '

УКОБИ ОСМОН й1*-Т .—'lie чанд си- 
тора аст ба сурати укоб ва онро 
Насри Тоир низ суянд.

УХОБИН \ерҳон оҳанй (аз шу-
руҳн «Сикандaғиемa»); ва дар 
«Муеаала\ет» Оа займи аввал ва 
фатҳи бои муваҳҳада (яъне ук,о- 
Оайн)* ду чуби баланд, ки мучрл- 
монро бад-он банданд.

ИКЕН йУ“ ба маънии зар, ки онр- 
тило низ суянд (аз шуруҳи «Ни- 
соб»),

ИКБОН йЦ цамъи икоО, ки Оа маъ- 
нии шиканча ва азоб аст; ва Оиз- 
зам (яъне укбон)* намъи укоб, ки 
паррандаи маъруф аст.

АҚДИ РАВОН ва АКДИ ТАМКИИ 
..jXJ -11» j eitjj al» ннко.ҳи мутаъа 
(аз «Мӯсаала\оа»),

АКАБА •Ч- роҳи душвор дар куҳ ва 
чои душвор ва мурод аз амри саҳт 
ва азим низ омада (аз «Мадор» ва 
«Мӯнтa\аO»).

УКДА »•“» сиреҳ (аз «Мунтахаб»),
УКЛА ■d" ба маънии банд ва номи 

шаклест маиҳуе аз ашколи рамл 
(аз «Мӯнаa\аO»).

АКИЛА*1У» сардори кавм, ва Оеҳта- 
рини ҳар чиз ва Oарсӯзидааағни (а» 
«Мӯнтa\аб» ва «Латой®»): ва ба 
маънии расан ва пой банд.
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ЛҚИҚА бар вазни фръила; зиё-
фати ном ниходин ви муй оуmурдa- 
ни тифл бц рузи хафтум из вило- 
дат (аз ширхи «Нисоб»),

АҚВЛ •_>** 6р маъини майдон ви сих- 
пп сирой (из шархи «Нисоб»).

УҚУЛИ АШАРА'^а Эг“ дхх фириш- 
тагои; чи низди иксири хукимо ха- 
магй дих фириштаанд. Аввал хак 
тиоло як фиришти пайдо кирд ва 
нас ои фиришти як фириштии ди- 
гар ви як осмон пайдо карди ва 
Лпръгг^-^^ фириштаи дтввту як фи- 
ришти ва як осмон пайдо кирд; 
ҳpуҷуинн дих фиришти ви иух оса 
мои пайдо шудрид ви фириштии ди- 
хум хами оламро би хукми хак та- 
оло пайдо кард.

АҚРАБЙ и** навъе аз лиъл, ки чав- 
Хари машхур ист.

Л ҚЛ И ҚУЛЛЙ Jb хамон рқли
кулл, ки мазкур шуд.

Фасли рйии УTҲУPЛP мрър 
кофи ррабй

АҚСУ ТАРД ■»> з о-С* яке аз саноеъи 
жеърй, ки нисфи мисриъро из илфо- 
:ш калб кирди, мукаррир оранд, чу- 
ноичи дир ин мисрръ:

Иода чй куни пинҳон, пинхон чй кунй
бода...

А ҚС _>-£» бозгунр кирдин; ви он чи 
Гё'Р обу ойини амсоли ишьё дида 
мешавад.

УҚОЗ iC® номи бозори мобайни Н!ах- 
ла ва Тоиф.

АҚҚА навъе аз калоғ ва он и6-
лак бтваа (аз «Бурхон»); ва дар 
«Муaйнд» навишта, ки мурғест, ки 
онро акъак низ гуянд.

УҚОША инкабут (аз «Литоиф»), 
АҚСИ МУСТАВЙ Sr-- дир исти- 

лохи мантик, дар казияи чимили он 
аст, ки мрвзуъро михму^л созанд ва 
махмулро мивзуъ, чун: кулли инсо- 
нин уайвони, икси у чунин бошид: 
баъзалуайвонин инсонун-, ва дир 
шартия он аст, ки утқpддауро то- 
лй созанд ва толиро ууқаддау, чун: 
ин канатишшамсу толеъатан фанна- 
уору маецуОун; ва акси у чунин 
бошад: ин кананнацору мавцуОан 
фашшамсу толеъатун.

Фасли айии ууҳуpлp мрър лом

УЛО//АЛО билиндй ви бузургй 
(из «Сурох»),

УЛё У* хар чиз, ки баландтир бо
шад аз дигарон; ви ин таъниси 
ръло-ст; ва он чи дар «Гулистои» 
хадикаи улё нивноинд, хатост; са- 
хех галбо (6р фатхи ғаИни муъҷи- 
ми ва бои муваххада) ист, ба маъ- 
нии боге, ки дирахтонаш cap 6р 
хим бароварда доринд, чунонки 
дар «Сурох» ист.

ИЛЛАТИ УЛОсЪ ^-Ькиноя аз акли 
иввал.

АЛОЛО МХ» шуру ғавғо (из «Лато- 
иф» ви «Бурхон» ва «Ррщвдй»),

ИЛЛАТИ ОФTOБв-’■>" муррракааб, 
ба миъиин яракон.

ИЛЛАТ беморй ва вачх ва саби-
би чизе (из «Муитахаб» ви «Су
рох»).

АЛ ОТ ^5* ба миънии синдон, ки бар 
он охаиро ниходи мекубанд; би 
хиндй оиро эхрин гуянд (из шуру- 
хи «Нисоб»).

ИЛЛАТИ МАШОИИХ1"'* оJ6бумРHи• 
ест, ки аз roC^ara савдовй дар ма- 
Қъади 6аъзе пирон хорише пайдо 
мешивид, ки муктазии мрфъулияг 
гирдад, натзубиллоҳн минхо.

ИЛМИ НАЗАР г'вилми мунозари,
ки дар он одоби бахс баён карда 
шавад; ва ба мамии илми аклй, 
чуиоичи мингиқ ви хикмат (аз шу- 
рухи «Қирoн-усаоаъдaйн» ви гайиа).

АЛОҚ.АИ ДАСТОРа^^з 154» би миъ- 
нии турраи грсгор (аз «Мустила- 
хот») .

АЛАФиСЬ хуриши сутурон ва дигар 
бахоим (из «Муитахаб»); ви дар 
«Бурхои» навъе аз гиёх.

АЛЛОФ 6а уаънии кохфуруш
(аз «Муитахаб»); ва ба маънии ки
се ки коху дон ва хезум фурушад 
низ омиди.

АЛАВДУ хуии баста ви кирми сиёхи 
обй, ки хуни чилди бадаи мемикаа■; 
ва онро ба форсй залу вр би хиндИ 
чунк гуяид; ва хар чизе ки 6и чизе 
даровехти шавид (из «Мунтахиб»).

УЛУҚ О^* аировеҳmан ва дуст дош- 
тан ви баста шудрии хуии зин дар
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чисм бо нутфаи мард дар ийтидои 
айёми дамл.

ИЛАЛ J1® сабабдо ва беморидо; 
цамъи иллат (аз «Мунтахаб»).

АЛ ИЛ Jr1® бемор (аз «Мунтахаб»).
ИЛЛАТИ АСЛ Jel J акли аввал.
АЛАЛҲОЛ JWI j-f киноя аз зуд ва 

шитоб.
ИЛЛАТИ ОЛАМ*П® сЛ* киноя аз ак

ли аввал.
АЛАМ г-® роят ва нишони лашкар; 

ва ба мамии куд; чун дар ин дар 
ду вузуд ва сутуд ёфта мешавад, 
лидозо мацозан ба маънии машдур 
ва маъруф мустаъмал мегардад; ва 
ба ма-ьнии накши чома; ва ба маъ- 
пни исми доси нафеи водид, яъне 
номе, ки мард ё зан ва райра бад- 
он маъруф бошад, чунончи Зайд ва 
Зайнаб ва Макка ва Ҷайдун; ва чо- 
даке, ки дар лаби боло мебошад; 
ва билкаср (яъне илм) * огод шу- 
дан ва донистан ва дониш (аз 
«Мунтахаб» ва «Кашф»).

ИЛМИ КАЛОММ^ (i» иборат аз илм- 
ест, ки дар он илм мукаддамоти 
наклй ба далоили акли собит ку- 
нанд; ва соаибопн ин илмро мута- 
каллимин гуянд (аз «Ҷадор шар- 
бат»).

УЛУМ (Л® цамъи илм, ки ба маыши 
донистан ва дониш аст; ва цамъи 
илме, ки ба маънии донистани мо- 
дияти фанни х°с аст; ва улуми му- 
даввана ин аст: илми сарф, илми 
надв, илми лугат, илми маъонй, ил- 
ми баён, илми аруз, илми кофия, 
илми инщо, илми расмулхат, илми 
муъаммо, илми мунозара, илми 
кироъат, илми тафсир, илми дадис, 
илми фикд, илми фароиз, илми 
усул, илми калом, илми мантик, ил- 
ми дикмат ва он муштамил аст бар 
бисьёр улум. Баъзе аз °нд° дар ин 
чо мазкур ва баъзе на: илми дайъ- 
ат, илми дандаса, илми-адад, илми 
тиб, илми фалодат, илми кимиё, ил
ми нучум, илми мусикй, илми ма- 
нозир ва мароё, илми чабр ва му- 
кобала, илми чарри аскол, илми 
рамл, илми чафр, илми тилисм, ил
ми киёфа, илми масодат, илми ус- 
турлоб, илми мудозирот ва он ла- 
тифагуй ва дозирчавобист ва илми 
таъбир ва илми таъвизот ва илми 

тасаввуф ва илми ахлок ва илм® 
таворих ва ғайра.

АЛ Л ОМ (*1® ба маънии донотар ва 
бисьёр доно.

АЛАРРАҒМ r*j^ (1 мацозан. ба маъ- 
пии бар хилофи ва баръакси; ч» 
рарм ба маадии хоколуда шудан ва 
хор гаштан аст (казо фил — «Мун
тахаб»); иас бар хилофи ва баръ- 
акс кардани касе, гуё ки хоколуда» 
шудан ва хор гаштан и уст.

АЛАВИЁН dkjJ® содот; ва ба зам ва 
ба касри аввал ва сукуни лонг 
(яъне улвиён ва илвиён)* малоик 
ва кавокиб (аз «Рашидй» ва «Бур
дон») .

ИЛЛОН с^® номи мардедасткор (ду- 
русткор)* ва сунноъ; ва номи ка- 
лъае наздики Санъо (аз «Мунта- 
хаб» ва гайра).

АЛАН ц1® ба мамии ошкоро шудан. 
ва ошкоро (аз «Сурод» ва шарди 
«Нисоб»),

ИЛЛИЙИН ци-1® рурфадои бидишт; 
цамъи алийя; ва хонахои баланди 
бидишт ва китоби аъмоли бандаго- 
ни солед (аз «Мунтадаб» ва «Му- 
айид») ; ва кила иллийин исми муф- 
рад аст, ба май™ бидишт; ва ки
ла осмони даштум; ва кила коима- 
тулъаршилюмио; ва кила сидратул- 
мунтадо (аз «Шарди Макомоти Х.а- 
рйрй» ва «Фирдавс-ул-лугот»),

ИЛЛАТАЙН дар «Маснавй» бз 
матаии наколалодирати валуло аст 
(аз «Латоиф»),

ИЛМУЛТҚИНо-11 ғ1®Д°нистапш ам
ре ё чизе бошад ба камоли якин ба 
кайфийят ва модийяти он, ки аслан 
буи шакку шубда дар он набошад,. 
ба шарти долате ки онро дида на- 
бошад; ва ин кисми надустин аст 
аз се аксом, ки: нлмулякин ва ай- 
нулякин ва даккулякин бошад.

АЛАМ ШУДАН г-® зодир шудан.
УЛУВ(В) А баланди (аз «Сурод»), 

ва билкаср ва биззам (яъне илв ва 
улв)* низ; ва ин лафзро форсиён 
годе ба замматайн ва тахфифи вов-. 
оранд; дар ин сурат навъе аз таф- 
рис бошад.

И ЛОВА ‘-Л® боре ки бар сари боре 
пиаапд ва дар чиз, ки болои чизи 
дигар бошад ва чизе ки. бар сари
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чизе зиёда кунанд; Оа форсй онро 
сарбор суянд (аз «Мун^^ҳаО» ва 
«Ба\p-ул-ҷaвoxнр» ва «Суроҳ»); ва 
Оа фатҳ (яъне алова)* ҳато^т.

АЛОНИЯ jMC ба маънии ошкоро (аз 
«Мунтахаб»); ва дар «Сӯғеҳ» ош- 
корагй.

АЛ ИКА UJ. Оа маънии тубра, ки ба 
даҳони аспон баста дона меҳуро- 
нанд (аз шар.ҳи «Нисоб»).

АЛ ОКА ■31 овезиши дил ва муноси- 
бати миёни ду чиз ва робитаи маъ- 
навй бо касе доштан, мисли дустй 

■ва душманй ва нукарй ва он чи 
б>ад-он маъишат ауаеи кард; ва ба 
касри аввал (яъне илоқа)* чисми 
зоҳирй, ки Оаставу оаезои бошад 
Оа чизе, мисли даволи аезиёиа ва 
шамшер ва илокаи зевар ва полакй 
ва сайри он (аз «Мадор» ва «Му- 
айид» ва «МунтаҳаО» ва «Кашф» 
па «Фарханг»-и Шайҳ ИОроҳим).

ЛЛИЙЯ ■-* Оа маънии баланд (аз 
«Мунтахаб»),

УЛУФА «Мо Оа маъинн \уғданн ва 
^рок (аз «Кашф»),

АЛАЛЛОХ^-Л^шуру ғавғо ва фарь- 
•ёд (аз «Рашидй»),

УЛОЛА бакияи шир ва Оокии 
ҳар чиз; ва Оа маънии шайъи ка
лил (аз «Шарҳи Макомоти Харири» 
ва «Мунаa\аб»).

ИЛЛАТИ ТОММА cJ® саОаОи ко- 
мил.

АЛИЙ ф» Оа маънии баланд; ва 
номи ҳак таоло; ва номи ҳалифаи 
ча^рум кағрамаллоҳӯ вачҳаҳу; ва 
ломи падари 'Хоқонй, ки наччорй 
мекард; ва ба фатҳи лом ва дар 
оҳир алиф Оа сурати е (яъне ало)* 
ҳарф аст, тарчамаи Оар; ва дар чое 
мухаффафи алайкyccалем низ ома
да.

АЛАВЙ iSA* ба маънии авлоди ҳаз- 
рати Алий (Алй)* кағрамалло\у 
вачда^; ‘ ва мӯстала\ он аст, ки 
Алавй (Оа фааҳaтaйн) онро суянд, 
ки аз авлоди ҳазрати Алий бошад, 
магар аз авлоди ҳазрати Фотима 
ғазuялле\ӯ анҳа на бошад; ва ба 
замми аввал ва сукуни лом ва Оа 
касри аввал ва сукуни лом (яъне 
улвй ва илвй)* ба маънии малак, 

яъне фиришта ва кавкаО (аз «Луб- 
Ои луОоб» ва «Бӯрҳон»).

АЛОКОПЙ ис* ба маънии дарво- 
заи баланд; чи дар туркй копй бз 
маънии дарвоза аст; ва алокопй 
киноя аз дарвозаи мулук ва сало^- 
тин аст (аз «МӯCтала\от»); ва дар 
«Чароси ҳидоят» навишта, ки Ало- 
копй (Оа коф ва бои форсй) ма- 
комест дар Сифоҳон, ки остонаи 
Амнрулмуъминин Алий алайҳитта- 
ҳийёт муқаррар кардаанд ва он 
ҳӯқми Каъба дорад, ки домли он 
эмин аст аз офот.

ИЛМИ РИЕЗЙ иф-А |J® илмест, ки 
Оаҳс карда мешавад дар он аз уму- 
ре, ки факат дар вучуди ҳериҷй 
муҳточ Оа суи модда Оошанд, чу- 
нончи микдор ва адади ҳос, ки мав- 
чуд дар моддиёт аст; ва усули ин 
илм чаҳор аст: илми ҳандаса ва 
илми адад ва илми нучум ва илми 
мусикй; ва фуруъи он чун илми ма- 
нозир ва мароё ва илми чабр ва 
мукобала ва илми чарри аскол.

ИЛМИ ХУЗУРЙ г1* Ондон ки
илми сурати ҳесилан назди аклро 
суянд ва он бар ду кием аст: яке 
илми ҳусулй ва дисаре илми ҳузу- 
рй. Илми ҳусулй илмест, ки ба во- 
ситаи ҳус^ли сурат дар зеҳн бо
шад; ва мурод аз сурат мафҳум ва 
ҳайъати куллист, яъне аасаваӯғи 
ҳайвони нотик бе ли^зи аърози 
ҷисмонй, мин уайсу аннаху уайво- 
нун нокик,ун, масалан агар аасавау- 
ри инеен кунй фавран бе лиҳози 
аърози чйсмАй дар зеҳн ояд, ки 
\айаени нот ’к аст ва агар тасавву- 
ри фарас ё имор кунй Оилбадоҳат 
маълум гардад, ки ҳайвенн се\ил 

, аст ё ҳайвони нотик ва ҳеч суна 
тасаввури аърози чисмонй намеша- 
вад, зеро ки кисми илм ҳосил ме- 
шавад ба востаи \ӯсӯлu сурате, 
ки дар зеҳн аст; ва илми ҳузурй 
илмест, ки ҳусули сурат Оа зеҳн 
намешавад, балки Оа ҳузури шайъ 
бичсвос^-аи сурат бошад, чунончи 
илми нафеи нотика Оа нафси ҳуд 
ва Оа сифоти мунзамаи ҳуд агар 
нафеи котика тасаввури нафеи ҳуд 
нумояд, ба ҳӯсӯлн сурат намстуае- 
над шуд, зеро ки агар сурати нафс 
дар нафс ҳосил шавад, ичтимоъул- 
мислайн лозим ояд; ҳамчӯннн илми 
укул бар иафе\еи ҳуд ва илми бо
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ри гроло бар нафеи хеш ви сиф^ти 
худ ви 6ар чимеъи мумкинот бар 
мазхаби 6аъзе илми ^зуйй-ст, ки 
чамеъи муминвт назди у субхоиа- 
ху таоло мивчуд аст ва.мухточ би 
хусули сурит нест.

АЛЛОМА ви АЛЛОМЙ j ^** би 
маънии бисьёр бпсьёрдонаиди; ви 
то ва ё дар охири ин хир ду лафз 
6арои таъние ва нисСит нест, балки 
хир ду барои муболигр ва ё он ки 
дир ин хар вохид ду иломати му- 
болага аст, магрр иглоқи ин хар 
ду лафз 6ар хрқ таоло никтнана, 
чихати шоибаи той таънис ви ё-п 
нисСат (из «Мунтахаб»).

ИЛМИ ЛАДУННЙ i/JJ (J® илме, ки 
касеро аз назди субхонаху таоло 
мидз 6а файзи фазли у хосил ша- 
вад; хол он ки из устод наёмухта 
бошад. Ладунн дар асли ираби ба 
маъиии назд ист.

ИЛЛАТИ РОЙЙ оД® иборат из 
имре, ки мтддаъои хусули чизе ви 
максуди ислй из сохтани коре бо
шад; бидон ки иллит, яъие сабиб 
он чизро гуянд, ки 6ад-он тавассул 
кунанд барои хусули имре дигар. 
Ва ин иллит, ки онро сабиб низ гу- 
янд, 6ар чахор кием ист: игир си- 
баб дар мусаббиб дохил бувад ё 
хорич, агар дохил бувад, билқувва 
оиро иллати моддй гуянд (6а таш- 
диди дол), чун нисбати чуб 6о са- 
рир; ва агар дохил бувад, билфеъл 
оиро иллати суварй гуянд, чун су- 
рати сарир, ки мураббаъ бошад ё 
м^ддис; ва агар хорич буврд, 
агар он сабаби мучиди уст онро 
иллити фоилй гуянд, чун наччор; 
ви агар эчод барои он аст, онро 
иллити ғоӣи гуянд, чун чулус 6ар 
сарир. Пас иллити гойи дир зухури 
муаххар аз хама иллатхост ви дир 
зехн ва тааққул аз хама муқаддам. 
Иллити гойй дар асл иллати ғоятӣ 
6уд, яъне иллате ки ғоят ви мун- 
тахои чамеъи иллатҳои арбиъа ист. 
To-и фивкониро дар холити илҳоқи 
ё-и нисбат хазф карда гойй гуф- 
тинд. Ва бидон ки итлоки иллрги 
ғойӯ дар афъоли хазрати хақ суб- 
хонаху таоло ррво нидоррид, чаро 
ки хак, таоло дар хилкиги ашьё 
мухточ 6а грррзе нест ва ин ман- 
фаъатхо, ки дида мешавид 6а чи- 
хати изхори саноеъи худ офарида 
рсг.

Фасли рИни мухмала мрър мим

AMO 1-® гумрохй ва нобиной; ви ба 
мръиии абри ситибр ви ғализ; ва 
6а мрънии абри тунук ва риқиқ мо- 
нинди дуд (из «Мунтахаб» ви рай- 
ра).

АМЁ «Ч-х. зини иобино ви хир чизи 
мурниас, ки нобино бошад; за дар 
«Мунтахиб» пушидагй ви чизи пу- 
швда.

ИМОРАТ OjUe ободӣ ви обод кардин 
(из «Мунтахаб»); ва 6а мрънии ми- 
ррммит низ омада.

ИМОДОТ оЫ.® б. миъини сутунхои 
имюрат.

ИМРОНОТ ободихо; ии цамъи
имрон ист, ки (билкаср) ба маънин 
ободИ бошад (аз «Қишф» ва «Мун- 
тахаб») .

АМРЛАЙС da-Jj-e номи подшохе, ки 
6онии Ш.ероз 6уд; ва ин ном му- 
риккаб аст аз исми махзи ви ли- 
қаб, чиро ки лайс 6и маъиии исад, 
ист ва вови зоиди дар ин исм ба
рои иломати Амр (билфатх) аст, то 
ки фирқ монад миёни Умир (6из- 
зим; из «Қашф» ви «Мидор» ва 
ғайра).

АМИД <*** пешвои кавм (из «Мунта- 
ха6» ви «Сурох»).

АМУД -ъ-* 6а миънии сутун ва чуби 
хайми ва гурз ва шохини тарозу ви 
мехтари қизм (аз «Мунтахиб» ва 
«Сихох» ва «Мадор» ва «Қашф»); 
ва 6а истилох олати таносул; ва ба 
истилохи илми хандиса хир хат, ки 
вокеъ мешавид 6ар хате 6и ин 
вазъ, ки собит шавид из мулокоти 
он хар ду хити қоима ё ду коими. 
Пас хар яке из он ду хат имуд 
аст 6ар дигаре 6и ин шакл:

АМУД

АМУД-------------------- -— АМУД

ИМОД ->1®® 6а маънии сутун ва би- 
кохои баланд; цамъи имодр (из 
«Мунтахаб» ви «Сурох» ва «Сиа 
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х°х»); ва дар «Кашф» ва «Мунта
хаб» навиштааст, ки ин лафз ба 
маънии муфрад ва чамъ хар ду 
омада.

ЛМД ба ихтиёр кор кардан ва 
Каеду оханг; ва ба замматайн ва 
ба фатҳатайн (яъне умуд ва амад)* 
ба магнии сутунхо, цамъи амуд (аз 
«Мунтахаб» ва «Сурох»).

ЛМР//УМР _т«* нсмун лилмуддатилла- 
ти фихо иморатулбадани билхаёт, 
яъне лафзи умр исм аст барои муд- 
дате, ки дар он иморат, ай обедне
нии бадан мешавад ба сабаби хаёт 
(аз Таййибй «Шархи Мишкот» ва 
«Сурох»); ва Амр (билфатх ва су- 
қупн мим) исми шахсе; дар ин су
рат дар охири ин лафз вови зоида 
навиштан зарур аст бад-ин сурат 
(Амр.!магар нн вов ба хондан 
намеояд, чаро ки барои ф'арк ва 
нмтиёз аст аз лафзи Умар (j-®), ки 
ба замми аввал ва фатхи мим, ис- 
ме алохида бошад ва баръакс на- 
карданд, чаро ки ба зам сакил аст 
ва билфатх хафиф. Пас харфи зо
ида павиштан дар хафиф муносиб 
дониста ва г°хе Умар-ро (ки ба 
замми айн ва фатх ва тахфифи мим 
аст) фюрсиёи ба зарурати назм ба 
ташдиди мим оранд.

УМУР jj-* гушти миёни аапдoпх° ва 
гушти беххои дандон (аз «Мунта
хаб» ва «Сурох»).

АМАШ |з> зъъфи басар ва рафтани 
ашк аксар авкот ба воситаи иллате 
(аз «Мунтахаб»),

УМРИ ХОС d*- лакаби Ҷирчис 
иайггмбар, ки кофирон се бор уро 
куштанд ва б°з зинда шуд.

АМРИ ОС u»1* j» номи сахобй; гуянд 
ки дубора чавон шуда . ё чавонии 
сонй киноя аз ислом (аз «Шархи 
Хоконй»):

УМУК, > таги чох ва хавз ва дарьё 
ва райри онхо; ва биззам (яъне 
умк)* жарф шудан (аз «Муайид» 
ва «Мунтахаб»),

АМИК, ф— жарф; ва ба маьнии дур- 
дароз нив омада (аз «Мунтахаб»),

АМЪАК, (ф-л номи шоир.
УММОЛ JЬ® цамъи омил; ва он чи 

баъзе уммолон пависана, хатост; чи 
сигаи чамъро бов ба таври форсй 

чамъ кардан чй х°чат? Ва инро 
бар лафзи ҳурон киёс набояд кард, 
чаро ки уммолон дар назми сикот 
вокеъ нашуда ва дар наср зътибор 
нашояд.

УМАРИ ХАЙЁМ fUi j-® номи шоире, 
ки рубоыиёти у дар баёни шароб 
бисьёр аст.

АМ(М) с* бародари иадар (аз «Мун
тахаб»).

УМУМ (а-e фаро гирифтан хамаро (ав 
«Сурох»).

АМИМ ст** тамом ва хамаро фароги- 
ранда (аз «Сурох» ва «Мунтахаб»).

АМОИМ |4Ь» ба маънии дасторхо; ин 
цамъи имома аст, ки ба мамии 
дастор бошад.

УММОН о'-6 номи шахрест ба Тман 
бар канораи бахри Аъзам, яъне 
дарьёи Мухит, лихозо дарьёи 
Аъзамро ба он нисбат карда дарьёи 
Уммон гуянд (аз «Кашф» ва «Мун
тахаб» ва «Муайид» ва «Канз» ва 
«Т°ч-ул-ллугт»); ва Аммон (бил- 
фатх ва ташдид) номи шахрест ав 
Шом; ва цамъи ам(м), ки ба маъ- 
нии бародари иадар бошад, агарчи 
лафзи арабист, цамъи он аъмом ме- 
ояд. Магар гохе форсиён лафзи 
арабиро ба таври алфови форсй 
чамъ кунанд ва назири он лафзи 
маликои аст, цамъи малик, ки ба 
мамин: иодшох бошад, Анварй гу- 
яд, мисраъ:

Зи даргахи маликон хинги абраку аблак... 

ва ба. 'ин киёс аст лафзи руломои 
(аз «Лёбом»).

ИМРОН cij-® ободй; ва номи иадари 
Мусо алайҳиссалом; ва номи иада- 
ри хазрати Марьям; ва номи Абу- 
толиби амми хазрати расулуллох 
саллаллоху алайхи ва олихи ва сал- 
лама (аз «Мунтахаб»).

АМ“В гумроҳй ва хорй ва фурута-
нй (аз «Мунтахаб»); ва ба фатхи 
айн ва замми мим (яъне аму)* ба 
ма^ии бародари иадар; дар ин 
сурат вов зоида бувад бар лафзи 
амм (аз «Нароои хидоят»); ва хам- 
чунин дар лафзи холу, ки дар асл 
х°л бувад, ба маънии бародари мо- 
дар, ки дар ин замона ба маънии 
шавхари хола мустаъмал аст.
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АМАЛ И ГЕСУ J-» навеест аз му- 
сикй, ки Оа днндй д\ӯнасғи суянд 
(аз «Муеаалa\ет»).

ИМОМА ба маънии дастор (аз 
«Муиаa\аб» ва «Мадор» ва «Сикан- 
дарй» ва «Ба\p-ул-чaвoҳuғ» ва 
«Кашф» ва «Комус» ва «Балори 
Ачам»); ва Оа ташдиди мим (яъне 
иммома) * низ омадааст.

НМЛ А кор ва амал; ва Оилфатҳ
(яъне амла)* некй; ва ба фатҳа- 
тайн (яъне амала)* кеғқӯнандасон; 
дар ин сурат цамъи омил аст (аз 
«Муита\аO» ва «Муайид»),

АМАЛХОНА ЛИ- евон^на.
АММА \о\ағи падар ва гур уҳе аз 

мардум.
УМДА он чи Оар вай эътимод 

карда щавад (аз «Суроҳ» ва «Си- 
ҳоҳ»),

УМРА «у»* ибодатест ҳочнёнро ва он 
чунон бошад, ки эҳром баста аз 
Макка ба мавзеъи Танъим, ки ба 
фосилаи се қуғӯҲ аст аз Макка, ме- 
раванд ва дар он чо чанд ракъат 
нафл гузорида, Ооз ба Маккаи та
риф омада, тавофи ҳонаи КаъОа 
мекунанд.

ИМОДЙ tpl-» номи шоире.
АММОРЙ он чи бар пушти пил 

ниҳанд ва дар он нишиианд ва он 
маъруф аст; мансуб Оа Аммор, ки 
номи возеъи он аст; ва аморй (Оа 
фатҳ ва таҳфиф) низ омада (аз 
«Кашф» ва «Сироч» ва «Муайид» 
ва «Бӯрҳои»); ва мацозан Оа маъ
нии гардун ва ратҳ, ҳоҳ аспон ка- 
шанд, \о\ нартовое ва дар «Мус- 
аала\от» аморй (ба таҳфифи мим) 
маъруф аст; ва дар асл маҳмили 
шутур аст; ва Оа маънии тобут низ 
омада.

УМЙ Оа маънии курон; цамъи
аъмо; ва Оа фаа\и аввал ва фатҳи 
мим ва дар оҳир алифи максура 
Оа сурати ё (яъне амо)* Оа маънии 
кури ва нобилой.

УМРИ ТАБЪ + иборат аз умри 
яксаду Оист сол аст, чаро ки назди 
ҳӯкаме умри навъи инсон саду бист 
сол бошад ва камшо бешии он Оа 
авориз "4.

Фасли айни муҳмала маъа пун

АНО li* ранч ва машақдат (аз «Мун- 
таҳаб» ва «Суроҳ» ва «Кашф»),

АИҚО Uie аоuреет дарозсардан, ки 
назди баъзе вучуди фарзй дорад, 
чаро ки ҳеч кас онро надидааст. Ва 
Анқо онро Оа ҳамин чиҳат суянд, 
ки тавилулъунуқ буда бошад ва Оа 
форей номи он Снмурр аст. Ва дар 
«Нафoир-уЛ)фунун» аз тафосир мас- 
тур аст, ки дар замини ас\ебурғас 
мурғе Оас азим бо чаҳор по ва руи 
монаидн одамй ва Оо парҳои алвон 
ва ба ифроти дарозии сардан пайдо 
шуда буд. Хар чо, ки кудаке дидй 
бибурдй. Он кавм пеши Ханзала 
ибни Сафвон, ки пайғамбари эшои 
Оуд рафта аз он шикоят карданд. 
Ҳанзала дуъо кард ҳак таоло он 
муррро дар Оаъзе аз чазоир андоҳт 
ва у дар он чазоир фил ва аждаҳо- 
ро шикор карда мс\ӯрд, тамма ка- 
ломуҳу; ва номи созе ва он низ 
сардами дароз дорад; ва но,ми на
вое аз мусикй; ва Оа маънии саҳ- 
тии замона; ва лафзи Унқо (биз
зам) салат бошад, чуиоиқи машҳӯғ 
аст (аз «Рашидй» ва «Бурҳон» ва 
«Баҳори Ачам» ва «Кашф» ва «Си- 
роч»).

АНКОИ МУГРИБ^у" (5^ мурге Оуд 
Оас азим ва дарозсардан; ва мур- 
риО аз ин чиҳат суянд, ки туюрро 
фуру мебурд ва атфолу ду^аро^о 
низ Оалъ мекард (аз «Мунтахаб»); 
ва Оаъзе навиштаанд, ки ба фатҳи 
ро (яъне мурраО)* Оа маънии нав 
ва рариб оварда шуда. Чун Анкоро 
ҳак таоло Оа ҳайъати ачибу рариб 
пайдо карда буд, аз ин чиҳат мур- 
раО суфтанд; ва Оаъзе мурраО Оа 
маънии маҳфй ва нобуд иавишаа- 
анд.

АНДАЛЕБ ба маънии булОул;
ва Оилкаср (яъне индалеб)* \ааоса 
(аз «Мӯнтa\аб» ва «Муайид» ва 
«Мадор» ва «Кашф»).

ИНАБ Оа маънии ансур, ки ме- 
ваи маъруф аст.

ИНОНТОБ ■-г'Ь’ сДи аспе ки фақат ба 
ишораи инон бисардад (аз «Шар- 
ҳи Сикандар1-юма»),

АНОЯТ//ИНОЯТ -А» касд кардан ва 
эҳтимом доштан ба чизе (аз «Мун- 
таҳаО»); ва дар «Суре\» ранч ка- 
шидан Оа чи\ааи касе.
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АН ҚА БУТ оа_,.£л«номи кирми маъруф 
ва иоми табақие аз mи6ақгҳои ус- 
турлоб, ки ои мушаббак 6ошад.

Л И АТ П- гуиох ва фасод ва халок 
(аз «Муитахиб» ви «Латоиф»),

УН УД бар хилофи хак, коре кар
дан ва стези кардин; ви ба фатхи 
авваЛ' ва замми сонй (яъне ануд)* 
6р уаънин онгезpнди ва гумрох (аз 
«Муитахиб» ва «Лaтoиф-уа-лyғoт»)

АНИД .U» стезаиди ви саркаш (из 
«Муитахаб»).

АҶИҚНД faille цамъи уикуд (6из- 
зрм), ки 6а миънии хушии иигур 
ист (из «Муитахиб»),

УН СУР j-Os 6р мамии асл ви 6унь- 
ёг; ва назди ити66о хоку боду обу 
оташ (из «Биҳp-тл-ҷaвoхнр» ви 
«Қашф»),

АН БАР .г» хушбуиест миъруф; гу- 
яид он саргиии чоивари бахрист, 
ки 6и сурати гов 6ошад; 6аъзе гуф- 
та, ки манбаъи он чашмаест дар 
аарьё; ви сахех ои ист, ки мтуеог 
хушбу, ки дар кухистони Х,инду 
Чин аз зуибури исал, ки анвоъи ги- 
ёхи хушбу мехурад, ба хам мера- 
сад ва сайл онро ба дирьё мебарад 
ва штстушт медихад ви иксар чон- 
вари 6ахрй оиро фуру мебарад ва 
иртавонаа, ки хизм кунад, онро 6и- 
яндозид. Ви из он чихиг биъзе гу- 
мон барана, ки саркшии он чонвар 
ист. Аз баъзе сиког мисму^ь шуги, 
ки магаси асал дар миёни анбар 
ёфтаанд. Ва 6и оташ мегудозид ва 
ин иишони зохир ист, ки мтм бо- 
шаа, валлоху иълам биссавоб (аз 
«Муитахаб»),

АМБАР ва ЧАВОХИР л»> j но- 
ми гуломон асг 1U.

l'iҶOHГЛPДИШcr'ЬьГ &\1лкиноя аз ко
ва додини асп (из «Ширхи Сикан- 
Гррномр»),

У11Ф смм дтрушгл кардан ва гундй 
ва стеза итмудрн (аз «Мунгахиб» 
вр «Строх»),

АНИФ СЛси дурушг ви гунд ва сиге- 
зандр (из «Сурох»).

У11УҚ гардаи (из «Муитахаб» ва
«Сурох» ви «Бахр-ул-чавохир» ви 
«Муайиа» ви «Мидор»); валекин со- 
хиби «Муитахаб» 6и замми аввил 

ви фатхи сонй (яъие унак)* низ иа- 
вишти.

АҚОҚ бузголии мода (из шуру- 
xii «Нисоб» ви «Муитахаб»); ва 
баъзе навишгааид, ки аз хини ви- 
лодити ои го ҷаҳоруtoҳғги.

АНОД ИЛ цамъи ридрлеб, ки бр
маънии 6ул6ул асг; бидон ки хар 
исме, ки панчхарфй ё шишхарфи 
бошад, дар холаги чамъ як харф 
ё ду харф аз охири ои исм сокит 
мекуианд, чуионки сафорич цамъи 
сафирчил ви анодил цамъи рндалеб.

УИВОН дебоча ви сири номи ва 
аввали хар чиз ва он чи фахмида 
шрврд из чизе (из «Муитахаб» ва 
«Мидор» ва «Қашф» ва «Муайид»).

У И ФУ ВОН би уиьнин аввали
хир чиз ви оғози чувонй (из «Мунта- 

ха6» ви «Қашф» ва «Қомус» вэ 
«Муайид» ва «Мидор»),

ИННИН сгСҷавоне ки бар чимоъ ко- 
дир набошад; оиро аир урф иомара 
гуянд (из «Мааор» ва «Қашф»); вр 
ииий (6и хизфи иуни охир) хитост; 
вр баъзе гуяид, агар ииий-ро мин- 
су6 би суи уина, ки мисдар асг (би 
хазфи то) гуфти шрврд, сахех бо
шад.

АНБАРИЁН вавмест аз араб,
минсуб 6а Аибар, ки пагари каби- 
лие аз Тамим асг (ин мустафод аз 
«Мунтахаб» ист).

ИНОН с^Д.* летом ва муъораза ва он 
чи аз осмон зохир шавад дар вакти 
назар кардан баа-он (аз «Мунти- 
ха6»); ва аар «Латоиф» анон (ба 
фатх) навохии осмон наташ-грист; 
ва дар «Сурох» 6а фатх, 6р уиь- 
нии абр низ омади.

ИНОН ДОДАН cP13 сф давонидани 
асп.

ИНОНЗАНОН РАФТАНсА> 
киноя аз шитоб рафтани сувор.

ИНОН БАР ИНОН би миъ-
нии баробар ва химсар (из «Бур- 
хон» ва «Сироч»).

ИНОН ДУЗДИДАН ovoji О В* киноя 
аз бозмондин (аз «Сироч»).

ИНОН ГИРОН ҚАРДАН
6а уpьини истоарни сувор.

АН s ин лафзро нихвиён харф гТ- 
янд; тирчимаи ин дар форси лифзи



 

ав бошад; ва нстеъмоли ан дар ма
халли мучовазат аст, яъне аз чизе 
гузаштан ё суварй бувад, моианди: 
рамайту сакман аналщавси, ки та- 
човузй тир аст аз камон; ё маъна- 
вй, какавли таоло: фаля.цзарилла- 
зина юхолифуна ан амрщи (аз 
«Шархи Нисоб)--н Мавлоио Юсуф

■ ибни Моиеъ).
ИНАБИЙТ W* номи табакаи севвум 

аз хафт табакоти йашм; лавии он 
мухталиф мебошад: дар баъзе аш- 
х°с сиёх ва дар баъзе ашхал ва 
дар баъзе азрак бувад (аз «Кифо- 
яи Мансурй» ва райра).

АНБАРМА ва АНБАРИНА j

навъе ав вевар мисли духк- 
духкй, ки чавфи он ба аибар иур 
кунанд ва гирди он марворид ове- 
заид (аз «Бурхои» ва «Мустала- 
хот» ва «Сироч»); ва дар «Царо- 
ри хидоят» ба маънии шамома.

АНКАБУТИЙТ болоини
устурлоб, ки мадори аксари ахкоми 
устурлоб бар он аст; ва табакаи 
чахорум ав табакоти чашм ва он 
ришон ракик аст моианди насчи ан- 
кабут.

АНКАБУТЙ сафхае бошад му-
шаббак бар устурлоб.

УНСУРЙ Тахаллуси шоири ка
дим.

АНУШЙ асбоби шодй аз чониби 
домод; лоик он аст, ки дар ии лафв 
ба чои айн алиф нависанд.

Фасли айии мухмала маъа вов
АВВО Ь* ба маъиии саге, ки бонгу 

фарьёди бисьёр куиад; ва номи 
маквили сездахум аз манозили Ка
мар; ва он иаич кавокиб аст бар 
синаи Сунбула; ва номи шакли 
иаичум аз ашколн шимолй; ва он 
ба сурати марди истода аст ва 
дастхо кашида, ба дасти рост ас° 
шрифта ва кавокибаш бисту ду; ба 
вамми аввал ва тахфифи вов (яъне 
уво)* боиги гург ва саг ва шагол 
ва рубох ва оху (аз «Муитахаб» 
ва шархи «Нисоб» ва райра).

АВҶ0 Ь». ба мамии камоии тираи- 
дозй (аз шархи «Нисоб»),

УДУССАЛ ИБ -т-гчубест аз да- 
рахти хос, ки тарсоён бад-он салиб 
созанд ва чун онро дар гулуи ат- 

фол овезанд, ба хоб иатарсад ва 
саръро бисьёр муфид (аз «Мунта- 
хаб» ва райра).

АВОК,ИБ иасояпдаг°п ва он
ч|щ°, ки иаси чизе оянд ва анчом- 
хои кор.

АВРАТ —'jj‘ андоми шарми мардум; ва 
хар чи аз дидаи ва нумудани он 
шарм ояд (аз «Мунтахаб» ва «Су- 
рох»); ва ба машши зан, ки дар 
урф шухрат дорад мауоз аст; ва ба 
машши рахнаи сафи лашкар ва хи- 
сор, ки ав он биму харос бошад 
(аз «Муитахаб»); ва мацозан ба 
маънии душворй иив ояд.

АВОРОТ//ИВОРОТ//УВОРОТ
ба машпш айбҳо.

УҶ z.jc номи марде тавилулкомат, ки 
дар замоии Одам алайҳиссалом ба 
вучуд омад, то замони Мусо алай- 
фнссал°м бизист. Умраш сехазору 
иоисад сол шуд. Туфоии Нух алай- 
хиссалом то камари у буд. Мусо 
алайҳиссалом асои худ бар каъби 
у вад, биюфтод ва бимурд. Ва но- 
ми иадари у Ук (биззам) аст. Ва 
он чи ки дар мардум Уч ибии Унук 
машхур шуда хатост. Сахех Уч иб- 
ни Ук аст. Ва ба касри аввал ва 
фатхи вов (яъие ивач)* ба мамии 
качй (аз «Муитахаб» ва «Латоиф» 
ва «Сурох»).

АВОИДИ.» бозгардандагон ва суд- 
х° ва маиофеъ ва фавоид ва сила- 
хо ва мехрубонихо (аз «Муитахаб» 
ва «Сурох»); ва ии уамъи оида аст.

АВД by бозгаштан; ва ба машши 
шутури иир, ки нар бошад; ва биз
зам ва вови маъруф (яъие уд)* ба 
маънии чуби мутлак. аз хар дарахт, 
ки бошад; ва номи чубест хос, ки 
раигаш сиёх бошад, чун дар оташ 
сузанд буйхои хуш дихад; ба хии- 
дй оиро агар гуянд; ва номи соз. 
ки оиро барбат гуянд (аз «Мунта- 
хаб» ва «Сихох» ва «Латоиф» ва 
шархи «Нисоб»),

АВЗ ij* ба машши иаиох бурдан (аз 
«Мунтахаб»),

УР ба маъиии барахна (аз
«Кашф» ва «Латоиф»); ва дар 
«Муитахаб» билфатх (яъне авр)*; 
ва авар (ба фатхатайи) як чашм 
кур шудан; ва билфатх ва касри 
вов (яъие авир)* бадботин; ва баъ
зе навишта, ки авр (билфатх,) ма-
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разе Оошад, ки дар Оуни не\ун 
пайдо шавад,

АВАЗ jj® ноёфт ва дарвеш шудан 
(аз «Мӯитa\аб» ва «Латоиф»), 

удсуз ба маънии мичмар.
АБС ич* душворй (аз «Кашф»),
АВИС utj* душвор ва мушкил (аз 

шарҳи «НисоО»).
И ВАЗ >.»* Оа маънии Оадали чизе; 

ва мардум аз Oсилаифoтй айваз 
(эваз)* суянд ва он салат аст (аз 
«Мунтa\аO» ва «Мадор»ва «Кашф» 
ва «Муайид» ва «Баҳори Ачам»).

АВОРИЗ j® цамъи ориза.
АВОСИФ Оа маънии Оодҳои

саҳт ва тунд (аз «Муитa\аO»).
АВОТИФ мс\руOонu\о (аз

«Мунаa\аб»),
АВОРИФ jJ?® шииоеандагои ва со- 

Оирон ва эҳеонқуиандагои ва ҳуш- 
0ӯ\о (мустафод аз «М.уиаaxaб»); ва 
мацозан ба маънии Oа\шиш\е низ 
омада.

АВОИҚ (УЬ® мавонеъ ва ҳаводие•; ин 
цамъи оиқа аст, ки Оа маънии мо- 
неъ бошад, муштак аз авк, (бил- 
фатҳ) Оа маънии 0ездештаи ва 
Оаргардонидан аст (аз «Мунта- 
ҳаб»),

АВЛ <jj* касеро иёли ҳуд се\тан ва 
Оисьёрьиёл шудан; ва Оаҳшиш ва 
қиемаан зиёда кардан; ва салаОа 
кардан; ва чавр нумудан; ва нафа- 
ка додан иёлро; ва овоз Оардоштан 
ва сирья кардан; ва майл кардан; 
ва душвор шудани кор; ва Оа фат- 
ди аввал ва касри вов (яъне а вил) * 
эътнмод ва такья Оар касе (аз «Ла- 
тоиф» ва «Мунтa\аO»).

АВИЛ Оар вазни фаъил; овози 
Оа сирья (аз «Муитa\аб»),

АВОЛИМ fJlj* цамъи олам, ки Оа 
фаа\н лом бошад, ба маънии чаҳон.

АВОМ(М) цамъи омма (Оа таш- 
диди мим), ки аз умум мамуз аст, 
ба маънии ҳама мардум; ва Оа 
фатҳи аввал ва ташдид ва та^ифи 
вов (яъне аввом ва авом)* аспи 
ро^ор (аз «Суроҳ» ва ғайра).

АВОН е)1.,» кадбону ва зани миёнасол; 
ва Оа маънии зане, ки уро шавдар 
бошад; ва ба фатҳ ва ташдиди вов 

(яъне аввон)* ба маънии сахтги- 
ранда ва золим ва зачркунанда ва 
еағҳансн девони султон (аз «Мун- 
таҳаО» ва «Латоиф» ва «Мадор» ва 
«Кашф»),

АВН dj® ёрй ва мададсорй (аз «Мун- 
тa\аO»).

АВВОРА •_>>.,* Оа маънии Оаддил (аз 
шарҳи «Нисоб»),

АВИСА Оа маънии мушкил ва 
душвор.

АВОЛЙ чизҳои баланд; ва ин
цамъи олия аст, ки Оа маънии ба
ланд Оошад.

УДй ЗЪ* рангест нушебeҳ ба чуби 
уд; ва он ранге Оошад сиёҳи моил 
Оа андак сифедй ва сурхй; ва навъе 
аз чомай абрешумй, ки рансаш си- 
ёҳ бошад.

УДИ КУМОРЙс?--»® ъ® уде ки аз Ку
мир оварда шавад; ва Кумор (Оа 
замми аввал) номи ша^ест дар 
мӯнтaҳон Хинд, кариби дарьёи Шур, 
ба тарафи чануб (казо фил — «Бур
бон») ; ва дар «Сироч» навишта, ки 
Кумор (Оиззам) номи шадрест аз 
Хинд; чун коф дар ҳиндй нест, зо- 
мран Кумор (ба зам) муарраби 
Кумор бошад, чӯиенчu канд муар
раби канд; ва дар «Мӯнтa\аб» ва 
«Латоиф» ва «Ба\p-ӮЛ-чaвoҳир» ва 
«Кашф» ба ин маънй Қӯмеғрғе Оа 
фатҳи коф (яъне Камор)* навиш- 
тааст.

Фасли айни муҳмала маъа ҳо
АХД *4® замона ва рузсор ва паймон 

ва савганд ва зинҳор (аз «Мунта- 
ҳаб» ва «Латоиф»),

УХ.УД <Ч® замонаҳо ва паймонхо ва 
савгаиа\е.

ИХР//АҲР//АҲАР м* зино кардан (аз 
«Мӯитa\аO»).

ИХН сХ® ба маънии пашми рансин 
(аз «Мунтa\аб» ва Ибни Ҳоч).

Фасли айни муҳмала маъа 
ёи таҳтонй

АЙШО ^-® қарорсеҳи Оача дар ғa\и- 
ми модар ва он асбоб> ки Оача 
бад-он дар раҳим мавчуд гардад 
(аз «Муайид» ва сайра).

ИЕДАТ oole беморпурей (аз «Мун- 
таҳаО» ва «Мадор» ва «Кашф» ва 

6-3) 8
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«Сурох» ви «Музил» вр «Латоиф»); 
ви 6а фитх дида нашуда, зохиран 
хагосг.

А йН УЛҲА ЁТ с«* чашмаи оби да
ёт.

ИД'^о рузи нашии мусулмонои; ва 
ин чашнро аз он ид гуянд, ки ид 
ба миънни он чиз, ки дир он рвд 
кунад фарих ви шодй (аз «Шаре- 
ши»); ва дар «Муитахаб» ви «Су
рох» навишга, ки ид (билкаср) хир 
чи бозояд; чун ид 6а хар сол ива 
мекунаа, лнҳoзо ид гуфганд.

ИЕЗ iU* би миънии панох ви паиох 
гирифтан (аз «Мадор» ви «Қашф» 
ва «Мунгахаб»),

АЙР .л» гурхари вахшй; ва би маъ- 
нии хари ахлй, ки хари шахрй 6о- 
шад; ва рафтини исп 6и чавлои кар
дан; ва билкаср (яъне ир)* кофи- 
ла ва хар мирки 6е, ки 6ад-он гилли 
орана (из «Мунгахиб»).

ИЁР jlj* чошнии зарт сим, ки оиро 
6и хиндй 6ингй гуянд; ва би маъ- 
нии гарозуи зарсинч (аз «Мадор» 
ви «Муайид» ви «Латоиф»); ви дар 
«Бахори Ачам» ва «Муитахаб» ба 
фагх (яъие дер)* 6и маънни санчи- 
аан ва чошнии зару сим; ви 6а фаг- 
хи иввал ва ташдиаи сонй (яъне 
айер)* мирди бисьёр омидурафтку- 
иаиди ва марги бисьёрхирикат; миъ- 
хуз аз айр (билфитх), ки 6и маъ- 
нии 6а хар су рафтаии исп 6и чав- 
лои.

АЙНУЛҚИТР jlill номи равгаие
сиёх ва бидбу, ки 6ар шугуроии 
хоришдор молинд; ва баъзе гуянд 
чашмаи гугира, ки 6р малнии миси 
гуаохги (аз «Муайиа» вр «Мунта- 
ха6»); вр дар шархи «Нисоб» на- 
виштр, ки айнулкитр чашмаи миси 
гудохта, ки хақ гаоло 6арои Сулай- 
мон алайхиссрлом равон карда буд; 
ва дир «Мидор» навишти, ки айнул
китр ррвган аст сиёх, ки 6Ти ганди 
дораа вр 6ар шутуроии гаргин мо- 
лаиа; ва баъзе ахли гахкик навиш- 
грана, ки ийи 6а мимии чашма ви 
китр мухаффафи цитрон, ки 6а маъ- 
иии равгани дрррхги чир аст.

АЙНУЛҲИР(Р) чавхаресг қи-
магй, ки 6а чишми гурби мушоба- 
Хаг дорад; 6и хиндй лехсаниё но- 
манд (из «Чрроги хидояг»).

АЙН И МУХАЙЙИР zx* қисме из
ийн, ки харф ист; ва ии истилохи 
хушнивисон ист (из «Чрроги хидо- 
яг») .

АЙНУССАВРиЛ иитораесг, ки он
ро Дабррон гуянд; игир касе бр 
виқги гултъ онро 6инад кТр шивид; 
ви он сигори бурчи Сиврро 6р чои 
чишм вокеъ шудраст.

ИС шугурони сипед, ки сипеди- 
шон би сурхи омехга 6ошад (аз 
«Мунгахаб»); ва гохе аз ин лафз 
қофили мурод 6ошид.

АЙШ J~z хуш зиндагони кардан (из 
«Мунгахаб» ва «Сурох»).

АЙЁШ ./1» хуб зиндргоникунанди 
(аз «Мунгахаб»),

И С yo* даррхги бисьёр печида ви 
рнбух; ви иоми писари хазраги Ис
ход илрйхиссалом, ки румиён из ив- 
лоди уяна (аз «Мунгахиб» ва «Су- 
рох»).

АЙЮҚ й? номи сигорае, ки сурх- 
рангу рушан аст дар кииораи росги 
КPXkишон, ки паси Сурайё бррояд 
ви пеши он шавад (аз «Мунги- 
ха6»); ви онро АИюқ рз он гуянд, 
ки у гуё нигахбоии Сурайёсг; муша 
гиқ аз рвц, 6а уиьнни боздошгин 
ви нигахбон ви боздоринди асг из 
умури макрух (из БирчандИ «Шир- 
хи бисг 6о6е»...).

АЙНУАДИК Л'.-с'С-г-чашми хурус; вр 
ои гониесг сурхррнг, ки саррш сиёх 
бошрд; 6а хиндй онро гхангчй гу
яид.

ИЁЛ JU* би маъиии зриу фарзиндон 
ви аигар гавобеъ (аз «Мунгахаб» 
ва «Латоиф» ви «Қршф» ви «Ми- 
аор» ва «Сурох» ви «Музил»); ви 
6а фитх (яъне аёл)* хагосг.

АӢНУЛҚАМИЛ JUXI^ ҷишмзpҳу, 
яъне назире ки би чизи зебо ва хуш 
зарир бирасонад.

УЮН сл чашмхо; ви 6а миънии 
чашмахои об; ва номи кигоби хик- 
маг аз БуалИ Сино; ва 6а фагхи 
аввал (яъне аюн)* 6и мимии шур- 
чишм, яъне кисе ки назираш зарар 
рисонид (аз «Сурох» ви «Мунги- 
хр6» ва «Қашф» ва «Музил» ви 
«Минҳоч»); ва би фагх хагосг.

ЙЕН сС-аиалани чишм; ви 6а махиии 
зохир мацоз рст (аз «Мунгихаб» ви 



«Сурох» ва «Кашф» ва «Музил» ва 
«Минхоч»); ва ба фатх (яъне аён)* 
хатост.

ИН занони хушчашм; ва ин
цамъи айн°-ст, ки ба мны-ши зани 
хушчашм аст; ва билфатх (яъне 
айн* чашмаи об; ва офтоб; ва зо
ну; ва динор; ва вари сурх; ва мол; 
ва борон; ва абре ки аз кибла ояд; 
ва чашм; ва мехтар; ва баргузидаи 
хар чиз ва зоти хар шайъ; ва ба- 
родари модарй ва иадарй; ва шахе 
ва нафс; ва хакикати хар чиз; ва 
ахли хона; ва кавми чосус ва дид- 
бон; ва чои равон шудани об; ва ди
дор ва навар кардан (аз «Муита- 
хаб» ва «Муайид» ва «Сурох» ва 
«Кашф»); ва маонии лафзи айн 
бисьёр аст, чунончи сохиби «Мунта- 
хаб» чихилу хашт маънй иавишта; 
ва баъзе бар ин низ зиёда карда- 
анд.

АЙНУЛЯКИН с? ба кайфийят
ва мохийити чизеро ба яқин дарёф- 
тан баъди дидаии ои ба чашм; бидон 
ки як,ин-р° се мартаба аст: яке ил- 
муляқин, ки доиистани аире ё чизе 
бошад ба камоли таякдун ба кай- 
фийят ва мо^хийяти он, ки аслан 
буи шак дар он на бошад; дуввум 
айнуляқин ва он дидани чизест ба 
чашми худ, масалан дидани оташ 
аз дур; ва ии ба нисбати аввал к.а- 
вист; севвум факkуляқии ва он до
хи шудан аст дар он чиз ё худ он 
чив гардидан ё дар он махв шудан, 
масалан дохил шудан дар оташ, ки 
аз дур дида мешавад ва сухта шу- 
дан дар он; ва ин якии аз яқиии 
дуввум низ адвист; ва баъзе чунин 
мнеол овардаанд, ки чунончи шахсе 

медонад, ки хурдани захр мекушад, 
ин илмулякин аст ва агар дид, ки 
ру ба руи у касе захр хурд ва би- 
мурд, айнулякин аст ва агар худ 
бихурад ва дар назъ уфтад, ин хак- 
куляқин аст.

АИБ БУРДАН^Ъ! ® вохир кардаии
айб (аз «Мусталахот»),

АЙЛА *1® дарвешй (аз «Мунтахаб»),
АЙБА б а маыши чомадон; в а

он сундукмокаид зарфе бошад аз 
чарм, ки дар он рахт ва силох ва 
чома нигох доранд (аз «Мунтахаб» 
ва шархи «Нисоб»); ва дар «Шархи 
Хокони» ба маъиии чавшан иавиш- 
та.

АЙҚА ба маыпии канораи чуй ва 
сохили руд (аз «Мунтахаб»),

АЙНУЛЛОҲ ба мавдии хифви
худо, фард:

Ало айнийя айнуллоҳ, чй чашмо^ни
сиё хасташ, 

Ҷи мижгони синоносо, чй мардафган
ниго хасташ. 

(аз «Мадор»).
исо у-;® номи иайтамбари маъруф 

алайхиссалом; муарраби исуъ, ки 
лафзи сурёиист (аз «Рисолаи муар- 
работ») .

АЙНОТЙ Цй® ба маънии хуруфи 
айнхои у; дар туркй ёи маъруф дар 
охири калима барои замири гоиб 
ояд; тарчамаи у.

ИЙ(Й) (_® дармондагй дар коре ва 
дармонда шудан ба сухан (аз 
«Мунтахаб»),

АЙНУННАБЙ 14^® номи чашмае 
дар Мадинаи мунаввара.

БОБИ МУЪҶАМА

Фасли гайни муъчама маъа алиф

FOHHMAH UjU дар он холат, ки га- 
ниматдоранда бошад.

FOB vl- бешахо ва сахрохо, хусусан 
бешахое, ки дар он шер монад; ва 
ии цамъи роба аст (аз «Мунтахаб» 
ва «Сурох»).

FOBOT °>Ы® бешахо ва сахр°х°.
FOHP фурушаванда; ва дар ни- 

шеб фурураванда; ва замини иаст.
ҒОТФАР номи махаллаест ав Са

мар ад ид (аз «Сир°ч» ва «Раши- 
дй»); ва дар «Латоиф» навишта: 
номи шахрест аз Туркистон хуб°н- 
хез; ва дар «Бурхон» Ғонқар (ба 
иун ва коф) номи шахрест аз Тур- 
кистон; аввал асах.

РОФИР ба маънии иушанда ва 
бахшандаи гун°х (аз «Латоиф»),

ҒО БИР jjU боранда ва халокшаван- 
да; ва мозию мустақбал, лекин ба 
маънии замонаи истнкбол бештар 
мустаъмал (аз «Латоиф»); ва дар 
«Мунтахаб» оянда ва раванда.



 

 

Ғ0ИББ03 jUu-JU шатранчбозн конил, 
ки аз ҳариф соиб нишаста Оа 
воситаи дисаре мухра Оа \она\о да- 
веиад ва бар ҳариф мот кунад.

ГОРИС даға\аиuшенанда.
ГО Ш И Я БО ФО НИ РИШ —j oUbAjiU 

киноя аз мардунони масҳара.
ГОИС цЛ* сутазананда.
РОИТ XU сарсини одами; ва таҳкиқ 

он аст, ки ғоит дар асл ба наънии 
замини паст ва масок аст. Чун дар 
саҳро мардум барои казои ҳочас 
дар замини паст менишинад, лиҳозо 
киноятан сартини одамиро суянд ва 
гоҳе мацозан ба маънии сартини ди
тар \аИвoиеа (аз «Муита\аб» ва 
«Кашф»),

РОРАтИдАН тороч кардан;
маъҳуз аз ғорат, ки лафзи арабист, 
ва олами талабидан ва фацмидан 
(аз «Сироч» ва «Рашадй»),

ҒОРИҚУН е>А->и номи давое муеҳил, 
ки исҳолаш Оа чиҳати мрочи ҳилти 
бал там муфид.

РОИЛА <1'Т4 Оа маънии шар ва бадй 
ва офат ва нотоҳсиранда; намуз 
аз равл, ки (Оилфатҳ) ба маънии 
нотоҳ тирифтан; ва ҳалок кардан; 
ва ранчу машаккат аст (аз «Мун- 
таҳаО» ва «Суроҳ» ва «Муайид» ва 
«Кашф» ва сайри он).

РСШИЯ киёнат; ва Оемории ан- 
дарун; ва зинпуши асп ва полой 
(аз «Мун^^?:аб»),

РОЛ ИЯ ҳушОуии маъруф; ва он 
нураккаО бошад аз мушк ва анбар 
ва кофур ва ду\нулбон ва райра 
(аз «МунтахаО»),

РОЗА О1* сулгуна; ва ,он сургае Оо- 
шад, ки занон бар руй молаид (аз 
«Бӯр\еи» ва «Сироч»).

РОДИЯ абре ки бондод пайло 
шавад ва бомдод (аз «Латоиф» ва 
«Суроҳ»),

РОЗИ Я 4iLi номи к,увватест, ки дар 
ризо тасарруф кунад ва онро мушо- 
беҳи чавҳари бадан сардонад ва 
нутаасил ва мулсиқ ба аъзо нумо- 
яд пв.

РОЛ Й сиронкимат. Оа муқеOалан
камОам.

РОНЙ Оа маънии бениёз ва ту- 
вонсар; ва ба наънии сурудкунаи- 
да.

РОЗИ i5Jt* ба арабй кушаида ва катл- 
куиаиааи куффор; ва Оа форей ба 
маънии дорОоз ва Оозисар, ки Оа 
ҳиндй нат суянд (аз «Рашидй» ва 
«Бурҳеи»),

Г О Л И j/li мансуО ба ғоят, ки ба 
маънии имояти чизест,

Фас ли райни муъчама маъа 
бои мувавдада

РАБРОЪ »!_>-* ба маънии замии; ва ин 
муаннаси арОар аст; ва соҳе дар 
назм ҳамза сокит шавад (аз «Кашф» 
ва «МунтаҳаО» ва «Латоиф» ва 
шуруҳн «Нисоб»),

РУБАЙРО шароби коварс; ва ио- 
ми невае, ки онро саичид гуянд (аз 
«Мунтахаб»),

РИБ(Б) ба маънии як руздарми- 
ён тап омадаи; ва дар ҳафта як 
руз мулокоти касе кардан (аз 
«МунтахаО»),

ГАБГАБ v**?® гушти овеҳтаи зери за- 
қаи (аз «Мунтахаб»); ва он мард^- 
ми пуғсӯшаpо аз лавозими \убсӯ- 
ратист.

РАБАБ и-г® сушти оқс\тан зери за- 
кан ва онро тавки гулу низ гуянд; 
ва он аз лавозими \уеи аст (аз 
«МунтахаО»).

РАБОВАТ CjLe кундзехнй,
РАБНИ ФОҲИШ ■«ҳхисораи са-

ғе\ ва Оисьёр дар гариди чикс ба 
иаҳче ки ду шаҳси могар аз дасту- 
реан ириду фурум гасораи зиёда 
аз ҳадди одот дар он тачвиз иуно- 
янд.

РАБУК, Ojt* шароби шаОонгоҳ ва ога
ри руз (аз «МунтахаО»),

РАБАН ег» ҳато вокеъ шудаи дар 
рою тадОир; ва Оа фатҳи аввал вэ 
сукуни сонй (яъне раОн)* зиён ёф- 
тан дар гариду фурум; Оо лафзи 
кашидан мустаъмал (аз шӯғӯҳн 
«Нисоб» ва «Баҳори Ачам» ва 
«Мунта\аб» ва «Кашф» ва «Ма- 
дор»).

ГАБИН е-т® заъифрой (аз «Латоиф»),
ГИБТА орзу бурдан Оа моли ка

се Ос он ки заволи у ҳеҳаа (аз 
«МунтахаО»),

ГАБӢ lst* куиазсҳн,
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Фасли райни муъчама маъа 
сои мусалласа

FAC(C) сД л°рар; ва ба маыии фо- 
сид ва таб°х шудаии гушт ва хар 
чиз мацозн—, ва гушти ганда ва 
рафтаии риму хун ав чирохат (ав 
«Сурох» ва «Мунтахаб»).

FACAEH °l■•^Гшӯpида^IH дил, яъне та- 
козои табиат бар кайи бехаракат 
(ав «Мунтахаб» ва «Сурох»).

Фасли гайни муъчама маъа 
чими форсй

ҒИИАК и°ми сов, ки ба хиндй са- 
рангй гуянд (аз «Фарҳанг»-и Ха
ким Нуруддин); ва дар «Ҷах.оиги- 
рй» ва «Сироч» ва «Бахори Ачам» 
ва «Бурхои» созе, ки оиро камонча 
гуяид.

Фасли райни муъчама маъа 
доли мухмала

РАДО ба маънии фард° руз; ва 
ин дар асл рудувв буд (ав шархи 
«Нисоб»).

РУДАД цамъи рудда, ки (ба зам 
ва ташдид) гирехмоианд чизе сурх, 
ки дар гушт ё иих мебошад.

FAflP бевафой (аз «Мунтахаб»
ва «Сурох»).

РАД ИР у.&- ба маънии толоб, ки оби 
борон ва сайл дар он чамъ шуда 
монад (аз «Мунтахаб» ва райра).

ҒАДДОҒ Joi ба маъиии бисьёр бева- 
фо (аз «Мунтахаб»).

РАДАҚ оби бисьёр (аз «Мунта-
хаб» ва «Сурох»).

РУДУВ(В) >»* ба мамии бомдод; 
ва ба фатхи аввал ва сукуни д°л 
(яъие радв)* ба маънии фардо (аз 
«Латоиф» ва «Мунтахаб» ва шурӯ- 
хи «Нисоб»).

ҒАДВА ‘>4 миёии фачр ва тулуъи 
офтоб (аз «Мунтахаб»).

Фасли гайки муъчама маъа 
воли муъчама

РИЗЕ имолаи ғизо (аз «Шархи 
Хоқоий»).

Фасли райни муъчама маъа 
рои мухмала

FAPO//FHPO l> ба мамии сирень
ки аз мохй бароваранд; ва хар чи 
часиаида бошад; ва билфатх ва 
ташдиди р°и мухмала ва хамза 
(яъие рарроъ)* хар чизи муаннас,. 
ки сифеду рушан бошад (аз «Муи- 
тахаб» ва «Сурох» ва «Фирдав--ул- 
лугот»).

FAPHEv-j* иодир ва мусофир.
FAPK.OB ба маъиии °би амик.
FAPB v> Фуру нишастаи; ва ба маъ- 

иии магриб; ва ба маъиии далви- 
калои, ки бад-он °б аз чох кашанд; 
ва ба мамии иосур ва варам ба 
гушаи чашм, ки ба тарафи бинист, 
иайдо мешавад; ва ба фатхатайв 
(яъне гараб)* номи дарахте, ки ка- 
будранг бошад ва бар лаби рудхо- 
иах° руяд ва ба форсй °нро над 
гуянд (аз «Мунтахаб» ва шархи 
«'Нисоб»); ва дар «Сихох» ба маъ- 
иии дарахти сифедор иавишта; ва 
ба замматайи (яъне руруб)* ба 
маъиии ғариб ва иодор.

ҒУ РОБ vlj* дар арабй з°рр° гуяид;, 
ва навъе аз каштии дарьё.

FAPOMAT с-! j товонзада шудан ва 
иушаймонй ва азоб (аз «Кашф» ва 
«Сурох»).

FAPH3AT '-'У.А бар вазни фавилат;, 
ба мамии сиришт ва табиат (ав 
«Мунтахаб»).

FAPAC гуруснагй (ав шарх»
«Нисоб»).

FAPAP .•> рушиои; ва хатар; ва га- 
рав ва шарте ки дар байъ ва чув 
°и куиаид ва байъи р°н°, яме- 
байъи чизе, ки дар тасарруф набо- 
шад, чуй байъи мохии дар °б ва мур- 
ри дар хаво ва чуз ои; ва ии ман- 
хист; ва ба замми аввал ва фатхи 
соий (яъие рурар)* сииедтихо; ва ав- 
вали чизхо; ва сипедихои иешоии; 
ва бехтархои хар чиз; ва сардарки-' 
кавм; дар ии сурат цамъи рурра 
аст; ва дурари ғурар ба мамии 
марворидхои бехтар ва баргузида 
(ав «Латоиф» ва «Муайид» ва 
«Мунтахаб»),

FAPFAP jj* чархе ки ресмонро бар
он кашанд (аз «Ҷаҳонгярй»),



 

 

 

Ғ ИРОР Jji камй ва нуқсон дар хар 
чиз; вр нодоиӣ; вр тезии шамшер; 
ви гариқи ви тавр; ви косид шуди- 
ни бозор (аз «Литоиф» ви «Мунга- 
хаб»).

ҒУРУР j мисдир ист, ба уиьннн 
фирефтин; ви би фагхи иввал (яъне 
ғарур)* фиребанди (аз «Лигоиф» 
ви «Сурох»).

FHP(P) j* марди ғофил ви ноозму- 
дикор; ви биззим вр тишдид (яъне 
ғурр)* бузургон ва машохир; ви си- 
федаиои пешонй; дар ин суриг 
цамъи ағарр асг; ви дир форси ба 
фагх ва гахфиф (яъне ғар)* ба 
уаьини бадаил; ви заии фохиши ви 
каҳби; ви биззим (яъид ғур)* ми- 
ризесг, ки хуся из микдор килон 
шавад ви гохе ин мариз дир пусти 
гулу пайдо мешивад (аз «Лагоиф» 
ва «Мунтахаб» ва шархи «Нисоб» 
ва «Чаҳонгирй»),

FAPOHP Л* би мрыми чуволхо; 
цамъи гирорр; ва ба маьнни хухои 
нек; ви зоминон ва чавоиони корно- 
■озмуди; би ин миыш цамъи гарир; 
ва ба миъннн нудсоихо; ви 6и маъ- 
нии равишхо ви гарзхо; ви гезихои 
шамшер; ва би уиьинн наИзи ви 
тирхо; ви мшкаори муда^^ои чиз; 
ва ба ин миънй цамъи гирор асг 
(из «Мунтахаб»),

FAPC уу дарахт нашондрн ви да- 
рихги дар зимин нашондашуда (аз 
«Мунтахаб»),

ҒУРРИШ yj овоз кардан ви хайбаг 
(аз «Сироч»).

ҒАРАЗ » би маьнни хадиф ви ни- 
шоиа; ви мацозан мрглаб ва маиа 
суд ва хочаг (аз шархи «Нисоб» ва 
«Қашф» ви «Муа/ша» ва «Мунта
хаб» ви «Қомус» ва «Бихори 
Ачам»).

ҒУРАФ цамъи гурфа-и мръруф.
FAPAK, Oj* масдар ист, ба уиънин 

тимом фуру рафтин дар об ви из 
cap гузаштини об ва гийри; ви миш- 
хТРУ муотиьмил 6а сукуни ро (яъне 
ғарк)* асг; ва 6а фагхи иввил ва 
кисри ро (яънд ғарик)* би уpънин 
рррик ((!->; рз «Қршф» ви «Қомус» 
ви «Мунгахиб» ва «Бахори Ачам»),

FAPOHHK ӯ? цамъи ғурнук, ки би 
мамии чивони зебошаил ист; ви 
ғароникулъуло муроО аз исном (аз 

«Лагоиф» ва «Муитахиб» ва гийру- 
хумо).

FAP4AK ахмақ ви нодон (из
«Чахонгири»).

РАРБОЛ Jbji мубаООали карбол; бр 
иаср (яъне иирбол)* муарраби он; 
ва баъзе гуянд, ии мубаООали гар- 
бол ист ви муарраб несг; ви би 
миънии пирвезин (из «Хиёбон»); ви 
дар «Мунтахиб» билкаср (яъне ғир- 
бол)* ви муарриб.

РАРДИЛ J-»® ба миьнии биддил, ки 
зидди шучоъ бошад, чиро ки ғар 
(билфатх) қахби ист (аз «Рашиди» 
ва «Бурхон»),

РУРМ cj* товон; ва ба форсй би маъ- 
нии меши иухй, Саъди гуяд, мис- 
раъ:

Пис аз рурму ОХУ гирифтин би пий...

(аз «Муайид» ва «РашидИ» ви шар
хи «Нисоб» ви «Бурхои» ви «Си- 
роч»).

FAPOM Га® хирс ва ишқ ви шефтағй 
вр хилок ва азоб (аз «Қашф» ви 
«Мунтахаб» ва «Мидор»).

РАРИМ товонзиди (из «Лагоиф»),
РУРОБУЛБАЙН ji зоғи сиёхи

дашти, ки из шумии нншасmанн худ 
мабоиият ва муфорақрт андозад 
миёии дустои ва акрибо; ви дар 
«Сурох» ба уаънин зоғи иблақ ё 
зоги стрҳуннқор; ва баъзе гуянд 
нрвъд аз зоғ, ки минкору пои у 
сурх бошаа; араб онро нахс донина 
ва гуянд, ии игрр кисе аз хона ба- 
рояд ва зоғи мазиурро мулокИ шр- 
вад, далолаг меиунад бар фирои 
дар миёни у ви маглтС, чунонии дар 
«Хиёбои» ист.

FAP(A)K ҚА Ш ИДА Н сКьЛТ З^гимом 
ва комил кашиаин (аз «Шархи Қи- 
рон-уо-cиьдайн»).

FAPPOH шУркунанди ви овози 
гарон ви мухиб брроранда.

РАРИН ин лифз дар сифрги шер 
вокеъ мешавиа; пас ин лафзро би 
ррйии мужами хонган ви 6а уаь- 
нии шуриунанда фахмиган махзи 
хагосг; сахех ба ийии мухмили 
(яъне ррин)* аст, ба мамии 6ешр 
ва сихро, ки дар он шер монад 
(иазо фил — «Мунтахаб»).



ГАРСОИ e-j® сурусна.
ГИРЕБОИ cljj® шуркунанда.
ГАРБ j,® Оар вазни сарв; ба маънии 

нае, ки аз ои калам созаид (аз 
«Бӯр\он»); ва дар шарҳи «НисоО» 
ба фатҳатайи (яъне тарав)*.

ГИРЕБ у._>® шуру гэбго (аз «Муай- 
ид» ва «Бӯғҳен» ва «Музил»).

РАРФА як бор об бардоши-ан Оа 
даст; ва Оилкаср (яъне сирфа)* 
навъе аз бағдештани об 0а даст; 
ва 0а зам (яъне рурфа)* 0а кадри 
як мушт ва 0ело\енаu бар канори 
0он (аз «Мунтамб» ва «Кашф»); 
ва аз «Латоиф» ба наънии дарича 
низ нустафод мешавад.

ГАРҚА <>j® 0а маънии сарик; чи дар 
Гарқ ҳои нисОат аст.

ГАРЦА*- > ну\аннае ва нодон ва за- 
0ун (аз «Бӯр\он»).

ГАРОРА »jU® ноозмудакор шудан ва 
фиреб \ӯғаан; ва ба каср (яъне 
Гирора)* чувол (аз «Мунтахаб»),

ГАРГАРА лафзи арабист, ба
маънии сағдениаани об дар гулу; 
форсиён тафрис карда ғарора су- 
янд.

РАРИБЗОДА »>lj — лулизода (аз 
«Мӯеталаҳот»),

РУРРА ъ® сифедии пешонии асп бу- 
зурттар аз дирам; ва сайиди кавм 
ва Оеэтар аз ҳар чиз; ва аввали ру- 
зи ме\ғо, ки турра суянд бар вачҳи 
иетнъopа аз пешонй маъҳуз аст; ва 
рирра (билкаср ва ташдид) ба маъ
нии фирефтагй (аз «Мунаa\а0» ва 
«Кашф» ва «Муайид»); ва дар «Ла
тоиф» билфатҳ ва ташдид (яъне 
гарра)* фирефта шудан; ва 0а кас- 
ри аввал ва ташдид, фирефтагй ва 
софилй.

ГАРИЗЙ .ji* 0а маънии табиъй; чи 
рариз ба маънии табиат аст (аз 
«Кашф»).

ГАРИБЙ дурй аз \онӯмон; ва
қӯмешеса бисьёр иафис (аз «Мус- 
талаҳот») .

Фасли райни муъчама маъа 
зои муъчама

ГА30 lj® бо душмани дин чанг кар
дан (аз «Сӯғоҳ»).

РУЗОТ У® цамъи тозй, ки котили 
куффор 0ошад; 0а аашаиа (яъие 
руззот)* ралат аст.

ГА3АБОТ цамъи разва, ки маъ
нии он 0аён \еҳаа шуд.

РАЗОР Jji дар «Шарҳи Хокоин» иа- 
вишта, ки 0а маънии сирдогирди 
девор ва даруни манзил; ва дар 
«Мӯнаа\а0» ва «Сӯғо\» разорят (ба 
зиёдати то) ба маънии Оисьёрй ва 
бисьёр шудаии шир ва о0 ва мева 
ва чуз он.

РУЗ j® кавме аз туркон, ки 0а заме
ни султои Саичар Хуросонро ғорат 
карданд.

РАЗОЛ Jlj® о\убағра; ва 0а маънии 
офтоб низ оранд (аз «Мадор» ва 
«Кашф» ва «МyaИна» ва 
чавоҳир» ва «Мунаa\аб» ва «Баҳо- 
ри Ачан»).

РАЗАЛ Jj® бозй кардани маҳбуб ва 
Хикоят кардан аз чавонй ва ҳаднен 
еӯҳ0ат ва ишки занон; ва бuлфаа\ 
(яъне разл)* риштаи ва ресидаи; ва 
0а наънии ришта ва ресмои ва ра- 
сан оранд (аз «Мадор» ва «Мунта- 
ҳаб» ва «Сурох»-.

РАЗНИН ва РАЗНИ ва РАЗ НА
<®j® j сУЗ® J иг?® номи шаҳри мавлиди 

Маҳмуди Разнавй.
РАЗОЛА^Ь® бачаи оҳу, ки мода 0о- 

шад; ва ба маънии офтоО; ва 0а 
касри аввал (яъие сизола)* ҳатоеа 
(аз «Мӯнаaxаб»).

РАЗВА »jj® чанти муъминин бо куф- 
фор 0а чиҳати ислон, 0а шарте ки 
расул алайхиссалом ё имони вакт 
дар он чант ҳанроҳ 0ошад. Ва агар 
чанси муъминин бо куффор 0а сар- 
кардатии имоми вакт бошад, онро 
сарийя суянд.

ГАЗОЛ Й мансуО ба Разола, ки 
карияест аз музофоти Туе, мавлиди 
ином Мӯ\амнааи Разолй рахматул- 
лоҳи алай.\и (аз «Лубб-ул-лбоб»); 
баъзе суянд, ки Раззолй (ба таш- 
диди зои муъчама) мансуб ба раз- 
зол, ки ғесменфӯғӯш бошад. Чуи 
бо ғссненфурӯше эшенре дустии ка
нол буд, лнхозо 0а ин нисОат шуд; 
бояд донист, ки ии ваҷҳ маҳзи ҳа- 
тост.



Фасли райни муъчама маъа 
вои форсй

ТУЖБ д°наи аигур, ки иухта ва 
тоза бошад (ав «Бурхон» ва «Ра- 
шидй») .

РАЖ > амр аст аз гажидан, ки ба 
мамии иишаста ба сурин рох раф- 
тан аст ба таври атфол (аз «Бур- 
хон» ва «Латоиф»),

■САЖМ f ji донаи ангур, ки иухта ва 
тоза бошад (аз «Бур-хон» ва «Ра- 
шидй») .

РАЖИДАН нишаста ба сурин
рох рафтаи ба вури бозуй ва даст 
(ав «Бурхон»),

РАЖГОВ jlfji навъе ав гов аст, ки 
ав думи он иарчами алам ва магас- 
р°н созанд; ва °и кием гов дар ку- 
хистон, ки мобайни Хато ва Хин
дустан аст, ба хам мерасад; ба хин- 
дй °иро суригай гуяид (ба замми 
«Муитахаб» ва «Сурох»).

Фасли гайни му^ама маъа 
сини мухмала

ГАСАҚ торикии аввали шаб (аз
«Мунтахаб»),

ТАС(С)ОК З-* °н чизи сард ва ган
да, чуи зардоб ва рими чирохат ва 
чуз он (аз «Муитахаб» ва шархи 
«Нисоб»).

Т'АСАК чонварест кучаки газаида;
ба хиндй кхатмал гуянд (аз «Бур- 
хон») .

ҒУСУЛ//ҒУСЛ шустушуи тамоми 
бадан: ва билфатх (яъне гасл) * ба 
маъиии мутлак, шустаии хар чиз, 
ки бошад; ва билкаср (яъне гисл)* 
обе, ки бад-он шуста шавад (аз 
«Муитахаб» ва «Сур°х»),

ҒИСЛИНиЦЫ обе ки бад-°и чирохат 
ё чизи дигарро шуста бошанд; ва 
°н чиз, ки ав бадани дузахиён ра- 
вон шавад, мисли хун ва рим ва 
зардоб (аз «Сурох» ва «Мунта
хаб») ; ва мавлоно Рафеъуддиншохи 
Дехлавй тараммадахуллоху бигуф- 
ронихи дар рисолаи «Ахволи киё- 
мат» навиштааид, ки гислии чаш- 
маест дар дузах, ки касофатхо ва 
олудагихои куффорон дар он чамъ 
шавад.

ҒУСОЛА <*'—• обе ки бад-он руй ва 
даст шуянд; ва хар обе ки баьдн 
шустан ба ч°е уфтад (аз «Мунта
хаб»),.

ҒУСЛХОНА -lil-i иборат аз хаммом.

Фасли гайни муъчама маъа 
шини муъчама

ҒИШО(Ъ) иушиш ва иарда
ва гилоф; ва ба машши иусти ту- 
нук ва борик, ки ба хиндй чкиллй 
гуянд (аз «Мунтахаб» ва «Мадор» 
ва «Муайид» ва «Бахр-ул-чавохир» 
ва «Кашф»).

РИШ(Ш) Ji кудурат; ва билфатх 
(яъне раш)* ба мамии з°хир кар
дан хилофи он чи дар дил бошад; 
ва ба мамии хиёиат кардан; ва 
омезиши чизе камбахо дар зару ну- 
кра ва мушк ва шар°б; ва ба маъ- 
нии бехушй; ва бад-ин маънй дар 
асл рашй (ба ёи тахтонй) буд, ки 
лафзи арабй бошад. Форсиёи ё-р° 
ав он лафз хазф карДа бо лафви 
кардан мустаъмал куианд, чунончи 
гуянд: фулонй гаш кард (аз «Му- 
айид» ва «Т°ҷ-ул-меcoанp» ва «Ба- 
хори Ачам» ва «Ҷароги хидоят» ва 
«Муитахаб» ва «Мадор» ва «Сикан- 
дарй» ва «Фарханги Хусайнй» ва 
«Зубдат-ул-фавоид»); магар сохиби 
«Сурох» навишта, ки билкаср (яъне 
риш)* хиёиат кардан; ва сохиби 
«Кашф» навишта, ки билфатх куду- 
рат ва ба каср, айбу хиёнат; ва дар 
«Латоиф» билкаср, ба мамии хиё
нат ва кудурат ва ташвиш ва бил- 
фатх, масдар аст, ба мамии хиё- 
нат кардан.

РИШЕН с1чи ҷимоъ кардан; ва ба 
фатхатайн (яъие гашаён)* бехуш 
шудан (аз «Латоиф»),

FMUSOBA »jliii иарда (ав «Мунта
хаб») ,

FAUBR бехуш шудан ва бехуш
гардонидаи; ва чимоъ кардан (ав 
«Латоиф» ва «Мунтахаб»),

Фасли райии муъчама маъа 
соди мухмала

РАСБ <-*“» ба ситам гирифтан чизеро 
аз касе ва ках.р кардан бар касе 
(аз «Мунтахаб»),

РУСАС и**** цамъи русса (аз «Мунта
хаб»),
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РУСН шоҳи дарам (аз «Мунта- 
ҳа0»),

РУСУН дарам; ин цамъи
русн аст (аз «Мунтахаб»); ва дар 
кутуби ти0 0а маънии чинҳо ва ши- 
канҳо.

РУССА аиаӯҳи сулусир (аз «Муи- 
таҳаО» ва «Суроҳ»); асарчи ии лафз 
дар мардум ба маъиии мутлаки 
ҳашм ва каҳр мустаъмал шуда, ле- 
кин ин аст, ки лафзи русса
мацозан ба маънии \ашмеса, ки ои- 
ро аз ҳавфи касе забт карда бо- 
шад. Ба ин маънй маънии мачозиро 
0а маънии ҳақ^1сй мӯноеибато 0окй 
ненонад, лиҳозо фӯсаҳо итлоки 
русса бар ҳақ таоло чоиз надоранд, 
балки дар ин макон лафзи каҳр ва 
разаО мустаъмал менӯмеянд.

Фасли райии муъчама маъа 
зоди муъчама

ҒАЗУБ vj-m бисьёр сазабнок ва 
ҳашмтин.

ҒАЗОТ uoUi 0ар вазни ҳаёт; дараме 
саҳрой монанди кунор, ки оташи 
чуби ои дер монад; ва ин цамъи 
разо-ст (аз «Мӯнта\аб» ва «Бур- 
ҳон»); зоҳиран дар uсаоъмоли фор- 
сиёи 0а маънии воҳид шуҳғаа ёф- 
та, чунонки ки цамъи ^вро
аст ва 0а маънии воҳид шуҳрат си- 
рифта.

РАЗАНФАР jil-i* ба маънии шери 
дарранда (аз «Мунтаҳаб» ва шарҳи 
«Нисоб»).

ГА3И//ГА33АИ ет»» чашм \ебениаан 
ва фуру дошт.ани овоз; ва таҳам- 
нул кардаи; ва бардоштани макруҳ 
ва нуксон кардан (аз «Мӯнтa\аб»).

ГА3БОН сираи сифати мушаб-
0аҳ аз раз0, 0а маънии қаҳғнок ва 
ҳашмнок (аз «Канз»); ва дар ис- 
аеъноли форей, 0а маънии сансе, 
ки аз манчаник 0а суи калъаи ҳаен 
апдозаид (аз «Сироч-ул-лурот» ва 
«Бурҳон» ва «Рашидй»).

ГАЗОИРЙ JjJUi номи шойре маддо- 
ҳи яминуддавла Маҳмуди Субукте- 
тин.

Фасли райни муъчама маъа 
той муҳмала

ГИТО ба маънии парда ва пу-
шиш (аз «Кашф» ва «Суроҳ» ва 
«Мӯнтa\а0» ва «Латоиф»),

ГАТ И Т 0ар вазни сализ; 0а маъ
нии овози ҳуғ-xуғ, ки аз гулу® 
0аъзе мардум 0а ҳолати ҳоОи ко- 
мил Оармеояд (аз «Мунтахаб»),

РИТРИФ меҳтар ва шариф ва
чавонмард (аз «Мунтахаб»),

Фасли райни муъчама маъа фо

РАФР >4 пушидан ва омурзидани 
ғуноҳ ва пинҳои кардан ва номи 
манзили понздаҳум аз манозили- 
Қамар; ва он се кавкаб аст кач- 
мач дар Мизон; ва 0а маъиии чамо- 
ат низ (аз «Мунтахаб»),

РАФИРд** бар вазни фақир; ба маъ
нии бисьёр ва чамъ, ки зиёда аз 
эшон натавонад дид; ва 0а маъ
нии пушанда (аз «Мӯнтa\а0» ва 
«Кашф»).

РАФС о** танаер ва лук ва ситабр 
ва фарОеҳ (аз «Фирдавс-ул-луғот»); 
чун ин лафз дар дитар кутуби муъ- 
таОараи лусот ёфта нанешавад ва 
зоҳиран дар асл са0з 0уда, ба маъ
нии ситабр ва кавн, чунонки дар 
«Бурҳон» аст. Мувофики қендан 
форси кофи форс^о ба райни муъ
чама ва 0ои муваххадаро ба фо ва 
зои муъчамаро ба сини муҳмала 
0адал карда сафс (о-»*) карданд, 
баъдӯҳӯ сини мӯ\мaлapе ба дасту- 
ри арабй ва форей ба соди муҳма- 
ла бадал нунуданд.

РУФРОИ c'j** омурзиш.

Фасли райки муъчама маъа лом

РАЛБОЪ'Ци ба маънии мавзеъе, ки 
ааға\тонаш 0о якдисар пайваста ва 
дарҳам ва ё аибуҳ Оошаид; ва рул- 
ба (ба замни аввал) цамъи он; ва 
рул0оъ-ро 0а занми аввал \онаaи 
маҳзи салат, чаро ки сисаи муан- 
нас аст аз афъоли фаълоъ.

РАЛО ба маънии каҳт ва сиров 
шудаии нарҳи галла, ва ҳар чиз (а» 
«Мӯнаa\аб» ва «Сӯро\») .



 

 

 

 

— 90 —

РУЛОТ оТХ 6а ма^ии из хид гузаш- 
тагон; цамъи ғолИ.

РАЛАБОТ oUU цамъи галабр.
ҒИЛ ЕВОЗ гоирест миъртф, ки 

онро зарин низ гуянд; ви мураккаб 
ист аз ғилев, би мамии сиргашга- 
гИ; ва ин дир у зохир асг. Ва на- 
виштаанд, ки он соле ииру соле мо
ги бошид; ви баме гуянг, ки дар 
шаш мох, ин инкилоб мешивад (аз 
«Қашф» ви гийиа).

ҒАЛ АС (Г-1* торикии охири ша6 (из 
«Мунтахаб» ви «Лигоиф»).

ҒАЛAT АХ хато иардин дар сухан 
ви хисобу кигоб; вр ғрлрт 6и миъ- 
нии фоил, яъне ғалагкунанди ва 6а 
уаънин мифъуа, ньне гилаг кирда- 
шуди низ меояд; ва ғрлрти (6и зиё- 
дити ёи тихгонй) муховирии новоки- 
фон асг; ва галат 6ар ду гуна ист: 
рилаги ивом ва ғалаги ом. Пис 
ррлрги ом он асг, чунонии лафзи 
мрнсиб, ки би касри сод меояд ви 
ба фигх (ньне мансаб)* шухраг до
рад ва оммии шуъаро бо лаб ва 
таб ва ғабгаб қофия орана; ва ға- 
лрги рвом, чунонки лафзи mиънноm 
би уаънни шахсе ии таь.йнн гарди- 
ди бошад 6а тарифе ё коре; ва ин 
муховараи ивом асг (аз «Бахори 
Ачам» ва «Музил» ви «Мунтахаб»).

ҒУЛ03 «X би уиъиии сигабр ва ду- 
рушг; ви би кисри иввил (яъне ғи- 
лоз)* цамъи ррлиз (из «МунгахиС»).

ҒАЛ ИЗ ■М* сигабр вр дурушг; зиООи 
ррқиқ (из «Мунтахаб»); ви би маъ- 
нии нопок дар халоик шухрати азим 
гирифти ви ёфги нашуд.

РИЛАЗ АХ стибрИ ва сигибр шудаи 
(аз «Мунтахаб»),

РАЛҚ cjX дрр бастан; ви ба фитха- 
тайн (яъне ғалақ)* чубест, ки бид
он дирро бибанданд; ви би форси 
ирлидон гуянд.

РАЛ ТАҚ ‘^lAliмубаддалн галгак (^1*- 
ни муарриб, 6и мимии гилmнган ви 
як бор из пихлу ба пихлу гардидан 
ви пояи ироба, ки он мудиввар ви 
ралтон бошад (из «Рашидй» ва «Си- 
роч» ва «Бурхои»),

ҒУЛУЛ JjX хиёнат кррдин дар рани- 
мат ва о6и ривон дир миёни дарах- 
тон; ви ба фигхи аввал (яъне ғр- 
лул)* mиьомд ки 6и андируии ши

ками пиру нотувон зуд гуворо ши- 
вад (из «Мунтахаб» ви «Литоиф»),

ҒУЛ//РУЛЛ J» тивқи охиий ви бина 
ви ташиагй; ви билкаср (яъне рил)* 
иини ва хиёиит ва кудурат (из 
«Бахр-ул-чавохир» ви «Мидор» вр 
«Муайид» ва «Қашф» ви «Сурох»),

ҒАЛИЛ ^Х ташиагй ва ташии ви ки
ни (аз «Лагоиф» ви «Мунтахаб» вр 
ғийруҳумо).

ҒАЛАЛ ташнаги ва сузиш; ви бр
зимматайн (яъне рулул)* ташнагон; 
ви ин цамъи ғрлил ист (аз «Мун- 
тахиб» вр «Сурох»-.

РУЛОМ I'd* би мамии кугик; ва ма- 
цозан би мимии нукар ви бинди.

ҒАлЕН с)ХХ би уиьнни чушидан вр 
чуш (аз «МунтахиС» ва «Муийид»); 
ва низ лифзи галён би уаьнни хуи- 
ка уустаьмал, чаро ки о6и хуққи 
би сабаби иашидин би чуш уеонд; 
ва 6иъзе гайнро би қоф 6адал кар
ги қилён (ба кисри иоф) хрнанд; 
ва 6иъзе гуяид галаён (6а фатҳот) 
лафзи арабист, би уиънин чуш; дир 
ии сурит ба фитхи иввал бояд ва 
форсиён би чихати тахфиф ломро 
соиии иунанд (из «Чироги хидоят» 
ви «Бахори Ачим»),

ҒИЛМОН сХХ цамъи гулом; ви игло- 
қи рулом бар имрид мешивид; ва 
дар бихишт низ михлуие 6а сурати 
имрадои дар хидмати ихли чаинат 
хохинд Суд. Агирчи лафзи ғилмон 
сигаи чамъ рст, магар дир форсиён 
6а маьнни муфрад мустаъмал. Ва 
ии лафз аз олами хур аст, ии цамъи 
хавро ист, ии 6и фитх бошид ви 
дар форсй би уаънин муфрид мус- 
таьмал аст (аз «Чароги хигоят»).

РАЛ ТБО Н сА-хХ номи саиге бошад 
гирду дароз; ви мардуми бехам^г^Ият 
ва дийюсро грлтбон из он гуянд, 
ии: чуиончи он синг дар ихтиёри 
гирдоианди бошад, он шихе низ 
махкуми зани хуг бошад; ви гаИн- 
ро ба иоф бадрл карда қрлтбон низ 
гуянд (из «Чахонгирй»),

ҒУЛУВ(В) jX дар лугит ба миьнии 
даст балинд кирдан он иагар, ки 
тувон биланд кирд (аз «Мунти- 
ха6»); ви дар «Лагоиф» 6а уиънин 
хучум ва ба маънин аз хад даргу- 
заштин низ омиаи; ва 6а истилохи 
илми миоий нив^ аз инвоъи мубо- 
лага: ви он чунон бошад, ки муд- 
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даъ°и мутакаллим ба хасби акл ва 
одат, хар ду мухол бошад, чунончи 
Низомй фармояд, байт:

Зи сумми сутурон дар он nафнаашm 
Замин шаш шуду °см°н гашт хашт.

ҒИЛОЛА ■И® ч°маи кучак, ки дар 
зери ч°ма ё вирех иушанд (аз 
«Мунтахаб» ва «Кашф» ва «Су- 
р°х»); ва гулола (ба замми аввал) 
дар форсй ба маънии вулфи маъ- 
шук (аз «Бурхон» ва «Сир°ч»).

ҒАЛАБА vl® ба мамии забардаттй 
ва зур (аз «Мунтахаб» ва «Кашф»).

РУЛУЛА ба маыши чуш ва ху- 
чум навиштааид, магар дар китоби 
муиабар ба назар дариаёмада.

РАЛМА 4*1®“ тезии шахват; ва билкаср 
(яъне гилма)* цамъи гулом (аз 
«Мунтахаб»).

Фасли гайии муъчама маъа мим

ҒАМРУРРИДО bjJI^ фуру гирифта- 
ни чодар анд°м; ва ба истилох ча- 
вонмард ва фарохчуд ва марди 
бисьёрхайри айбпуш (аз «Мунта
хаб» ва «Муайид»); ва дар «Шар- 
хи Хоқонй» ба маыши саховат, зе
ро ки саховат фуру меиушад уюби 
сохиби худро, чунонки чодар фуру 
меиушад сохиби худро; мацозан ба 
маънии карими бисьёрхайр аз каби- 
ли Зайди Адл*

РАМАРОТ olj-i сахтихо ва анбуххои 
мардум ва бисьёрихои об (аз «Су- 
рох»).

РИМД ииёми шамшер ва корд 
(аз «Муайид» ва «Мадор» ва «Муи
тахаб» ва «Кашф» ва «К°мус» ва 
«Сурох») •

FAMP .** °би бисьёр ва фаро иуши- 
дани об чизеро ва аибухй; ва кина 
кардан; ва ташна шудан; ва чавон- 
мард ва сахй; ва билкаср (яъие 
гимр)* кина ва ташиагй; ва бивзам 
(яъне гумр)*нодон ва корноозмуда 
ва ахмак (аз «Мунтахаб» ва «Ла- 
тоиф» ва шурухи «Нисоб»),

FYMOP//FAMOP ->1®® ба ма^ии анбу- 
хй ва бисьёрй (ав «Сихо.х» ва «Су- 
р°х»).

ҒАМГУСОРаОР ба мавдии гамхор; 
чи гусордан ба маыши хурдан аст 
(аз «Сир°ч»).

FAM3 >» ишорат кардан ба чашм ва 
сахт афшурдан ва тухмат кардан 
ва сугх^^;ч^инй (аз «Латоиф»).

РАММОЗ j>-® суханчин ва ишораку- 
ианда ба чашм ва таыавананда (ав 
«Латоиф»),

FAMAC и»*» ба маыши жафк, яъне 
чирки чашм ва иихоли чашм (аз 
шурухи «Нисоб»),

РАМУС о».*» номи калъае аз қнлоыи 
Хай бар (аз шурухи «Нисоб»),

FAM3 о»*» вамини иаст ва марок ва 
иушида ва дур аз фахм будани су- 
хан; ва биззам (яъне румз) * руну- 
дан (ав «Мунтахаб» ва «Сурох»).

РУМУЗ &-* мушкилоти хар фан ва 
иушидагихои илму хуиар.

ҒАМОИМ I-*® цамъи гамома, ки ба 
мамии абри вохид аст.

FAMOM fU® ба матаии абр ва сахоб 
(ав «Муитахаб»),

РАМ(М) г® ин. лафзи арабист, ба 
ташдиди мим ва дар форсй ба тах- 
фифи мим мустаъмал мешавад. Би
дон ки дар калимаи муфради фоР" 
сиюласл харфи мушаддад хе.ч ч° 
наёмада, магар ба зарурати идгом, 
чунонки: шаппар, ки дар асл шаб- 
пар буд, номи тоири маыpӯЪ ва 
фаррух, ки дар асл фаррух (£->) 
буд ва ба нудрат дар навм вок.еъ 
шуда, ба одати навм. Дар наср низ 
мушаддад хонанд, чунонки: калла 
ва палла. Агар лафви арабй, ки 

.харфи охираш мушаддад бошад, 
дар форсй ба унвони ф°рсй, яъне 
бидуни алифу лом вокеъ шавад, он- 
ро хам дар форсй ба тахфиф бояд 
хонд, чунончи: гам(м) ва (%ам(м), 
ки ба маьнши андух аст ва кад(д) 
ва хад(д) ва дур(р) ва здр(р) ва 
гайру золик, ки хама мушаддад хас- 
танд ва дар форсй хамаро мухаф- 
фаф бояд хонд, магар дар назм ба 
зарурати ташдид зохир кунаид, чу- 
нончи мисраъ:

Ту °н дурри макнуни якдонай...

аммо дар сурати таркиби арабию- 
луслуб асли калимаро риъоят кар
да ташдид з°хир кардан ансаб ва 
авлост, чун: авомуннос ва хавосул- 
мулук ва %авоцци байтуллох, ки 
дар асл авомим ва хавосис ва ха- 
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воцич 0уд (ин ҳама аз «Рисола»-и 
АОдулвосеъ ва райра иавишта шуд).

ГАМДОН (jil-ui иморате 0уд бисьёр 
олй дар Нишопур ва киноя бошад 
аз дуньё (аз «Шарҳи Хоқонй» ва 
«Буғ\он») 117(

РАМОН dU рамиок (аз «Латоиф»),
ГАМ3А •>* 0а а0ру ва чашн ишора 

кардани маъшук; ва ба маънии аф- 
шурдаи низ (аз «МунтаҳаО» ва 
«Бурҳон»),

румчд пас\ӯғдаи об, ай чуръа 
(аз «Суроҳ») .

Фасли райни муъчама маъа нун

ГНИО Иё аувентари ва Оениёзй ва 
аавлаамaндй; ва ба касри аввал ва 
мад, яъне дар оҳир ҳамза (яъне 
риноъ)* 0а маънии нарма ва суруд- 
ҳонй; ва Оилфатҳ валмад (яъне ға- 
иоъ)* суд ва иафъ ва фонда; ва 
билфатҳ ва ташдиди нун ва дар 
оҳир ҳамза (яъне ғанноъ)* чои ан- 
O'^m чизе, чун каря и ранноъ 0а 
маънии деҳи Оисьёрмардум ва рав- 
заи ғанноъ 0а маънии 0оти Оисьёр- 
аара\а (аз «Сӯғо\» ва шарҳи «Ни- 
соб» ва «Мӯнаa\аб» ва «Рисолай-и 
И0ии Хоч).

ГУНЧАИ ОБ-" **** 0а маънии \ӯбo- 
0и об (аз «Сироч»).

РУНЯТ ба маънии молдорй ва 
тувонтари.

ҒАНҶ в"* карашна ва ноз (аз «Му- 
айид» ва «М'Тадор» ва «Мунтахаб»); 
ва дар фараднсе нуътабар эъаидо- 
ли ҳаракоти маъшук; ва соҳиби 
«Мунаa\аб» ва «Сӯғо\» биззам 
(яъне рунч)* иавиштаанд, ба маъ
иии карашма ва ноз; ва дар «Bvp- 
ҳон» ғанч (Оилфатҳ) 0а маънии ҳа- 
ракати чашну абру.

РУНД 0а маънии печида ва фа- 
роҳаномада ва чанъшуда ва 0аҳам- 
омада (аз «Муайид» ва «Кашф» ва 
«Сироч» ва «Бурҳон» ва 
рй»),

ГАИИОР jUi* тулсуна (аз «Муайид» 
ва «Бӯғҳон»),

РИНЧАК ■?й> ба маънии сичак, ки 
нони ^зест; ва баъзе камончаро 
туянд. I

РАНАМ 0узу сусфанд (аз «Мун- 
аa\аб»),

ГАИОИМ JU» молҳои ранимат.
РУНЧА сули ношутуфта; дар асл 

сунча 0уд (0а замми кофи форой), 
маъҳуз аз сунчидан, чаро ки дар 
зоти у сӯнчнаатuет 0а чиҳати он ки 
Оарғи рунча дар андарун бо ҳам 
мучтамеъ ва сунчои меОошад, ли- 
ҳозо чунин туфта кофи форсиро 
0а райни муъчама 0адал карданд- 
Оарои фасоҳат; ва кила 0а чими 
форсист (аз «Ба\оғи Ачам» ва «Му
айид» ва «Мадор» ва «Бӯр\он» ва 
манкул аз «Шарафнома» ва «И0ро- 
\uмшоҳ'й»).

ГУИИА Ы овози 0ини; ва та^ир аст 
аз мусики, ки дар ҳантоми ғиноъ 
ва саройидан 0а \аӣшӯми 0инй ва 
димос адо кунанд (аз «Мунтa\а0»

• ва «Шархн Хоқонй»),

Фасли райни муъчама маъа вов

РАВОЯТ с^_1у тумрохй (аз «Мунта- 
ҳаО»).

ГАБС фарьёдрас (аз «МунтаҳаО»
ва «Сурох»); ва низ яке аз он ду 
тан, ки ямину яеери кутб бошанд 
(аз «Шамсй»),

РУЧ меши нари шо^ори чантй; 
лафзи туркнст.

ГАБР jj* дар арабй 0а маънии умқ 
ва каъри ҳар чиз ва замини паст 
ва фуру рафтан ва фонда расони- 
дан; ва Оиззан ва вови мачҳул 
(яъне Гур)* дар форой номи мулк- 
ест аз Ачан (аз «Мӯнаa\а0» ва «Су- 
роҳ» ва «Бурҳои» ва «Латоиф»).

ГАБС дар об рута задан (аз 
«Мунтахаб»),

РАВОМИЗ Хй пӯшидати\ои калом 
ва маъниҳои борик.

РУК чонварест, ки дар о0 ва за- 
нини намнок менонад; ба арабй он- 
ро зифдиъ ғуянд (аз «Ҷаҳонтирй»); 
ва дар «Бурхон» Гук бар вазни дук 
навишта; ва 0а фат\aтaйн (яъие 
равак)* мубаддали савак, ки 0а 
маънии замини канда ва амик аст.

РАВОИЛ Jj'j* 0а маънии еа\ти\о ва 
бадн\о ва 0але\е; ва ин цамъи ро
ила аст (аз «Кашф» ва «Мунта- 
ҳаб»),
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РУЛ J® дар ирабй нивъд из чин вр 
дев, ки дир сахрову кух мебошанд, 
би хар шаил, ки хоханд баруеоннд, 
ви номи ситори ист, ии онро Сари 
Рул низ гуянд; ви ба вови мичхул 
(яъне ғул)* дар форсй би маьннн 
гуш ви би маьнин инбуҳи сипох (из 
«Бурхои»); ва дар туркй фавчеро 
гтяка, ки сирдор дар ои бошид.

FABOM(M) fl® мухой cap, ии пешо- 
нй ви иифоро фуру гиринд (муста- 
фод из «Мунтахаб» ва «Сурох»).

FABFOHEHU ГУЛБУН ^^И^-ки- 
ноя аз булбулон.

ҒУТА «А® ба вови маъруф, нр бр во- 
ви мичх,ул, чаро ки дар лафзи ира
бй 6а вови мичхул наудоранг; 6а 
уиьнни фуру шудин ба об ва номи 
шахресг.

FyPA “;® ангурхои нораснда, ки ма- 
зии он туруш мебошад (аз «Си- 
роч»).

FAB3A O® пусге ии болои пуиби бо- 
шаг ва хануз нагарқнда бошад; ва 
ии лафз дар асл гавзр аст, мурак- 
каб из гивз, ки (6а фагхи иофи фор
сй) 6р миъиин чормагз бошад ва 
хои нисбиг, ки ифогии милши грш- 
бех кунид (аз «Сироч»).

FABOHИ (у1® цамъи гоиийя, 6а миъ- 
нии зине, ки ба шуи худ хуш бо
шад ви 6и хусни хеш из зеврру 
ороиш беииёз бувад (аз «Муига- 
ха6») .

FABOUi Й l®1® пирдихо ва хаймахо 
ва зиипушхо ви бдҳушkуиангиғои 
ви Семорихои андарун (аз «Муига- 
хи6») .

ҒАВОДЙ cpl® ибрхои бомдод; цамъи 
годия (рз «Сурох»).

FAB4M ® гиви хург, ньне магоки 
иучии (из «Бурхои»).

ҒАВИЙ d* би уаънии гумрох (аз 
«Литоиф»),

Фрсли грйни м^чими мръи 
ёи гихгонй

ҒАӢБAT^о~:* зиГДи хузур; ви билкаср 
(яъие гибаг)* ийби иасе дар кафои 
у гуфтин.

FAEBAT ^1® он чи бипушад чизеро; 
ви гоиб шудан; ва умки дег ва чох 
ви гаИри.

РАЙБУБАТ нопадид шудин (аз
«Сурох»); ви мацозан 6а миьиии 
муфорақит низ мтоmиъмаа шуги.

ҒАЙС -^® Си миьини Сорои, ки из 
ибр меСорад (из «Муита.хаС» ва 
«Қашф» ва «Сурох»),

РИВСС-Ч-* 6а уаънин фарьёдрасй ви 
фирьёдрис ви чизе ии бид-ои мух- 
лисӣ ёСинд (из «Муайид» ва «Лубб- 
ул-албо6» ви «Сурох» ви «Мидор» 
ви «Қашф» ва «Фиpдaвc-ул-лyғoт»).

ҒАЙР — манфаат рисонидан ва об 
ҳтроиндаин борои зам^ро; вр бр 
уиъинн чузви дигар ви мугоир (из 
«Муигахиб» ви «Сурох» ва «Лито
иф») .

РАЙҒИМУҚАРРАҒ ->„£* j®и6ораг из 
шихсе ачнабй, ки собик из у муло- 
ког иашуда бошад.

РИЕР jl® порчии зард, ки яхудон бар 
чома низдики душ медузина, го 
мимум шавид, ки аз кавми яхта 
ист (из «Мунга.хиб» ви «Муийид»).

ҒАЮР а** бар вазии гафур; би маъ- 
иии Сисьёр гиИӣаткунаиди ви рашиа 
баранди (аз «Мунтахиб» ви шархи 
«Нисоб»).

ҒЕЖ л» имр ист аз гежидрн, ки бр 
lмиъиин нишаст-а Си зури дасгу сипа 
рафган асг, чуиоики игфол бе аис
ту поёи раванд (из «Литоиф»).

ҒАЙЗ оЧ® кам шугаии об; ва муроО 
аз ин о6и андик; ва мацозан би 
маьннн Сахшиши андак; ви дир 
«Фирдава-ул-лугот» Си мамии сах- 
ро ва беша; ва дир «Мунтахаб» 
Силкаср (яъие гиз)* 6а миъиии шу- 
гуфа.

РАЙЗ |® шашми сахг (из «Мунта
хаб»); ви дар «Латоиф» хашми пин- 
хои аз ачз.

ҒАИРИМУННАРИФ--ФСС л* он ист, 
ки дар он ду иллат ё як иллит, ки 
қонумакоун он ду иллат бошад, из 
нух иллаги манъи сарф ёфги шавид 
ва хукми ои наёмадиии касри ва 
тинвин аст, магар 6а зарурат; ви 
ои нух иллати мазкур ин аст: ав- 
врл аал, чун умр ва сул\ дуввум 
васф, чун аумар ва асвОд’, севвум 
тpьнно, чуи уамро ва уубло ва тал- 
уа (Талха) ва зайнаб (Зайнаб); чи- 
хорум ва панчум уаърнфа ва учма, 
чун мох ва цавр ви Исмоил ви Иб- 
роцим; шишум ҷашь, яъие вазни 
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мунт^хоулчумуъ, чун масоцид ва 
сауоиф ва масобец ва тамосил; 
хафтум таркиб, чун баълбак-, %аш- 
тум алифу нуни зоидаи он, чун Ус- 
мон ва атшон; нухум вазни фаъал, 
чун шамар ва Ахмад.

РАЙДОК,(11л?* н°ми мавзеъе аз Тур- 
кистон (аз «Бурхон»); ва дар 
«Шархи Хоқонй» Ғайлок (ба лом) 
навишта, номи мавзеъе дар дашти 
Кибчок,, ки тири хуб дар он чо ме- 
шавад.

ҒИЛ беша ва сахро ва найистон; 
ва билфатх (яъне райл)* шире ки 
зан дар хангоми ч^оъ ё ба ранга
ми обистанй ба тифл дихад ва он 
багоят музир аст дар хаки тифл; 
ва ба маънии оби равон бар замин; 
ва н°ми обест, ки дар и°и кухи 
Абулқайс равон аст (аз «Мунта
хаб» ва «Шархи Хоконй»),

РАЙМИ ХОТИЛ Jib -т* абри резан- 
да; чи га-м ба матаии абр ва хотил 
ба мамии резаида (аз «Латоиф»),

РАЙМ ба маъиии мер, яъне абре, 
ки осмоиро бииушад (аз «Латоиф» 
ва «Муитахаб» ва шархи «Нисоб»),

РУЮМ 'jz* цамъи гаим аст.
ҒАЙЛОН(рЭЪ! номи шоир; ва билкаср 

(яъне рилои)* девон; цамъи гул аст 
(ав «Мунтахаб»).

FAHH ба маъиии абр ва абре, 
ки осмоиро бииушад; ва ба маънии 
ташнагй ва тирагй (аз «Мунтахаб» 
ва «Латоиф» ва «Сур°ҳ»); ва гайн 
ба маънии булбул, ба муносибати 
°н ки булбулро ба форсй хаз°р гу--

Б О ■ Б

Фасли фо маъа алиф

ФО I* ба маъиии б°, чунонки фо 
у гуфт— б° у гуфт (аз «Латоиф» 
ва райра); ва харфи фо дар музо- 
реъи баъзе масодир ба ёи тах.тонй 
бадал шавад, ба калби маконй, чун 
ав гирифтан — гирад; ва ба в°в, 
чуи аз шунуфтан — шунавад; ва ба 
б°и арабй, чун аз куфтан—кубад ва 
аз ёфтан — ёбад; ва ба хои муъча- 
ма, чун фалова ва халова, ба маъ- 
нии саросема; ва ба гайни муъ^а- 
ма, чуи фалив ва ралив; ва ба ко- 
фи арабй, чун фалова ва калова; 

янд, ба лиҳози хазордостон будани 
у; ва харфи гайн низ хазор адад 
дорад. Пас булбулро низ ба тари-- 
ки таъмия гайн гуфтанд. Ва номи 
яке аз хуруфи тахаччист; сохиби 
«Рашидй» гуяд, ки ин хуруф дар 
форсй кам омада, гохе ба чими 
арабй бадал шавад, чун марлор ва 
маглоц, маиши таркибии °н гав- 
долбозист; мағ ба маънии гавдол 
ва лоғ ба мамии бозй; ва ба хои 
муъчама бадал шавад, чун чарр ва 
чарх, номи иаррандаи шикорист; ва 
ба к°ф, чун орур ва орук; ва ба 
мим, чун рилрич ва рилмич, хорида- 
ни зери барал ва иахлу то ханда 
°яд; ва ба вов, чун коруна ва ко- 
вуна (ба к°фи арабй), кирмест сур- 
хи иурзахрдор бо нуктахои сиёх, 
дар фолизхо ба хам расад; ва ба 
х°, чун испаррам ва непарном: ва 
дар охир з°ид хам ояд, чун чаро 
ва чарор, ба мамия чаридан.

РАЙЗА беша ва чангал (аз «Су- 
р°х»).

РАЙБА таркаш ва чаъба ва ио- 
рах°и охан, ки °нро дар бактар ва 
чавшан ба к°р баранд (ав «Бур- 
хон») .

ҒАЙДОКЙ ySItA- иавъе аз тири баго
ят мухкам, ки саигро мешикаиад ва 
ав шахри Ғайдок, °ранд, ки аз Тур- 
кистон аст (аз «Бурхон»),

РАЙ(Й) гумрохй (аз «Латоиф»),
ҒАЙРИВУК.УФЙ // РАЙРИВУҚУЪЙ

•/Д.У-’* з.^^1н°шоистагй ва ноло- 
икй ва амре, ки ба вучуд наёмада 
бошад *8.

И ФО

ва ба доли мухмала, ба мамии 
мавкур; ва ба х°, чун туфу ва ту%у, 
ба маънии туф (биззам).

ФОЛИ ТУҒРО 1>-» Jti фолест, ки бар 
ибтидои сафхаи Куръони мачид 
бисмиллох ё исми хак та°ло барояд 
ва ин муборак аст (ав «Шарли Хо
конй»),

ФОХТАЗАРБ ->• —-ннавъе аз усул, 
ки оиро усули фофтaзнғб нив гу- 
янд.

ФОРЁБ 'г'Ь.Дэ муарраби Порёб; ва он 
шахрест дар Хуросон ва хаво-чии 
Балх, ватани Захири Форёбй, ки 
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шонреет маъруф (аз «Сироч» ва 
«Ғиеелаи муарработ»).

ФОРОБ vjIjU шаҳғееа дар навоҳии 
Туркистон, он тарафи о0и Сай\ун, 
мавлзди муаллини сонй, ШайҳАбу- 
насри Форобй; ва ин ФороО шаҳ- 
рест дитар сивои ФорёО (аз «Си
роч» ва «Мунтa\аO» ва «Луб--ул- 
албоб» ва «БӯF\он»).

ФОИТ o3U иестшаванда ва фа^^т^у^- 
нанда.

ФОЛ ИЧгЛ*, исаиp\о ва сустии иимаи 
бадани одами дар араз ба вееитаu 
\илти балрамй, ки бад-он аз ҳара- 
кат бозмонад (аз «Мунтахаб»); ва 
ба фатҳн лом (яъне фолач)* низ 
туфтаанд.

ФОЛ ИҚУЛ ИСБОХсЧ- > I (Л-шзтофан- 
даи сн^даи суОҳ аз снё^т ша0; ва 
он ҳак таолост.

ФОСИХ ё-1» таОоҳ ва фосидкӯиаиаа 
ва аабе\ӯ фосидшаванда ва бартар- 
аенандаи 0айъ ва азм (аз «Мунта- 
ҳаб»), 1

ФОҚИД сункунанда; ва лафзи
сум дар ин чо 0а замни кофи форс
ист (аз «Кашф» ва «Мадор»),

ФУЪОД бар вазни мурод; аз
«МуитаҳаО» ба маънии дзл; ва дар 
«Латоиф» ва шарҳи «Нисоб» фуъод 
(0а занми аввал) 0а наънии дил ва 
дарди дил.

ФОРИД -j ягонаи замон ва чудо 
(аз «Муиаa\аO»).

ФОНИИЗ^ шакари сифед (аз «Мун- 
аa\а0»).

ФОҚИДУЛБАСАР ^ооНино.
ФОТИР yl* суст ва забун ва обн 

нингарм (аз <^'^^^0» ва «Лато- 
иф») .

ФОҶИР у-и марди Оадкирдори зонй 
(аз «Мунтахаб»),

ФОҚИР /"I» андешакунанда дар коре.
ФОР jl» мушои; воуидаш фора; ва 

0а маънии нофан мушк (аз «Муи- 
mа\аб»)l.

ФОИЗ ба маъини расанда ва ра- 
\оИИ ва фирузнёбанда (аз «Муита- 
ҳа0»),

ФОРИС ба маънии сувори асп
па \удевандu асп ва номи внлоя- 
тест аз Эрои, кн чаҳор шаҳр дорад: 

аввал Шероз, дуввум Сифоҳон, сев- 
вун Кирнон, чаҳорум Язд; ва дар 
«Рисо-лаи нуарработ» навншта, ки 
Форис (0а касри ро) муарраби Поре 
(ки 0а сукуни ро) аст, внлояти маъ
руф.

ФОС u-Ь таОар, ки 0ад-он чуб ва рай- 
ра тарошанд ва шисофанд (аз 
«МунтаҳаО» ва шуруҳи «Нисо0»),

ФОНУС „ту1-* дар асл 0а маънин су- 
ҳанчин аст; ва фонус шанъро аз ин 
чu\аm суянд, ки рушанй Оерун не- 
диҳад (аз «Мунтa\а0»).

ФОШ ба маънии ошкоро; ва зо- 
ҳнран ин мубаддали пош аст (аз 
«Сироч»).

ФОПЕШ 0а наънии фаропеш.
ФОХ.ИШ аз ҳад дартузаранда

дар 0адй ва ҳар 0адй, ки аз ҳад 
дарсузарад (аз «Мӯнтa\аб»).

ФОИЗ файздиҳанда.
ФОҚЕЪ ҳар чиз, ки бисьёр зард 

ва асфар 0ошад.
ФОФ ‘-j-» забонОаста ва лукнаткунан- 

да дар суми (аз «Фиpдвер-yл-лу- 
ғот»).

ФОРУҚ ojjU фарккунанда мнёни ҳак, 
ва 0отил; ва лакаби ҳазратн Умар; 
ва нони тирёкест, ки фарк мекунад 
миённ си\ат ва мараз (аз «Мунта- 
мО»),

ФОИҚ y'U бе\тағ ва Оартузнда ва 
афзун (аз «Мунтахаб»); ва номи 
кнтоОест дар нлмн ҳадис аз ч(орул- 
ле\и Зана\шағиu соҳнОи «Тафсири 
Кашшоф»),

ФОЛИҚ уь шигофанда ва Оароран- 
даи чизе (аз «МуитамО»),

фотик ш^офанда (аз «Муита-
ҳа0») .

ФОҚ <>li суфори тир; зеҳиғаи лафзи 
туркист (аз «Чарори .ҳидоят»); ва 
ои чн аз ӯетедоии фаини тнғаиаoзи 
насмуъ шуда ин аст, ки фок рес- 
мони ҳом, ки васати чиллаи камон 
0а арзи як ансушт печанд, то суфор 
бар он банд карда зеҳ Озкашанд.

ФОЛ J15 0а наънии шутуи; ва 0а 
лафзи задан ва дидан ва кушудан 
ва гирифтан ва цустан ва баровар- 
дан ва бастан мӯетаъмал (аз «Ба- 
\еғи Ачам»-.

ФОМ (Б рант ва лавн (аз «Сироч»);



 

 

ви дар «Бурхои» Ср миъиин карз 
ва вом ииз ирвишта.

ФОТИН зирак ви доно (из «Ла- 
гоиф»).

ФИЪАТАЙН ба уаьнин ду гу-
руҳи мардумон; ин трсиияи фиъат 
аст.

ФОХИРА ғиронмон ва неку аз
хар чиз (из ««Мунтихаб»); ви муроО 
аз моли фохирр чивохирот Сошад.

ФОРА ’А* муш; вр би миъиии нофаи 
мушк; ва 6а кисри рои мухм^ла ви 
хои мрлфуз (яъне фориҳ)* Ср миъ- 
иии гезрафтор; ва би ма'ь^^ии зирак 
(аз «Мунгахиб» ви шархи «НисоС»).

ФОЖА дрхандара; ки ба хинди
чанбҳаӣ гуянд (аз «Сироч»); ва дар 
«Бурхон» би уиънии хамёза нивиш- 
га.

ФИЪА Ci Си касри фо ви фатхи хам
за, ки харфи дуввум ист ви сукуни 
хо, ки дар исл го Суда, дар холиги 
вакф хо шудиаст. Форсиён инчунин 
хо дар аксир чо мухгафй хонанД; 
Пас лафзи фиър Си маь>нии гурухи 
мардумои рст (аз «МунгихаС»).

ФОИХ.А ва ФОИХг^аи ■ и буи хуш 
диханди ви буи хуш; маъхуз из 
фух;, ки Си миъннн армадаи ви Суи 
хуш омада (из «МуигахаС» ва ман- 
кул из «Зубдат-ул-фавоид»).

ФОИИХ-Д бр мринии мева, мисли
ригур ва хурмо ва сеС ва анор ви 
ғаӣри; фавокех цамъи ои,

ФОТИМА зине ки Сачаи дусола- 
ро из шир гирифта Сошад; ва иоми 
чигаргушаи хазр^^г^и рнсоааmпанох 
саллаллоху рлиИхи ва олихи ва сал- 
лима (аз «Мунтихиб»).

ФАЧТОРУ ИЛАЙХ.Ц-<-1> Ь-йитзрр-- 
руъ кунед ба суи у; чи ичгиёр ги- 
зарруъ кардан (крзо фис—«Сурох» 
аз «Лагоиф»),

ФОТИҲА <*;1» ба маы-ши заие, ки ку- 
шояида бошрд; муаннаси фогех; ва 
иоми сурате, ки дрр аввали Қуръо- 
ни мичид коқеь ист; чун ифтитохи 
оғози Қуръои 6ад-он уешавад, ли- 
хозо оиро фогиха гуянд. Ва чун су
рам мазкур дар авврли Ктръоин 
мачид воқеъ аст, лихозо фотиха 
мацозан 6а маънин аввал ва оғози 
чизе бошид.

ФОХИТА cilJ лафзи арабист; иоми 
тоири ма^уф; форсиён 6а хои мрв- 

куф (яъие фохтр)* исmеъуол ку- 
нанд..

ФОЗИЛАЧ-ili бузург ви ифзун; ва би 
миьнин ато.

ФОСИЛА <b<>L> би истилохи аруз ду 
кием аст; яке cyFpo ва ои калимии 
чахорхаффи бошад, чун цабалун (ба 
тинкни); ва дигар фосилии кубро 
ва он килимаи пинчхарфи бошад. 
чун самакатун (Си танвин).

ФОРСИ ва ПОРСЙ (j-j4 j „г->Ь ҳрр 
ду як ист; номи забоне маъруф; 
ва ин за Сон би Порей писари Пих- 
лив ибни Сом иСии Нух алpйҳнcси- 
лом мрнсуб аст. Ва ин хафг гуии 
рст: яке порсии сирф; ки билоди 
Поре, ки Исгахр дорулмулки он 
буди, бид-он сухаи куиаид; дтвв^м 
пихл1авй, ки мирдyуи Рай ва Нухо- 
ванд ва музофоти ои 6ид-ои такал- 
лум кунаид ва ии мрисуС 6а Паҳ- 
лрв аст ви Пихлрв (6а фатхи Сои 
форси ва фигхи лом) би миънин 
шахр аст. Пас прҳлавй ба 'уpъиии 
шахрист. Чун дар зимони собиқ хи
мии Рай, Ҳамрдон ва Нухованд вр 
гайри шахр будрнд, лихозо ин зи 
боиро прҳлавӣ гуяид; севвум дари, 
ки дар дарихои кух ва русто бид-ои 
нотик бугааид. Чун ии зибон мах- 
луг бр забоии дигар наСуд, лихозо 
фисех хонинд. Ва ии се забои му- 
трдовял ва мттаьорнф ист. Ва ча- 
Хор зрбони дигар, ки харавй ва 
сикзй ви зовулӣ ва суғзӣ бошрд, 
магрук вр мртрух аст. Ҳарвиӣ (бр 
фатҳатаан) ви сикай (Си кисри си
ни мухмили ва сукуни кофи арайй 
ва зои мутима) ва зовулй (ба зои 
шуъчpшp вр замми вов) вр суғзй 
(ба замми сиии мухмали ва суку
ни ррани мутима). Вр дар «Рисо- 
ла.»-и Ночи маркум аст, ки ШаИх 
ибни Хичари шорехи «Сихехи Бу- 
хори» гуфграсг, ки форей мансуб 
ба Форр ибни Ромур ибни Ёфис 
ибии Нух рлайхиссрлом ист. Ва 
6иъзд гуянд, ки мрнсуб аст би фо- 
рисиён, ки писарони Пиаром ибии 
Азфрхшид ибни Сом ибии Нуханд. 
Чун Пидромро дах писар Судана, 
химии эшон сувор, пас ба зибони 
ираС форис суворро гуянд. Эшон 
Сад-ин ном микстм шуданд ви зр
бони эшон би лиқиби эшон мулак- 
киб ви минсуб шуд.

ФОНИ финошаваиди вр сихг пир 
(аз шррхи «Нисоб»),
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ФОНУСИ XAET ва ФОНУСИ ХА 
ГЛ Й j- .рч j У»-- w-/U фонусе
бошад, ки андаруни он гирди шнмъ 
с гирди чароғ хнр чизе, яъне .хал- 
К.и тасовир аз когаз тарошида 
наел кунанд ва он чизро ба гар- 
днш орнид, нкси тасовир аз беру- 
1Ш фоиус б° як гуна лутф менумо- 
яд (аз «Сироч» ва «Бурх°н»),

Фнсли фо мнън той фавкояй

ФАТО марди чавон; ва ба мнъ- 
иии шучоъ ва сахй низ омадн.

‘ФАТҲУЛ БОББ-и 1 г— кушодагии кор
А° ва огози мавсими Оарсот (нв 
«Латоиф»).

ФУТУВВАТ ба мнънии чавон- 
мард^й ва мурувват (аз «Мадор» ва 
«Муитахаб» ва «Сурох» ва «Му- 
айид»).

ФИТРАТ ба маънни сустй ва
заъф; ва замони миёни ду иайрам- 
бар (нз «Муит^^аО»); ва дар «Су- 
р°х» ба хар ду маънй билфатх 
(яъие фатрат)* аст

<!>АТОТ'-1-Ь заии чавон (аз «Сурох»).
ФИТАРОТцамъи фит^ат.
ФАТХ £** ба мнънии кушодан ва ку- 

шоиш; ва иоми харакати хуруф, ки 
оиро ба форсй знбнр гуяид вн ис- 
теъмоли °н дар маОниёт аст; вн ин 
харакатро фнтх аз он гуянд, ки ба 
талаффузи °и дахан ифтитох меё- 
бад; ва н°ми фаннест аз фунуни 
куштй вн он харифро нз иас днро- 
мнда, дар миёни камар днст андох- 
та б°ло кашидан аст (аз «Мустн- 
лахот» ва гайра).

ФУТӮХ, Ху* кушоишхо; ба ин маънй 
цамъи фатх; вн ба маьинн кушоиш 
ва шодй; дар ин сурат масдар аст.

ФУТУР jf* сустй ва суст шуднн; ва 
мацозан ба маънии харобй (аз 
«Мадор» ва «Бахр-ул-чавохир» ва 
«Латоиф» ва «Комус»),

ФИТР j-- фурчай миёни саббобн ва 
ибхом; ва фурча (Оиззам ва чими 
арнбй) кушодагй ва фарки миёни 
ду чиз (аз шархи «Нис°б» вн 
«Мунтахаб»).

ФАТШ ковидан вн чустучу кар
дан (аз «Муитахаб» ва «Сурох»).

ФАТҚ (У кушодагй вн шигофтнн; вн 
и°ми беморие, ки хуся кнлон шн- 
вад (аз «Муитахаб» вн «Кашф»),

ФИТРОК зЛуз днволе, ки бар ямину 
яс°ри зиии аси овезанд, ба чихати 
бастнни шнк°р вн гнйра (нз «Си- 
роч» ва «Мачмаъ-ул-фурс» вн 
«ВӯFФ°ш)).

ФИТАН ей лнфзи арабист; ба мнъ- 
нии фитнахо, чаро ки цамъи фитна 
аст; вн ба фатхатайи, бар вазни 
чнман (яъие Фатнн)* иоми шах- 
рест дар Сучарот, муарраби Патан 
(аз «Сироч» вн «Бурхон» ва «Мун- 
тахаб»] .

ФИТНА БАР ҶИЗЕ ШУДАН «1а 
С у °шиқ бар чизе шудан 
(аз «Сироч»),

ФИТЕН бн тиии мардони чн- 
в°н (нз «Муитахнб»),

ФАТТОН с»1а фитннангез (нв «Кашф» 
ва «Муитахаб»),

ФУТОДАН на бн касри нввнл
(яъне фитодан)*.

ФИТНА -чн аз°б ва девонагй; вн бн 
истило.х Он маыши ошик вн фиреф- 
та; ва Он маънии маъшук .хам омн- 
дн (нз «МуитахнО» вн гайра).

ФАТХА харнкати знОар; ва ис- 
теьм°лш ин иазди Басриён днр маО- 
ий вн муарраО хар ду омадн.

ФАТИЛА ‘г1 маъхуз нз фатл, ки (Он 
фатх аст) Оа мамии тофтан вн т°- 
бидан; ва касоне ки фалита (Он 
такдими л°м) хонанд, хатост (нв 
«Бахори Ачам»); ва Оаъзе гуянд 
агар фалита муштак аз фалтат, бн 
маигаи иог°х, гуфта шнвнд вн 
мамии он ногофгнғнндни шуъла, 
эй чалдгирандаи. шуълн гуяид, ду- 
руст Оошад.

ФАТОТА ■!•** ба «аы-ши резаи хар 
чиз (ав «Бурхон» вн «Сироч»).

ФАТВО (З.йхккми шнръ (аз «Мунтн- 
хаО» ва «Кашф»),

ФАТО у- ба маънии марди чнвон нз 
вакти булуг то ҷнфилс°лaгй; вн ба 
маьннн сахй низ омадн (аз шархи 
«Нис°б»); ва днр «Латоиф» ннвиш- 
та, ки Оа фатх, чавои вн чнвон- 
мард; вн биззнм (яъне фут0)* ча- 
в°н°н; вн Оа фнт.х ва кнсри сонй вн 
ташдиди тахтонй (a^e фнтий)*

7 -Е08
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марди чавон; ва 0а алзфи дароз 
(>^>) изз иавиеаиа ва 0а ннола низ 

.хонанд.

Фасли фо маъа чими арабй

■ Ф ҶОЪ//ФУҶОЪ муфочот ва
нотоҳ сирифтаи (аз «Латоиф» ва 
«Кашф» ва «Мӯнma\аб»).

ФАЧИЪАТ 0ар вазни \aқ,uқ,аm;
дарди саҳт ва мусибат (аз «Муҳаз- 
заб» ва «Суро\» ва «Муuтa\аO»).

ФАҶЪАТ дардмандй ва мусн-
0ат.

ФИҶОҶАТ ба маънии ммй ва
нозуҳ^тга^г^й (аз «МунтахаО»).

ФАН(Ч) & роад кушодаи мзёни ду 
кӯ\ (аз «Мун^^ҳаО» ва «Суроҳ»),

ФУЧУР бағанте\mа шудан 0ар 
маъосй ва зиио кардан; ва 0а фатҳ 
•(яъие фачур) * марди Оадкор (аз 
«Мунтахаб»),

ФУЧЧОР ->Ьи цамъи фоҷир; ва 0ил- 
фатҳ ва ташдид (яъие фаччор)* 
бисьёр Оадкорнкуианда (аз «Ма
дер»).

ФУЧЛ//ФУЧУЛ тур0; ва 0ил- 
фатҳ ва фаm\aтaйи (яъне фачл ва 
фачал)* суст шудаи ва ситабр шу- 
даи (аз «Мунтахаб»); ва дар «Ла- 
аеиф» ба касрз аввал ва фатҳи 
чим (яъне фзчал)* суст ва номард.

ФУЧФУЧ ва ФУЧФУЧА j 
су\ане. кн дар афве\ уфтад ба та- 
рзки иҳфо ва сӯ\аu бо ҳам оҳиста 
ғуфтаи; ва ни муарраО ё мубадда- 
ли пучпуча аст (аз «Латоиф»),

ФАЧАРА •/»» зииокорон ва Оадко- 
рон; ва ни цамъи фочир аст.

Фасли фо маъа ҳои мӯ\мала

ФАҲВО ва ФАҲВОЪ »1* ■ iSj= ба 
маънии мазмун ва маонй (аз 
«Кашф» ва «МунтаҳаО» ва «Рисо- 
ла»-н И0ни Ҳоч).

ФУХШ аз ҳад дарсузаштанн 0а- 
дй (аз «Сӯре\» ва «Му'айид.» ва 
«Мадор» ва «Мунтахаб»),

ФАҲС j-J ба маънии пажуҳидан ва 
ковидани чззе (аз шарҳи «НзсоО» 
ва «Мунтахаб»),

ФАҲЛ 0а маъиии иар, ки зиддз
мода Оошад; ва сзтораи Суҳайл 
(аз «Мӯнтa\а0» ва «Латоиф»),

ФУХ.УЛ 0а маънии мардои ва
нарҳои ҳайвонот; ва ин цамъи 
фаҳл аст (аз «Мӯитa\а0» ва рай- 
ра).

ФАХМ//ФАХАМ 0а маъиии зусол 
ва аитзшт, ки 0а ҳиндй кула суянд 
(аз «Мӯuma\а0»),

ФАХ.ОВЙ цамъи фаҳво, ки ба
маънии мазмун ва сумн аст.

Фасли фо маъа ҳон муъчама

ФАХОМАТ ^-•1*1бууутгй ва кадр ва 
ситаО^^й. ва балаиди (аз «Мунта- 
ҳаб»),

ФАХТ о** бар вазни таҳт; 0а маънии 
рушаиии моҳ (аз шарҳз «Нзсо0»),

ФАХ & 0а маънии тала; ва ои иавъе 
аз дон аст, кн бад-он мурронро 
шикор кунаид (аз «Бурҳон» ва 
шарад «Нисоб»),

ФАХЗ//ФАХИЗ -I» 0а маънии рои 
(аз «Муиmа\аб» ва шарад «Нн- 
со0») .

ФАХОР jbu нозидан; ва 0а каср 
(яъне фихор)* бисьёр нозкунанда; 
ва Онлфатҳ ва ташдндн ҳо (яъие 
фаҳҳор)* суфоли пуҳта ва тили 
ҳушк.

ФУХУР ^зидан; ва ба фатҳн ав
вал ва замми сонй (яъие фаҳур)* 
бисьёр нозаида (аз «Мунтахаб»); 
ва дар «Фзpдaвр-ӯЛI-лӯғот» нозон 
ва нутакабОир ва саркаш.

ФАХИМ ц« Оузурскадр ва ҳар чизи 
Оузурс (аз «Мун-амО»),

ФАХРУДДИН иомн олими
ачалл ва нӯ\ақдзқи акмали чо- 
меъи маъкул ва маикул ва аз теъ- 
доди мусаниифоташ ҳоман ду за
бои малул; ва эшонро ином Фах- 
Fӯадиии Розй суяид.

ФАХФАРА »>« бар вазин масҳара: 
саллаи чав (аз «Сзроч-ул-лутот» ва 
«Рашздй» ва «Латоиф»); ва дар 
«Бур\оu» 0а маъизи саллаи чав ва 
сабуси орди сандум.

ФАХРЙ навъе аз аитур (аз
«Қашф» ва «Баҳори Ачам» ва «Ча- 
ҳор шарбат» ва «Фзpдвер-yл-лу- 
ГОТ»),
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Фасли фо маъа доли мухмала

ФИДО еағбаҳо ва сағ\арuа ва 
он чи фидо карда шавад; ва 0а 
наъизз масдар ҳам онада.

ФАДОМАТ o-Ui дуруштй ва чафоко- 
рй (аз «Мунтахаб»),

ФАДФАД 0а маъиии саҳро ва 
занииз ҳамвеғ (аз «Латоиф» ва 
«Мунтахаб»),

ФАДАҚ Ли номн деҳе, кн пайғамбар 
еаллаллo\ӯ алайҳи ва олиҳз ва 
саллана дар он чо 0оси \уғно дош- 
аанд (аз «Сӯғоҳ» ва «МyaИиа» ва 
раййа).

ФДДДОН jlu* дар «Сиҳоҳ» навишта 
олатусСаврайи; ва дар «МунтамО» 
туфта, ки ҳар ду сов 0о ҳам 0ан- 
данд дар кулОа; рараз ки чззест 0а 
\индй онро чува туянд, ки бар сар- 
дани ҳар ду говн кулба ва ароба 
бзизҳанд.

ФИДЯ ои чиз, ки асзрро 0ад-он 
О^^араид; ва ба маъиии еарбаҳо 
ва садака (аз «Мӯнта\аб» ва «Су- 
ғе\» ва саййа).

ФИДВЙ Jj-u сарбаҳошаванда ва 
звазз касе чонаuҳанда ва курбон- 
шаванда (аз «Фирдавс-ул-луғот»),

Фасли фо маъа золи муъчама

ФАЗО.ЛИК бар вазни масолик;
атарчи алиф ба сабаби ғасмул\аm 
нактуО нест; ба uетилo\ ба маънии 
бокй ва Оакияи чизе (аз «Шарҳи 
Хокоий»); ва дар «Муайзд» навиш- 
аа, ки 0а ист-злом мӯ\осuбени 
дафтар надди чанъи ҳисоО Оаъди 
аафсил.

Фасли фо маъа рои муҳмала

ФАРОЫ 0ар вазии capo; ба наъниз 
пеш, ки ба арабй кабл суянд; ва 
ба маънии наздик ва давр ва 0оло 
низ омада; ва нн калимаест, кн ғоҳе 
зонд меояд (аз «Сироч»); ва дар 
арабй 0а маъиии сурир (аз «Мун- 
таҳаО» ва шарҳн «Нисо0»); ва фар- 
ро (билфатҳ ва ташдидн сонй) ба 
маънии пустиидуз ва лакаби иаҳ- 
вист (аз «Мунтахаб»),

ФАРБО иУ ба маъиии фарОеҳ ва 
калои Аиварй овардааст (аз «Ҷа- 
\онсирИ»)..

ФУРОДО cplji ба маънии танҳоёи, 
яъие танҳо-тaи\е•; ва нн цамъи 
фард аса (аз «МунтаҳаО» ва «Сн- 
ҳоҳ»),

ФИ РЕБ v— ишва ва макру дағо ва 
тилисм (аз «Бурҳон» ва «Кашф»),

ФАРАСИ УСТТУЛОБиБ^-1
0ошад дар васати устурлоО кадре 
нуртафеъ аз сатҳаи аикабут ва 
кутби устурлобро 0ад-он устувор 
куианд ва он мушобе\ Оошад 0а 
шакли сари асп.

ФИРОСАТ 0а маъиии суръатв
фаҳн ва ндрок ва зиракй ва доиой 
ва киёфа ва он илмест, ки аз сурат 
пай 0а сират баранд; ва ба фатҳв 
аввал (яъие фаросат)* суворзи асп 
кардан ва доной дар муқадаимaи 
аспон ва асп шзиоҳтан (аз «Му- 
зил» ва «Мунаa\аб» ва «Баҳорн 
Ачам»),

ФУРУСИЯТ ва ФУРУСАТ j с— 
o-jji сувррии асп ва шииоҳтаии 
асп (аз «МуитахаО»),

ФАРОҲАТ зиракй ва устодй ва
иекрафторни асп (аз «МунтаҳаО»)!.

ФУРОТ oil-j обн ҳуш ва оби ширин 
ва номн руди иаздики Куфа (аз 
«Муuта\аб» ва шурӯҳи «Нисо0»),

ФУРСАТ дар «Мунта\аб» на
вишта, кн ба маъннн навбати чизе; 
ва дар «Фирдав--ул-лугот» ором 
ёфтаи ва нуҳлат додан; ва баъзе 
аҳли лураа 0а наъиии мувофакати 
рузтор навишта.

ФАРТУТ ба маънии пирн сах-
ти селҳӯғда (аз «Латоиф» ва 
«Бурҳон»); ва дар «Сироч» навиш
та, кн 0а маъиии еол\уғаа ва аз 
кор рафта; ва ин снфатн пир во- 
кеъ мешавад.

ФИРТ °у= ба маъиии шитобй ва чал- 
дй (аз «Ба\оғи Ачам»),

ФАРС сартии, кн дар шнканОа 
мебешаа (аз «Латоиф» ва «Муита- 
ҳа0»); ва дар «Латоиф» 0а маъиии 
шисофтаи ва пора-пора кардани 
читар ннз навишаа'

ФАРЧ£У андомн ниҳеиии зану мард 
ва раҳиа ва шитоф ва дарнча ва 
шисофаан ва кушодан ва кушода- 
сии нзённ ду чиз ва во^шуданн ан- 
дуҳ; ва 0а фатҳатайи (яъне фа
рад)* 0а маънии кушоиш ва осо-
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иш; ви ба уаъини дови кушгй ва 
муcориьат•; зохирии ба ии маънй 
ист илохи ичамиён аст; ви Си заммн 
иввил ви фатхи ро (яъ-ид фурич)* 
би маыши шигофхо, цамъи фурчи 
(аз «МуигахиС» ва «Лигоиф» вр 
«Сурох» ва «Шархи Гулкуштй»).

ФУРУҶ АУ шигоф.хо ви анgоухои 
нихонии зину мара; дир ии сурат 
цамъи фарч, ист; ва би зимми ив- 
вил ва фатхи аввил ви ташдндн 
рои мухмилаи мизмум ви вови миъ- 
руф (ньид фурруч ви фарруч) * би 
уаънин чузии мурғи хонагй; цамъи 
он фароич мдояд (аз «Сурох» ви 
«Муигахиб» ви шурухи «НисоС»),

ФАРХАҶ р-У ба миъиии зишт; ва 
дир «Бурхон» ва «Сироч»'навиштр 
ки ба фитҳатаӣн ви хои утьчиуан 
сокии (яънд фарахч)* би уаьинҷ 
нозеСо ва зишт.

ФАРАХ СУ шоди ви шодмоии ва су- 
рур; ви би фагх ва кисри соиӣ 
(яъне фареҳ)* ба уаьинн шодои 
(из «МуигахаС»),

ФАРХ £У дир ирабй чузаи мурғи 
хоиагй ва Сачаи хир мурғ; ви аф- 
рох цамъи он ист; ви ба фагхи ав- 
вил ва зимми рои мушаддид (яъне 
фаррух)* дир форсй ба маъини му- 
борик ви хумоюн ви зеборух; дар 
ин сурат мураккаб ист аз калимри 
фар, ки ба мpьний зебоии шукух 
рст ва рух, ки ба маьиии чехри бо
шрд; дар исл фаррух (с-’У) Суд, 6а 
маъинн касе ки дир руи у фар ва 
зеСоӣ бошид; ду харф из як чине 
ба хам омидиид, идғом кардаид 
(аз «Мунгахаб» ви «Сироч» ва «Ла- 
тоиф» ва «Бурхои» ви «Сурох» ви 
шархи «НисоС»),

ФАРФАХ £*У би маьнни гараи хур- 
фа; ва ин муарраби парпахан рст 
(из «Муигахаб» ва «Рисолаи муар- 
раСот» вр шархи «Нисоб»),

ФАРСАХ АУ шнқдори се мил; ва ин 
муарраби фарсанг ист; ва мил чи- 
хор хизор кадами ушгури рохвор 
аст (из «МунтахаС» ва «Лигоиф» 
ва «Рисолаи муарраСог»); ва дрр 
«Бурхои» навишти, ки хар мил ча- 
хор хазор газ ва хир газ шаш 
мушт; ва дрр «Сироч» навитта, ки 
мил чихор хазор газ ва хар газ 
бисгу чахор аигушт.

ФАРОХ £lji миьнин ои уиъpуф аст; 
гохе мацозан би мрыши бисьёр ояд 
(из «Сироч»),

ФАРОСИХ ё-цамъи фарсах.
ФУРУД j ба маъшш зер ви тахт 

(аз «Катф»); ви дар «Бурхон» ба 
кисри иввал ва зауун сонй (яъне 
фирӯд)*.

ФАРҶАД ^гУ бир вазии абчад; Ср 
маыши прдрри чад (аз «Бурхоюжи 
«Рашидй» вр «Қатф»),

ФАРАҲОБОД номи шахр дар
Эрои 1|9.

ФАРРАНД лу ба уаьнни окосбел; 
ва он ниботест, ки Сир дарахгош1 
хордор печид (из «Латоиф»),

ФИРСОД гут, ки мевии ма^уф 
аст (аз «Бурхои» ва «Мидор» ва 
«Муийид»); ва дир «Муигахаб» ви 
«Сихох» нрвиштр, ки ба милши туг 
ё туги сурх.

ФАРК.АД гусола; ви хир яке из 
ои ду сигори, ки низдики кутб ист 
(рз «Муитахаб» ви «Қомус»),

ФИРИНД J У муарраби паранд, ба 
маъшш mимmер ва 6а маьнин чав- 
хари тpмтер ви чомаи ма^уф 
аст (из «МуигахаС» ва «Қомус» ва 
«Сихох» ви «Рисолии муррррбот»); 
ва дар «Сироч» ба касри аввал ва 
фитхи соий (яъне фиранд)*.

ФИРРСТАНД сахех бошад; ви
фирисанд би чои ом ғалат.

ФАРЗИНБАНД с)ОУ он ист, ки 
фарзии Ср так.киятн пиёда, ки писи 
у 6отад, мухраи харифро пеш ома- 
дин надихид, чаро ки агар мухраи 
хариф пиёдаро кушад, фррзин ии- 
тикоми у хохад гирифт.

ФУРУЗД//ФАРАЗД г^ест, ки
иихоят саСз 6отад (из «Бурхои» 
ви «Мадор»).

ФАРЗАНД Д—у писар ви духтар хар 
дуро гуянд.

ФАРОИД аЛУ цамъи фарида, ки би 
милши муфрад ва трнхост.

ФАРАСИ ТАНБУР j-yi уУ 6а миъ- 
иии харак; ва ои чубе ё устухоне 
6оmад, ки бар таибур насб куниид; 
Ср хиндй гхурч гуянд.

ФАР(Р) У дар иррбй ба маьнни гу- 
резаида; ви дар форси билфатх ви
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тахфиф (яъне фар)* шнън вн шнв- 
кнт; ва бн маьннн нур вн инртнв; 
вн днр «Муайид» Он мамии зеО°; 
ва лафзи фаррух аз ин мураккаб 
аст (аз «Сироч»).

«»АРОХУР лг-'л ба матаии лоик вн 
савовор (нв «Сироч»).

■ФФАХОР.^^ номи шахрест днр Тур- 
кистон хусихев, мнисуб Он хубруёи 
(аз «Бурхон» вн «Сироч» вн «Хн- 
шидй»); вн дар «Муайид» вн 
«Кашф» Оа маънии 0утх°на ииз нн- 
вишта.

ФИРОР J> гурехтан вн тарсиднн; 
ва Оилфатх ва ташдиди ро (яъне 
фаррор)* Оисьёр гурезннда (нз «Су- 
роҳ» вн «Муитахаб» вн «Кншф» вн 
«Бнхр-ул-чаво.хир» ва «Комус» вн 
«Муайид» вн «Латоиф»).

ФИРҶОР j^-ӯ муарраби паргор, веро 
ки фнълол (0а фнтхи аввал) днр 
каломи арнб рнйр нз рубоъй му- 
зоънф наёмада, чунонки халхол вн 
салсол.

ФАРҚКИр^> 0ар вазии шабгир; ба 
маыши Оуннфша, ки гули мнъруф 
аст; вн днр «Бурхои» навишта, ки 
ба ин мнъий арабист.

ФАРФАР уу Оа мамии зуд-зуд (аз 
«Ҷахонгирн»).

ФАРРАР уу т°л°би кучнк (аз «Бур- 
хои»),

ФАРОЗ jly ба маънии кушодашуда 
ва басташуда; ва ба мниии боло, 
ки зидди нишеб нст; ва Оа маъ7 
иии нишеб низ омнда; ва Он маъ- 
нии фур' вн зер; вн Оа мньиии 
бар, ки ба арабй ало гуянд, чун°н- 

,ки фнрози чншм Оа мамии Оари 
■ччшм, лекин Оад-ин маъий исм нст, 
иа харф; ва Оа мн^ии инхн вн ку- 
дюда; ва Оа мамии аки0; ва Он 
ммьини даромадн ва фарорафта; вн 
Оа мамии кариб ва инздик; вн Он 
маниии иеш, ки Оа арабй кабл гу
яид ва рушан вн Оалаид ва чнмъ 
«н фарохам ва з°ид ииз ояд (нв 
«Сироч» ва «Бурхон» ва «Ҷахоиги- 
рй» ва «Латоиф»),

Ф'ИРЗ .У мухаффафи фарзин, ки 
мухраи шатраич нст ва он Оа ман- 
залаи внзир бувад ва рнфтори °н 
кач меОошад (нз «Бурхон»).

ФАРОВИЗ ji^ly санчофи домани чо- 
мн (нз «Бурхон»),

ФАРОБУРЗ jyly номи паҳлавоне аз 
сипахдорони Доро (аз «Сироч»),

ФАРЕБУРЗ j.tty имолаи Фаробурз; 
ва и°ми иахлавоие вн н°ми иодш°- 
хе (аз «Шархи Хоқонй»).

ФАРОМУРЗ jj^y номи ииснри Рус
там ибии З°л (аз «Сироч»),

ФУРӮЗЗл» т°0иш (ав «Бурхон»); вн 
бн маъиии фуруд ииз омндн; вохи- 
раи Оад-ин маънй Оа воли му^нми 
(»У) 0°шнд, чаро ки хнр доли 
мухмалн, ки кабл нз у хуруфи ил- 
лат 0°шад, онро золи муъчамн хон- 
дан хам рнвост; вн фарвиз (ба фнт- 
хи аввал ва сукуии сонй ва касри 
вов) мухаффафи фаровиз, ки 0а 
маъинн санчо^ чома нст.

ФАРИЗ у.У гиёхест хушбудор, ки 0а 
финдй мирчёганд гуяид (нв «Бур- 
хои» ва шархи «НисоО»); ва Онъзе 
ба зои форси гуфтн.

ФАРИС о— 0а нрабй чанбареро гу
яид, ки ав чуб созанд (ав «Сурох,»); 
ва чаибар дар ин ч° 0н фатхи чк- 
ми форм ва сукуни нун ва бои му- 
внххадни мафтух (нв «Бурхон»),

ФАРАС .—У ба мамии аси; вн биз- 
зам (яъие фуре)* ахли билоди 
Форс (нз «Мунтахаб» вн «Музил»),

ФАРОС У шери даррннда; вн 0н 
фатх, ва ташдиди ро (яъне фар- 
рос)* бн маьиии ходими нси.

ФИРДАВС ^Уу номи Оихишт; вн 
Оаъзе гуфта, ки табнкни нълои 0и- 
хишт ва бустоне, ки он чи днр ха- 
мн Оустоихо бувад дар ои мнвчуд 
бошад нз дарахти ннгур ва хурмо 
ва чуз он (нз «Мунтахаб»); вн дар 
«Бурхон» навишта, ки 0а маънии 
0°ги ангур аст; вн дар «Хисолаи 
муарработ» иавишта, ки фирдавс 
муарраби пирдавс (кнзо фит — 
«Тнъpиx-нл-Вайxaқй»); ва дар «К°- 
мус» гуяд, ки фирдавс Оустоне, ки 
дар у мавчуд бувад он чи дар хн- 
ма басотии бувад; дар асл арабист 
ё румй ё сурёий, ки 0а арнбй иакл 
караааиа; ва низ гуфта, ки фир- 
давсия 0а маынии вусыт вн фаро- 
хй ва мянхулфирдавс, тамма кало- 
муху.

ФАРОДИС и-'Д'у цамъи фирдавс (нз 
«Муитахаб»).
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ФАРАНГЕС иоми ау\mағи Аф-
росзёО, кн дар никоҳи Снёвуш 
буд; Қайхусрав писари уст (аз 
«Бурҳон» ва «Ҷаҳонгирӣ»),

ФИРОСАТШИНОС с-.1> киёфа- 
шинос; ва қиёфа илмест, ки Оад-ои 
аз сурат снрат шиноҳта мешавад.

ФУРУС „ги'1 цамъи фарас, кн ба маъ
нии асп Оошад.

ФАРЕШ 0а маънии тоҳту тороч 
(аз «Сироч»).

ФАРШ Оисот; ва 0а лафзи кар
дан ва афгандан ва андохтан ва 
кашидан мустаъмал (зз «Баҳорн 
Ачам»),

ФИРОШ Jjlji чоман мО ва фарш ва 
бисот; ва 0а фатҳи аввал (яъне 
фарош)* парвона, ки чонварест 
наъруф, 0ар шамъу чарос месузад 
(аз «Кашф» ва шурӯҳи «ИмоО» ва 
«Мунтахаб»),

ФУРУКАШ jji фурудоянда дар чое 
ва иқомаmкӯнаиаа 0а маконе; ва 0а 
маъиии масдар низ омада, яъне фу- 
руд онадан дар чое.

ФУРАС цамъи фурсат (аз шарҳн 
«Нисоб»); ва дар «МунтаҳаО» 0ил- 
фатҳ (яъне фарс)* ба маъиии 0у- 
ридан ва даридан ва шисофтаи.

ФАРЗ таъйин кардан ва дикка- 
ти чизе мyшa\\ас кардан ва ато 
додан ва андоза кардан ва фарму- 
да ва вочиОкардаи \уао ва навъе 
аз \ӯғмо (аз «МунтаҳаО» ва «Су- 
роҳ»),

ФАРОИЗ и» фармудаи худо аз 
намозу руза ва закот; цамъи фа
риза; ва номн илми таксими мерос 
(аз «МуитахаО»).

ФАРТ -М ба маънии зиёдатй ва Ра- 
лаба (аз «Сӯғеҳ» ва «МуитахаО»),

ФАРЪ 0а маънзи шоҳи ааға\m 
(аз «Мунтахаб»),

ФУРУЪ шоҳҳо; ва ба истилоҳн
аҳли илм 0а маънии илми фита.

ФУРУР 0а маънии рушанй (аз
ва «Рашидй» ва «Му- 

айид»),
ФАРК, оу чудо кардан ва кушодани 

роҳи мнённ мун cap; ва Оилкаср 
(яъне фирқ)* рамаи суспаидон; ва 
0а касри аввал ва фатҳи сонй 

(яъне фирак,) * суруҳҳо; цамъи фир- 
қа (аз «Мунтахаб»); ва дар «Ла- 
тонф» навишта, кн фарк. (ОнлфатҳУ 
ба маъиии cap, ки ба арабй раъс 
суянд; ва 0а маънии кушодагии. 
мнённ мун cap, кн дар Ҳиндан® 
мант туянд; ва дар «Бурҳои» на
вишта, ки 0а фатҳи аввал ва суку- 
ин сонй (яъне фарқ)* 0а маънии 
миёии cap.

ФАРАЗДАҚ А.» лакаби шоирн маш- 
ҳур аз Араб.

ФАРИҚ о’.У ғуруҳе, ки аз кавме чу
до шуда ба мавзеън дисар равад 
(аз шарҳи «Нисо0»); ва дар «Муи- 
таҳаО» навишта, ки фарик, суғу\и: 
Оештар аз фирка.

ФУРУҚ, йи 0а маънии фарк кардан; 
ва ба фатҳи аввал ва займи сонй 
(яъне фаруқ)* фарккунанда (аа. 
«Латоиф»),

ФАРСАНГ микдори се ,мил; ва 
ҳар мил чавдр ҳазор саз ва ҳар' 
саз 0а кадри шаш мушт (аз «Бур- 
^h»); ва дар «Сироч» иавишта, к» 
фарсанг микдори се мнл ва ҳар' 
мил ҷаҳоғ адзор ғаз ва ҳар ғаз- 
0исту чаҳор ансушт; ва Оаъзе ду- 
воздаҳ ҳазор заръ ва ҳар заръ 0ис- 
ту чавдр антуштн 0ар ҳам иu\оаa. 
ва ҳар ансушт шаш чавн шикам- 
бар шикам ниҳода ва ситаОрии ҳар' 
чав ҳафт мун думи асп; ва дар' 
«Мӯнта\а0» иавишта, кн мнл ча- 
ҳор ҳазор кадами уштури ро^ор* 
аст.

ФАРАНГ номн мулкн маъруф; 
ва киноя 0а маънии саОеҳ ва снфед 
ва пуриур (аз «Шарҳи Гулкуштй»),

ФАРАНҶАҚ кобус; ва он саи-
ғинй ва сироий 0ошад, кн дар ҳо(> 
0ар мардум уфтад (аз «Бурҳон»); 
ва баъзе навишта, ки навъе аз дев 
аст, ки 0а ҳо0 мардумро зер кунад.

ФАРҲАНГ акл ва ада0 ва ан- 
дозан ҳар чиз ннсоҳ доштан; ва 0а 
мацоз ба маънии китоби луғоти 
форей, чуионки «Фарҳанси Чаҳои- 
сирй» ва «Фарҳансн Рашидй» (аз- 
«Бӯғҳен» ва «Сироч» ва «Лато
иф») .

ФАРГУЛ JT-* иавъе аз пиро^ни сар
мой (аз «Ба\оғн Ачам»),

ФАРҶОМ (*г-> 0а маънии аичом ва 
ннтиҳо ва оҳир ва накуии оҳирзъ
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кор (из «Бурхои» ва «Рашидй» ва 
«Лагоиф» ва «Бахори Ачим»); ви 
дар «Сироч» навиmmи, ки химр их- 
ли лугат фарҷом-ро ба маьнин охи- 
ри кор ви интико ва ууродифн ии- 
чом иавнттиииg, лекин маро ба 
уиьиии окибрт миьлум мешавад; 
пи 6а мимии лоик. Пас нофарчом 
6а маьиин бадоқибат ва ба миьннн 
полоиқ бошад.

ФАРЗОҶ иЬА илму gоинт (из «Бур- 
хои») .

ФАРВАРДИҶ c?.*jj* муддати монди- 
ии ОфтоС дар бурчи Хамал ва он 
сию як руз ист; ви ин мохи сари 
сол бошрд вр иввали мох из хир се 
мохи бахори килоят хамии аст; ви 
ба хинай ии мохро такрибан бай- 
сакх гуянд; ва рузи нузgахуун хар 
мохи тамснро низ фарвардин ном 
рст (аз «Рашидӣ» ва «Бурхон» ва 
«Сурурй»).

ФИҒЕФТАҶ сӯ—.А фиреС додан (из 
«Катф»).

ФФАОМИҶ e.-r’tj* цамъи фармон; ви 
ии тасарруфи форсидонони ираби- 
дон аст, ки чим^ лифзи форсиро 
ба таври ираби овардииид (из «Ба- 
хори Ачим»),.

ФИРОВОҶ cbj бисьёр (аз «Қиmф»), 
ФУРУЗОН рушан (из «Китф»

ва «Бурхон»).
ФАРУҚАШ ШУДАНҷИ J*j>6a миъ- 

иии мондин ви тавиккуф кардин 
дар чое ва фуруа омидин (из «Ча- 
роги хидоят» ва «Бахори Ачим» ви 
«Риштай»).

ФИРИСТОДАН с^м-а* мръруф аст 
(ууcтaфоg аз «Бурхон»).

ФАҒЗИҶ ҳ.Зу номи мухраи татринҷ; 
лафзи форсист; ви Силкаср (яьид 
фирзин)* муарраС; он чи фа^ул 
ва фиь>лнл (Си фитхи иввал) дир 
луғити араб наёмида, лиҳозо зар- 
них-ро, ки (би фатхи иввал) лифзи 
форсист, дир холаги mиьриб бил- 
каср (ньнд зирних)* гуяид; ви хам- 
чуиин Бирчис (из <«Мтaйнg» ва 
«Мадор» ва «Музил» ви «Қашф» ва 
«Бурхон»); ви дар «Хиёбои» иа- 
виmтp, ки фарзин (билфитх) номи 
мухрие, ки визири шатрам аст; 
дар исл фарзон буд, би уиънии 
окил, л^^озо фарзона ба уаьнии 
окил ист, ба зиДдити хои мухтафи.

Пас иглоки ин бир мухраи мизкур 
мацозан Сувад, зеро ки мухраи миз- 
курро визир донрнд ва вазир окил 
бувад; ви фирзин (Силкаср) муар
раби он ист.

ФАРЗИННИҲОДОН оЫр сА-к ииноя 
аз качивдодон, чаро ки рифтори 
фарзин кич меСошад.

Ф ИРИДУ Н//ФИРЕДУН Oj-4.,1 номи 
подшохе азимуmmон, ки у Заҳҳок- 
ро кушти погшох шудр буд (из 
«Сурури» ва «Мидор»),

ФАРО ГИРИФТАН омухтин
ви ёд гирифтан ва миълум кардан 
(аз «Чарори хигсят»).

ФАРАС АФГАНДАН очиз
сохгии.

ФАРМОН РАСИДАНск-4-j сТДччали 
ууқаggир расидан.

ФУРУ ХУРДАН гахамму^л
кардин. j

ФУРҚОН с>^j3 Қурьони мачид ва он 
чи чуаокуниндаи хиқ из ботил бо- 
шид (аз «Литоиф» ва «МунтахаС»),

ФАРҚАДОН ви ФАРҚАДАЙН
J номи ду ситории низдики 

кутСи шимо^ла, ки гирдогирди қутС 
мегараиид ва мудом из шом то 
субх зохир бошана ва ғоиб нрме- 
шаванд (из «Сихох» ва гайра).

ФАРМУДАҶ cP_a> ма^уф ист; ва 6а 
маъиин омидин ви рафтин (аз 
«Мустилахот»).

ФУРЧАЧ- агЧ> фурситҷуннgа (из 
«Латоиф»).

ФАР В бар вазни сарв; 6а уиънии 
пустиии рубох (из «Муитахаб»),

ФАРСУДА чизе ки кухиа ви
рехтишуда Сошид (аз «Бурхон»),

ФАРҒОНА номи вилоятест аз
Мовароуннахр уо6aйин Самарканд 
ви Аидичон; ва номи ш^бре из 
мусикИ ви он шу^ие из Нуховинд 
ист (из «Сироч» ви «Бурхон»),

ФУРУЗИНА ij3 он чи ки бид-он 
огиш ифрузинд из хору хошок; ви 
ба маьнни чақмоқ (аз «Сироч» ви 
«Бурхон»),

ФАРРА би уаьнии шиьну шавкиг 
ви изамаг; ва Си кисратайи ва гих- 
фифи рои мухм^. ва хои милфуз 
брр визни ғирех (jure фирех)* Ср
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маиши виёдатй вн гнлаОн вн са0- 
кат вн знфнр; ва бн мамии зиёдн 
ва афвун вн р°либ вн музаффар 
(аз «Сироч» вн «Кншф»); вн Он 
фатхатайн ва тахфиф (яъне фа
рах,)* бн маьнни хушманиш (нв 
«Лнтоиф»); ва дар «МунтахнО» 
0а фатхатайи, ба мамии сахт шод 
шудаи.

ФАРЗСНА хаким ва доииш-
мннд; вн ин мннсуО нст ба фарзон, 
ки 0а мамии дониш вн хикмат аст 
(нз «Бурхон» вн «Ҷаҳонгирй»).

ФАРЗАЧА '<3^ иорчне ки нз адвия 
тар карда днр дуОур вн ё кубл ни- 
ханд; вн ин муарраби иарча, нст (аз 
«Ваҳp-ул-ҷaвoхнр» ва «Хисолаи му- 
нррнбот») .

ФИРУМОЯ ч.^-У бн мамии бадасл 
ва Оехуннр (нв «Музил» ва «Кашф» 
ва «Бурхон»),

ФИРИШТА л дар нсл фириста 0уд 
0н сини мухмнла, исми мафъул нз 
фиристодан нст; инс сини мухмнлн- 
р° 0а шини муьҷнма Оадал кнрдн- 
анд; вн фиришта тарчнмаи малак 
нст, ки маъхув нз алука бошад, ки 
0н матаии фиристодан аст (нз 
«Бурхои» ва «Муайид:» ва «Хнши- 
дй» ва «Ҷаҳонгирй» вн «Бнхори 
Оҷнм» ва «Сироҷ-ул-луғот»); вн 
низ дар «Сироч» инвишта, ки фи- 
ришта дар нсл инраста (бн фнтха- 
тайн) бн машши нбодаткуианда, 
мнъхуз аз иарастидаи.

ФИРУХТА байъ кнрдашудн ва
рушан (аз «Бурхои» ва «Музил»).

ФУХҶА кушоднги ва анднке
фарқ, ки миёни ду чив бошад вн 
шигофи чиве; вн ба фатхатайн 
(яъне фарача)* нз тннгй ва душ- 
в°рй берун шудан (аз «Мадор» вн 
«Ваxp-ул-ҷaвoфшp» ва «Кншф» ва 
«Сур°х» ва шархи «Нис°0»).

ФАРИСА снйде, ки шер ё юз ё 
саг гардани у шикастн Оошнд; вн 
0а маънии 0°валй низ омндн.

ФАХХЕХТА 0н маънии ндаб
омухташуда.

ФАХБЕХ «j> мн^уф аст; вн итлоки 
ин лнфз 0ар хн^^онот мешавад.

ФИРЯ ЧА дурур вн ифтлро (ав 
«МунтахаО»).

ФАРОХ номи шнхрест ннздики 
Сичистон; вн аз ин чост О0унacpи 
Фархйй-и сохиОи «Нисоб-ус-си0ён» 
(ав «МунтахаО»); вн днр шнрхи- 
«Нисоб» навишта, ки шнхрест ннз- 
дики Ҳирот.

ФУХЗА нв Оннодир мнконеро- гу
янд, ки 0оч нз мутнғаддшдшн ва 
туччор меситонанд (нз «Шнрхи Хо- 
конй»); вн днр «Сурох» ннвиштн» 
ки дах^ни чуй ва чои днромндан- 
0н каштй нз ла0и дарьё.

ФАРИЗА фармудаи худо аз ин- 
мов вн рузн (аз «Мунтахаб» вас 
«Сурох»).

ФАХРОША 0н мнъниш чоруб нн- 
виштаанд.

ФАХРУДА бн мамии сиришта
вн иечидн (нз «Латоиф»),

ФИХЕФТА дар нсл фиребанда
буд, 0ои муваххадаро 0а фо ва 
д°лр° ба фавқонй бнднл карда, тах- 
т°нии сонй 0н чихати тахфиф хнзф 
кнрданд; 0н маш-ши фиребхурда; 
вн мацозан 0а мнънии ошик ояд.

ФИХЕФТА мухаффафи фирефта 
(•—.У ).

ФАХОИЗИ ПАНҶСОНА «ИОД 
намози ианчгонн ё аркони имон, кге 
иннч нст, чуионки савм вн снл°т ва 
хач ва закот ва як 0°р хондан» 
кнлимни шнходнт; вн назди 0аъзе 
хумс, ки 0а содот медоданд.

ФОХХУНДО//ФОХХОНДО Mliji хнр 
ДУ дуруст нст (аз «Мндор» ва 
«Муайид» )-

ФАРХУЧА ЧзА чузаи мурр, яъне бн- 
чаи мокиён.

ФАРФАХА чарми мудаввнри 0а 
ду °ур°х, ки куднкон дар ришта 
кашидн 0н ду днст бн чарх оранд; 
0н хин^/^й ихиркй гуянд (аз «Ҷахон- 
гирй») .

ФАРЧЙ и*/* навье нз кабои ОеОанди- 
кушодниеш, 0аъзе тукмн нфзоянд 
вн Оештнр бар фнрози ч°мн иушннд 
(нз «Ойини АкОнрй»).

ФАРХАХЙ (У> 0о шнъну шнвкнт ва 
иурнур ва вебо; мансуО 0н фарр; 
вн 0н кнсратайн (яъне фириҳй)* 
мухаффафи фаррахи, 0а мньи^^и. 
нфзун ва р°ли0 нст ,20.
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•ФАЛДАМЕ (уЪ* калиман мураккаО 
аст, яъне ясона ва фард Оудаме 
(аз ҳавошии «Маснвйй»-н Мавло- 
пои Рум).

Фасли фо маъа зои муъчама

ФАЗАЪИ АКБАР киноя аз
киёмат.

ФЛЗАЪ & 0а маънии ҳавф ва тар- 
су бим; ва ба фатҳи аввал ва кас- 
ри сонй (яъне фазиъ)* ба маъиии 
тарсон (аз «Мун-амО» ва «Суроҳ» 
на «Баҳр-ул-чавоҳир» ва «Латоиф» 
ва шарҳн «НнсоО»),

ФУЗУДАН оър знёда кардан (аз 
«Кашф»),

ФУЗУН аУ? 0а маъиии афзун; ва ки
ла 0а фатҳи аввал (яъие фазун)*.

Фасли фо маъа сини мухмала

ФУСҲДТ e-w.i фарохй ва кушодаснн 
након (аз «Мут-амО» ва «Суроҳ» 
ва «Мадор» ва «Муайнд»),

ФАСХ c-i фасод кардан дар раъй ва 
фикр; ва Оозсардонндаии байъ ва 
иикоҳ ва бағсардонuаанн азм (аз 
«МуитахаО»); ва дар «Суро\» ба 
маънии зоил кардан.

ФИ СОР jt-j чизест аз чарм, ки 0ар 
каллаи асп Оошад ва Оаъзе оиро 
ааҳта туянд ва мухаффафи афсор 
низ, ки 0а маънии расани асп (аз 
шарҳи «Нисоб» ва «Кашф»),

ФИ СУС j У * Оозй ва зарофат ва суҳ- 
рийя ва нстехзо; ва 0а маъиии да- 
рес ва ҳасрат; ва 0а вовн маъруф 
(яъие фисус)* иоми шалри Дақё- 
иус (аз «Бӯғхон» ва «Чаҳонгирй»); 
па дар «Рашидй» 0а замматайн 
(яъне фусус)* аст, мухаффафи аф- 
сус, 0а маъиии дарес ва нстеҳзо.

ФУСТАҚ jl-» муарраби листа; ва 0а 
заммн то (яъие фустук)* низ ду- 
руст (аз «Мӯuтa\а0» ва «Рисолаи 
нуарраОот»); ва дар «Кашф» 0а 
касри аввал ва фатҳн фавқонй 
(яъне фистақ)*.

ФУСУҚ О-~- ба маънии фиск; ва ба 
фатҳи аввал ва заммн сонй (яъие 
фасук)* марде, ки ҳамеша фиск ку- 

:1й1д (аз «Мӯнтa\a0»).

ФИСҚ Сг“ таркн амри ҳак нумудан 
ва кори 0ад кардан (аз «Мунаа- 
ҳа0»), '

ФИСҚИЛ J3-i номн аспн дувозда- 
ҳум; ва дар «МуитахаО» иавишта, 
ки ни ном номн аспн аа\ум аст.

ФАСТАҚИМ ншорат аст 0а оян
карима: «фастаким камо умнрта», 
яъне пас устувор бош, эй Муҳан- 
мад, чуноикн амр кардашудай ту.

ФУСУРДАН ,;>»»-• аз с^р^^^й муичамид 
шудан (аз «Сироч» ва «Буғ\ои» ва 
«Сурурй» ва «Мадор» ва «Муай- 
нд» ва «Ч(ахошн!рй» ва «Қашф»),

ФАСОИИДАН ва ФАСОНИДАН 
j jo--Ui ҳар ду дуруст; афсун 

кардаи ва ром кардаи (аз «Бур- 
ҳон») .

ФАСОН иавъе аз сайт, кн 0ад-ои 
корду шамшер тез кунанд; ва 0а 
маънии чизе паҳн ва мудаввар, ки 
онро ба сардиш оварда корду шам
шер тез куианд; ва ба \нндӣ сан 
ғуяид (аз "«Бурҳои»); ва дар «Ми
дор» ба каср (яъне фисон)* ииз 
омада.

ФУСУН о>-~- ба маънии афсун (аз 
«Мадор» ва «Муайид» ва «Бурҳон» 
ва «Қашф»); туянд ки афсун онро 
туянд, ки дар ои калнмоти куфр 
набошад, ба ҳнлофн сеҳр.

ФАСЕҲД ба маъиии фароҳ (аз
«Шамсй»),

ФАСАҚА--^ 0а маъннн фееиқои•; ва 
ни цамъи фосзк аст.

ФАСАДА •■*-» фаседкӯнанаасон; ва нн 
цамъи фосид аст.

ФАСОНА ■'jt-j мухаффафи. афееиа, 0а 
маънии сарсузашт ва мочаро; ва 0а 
маънии ҳикояти беасл мацоз аст 
(аз «Сироч» ва «Буғ\ои»).

ФАСОНИДА//ФАСОЯНДА //
> афсунсар.

ФУСТАҚЙ yK-j раисест сабзи 0а зар- 
дй моилн мушоОеҳ 0а ранги марзи 
пнста; ва ин муарраби пнстайй аса.

Фасли фо маъа шини муъчама

ФАШОР 0а маъиии афшурдаи; 
ва ба ин маънй ба каср (яъне фи- 
шор)* ииз омада (аз «Бурҳон» ва 
«Баҳорн Ачан» ва «Чахонтирй»); 



 

 

 

 

ва ба замми аввал (яъне фушор)* 
ҳазаён ва бехуда ва душном; ба ин 
маънӣ ҳам форсист (аз «Латоиф» 
ва ғайра).

ФАШР ҳазаён ва бехуда (аз 
«Латоиф»).

ФАШ муродифи ваш, ба маънии 
монанд; ва ба маънии шамлаи дас- 
тор; ва ба маънии муи ёли асп (аз 
«Муайид» ва «Бурхон» ва «Раши- 
дй» ва «Қашф» ва «Сироҷ»).

ФАШОФАШ Jjtii овози теғбозон дар 
ҷанг ва овози тир андохтани пай 
дар пай (аз «Бурхон»).

ФУШУРДАН чизеро ба мушт ба 
зур гнрифтан ё бар чизе по ниҳода 
зур кардан (аз «Сироҷ» ва «Муай
ид» ва «Мадор» ва «Қашф»).

ФИШОРДАН ба маънии аф-
шурдан ва халонидан (аз «Муай
ид»),. .

ФИШОНДАН дар «Қашф» ба
касри аввал.

Фасли фо маъа соди муҳмала

ФАСЛУЛХИТОБ к'- 1 3-»^ аҳодиси 
набавӣ саллаллоҳу алайҳи ва оли- 
ҳи ва саллама, ки фосил аст миёни 
хақ ва ботил, яъне ҷудокунанда 
аст ҳақро аз ботил; ва ҳар каломе 
ки фасеҳ ва рушан бошад ва фарқ- 
кунанда бувад миёни ҳақ ва ботил 
(аз «Мунтахаб» ва ғайра).

ФАСЛИ ҚАРИБ ч-ч/ J-°s6a истило- 
ҳи мантиқ он ки навъи худро аз 
ҷамеъи мушорикот дар ҷинс имтиёз 
диҳад, чун нотиқ ба нисбати инсон.

ФАСОҲАТ кушодасухан шудан
ва теззабонй ва хушгӯӣ (аз «Мун
тахаб»); ва ба истилохи илми мао- 
нӣ холй будани калом аст аз ал- 
фозе, ки забонзади булағо набошад 
ва аз заъфн таркиби калимот, яъне 
тарокиби ғайримаънус ва алфози 
сақил ва дурушт ва иҷтимоъи ду 
ҳарфи аз як ҷинс, ки муҷиби сиқл 
аст, чунончи дар ин алфози «ҷамъи 
илм» £■•»•) ва «с.идқи қавл» (ё^1-» 
J>>), ки ду айн ва ду қоф ҷамъ 
шуданд; ва алфози ғайримаънус ва 
луғоти мушкила (казо фӣ «Мухта- 
сар-ул-маонӣ» ва дигар расоил).

ФАСД par задан; ва ба син на- 
виштан хатост (аз «Муайид» ва 

«Мунтахаб» ва «Сихох» ва «Ма
дор» ва «Баҳр-ул-ҷавоҳир»),

ФАСЛИ БАЪИД'Лгч J-" ба истило
хи мантик он ки навъи худро аз- 
мушорикот дар чине филчумла им
тиёз дихад, чун ҳассос ба нисбати: 
инсон.

ФАС(С) ба маънии нигина, ки 
бар ангуштарй нишонанд; ва бил- 
каср ва бизза-м (яъне фисс ва 
фусс)* низ омада (аз «Кашф»).

ФУСУС yj-i ба маънии нигинҳор 
ҷамъи фас(с) аст; ва номи китоб 
дар илми тасаввуф аз Шайх Мух- 
йиуддин ибни Араби, дар баёни ас- 
рори ҳақиқати илоҳийя.

ФИСОЛ Jl-ai муфорақат ва аз шир< 
боздоштан кудакро; ва ҷамъи фа- 
сил; ва билфатҳ ва соди мушаддад. 
(яъне фассол)* ба маънии чудоку- 
напдатар; ва годе маҷозан ба маъ
нии дарбон ва пардадор ояд ё си- 
фати пардадор вокеъ шавад, чаро- 
ки чудокунанда аст борёфтагонро' 
аз бегонагон.

ФАС ИЛ Jr0’ бачаи шутури аз шири 
модар чудо кардашуда; ва девори- 
қалъа ва авом, ки сафил гуянд, Fa- 
лат аст (аз «Мунтахаб» ва «Ма
дор» ва «Муайид» ва «Кашф» ва 
«Музил»).

ФАСЛ як мавепм аз чаҳор мав- 
сими сол; ва як бахш аз сухан ва 
порае аз калом; ва чудо кардан ва 
чудо шудан; ва парда ва хичоб ми
ёни ду чиз; ва боздоштан ва бури- 
дан (аз «Мунтахаб»); ва маҷозан 
ба маънии катъи чизе низ ояд, чу
нончи фасли чуб ба маънии катъи 
чуб; ва ба истилохи мантиқ чизест, 
ки тамйиз дихад шайъро аз мушо- 
рикоти зотия ва воқеъ мешавад. 
дар чавоб: «айю шайъин хува фй 
зотиҳй», чунончи нотик, ки тамйиз- 
медихад ннсонро аз дигар хайво- 
нот, ки шариканд ӯро дар хайво- 
ният.

ФУСУЛИ ЧАҲОРГОНА <'<■'-«■ 
замистон, тобистон, рабеъ, хариф.

ФАСЛЙ баъд аз хамду салот
мегуяд Мухаммад Ғиёсуддини му- 
аллифи ин китоб, ки он чи ҳақиқа- 
ти таърихот аз «Ойини Акбарй» ва 
«Рисола»-и Қозй Наҷмуддинхон ва 
дигар расоил ва тақовими зоичоу
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вн кутуби тнворих Он вузуҳ иай- 
вастн, Он снОили ихтисор ин нст ва 
та^ифи таърих чунин кнрданнд: 
<«явмун мньлӯмӯн юнснОу илайҳи 
знмонун яъти алнйҳи», яые рузи 
муайян, ки айёми дигарро 0ад-у 
■бозчуянд. Бидон ки фаслй тнъри- 
хест нз соли шнмсй, ки Он фасл та- 
аллук дорад, аммо мнинзи он таъ- 
рихи хищрии камарй бошад вн тнф- 
мили ин ичмол 0ар ин минвол аст, 
ки дар нхди Ҷалолуддин Акбнри 

■лодшох хар г°х, ки днр дафотири 
тахснли харочи Хиндустон тнрзи 
мчдиди сиёки мирзоёни форс карор 
'ёфт, Он чихати фнмийятш ислом, 
таъғифн саибнти Виқғнмаҷнт 12l ки 
дар дафотири Хинд нз кадим маъ^- 

•мул 0уд, Оаровардн соли хия^ии 
'камарй, ки дар °н внкт буд, мун- 
аариҷ со^тннд. Лекин чун мндори 
тн^^или хнроч бнр фусули шамсия 
аст, лиҳозо тнфовути бисьёр иайдо 
шуднн гирифт. Аз ин боис ба кавле 
девони тудармал вн 0а кнвле мир- 
зоёни ф°рсй, дар °н вакт, ки сани- 

•пи х^рии иухсн/у хнфтоду як 0уд, 
иттифокнн днр он айеми инОдам 
соли хичрй, ки гурраи мухнррнм 
бошад, бн нйёми иОти/ои фасли ха- 
риф ва курби знмони эътиаоли лай
лу нах°р, ки ннзди хиндуён ёвднхум 
днрачаи Сунбула аст, мут°0ик уф- 
тод. В а аз он вакт саниии хичриро 
0н он кнднр ки гузнштн буд, фаслй 
ном ниҳода огози с°л аз тнхвили 
Шаме бн Сунбулн, ки такрибан иб- 

■тидои мохи кувнр ва шуруъи хан- 
гоми дуруднни зироати фасли хн- 
риф Оошнд, муқаррар сохтанд. Ҷун 
мсли тнърихи хицр^й, ки камарй 0уд, 
днр дафотири тахеили хароч ба са- 
'баби тааллуки фнсл 0н соли шамсй 
■мунтакил гардид ва дар дигнр мако- 
м°т соли тнърихи хи^рй ба дувоз- 
аах шухури камарй 0а дастури со- 
'6иқ Он хол монд. Пас бн мук°ба- 
лаи теъдоди айёмя хар ду тнърих 
дар мудднти ду солу хншт моху 
шонзднх рузу чахор гхнрй зиёдати 
як мох днр шухури кнмарй иайдо 
гашт, чнро ки соли шамсй сесаду 
шасту иннч рузу рубъи руз бошад 
вн соли камнрй сеснду ианчоху чн- 
х°р рузу Оисту ду гхарй бошад. Вн 
дар ин ч° мурод нз руз мачмуъи 
рузу ша0 нст, ки шаст гхнрй бо
шад. Пас нз ин чо днрёфт шуд, ки 
соли щамарй кутох б°шнд нз соли 

шнмсй 0а днх рузу ианчоху се гхн- 
риву нух иал. Ва соли шнмсй днроз 
Оошнд нз соли кнмнрй бн хнфт гха- 
рй кнм ёздах рузи тнкрибй. Вн 0н 
хамин зиёднти як мохр° хиндуен 
м°хи лнвнд гуянд 122. Бньдш иики- 
зои муддати сад соли фнслии шам
сй зиёднти се солу чннд рув 0ар 
снд соли х^рии кнмарй вухур мео- 
яд. Чугно^нчи днр внсоики мнктубаи 
нхаи Нуруддини Пнхонгир тафову- 
ти хичриву фасли 0н ду сол аст вн 
днр ибтидои ахди Оламгири Ав- 
рннгзеб тнфовут се сол. Чунончи 
днр нхири нхаи Оврннгзеб Мир Му- 
ФаммадҷньЪарн Хухй123 Оарои нм- 
ри вохид мутобики сннни хичр^й ва 
фаслй ду та^их гуфта: тн^ми 
хичрй лнфзи знхир нст ва таьршхи 
фаслй лнфзи зухур. Днр миёни ин 
хар ду та^их тнфовут микаори ча- 
хор сол аст. Ва дар каболачоти 
маркумаи замонаи Муфaммaдшoxй 
тафовут ианч сол 0а назар омадн. 
Вн рафта-рафта то алявм, ки якха- 
зору дусаду чихилу дуй хшҷғист ва 
якхазору дуснау сию чахори фаслй, 
тафовути миёни санини хап ду таъ- 
рих ба хашт сол расиан. Хамчунин 
0а замонаи оянда тафовут дар та- 
раккй хохаа м°нд. Дар кутуОи ах- 
0оо мазкур аст, ки яке аз ахли 
куттоО ба чаноби ОмшрӯлмУьмиинн 
Алии Муртазо каррнмаллоху вачхн- 
ху омадн гуфт, ки: — Шумо дар ки- 
тоби худ мехонед: «лабсу фй кнх- 
фихим Салосн миъатин сининн ваз- 
доду тисъан», яъне аноанг караннд 
нсхоОи кахф дар гори худхо сеснд 
сол ва зиёда каранннд мардум нух 
соли дигар. Ва м° зиёдн 0ар сесад 
днр китоби худ ннёфтнем. Пас му- 
холафат миёни хар ду китоО нз чй 
рох нст?! Хнзрати Омирӯлмуъминии 
фармуаннд: сесад дар китоОи шу
мо 0нр хи^би юнониён аст ва дар 
китоби м° ба хи^би араб, Ва се- 
саа соли юнониён сесаау нух соли 
араб мешаванд. Китобй мутанччиб 
шуд вн ислом овард. Пас ин кавли 
хаврати Омнрӯлмӯьмшнин кариа- 
мнллоху внчхнху хнм ишъор 0ар 
хамин маьниит, ки тафовути шам- 
сиву камарй днр якснд с°л се соли 
такри^ист, дар сесад с°л ба нух 
сол мернсад.

Баёни соли хиндуён ва вачхи 
падид омадани мохи адихк, ки ба 
урф мохи лавнд гуянд: бидон ки
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назди \иидуён сол чаадр кием аст; 
яке соли начҳтар, дуввум соли 
муштарй, севвум соли шаней, чаҳо- 
рум соли камарй. Баёни соли аввал 
ва сонй, ки роич иест татвил пии- 
дошта тарк иумуда. Баёни шухур 
ва соли шамсй ни аст, ки куран 
фалак 0ар дувоздах ҳисса тақсйм 
шудааса. Ва ҳар ҳиссаро 0а арабй 
бурч суяид; ва асмои Оуручи ду- 
воздаҳсоиа ни аст; Ҳамал, Савр, 
Чавзо, Саратов, Асад, Суибула, 
Мнзои, АкраО, Қаве, Ҷадй, Далв, 
Хут. Ҳиндуён Оурчро рас номанд 
ва асонии дувоздаҳ рас 0а тарнкн 
тарчамаи Оуручи мазкур ни аст; 
Меқ\, Баркҳ, Матҳан, Қарк, Сиитҳ, 
Каииён, Тула, Бирч^к, Дҳан, Бакр, 
Қунба, Мии. Шаме 0а ҳаракати ҳо- 
си ҳуд, кн аз мағрзО ба сун мат
риц аса, масофааи ҳар якеро аз Ха- 
нал ва Савр ва Саратон ва Асад 
ва Сунбула дар сию як руз тай ме- 
нунояд ва Ҷавзоро 0а сию ду руз 
ва ҳар якеро аз Мизон ва АкраО 
ва Далв ва Хут ба ей руз катъ ме- 
куиад; ва Қавсу ЧадИ ҳар якеро 
ба бисту нуҳ рузу чанд соат тай 
ненумояд. Ва нуддааи ноидани 
ОфтоОро 0а Оурче ноҳи шамсй ме- 
суянд. Пас ҳамагй муддати дувоз- 
даҳ шуҳурн шаней, ки мазкур шуд, 
еееаду шасту панч рузу nеuздаҳӯ 
ним сдарй Оошад. Ва ибтидои ни 
сол аз санкронти124 Мекҳ тиранд, 
яъне аз таҳвили Хамал. Ва шу\урӯ 
соли камарии ҳинауён ин аст: аз 
вакте ки курси Камар мукаммал 
шуда шуруъ 0а ии\итеm ва нуксон 
куиад, аз ҳамои вакт моҳи кана- 
рии эшои шуруъ мешавад; ва ҳан- 
томе кн курси Қамар комнл ва му- 
даввар ва том сардад, моҳи эшон 
низ тамом ва комнл мешавад. Ва 
ои рузн итнони моҳро эшои пурна- 
нашй суянд ва ои мутобики таъри- 
ҳи сезаа\ӯни моҳи \илолии ара
бист. Рузн дитари ои ки ҷаҳоғаa- 
ҳуми моҳи арабй Оошад ва курси 
Қанар, ки шуруъ 0а иуксон ва ин- 
ҳитот кунад, эшон ои рузро паре- 
во uемuдана. Ва иОтидон моҳи ка
марии ҳиндй аз ҳамин руз кунаид. 
Ва асмои шуҳури камарии ҳиндй 
ни аст: Чайт, Байсакҳ, Четҳ, Асарҳ, 
Саван, Бҳадун, Квар, Катик, Асҳан, 
Пус, Масҳ, Пҳасун. Дар ҳар сол 
шаш моҳ аз ни шу.ҳури мазкур 0а 
таври шуҳури араб сируза Оошад 

ва ҳар яке аз шаш. ме\u 0окИ бис
ту иуҳ р'зу ду сҳағзвӯ чиҳил паж 
Оошад. Пас ҳамагй муддати дувоз- 
даҳ шӯҳӯғи. камарй, ки мазкур шуд 
сесаду паuчo\ӯ ҷаҳоғ рузу бисту 
ду свдрй бошад. Чуи доииста шуд,. 
ки соли, шамсй, ки 0а дувоздаҳи' 
санкронт тааллуқ. дорад, сесаду' 
паич рузу понздаҳу иим ғҳарй бо- 
шад ва соли камарии ҳиндй еоеааy 
панчоҳу чаадр рузу Оисту ду сҳарй.. 
Пас тафовут зн Оошад, ки соли 
шамсй даҳ рузу nаиҷо\ӯ севуним 
ғҳарй калои Оошад аз соли камарй.. 
Ли.\езo. аз якхазору ҷaҳеғ рузу хез- 
даҳ сҳарй ва ду солу нуҳ моҳи 
шамсй мураккаб нешавад. Ва хам- 
чуиин аз яқ\азорӯ ча^р рузу ним' 
садрй ва ду солу ду моҳи камрй* 
таркиб меёОанд. Чуи дар мукоОа- 
лаи а^ьдоди айёми шӯ\ӯрu шамсй 
шӯ\уғu камариро 0а сабаОи килла- 
ти -еъ-додн айёми ҳуд дар ҳар сол: 
шашу ним тҳарй кам Сздаҳ руз зо
нд ненонад, аз ин 0оис дар муко- 
0алаз нуддааи ду солу uӯ\ моҳи' 
шамсй, ба сабаОи ичтнмоъи ин зи- 
ёдат чизе кам ёздаҳ руз, кз дар со
ли камарист, ду солу ду ноҳи ка
марй ба ҳан нерасаид. Барон ош 
ки шӯҳуғи шамсй калои хастанд ва 
шуҳури канарй кучак, 0а хами» 
чиҳат дар соли еевқумu камарй 
баъди ҳар мо\е, ки айёми кусур' 
мучтанеъ шуда муддати як мох» 
мукаммал мешавад ва он муддатро1 
биззарур ба исми ҳамои моҳ мав- 
сум со\mа, он соли севвумро’ хез- 
даҳноҳа тираид, яъне он зиёдатж 
якмоҳа дар ҳанон ду солу нуҳ моҳ. 
дарч нумуда аз назар меа-ндозанд: 
ва алеҳида 0а ҳисоО малҳуз надо- 
раид, то соли камарй 0о соли шам
сй баробар монад; ва он моҳи зои- 
даро адuҳқмае суянд (ба фатхи: 
ҳамза ва касрз дол ва ҳои \афӣ Bai 
сукуии кофи арабй) ва оммаи ҳа- 
лоик лавид нонаид. Ва ни моҳи зо
нд аз чайт то квар вокеъ шавад. 
Ва сивои ни ҳафт моҳ, дар панч 
моҳи диғар афзуда иасардад. Агар 
дар соли севвум ОиноОар мутобики 
шӯ\уғи шаней ва камарй ва тадо- 
руку тафовути онҳо як моҳро му- 
каррар насираид ва зиёдати айёми 
шу\ури канарзро ба ҳамон шухури 
камарй муидарич насозанд, бизза- 
рур ҳар моҳи ҳиидй 0а таври шу- 
ҳури араб ба ҳар мавсим дойр ва
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соир гардад. Гохе асарх дар замис- 
тон ояд ва гохе пус дар тобистон 
расад. Ба назди чумхур дар ду со
лу хашт моху понздах рузу си гха- 
ри зиёдати як мох фарохам ояд, 
валлоху аълам биссавоб.

Баёни таърихи румй: бидон ки 
аксаре аз таворих мабнй бар шу- 
хури шамсиянд, чунончи чанд таъ
рихи мутаъорифа ба такдими асмои 
шухури онхо мазкур мегардад. Ва 
асомии машхураи шухури таърихи 
румй, ки ибтидои он аз махрачои, 
яъне катик гиранд, ин аст: Тишри- 
ии аввал, Тишрини охир, Конуни 
аввал, Конуни охир, Шубот, Озор, 
Найсон, Аёр, Ҳазирон, Там(м)уз, 
Об, Айлул. Ин соли румиён сесаду 
шасту панч рузу рубъи руз аст. Ва 
хар як аз Тишрини охир ва Найсон 
ва Ҳазирон ва Айлул ей руз бошад. 
Ва хар як аз моххои дигар сию як 
руз, илло Шубот, ки бисту хашт- 
руза аст. Ва он рубъи зоид, ки дар 
муддати чахор сол як рузи тамом 
мешавад, дар мохи Шубот афзоянд 
ва ка биса гуянд. Мабдаъи ин таъ- 
рих аз ахди Сикандар аст, ки то 
пи замом духазору яксаду сию 
хашт соли шамсй мешаванд.

Баёни таърихи ингризй: бидон 
ки асомии машхураи шухури таъ
рихи инглишй ин аст: Ч,анварй, 
Фарварй, Морч, Април, Майи, Чун, 
Ҷулойӣ, Агаст, Сетамбац, Актубар, 
Нувамбар, Десамбар. Соли эшон 
монанди соли румиён аст. Ҳар як 
аз Април ва Ҷун ва Сетам бар ва 
Нувамбарро сируза ва хафт мохи 
дигарро, сивои Фарварй сию якруза 
шумораид ва Фарварй бисту хашт- 
руза то се сол эътибор кунанд ва 
дар соли чахорум хамон касри ру
бъи зоидро як рузи тамом гирифта 
дар охири Фарварй афзоянд ва 
бисту нух руз гиранд ва он рузи 
кабиса бошад. Коида барои дарёф- 
ти кабиса ин аст, ки: санаи исави- 
ро бар чахор таксим нумоянд, агар 
хоричулкисмат сахехи билокаср бо
шад, он санаро соли кабиса до- 
нанд; агар як боки монад, соли ав
вал аз се сол билокабиса бувад; ва 
агар ду монад, соли дуввум ва 
агар се монад, соли севвум. Ва маб- 
лаъи ин таърих аз замони вилодати 
хазрати Исо алайҳиссалом гириф- 
таанд, лиҳозо таърихи исавй низ 
гуянд. В а дар ин замон якхазору 

хаштсаду бисту хафт сол аст аз ич 
таърих. Ва якуми мохи Ҷанварй, 
ки сари соли эшон аст, баъди дах 
руз аз тахвили Офтоб дар бурчи 
Ҷадй, ки шуруъи даймохи форсй 
аз он тахвил аст, мешуморанд. Шо- 
ире шухури инглишй 125 ва коидаи 
дарёфти кабиса ба назм оварда, ин 
аст, назм:

\
Ҷанвариву фарвариву морчу априлу майй. 
Ҷуну чулойй, агасту низ сетамбар бад-он 
Ҳает актубар, нувамбар дам десамбар 

охирив 
Аз шухури соли ингризй ба сони румиён. 
Пас бувад априлу чуну низ сетамбар 

дигар 
Шуд нувамбар ин хама сируза бошад 

дар миён, 
Фарварй ду кам бувад, лекин ба соли 

чорумин 
Як бар ин афзо кабиса бисту нух

гардад аён. 
Ҳафти бокй сию як руз аст, гар

кисмат кунв 
'Солхои исавй бар чорто, эй мехрубон, 
Барнаёяд каср гар соли кабиса шуд 

хамин, 
В-ар барояд, пас ба тарки каср кун

таксими он, 
Гар яке монад зи соли бекабиса

аввал аст. 
Дар ду дуввум, дар се севвум сол 

бошад бегумон.

Баёни таърихи форсии Яздиҷур- 
дй: асомии шухури таърихи форсй, 
ки онро таърихи Яздичурдй низ гу
янд, ин аст: Фарвардии, Урдибихишт. 
Ҳурдод, Тир, Мурдод, Шахревар, 
Мехр, Обон, Юзар, Дай, Бахман, 
Исфандормуз. Соли эшон дар теъ- 
доди айём баробари соли румиён 
аст, лекин хар мохро сируза ги- 
ранд, панч рузи зоидро дар охири 
Исфандормуз зиёда кунанд ва он 
панч рузро хамсаи мустарака гу
янд. Ва он касри рубъро мутаах- 
хирин тарк менумоянд ва мутакад- 
димин яксаду бист сол чамъ карда, 
як мохи тамом мегирифтанд ва со
ли саду бистумро сездахмоха ме- 
сохтанд. Ва харрузаи мохро низ 
назди форсиён номе мукаррар аст: 
Урмуз, Бахман, Урдибихишт, Шах
ревар. Исфандормуз, Хурдод, Мур
дод, Дайбозур, Озар, Обои, Ҳур- 
мох, Тир, Гуш, Даймехр, Мехр, Су- 
руш, Раш. Фарвардин, Бахром, 
Ром, ёд, Дайбодин, Дин, Ордош- 
тод, Осмон, Замиёд, Морнсфанд, 
Анирон. Ба хар мох рузе, ки номи 
мох бо номи руз мутобик уфтад, 
ид кунанд. Ва асмои хамсаи муста
рака ин аст: Ахнавад, Ашнавад,
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Сифандормуз, Ваҳшнт, Ҳаштивеш. 
Мабднъи ин таърих нз нввали и°д- 
щох.ии Яздичурд аст, ки то ии вакт 
якхнзору якснду наваду шаш сол 
гузнштн. Вн сари сол дар ии тнъ- 
рих нз тахвили Офт°0 0н нввали 
дарачаи бурчи Ҳамал гиранд, ои 
рузр° навруз номннд.

Баёни таърихи Ҷалолӣ: нсомии 
мншхураи таьғнфи Ҷалолй, ки онро 
таърихи М^н^лик^с^'^й низ гуянд, би- 
айтхи нсомии машхурни Яздичур- 
дй нст, лекии 0а чихати тамйиз ас°- 
мии машхури Яздичурдиро 0н тнк- 
дим мукнйяд созннд. Вн соли ин 
таърих Сесаду шнсту ианч руву 
иаич соату ҷшфилӯ нух днқиқн эъти- 
б°р кунанд ва хар мохеро сирузн 
гиранд ва хамсаи мустаракаро днр 
охири Исфандормуз зиёдн кунанд 
вн дар соли чахорум, ки як руз нз 
каср зоид ҷнмь шавад, днр охири 
хамсаи мустарака нфзо^ид, то шаш 
руз гнрдад, онр° кабисн гуянд. Ва 
мабдаъи ин таърих нхди Ҷалолуд- 
дини Маликшохй Салчук^ист, ки то 
ин замон хафтсаду чихилу нух сол 
гувашта.

Баёни хар ду таърихи ҳиндй, ки 
соли якеро санбат ва соли дигареро 
сака гуяид: асомии шухури тнъри- 
хи хиидй, ки соли °нр° санбат гу
янд, ин аст: Ҷайт, Байсакх, Ҷетх, 
Асарх, Саван, Бхадун, Квар, Катик, 
Агхан, Пус, Marx? Пхнгуи. Вн ии 
»аъғнхи саибат мансуО ба рочаи 
Бикрамачит аст. Т° ии внкт нз ин 
тнърих якхазору хаштсаду хаштоду 
чахор с°л сииарй шуда. Ҳар г°х 
рочаи Снлбахан 0ар рочаи Бикра- 
мачит бн чаиг ролиб °мад, сивои 
манбати Внкғамачнm таърихи хуа 
низ муқаррар иумуд ва соли онр° 
0а снка мавсум сохт. Т° имруз нз 
снкни СнлОахнн якднзору хафтснду 
чихилу нух сол мунқнзй шуда. Ва 
иОтидои ин хар ду тн^их нз шу
руй мохи Ҷайт, ки ОфтоО дар бур
чи Хут Оошнд, гирннд. Биаои ки 
назаи муначчимони Хинд ба рузи 
ёвдахум ав тахвили Офт°б 0а бур
чи Хут мусовоти лнйлу нахори ра- 
0еъй собит бошад. Вн хукамои 
Хинд шабу рузро шаст Оахши мусо- 
вй кунаид вн хар бахшеро гхарй 
гуянд ва хар гхарй шаст иал 0°- 
шаа вн хар инл шаст Оииал ва хнр 
Оииал, ки (бн касри 0ои арабй вн 
фнтхи б°и форсист) микдори шнш 

дафнси одамии мӯы»ндшлӯлмшвоҷи 
билонруви давиднн ва хашм ва 
рнйрн бошад.

Баёни таърихи ҳиҷрй: нсом^ 
машхурни шухури камнрии филолй, 
ки днр т^ртаи Арн0 мутндовил 
меОошнд, ин нст: Мухаррам, Снфар, 
Хнбеъулнввнл, Хн0еьӯлофиғ, Ҷумо- 
диюлуло, Чумодиюлухро, ХнчаО, 
Мнь0он, Хнмазои, Шавво, Зилкаъ- 
дн, Зилфшчҷн. Чун араб иОтидои 
мох нз рузи дуввуми руадти хилол 
гираид вн °нро рурра номанд вн ба 
рузи руъяти хилол муитахо нумо- 
янд вн он рузро снлх гуянд. Дар 
хар с°л шаш мох аз ии шухури хи
лой сирузн бошннд ва шаш мох 
Оисту нухрузн. Пас тнмоми мудда- 
ти дувоздах шухури хилой сесаду 
иннч°ху чахор руз бошад. Ва маб- 
даъи ии та^ихи хичрй нв знмони 
хичрати хнзрнти иайғгмбари худо 
снллаллоху алайҳи ва °/1иҳи ва 
салламн нз Маккни мунззнмн 0н 
Мадинни муиавварн нст. Лихозо со
ли ин таърихро санаи хичрия ио- 
маид. Ва днр вакти тахрири рисо- 
лаи хозо якхнзору дусаду чихилу 
ду сол нст. Сохиби «ОчoиB-yл-0yл- 
дои» овардннст, ки сабаби внзъи 
тнърихн хичрй он нст, ки Обнмӯсои 
Аш^рй, ки хокими Яман 0уд, дар 
замени хилофати хазрати Умар ра- 
вияллоху ннху, нома навишт, ки нз 
ч°ни0и шум° мнкотиО, ки бн мнн 
судур меиумояид, та^мат маъ^- 
лум иамешавад, ки тадом внқ» на- 
вишта шудн. Бонд ки 0°ри дигар 
нгар и°мн ба мнн и^^орннд, 0н таъ- 
йини таърихи °н бонд иардохт. Пас 
хнзрати Умнр равияллоху анху 0а 
асхобш иайғгмбар алайҳиссалоту 
вассалом бн чихати вазъи та^их 
мншвара иумудннд. Баъве гуфтанд, 
ки 0ии°и т-надих 0ар вафоти снрва- 
ри коинот саллаллоху нлайҳи вн 
олихи вн салламн б°яд ниход, ки 
вокеми авим Оувад. Умар рнзиял- 
лоху анху инро иисанд ннкард, ки 
маро ин амр 0а сабаби ёди вафо- 
ти °н хнврат саллаллоху алайхи ва 
олихи вн снллнмн хар лнхза раме 
тоза ру хохнд дод. Ва Онъзе гуф- 
тннд, ки Оинои кор 0ар мнОиси он 
сарвари мавчудот 0ояд сохт. Ин 
маышро нив иаnисандидннд, ки ав 
ии андуху нлнм виёдн хохнм ка- 
шид, зеро ки дар он вакт 0н зало- 
лнт гирифтор 0удам, хар г°х, ки
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ааъри\и куфри \ӯдам ёд ҳоҳад 
онад, 0а шикаичаи ҳӯмӯм ҳоҳам 
кашид. Пас ин укдаи мелояu\ал 
наркум соҳта 0а Анирулмуъмииин 
Алии Муртазо разияллоҳу аиҳу фи- 
ристоданд. Он ҳазрат ишора 0а 
г^ират фармуданд. Пас бинобар 
зшерати он ҳазрат мабдаъи таъ- 
риҳ аз ҳичраа нумуданд, чи ҳичрат 
зОтидои зафар ва нусрат ва кувва- 
ти ислон 0уд. Аз он вак,т руз 0а 
руз давлати нслом тараққй пази- 
руфт. Ва ҳичрат иОораа аст аз 
ташриф Оурдани ҳазрати \аӣpулOа- 
шар аз Маккан муаззана 0а сабаби 
изои куффор 0а суи Мадииаи му- 
наввара 0а таъғu\и 0исту \афтӯми 
Сафар ва до\uл шудаи ба Мадниа 
ба дувозда\уми шаҳри Рабеъулав- 
вал. Ва ин тачвизи таърu\и ҳuҷpй 
0а соли \афmааҳум Оудааст аз \иҷ- 
рат, яъне 0а вакти муайян кардани 
таъри\и ҳиҷрй ҳафтдаҳ сол 0ар 
\зчраm сузашаа 0уд. Чун ои ҳазрат 
еаллаллo\ӯ алай^ ва олиҳи ва сал- 
лама иродаи \ичрат аз ибтиаеи Му- 
ҳаррам пешниҳоди маир аештанд, 
лиҳозо 0а ҳансоми вазъи таъғи\и 
\ичрй ибтидои азм муътаОар дошта 
ни тафовути як мо\ӯ 0исту шашру- 
заро аз иазар анао\mана, ё он ки 
Мӯ\ағрам ашҳарн шуҳури ҳаром 
буд, аз ни бонс ибтидо аз Муҳар- 
рам карданд.

Баёии таъриҳи ҷӯлycӣ; таъғи\и 
чулусй ои аст, ки мабдаъи соли он 
аз таъғu\и чулусй поаше\о 0ар 
ааҳтз салтанат 0ошад. Шумори са- 
ииии ин таъриҳ то ҳаёти султони аҳд 
нустаъмал ғардад ва 0аъди ғехлa- 
таш нункатеъ шавад, чунонки 0ил- 
феъл соли чулусии подшохй дин- 
паноҳ Муъинуддин Му\аммади Ак- 
бари сонй бистум аст ва иОтидои 
сол аз таъри\и \афmӯнu мо.\и Ра- 
,мазон аст.

Баёни таъғи\и ило\,й: -^'Брита 
илоҳ^й иборат аст аз таъри\и чулу- 
си Чалелуддии АкОар-подшоҳ, кз 
ба севвуми Ға0еъӯло\uрu санаи 
иухсаду шасту сен ҳиҷғй иттифок 
уфтода. Солу моҳи шамсй \ақааuсm, 
кабиса дар ин таъғи\ нест. Номи 
ноҳ ва номи рузҳои форсй, яъие 
кадимии Яздичурдиро 0а ҳоли 
тузошт. Ва шумори ғузҳеи моҳ аз 
бисту нуҳ то сию ду Оошад, 0а му- 
чиби 0айти машҳур, байт:

Лову долаб лову лоло шаш маҳ аст, 
Лалкату катлал шувдри кутах аст.

Ду рузи пасииро, ки сию якум ва 
сию дуввум 0ошад, ба рузу ша0 
мусаммо со\m. Билфеъл, ки санаи 
\ичғӣ якҳазору дусаду ҷи\илу дуст 
санаи таърихи илохй дусаду хаф- 
тоду як аст.

Баёни таърихи турки: ииро таъ- 
ғи\и уйғуз (уйгур)* ва таъриҳи 
Гозлим изз суяид. Ва асонии шу- 
ҳурн таъғи\и туркй ни аст: Оро- 
мой, Икиидиой, Уҷӯuҷи.oӣ, Туртин- 
ҷзей, Бешиичиой, Алтинчиой, Этин- 
чuео, Саккизиичиой, Тукузинчиой* 
Уиуичиой, УI^биғиuҷиoо, Уиикиичи- 
ой. Соли туркои ба таври ҳнидуён 
канарй Оошад, сеҳо сируза ва соҳе 
0исту ну\ғӯза. Ба соли севвум як 
соли кабиса ба дастури аҳлз Ҳиид 
афзуда, соли севвумро сездаҳмоҳа 
сиранд ва иоми моҳи сездаҳум ни 
аст: Сивоой. Ва ибтидои сол аз ич- 
аиноъи Шамсу Қамар Оошад, ки 
дар бурчи Далв вокеъ шавад. Ва 
ибтидои ҳар моҳ аз ичтимоъ си- 
раид: агар ичтинеъ пеш аз нимруз 
шавад, аз ҳамин руз ибтиаеu моҳ 
кунанд ва агар 0аъд аз нимруз ша
вад, аз рузи дисар ибтидо куиаид. 
Ба ҳанин чиҳат ҳамеша ноҳн тур- 
кня як руз ё ду руз аз моҳи ара
бия Оештар бувад. МаОдаън нн 
таъриҳ аз иОтидон поаше\ии Гоз
лим аст, ки то ин вакт чаҳерҳазорӯ 
яксаду 0ист сол аз ни таъғu\ си- 
парй шуда буд. Абурaй\оu суяд, ки 
туркон нуҳ адад 0ар еол\ои ноки- 
саи румй афзоянд ва 0ар дувездаҳ 
кисмат куиаид, он чи Оимоиад аз 
соли Муш осоз ниҳаид ва ба ҳар 
ҳайвоне, ки расад соли вай 0ошад. 
Ҳарчанд 0Г03И сол маълум насар- 
дад, лекии аз ин ҳисоО лаҳте шиио- 
рой ба даст неуфтад, ки кадом сол 
аст аз ин давр ва чи ном дорад. 
Соли аввал Сичконйил, яъие соли 
Муш, Сичқон (ба касри сини муҳ- 
мала ва сукуни чими форей ва коф) 
0а маънии Муш ва йил (0а ду ёи 
та\тouй, сонй маъруф) 0а маънии 
сол; дуввум Увдйил (0а замми ав
вал ва сукуни вов ва доли муҳма- 
лаи мавкуф) ба маънии соли Гов; 
севвум Порсйил 0а маънии соли 
Палаис; ча\оғӯм Тавишқонйил (0а 
фааҳи фавқонй ва касри вов ва су
куни шини муъчама ва коф) 0а 
маънии соли Харсуш; паичум Луйн-
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йил (ба лом ва вови мачхул ва кас- 
рй ёи тахтонии аввал) ба маънии 
соли Наханг; шашум йилонйил (ба 
касри ёи тахтонии аввал) ба маъ- 
нии соли Мор; хафтум Юнтйил (ба 
замми ёи тахтонй ва вови маъдула 
ва сукуни нун ва той фавқонй) ба 
маънии соли Асп; хаштум Куййил 
(ба вови мачхул) ба маънии соли 
Гуспанд; нухум Бичийил (ба бои 
арабии максур ва ёи маъруф ва чи- 
ми форсй) ба маънии соли Бузина; 
дахум Тахоқуйил (ба фатҳи той 
фавконй ва хои муъчама ва кофи 
мазмум) ба маънии соли Мурғ; ёз- 
дахум Итйил (ба касри аввал ва 
ёи маъруф ва той фавқонй) ба маъ- 
нии соли Саг; дувоздахум Тунгуз- 
йил (ба замми той фавконй ва су
куни нун ва замми кофи форсй ва 
зои муъчамаи сокин) ба маънии 
соли Хук.

Таърихи Одам алайхиссалом: 
хафт хазору яксаду хафтод соли 
шамсй аз ибтидои Одам то ин дам 
гузашта.

Таърихи туфон: сароғоз аз ходи- 
саи туфон гиранд. Соли шамсии ха- 
қикй ва мохи қамарй ибтидои сол 
аз Ҳамал гиранд. То ин сол чахор 
хазору нухсаду бисту хашт сол гу
зашта.

Таърихи Бахт Нуссар: оғоз аз 
унфувони фармондихии у соли шам
сй сесаду шасту панч рузи бекаср, 
хар як мох сируза ва ба панчруза 
дар охири сол афзоянд. Ду хазору 
понсаду хафтоду се сол то хол гу
зашта.

Таърихи Мусо алайхиссалом: 
сехазору яксаду сию хафт соли 
шамсй гузашта.

Таърихи Ҷадҳаштар: бидон кн 
пештар дар хиндуён санбати роча 
Ҷадхаштар ривоч дошт. Рочаи маз- 
кур назди эшон дар оғози килчук 
хал буда ва тамоми чахонро бар- 
кушода. Ва то ин замон аз санбати 
иёлати у чахор хазору нухсаду бис
ту хашт соли шамсй гузашта.

Таърихи Иброхим алайхиссалом: 
чахор хазору дусаду дах сол гу
зашта.

Таърихи Довуд алайхиссалом; 
се хазору понсаду чихилу ду сол 
гузашта.

Таърихи муиаччим мутобиқи 
кавли ахли Форс: оғози он аз иб
тидои офариниш гиранд. Гуянд ки 
дар он хангом хамаги сайёра дар 

аввали Ҳам ал буданд. Соли шамсй 
бошад то кунун як лаку хаштоду 
чахор хазору нухсаду се сол гу
зашта.

Таърихи ибтидои олам ба қав- 
ли хукамои Ҳинд: 1955804933, 
яъне як арабу наваду панч круру 
панчоху хашт лаку чахор хазору 
нухсаду сиву се соли шамсй гузаш
та. Ва кавли хукамои Ҳинд он аст, 
ки хак субхонаху таоло дар ин 
олами фонй чихилу се лаку бист 
хазор соли шамсиро як давр офа- 
ридааст, муштамил бар чахор карн: 
карни аввалро сатчаг ном бошад, 
муддати он 1728000, яъне хафтдах 
лаку бисту хашт хазор сол буда- 
аст; карни дуввумро тиртия ном 
бошад, муддати он 1296000, яъне 
дувоздах лаку наваду шаш хазор 
сол будааст; карни севвумро давис 
ном бошад, муддати он 864000, 
яъне хашт лаку шасту чахор хазор 
сол будааст; карни чахорумро кил- 
чук ном аст, ибтидои он магх бадй 
амавас, яъне бисту хаштуми мох, ки 
офтоб дар Ҷади бувад ва ин замо- 
ни амали уст. Муддати он 432000, 
яъне чахор лаку сию ду хазор сол 
аст то акнун, минчумлаи муддати 
килҷук 4928, яъне чахор хазору 

. нухсаду бисту хашт сол гузашта.
427072, яъне чахор лаку бисту хафт 
хазору хафтоду ду сол бокй монда- 
анд. Ҳар гох ки бокии килчук та- 
мом хохад шуд, давраи дигар ба 
тартиби мазкур шуруъ хохад гашт, 
валлоху аълам биссавоб.

Фасли фо маъа зоди муъчама
I
ФАЗО bs замини фарох ва фарохии 

замин ва кушотагии сахни хона ва 
майдои (аз «Мунтахаб» ва «Бахв- 
ул-чавохир» ва «Музил» ва «Кашф» 
ва «Сурох»); ва ба каср (яъне фи- 
зо)* хатост.

ФУЗАЛО цамъи фозил (аз «Мун
тахаб»).

ФАЗХ расвой.
ФУЗУҲ 'краевой (аз «Мунтахаб»), 
ФАЗУЛНАФС киноя аз но-

сех ва воиз.
ФАЗЛИ РАБЕЪ j J-5 номи вазири 

Ҳорунуррашид, ки бас сахй ва не- 
кукор буд; ва номи хочиби Алй
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ибни Абауллох, ки дар фиросат 
нгонаи нср 0уд (нв «Муайид»),

ФАЗЛ нфзунй ва виёднт ва бах-
iiiiihi вн рнлаОн кнрднн бн кнсе бн 
фазилат; вн номи шсир (аз «Мун- 
та.хнб»).

ФАЗОИЛ нЪзӯних° ва хунархо 
па дарнчсти Онлннд; цамъи фази- 
лат (нз «Мунтахаб»); ва Оаъзе на- 
инштанна, ки фазоил неьмаmхои Ос
тан вн фавозил иеъматфои з°хир.

ФУЗАЙЛ номи валии комил (аз 
«Латоиф»).

ФУЗУЛ JA> мнсдар аст; 0а маънии 
пфзунй; вн хам цамъи фазл; ба 
еаъини зиёант.хо вн афзунифо; вн 
ба фнтхи аввал вн вамми сс^нй 
(яъие фазул)* ба мнъинш виёдагу' 
ин касе ки ба афъс^ли райри знрурй 
иараозад;

ФУЗОЛАЧИН ее” -Ыфборат аз боғ- 
б°и, ки шофф°и зоидро метарсшад.

ФУЗЛА*1-" nаимонgаш фӯғданиф° ва 
ш°хх°е, ки бнъд аз чиднни мевн 
кобили самнр наОошад; ва назди 
атиб0° он чи бнъд нз ризои бадан 
суфли маыкӯл°» ав меъда ва мнс°- 
нн вн димор ва paftpa ф°ғшҷ ша- 
иад.

ФУЗОЛА зиёдаомадн нз чиве ва
ои чи воид нз хар чизе ки бсшад; 
ин 0а маъннн шсххои Оемнвкеъ вн 
Оаргхои рехта; ва 0н мамии ш°х- 
хое ки нз он мевн чиан Оошаид ва 
ояидарс кобили гулу 0°р ннбсшад; 
ва ба мамии иасмоидаи та°м вн 
фувла низ навиштааид; ва номи яке 
аз руломоии хазрати расул снллал- 
лоху алнйхи ва °лн.хн вн саллнма, 
ки 0а нсирй омада 0уд; вн днр 
шнрхи «Нисоб» 0н ин маънй ба 
фатхи аввал (яъне фазола) * навиш- 
та; вн дар «МуитахнО» 0н знм 
(яъие фузола)*.

ФИЗЗА *-* ба маънии нукрн (аз 
«Муитахаб» вн райри он).

ФАЗОИЛ И АРБАТА *»»jl JJLij нввал 
хикмнт, дуввум шачсат, севвум иф- 
фат, чахорум ндслнт. Биаои ки си- 
фоти нчнсси ин хнр чахор Ъавилнт 
ва Оаёии нн.воьи инхо ин нст: хик- 
мнтрс ау кием нст: яке куввати 
назарй вн он идроки хакоики ашь- 
ёст Он кадри тскати башари то 0н 
шннофтанш хазрати всчиОулвучуа,

ки матлуби хақнкнсm рнсад; дуввум 
куввати амалй вн °н киём кнрднн 
нст бн афъсли неку, то ба нхлоки 
ииснндида наферо °днт шнвад. Пас 
аив°ьи хикмат чахср нст: аввал 
зако, ки аз бис^рии идроки иафеи 
нстика чунсн кнзй шнвад, ки ни- 
тииОоти иатсич нз мукадднмст ба 
мучаррад тавнччух тувснад нумуд; 
дуввум сафои зехн ва он малакни 
истеъдсд ва истиxp°ҷн мнтлуО нст 
бе изтироб вн ташвиш; севвум 
хусни тннкаул вн °и ииёнат аз сах- 
ву хатост; чахсрум тахаффуз ва °н 
чуисн нст, ки сувари мнъкулаи 
махсусаро неку зн0т иумояд, то 
дар вакти эхтиёч мулохазаи ои 0н 
осот ру нумсяд. Ва шаҷоат-ро, ки 
шн0ньоси куввати раваОист, ки наф- 
еи иотикаро дар мнхслик вн махо- 
фат суст нанумсяд, шаш анвоъ аст: 
аввал кибри нафс вн °н киём карк
ании нафеи котика аст дар ксрхси 
Оузург ва ба рсхат ва машаккнте, 
ки дар вимии °н ру нумояд, илти- 
фот нанамудаи; дуввум улувви хим- 
мат, ки нафеи нотикаро дар талаби 
викри чамил ва камолоти инcонин 
максрехи ии' чахси мнлхузи ннвнри 
эмиОор ннОошад; севвум хилм, 
яъие снОст вн иитнкома» ба ханго- 
ми разаО ва сабуксорй ва изтироб 
накардаи дар мӯшсфнgаи умури нс- 
мулсим; чахорум тавозуъ, яъне худ- 
ро бар кассие ки аар чоху фазилат 
аз у камтар бсшад мазийяте нашу- 
мурд, аммо ба шарти эьтидол, чу- 
нснки куввати скилонро пшсандшда 
д,°раа; ианчум фамийят ва °н хифзи 
ахкоми шариъат ва мухофазати хур- 
мати худ вн хурмати ахбоби худ бо- 
шад аз умури нолоик; шашум рик- 
кнт, яые н.асмдилй ва шафакат 0ар 
абнси чине 0ар вачхе ки мушсхаани 
°л°м вя максрехи вшон муъ^^Оар 
шавад 0е °н ки изтиробе дар ахвол 
ва аквол иадид она; вн иффат он 
аст. ки шахват мутеъи насЬси нсти- 
ка шнвад, т° тасарруфи у ба хас- 
би иктизси нкл бошац ва аивоъи 
ин хнфт аст: аввал хаё, ки мулоха- 
за аз афъсли кабеха вн эхтирсз ну- 
муднн нз алами иушаймонй вн ли- 
хози истихфоф, ки дар вимни оч 
хссил °яд; дуввум хусни ибтидой, 
яъие ротиО будан дар иктисоОи фн- 
воил ва аар дафъи мнксрехи нкрсн 
хатталмакаур кушиш нумуднн; сев- 
вум сабр ва он знбт кардани кувси 
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нафсо^нист аз лаззоти каОеҳа аз рун 
кудрат ва u\тuёғ; ва Оаъзе сабр-ро 
ду кием туфта: яке са0р аз нат- 
лу0, дуввум са0р 0ар матлуО; ча- 
ҳорум каноъат ва он чуион 0уда, 
ки иафс кори маъкул ва малОусро 
саҳл фаро сирнфта ба ҳамон кадр, 
кИ садди зарурати у кунад аз ҳар 
чине, ки Оошад иктисор иумояд; 
паичум вақор ва ои итмииоин нафс 
аст дар таҳеилн матлубот ва эҳтн- 
роз аз шитобзадагй; шашум хай- 
рийят ва он мукиати иктисоби мол 
аса аз макосиби чамила ва сирати 
писаидида ва сарфи он дар вучухи 
лоик мувофики шарнъат ва ҳнкмат 
Оошад; ҳафтум саховат ва он ма- 
лакаи сарф кардани мол аст 0а осо- 
нй дар муроъотз мискинон ва муҳ- 
точон 0ар вачди эъ-андол ва муло- 
ҳазаи масрафи истехкоқ; ва адолат 
он аст, ки ни ҳама қувқатҳо 0о як- 
дисар иттифок кунаид ва куввааи 
мунаййинзро имтисол иумояид, то 
асари инсоф дар у зоҳир шавад. Ва 
анвоъи адолат панч аст: аввал са- 
докат ва он дустии содик аст 0ар 
вачҳе ки ҳар чи дар ҳаққи ҳуд ҳо- 
ҳанд, 0ар дуст писанд нумоянд ва 
он чи бар ҳуд написанданд, бар 
дуст раво иадораид; дуввум вафо 
ва ои чавонмардист 0о таОакоаи 
0аиИ навъ, \ӯсӯсан 0а акориб ва 
ииро силан ға\им ғуянд; севвум 
таслим ва он чунон бувад, ки 0а 
а\комu илоҳй ва иавомиси шаръй 
ва авзоъи наОавй ризо диҳад ва 0а 
ҳусни кабул талаққй иумояд, асар
чи мувофики табъи у набошад; ча- 
ҳорум ибодат ва он таъзими илоҳ- 
ист ва ба чо овардаии фароиз ва 
вочиОот; панчум таваккул ва ои 
чунон бувад, ки дурустии кори ^д 
0а ҳудо супорад ва тавкил ба иаъ- 
малвакил иумуда ҳаёлоти саъйи 
ва таъйuаи райр Оартараф созад.

ФУЗУЛЙ ба маънии масдар
шоеъ аст, аммо фузул (ба зан) чун 
ҳуд масдар аст, будани ёи масдарИ 
дар он ваҷҳе маъкул надорад, ма
сар ои ки зоОитан форснён чунои 
аст, ки со\е дар огари калина ёи 
зиёда лоҳик кунаид, ҳоҳ исми чо- 
нид Оошад ё насдар ё форей Оошад 
ё арабй, чун: армагон ва армагонӣ 
ва фулон ва фулонй. ва кУрбон ва 
курбонй в а цараён в а цараёнӣ в а 
халос ва халоеӣ ва саломат ва са- 
ломатӣ (аз «Баҳори Ачам» ва «Хи- 

ёбои»); ва дар «Муитагаб» ва 
«Шарҳи Нуруллоҳ» навишта, ки 
фузулй (ба заннатайи) ба маънии 
шаҳен согабфазул, кн 0а лояънй 
машсул шавад ва зиёдасарй куиад, 
тамна қалому\умо; нетавонад ки 
фазулй (ба фатҳи аввал ва ёи мас- 
дарй) ба маънии кардани кори рай
ри зарурй бошад; чи фазул (ба 
фатҳи аввал ва ёи масдарй) ба 
маънии касест, ки ба афъоли райри 
зарурй пардозад; ва дар ни сурат 
ба замни аввал (яъие фузулй)* 
ҳондаи гатост.

»
Фасли фо маъа той мухмала

ФИТНАТ оАО зиракй ва доной (аз 
«Кашф»),

ФАТОHAT o-Jlii зиракй ва доной (аз 
«Мун-агаО» ва «Кашф» ва «Суроҳ» 
ва «Конус»),

ФИТРАТ о-U офариииш; ва доной; 
ва садакаи иди рамазои; ва он ду 
осор саидум Оошад ё чаҳор осор 
чав сари одамии ҳона 0ар рино (аз 
«МунтаҳаО» ва «Кашф»),

ФАТР >> шисофтан; ва офаридан; 
ва руза кушудаи; ва Оилкаср (яъие 
фиар)* рузакушой ва рузакушоян- 
датон, муфрад ва чамъ ҳар ду ома- 
да (аз «МунтаҳаО» ва «Каиз» ва 
«Қонус»),

ФАТИР-е1* орди сиришта; зидди га- 
мири мутаъориф.

ФАТАС пагабинй шудан ва паҳн-
бинй (аз «Латоиф»),

ФИ.ТТИС иг?1* митракаи Оузурс, яъие 
путки калон, ки бад-он оҳанро ме- 
кубанд; ба ҳиндй онро сҳаи суяид.

ФИТРАТИ АВВАЛ <JjI паӣдоИ)
ши арвоҳ.

ФИТОМ|-И-= мавкуф кардани шиғ\о- 
ратин кудак баъди умри дусолагй; 
ва 0а маънии шикастагй 0а муфо- 
ракат аз ҳар чиз (аз «Латоиф» ва 
«МунтаҳаО»),

ФИТН // ФАТН// ФУТН//ФУТУН//ФА- 
ТАН зирак шудаи ва зиракй; 
ва 0а фатҳн аввал ва касри сонй 
(яъие фатзи)* ба маънии зирак ва 
доио (аз «Мунтахаб»),

ФИТРЙ jjb* галкй ва nаӣаоuшй; ва 
ни нансуО 0а фитрат аст.



 

—115—

Фасли фо маъа зои муъчама

ФЛЗ(З) бадху ва сахтдил ва ду- 
руштсухан (аз «Мунтахаб»).

ФЛЗЕЪсг1^ ба маънии шанеъ ва ка- 
бех, ки дар кубх аз андоза бигзарад 
(аз «Сурох» ва «Мунтахаб»).

Фасли фо маъа айни муҳмала

ФЕЪЛИ НОКИС ,j*>b мисли кона 
па сора ва асбаха; ва феъли но- 
кис-ро ноқис аз он гуянд, ки маъ- 
иии он бидуни хабар фоидаи том 
иамебахшад, ба хилофи соири афъ- 
ол, чунончи гуфта шавад, ки «кона 
Зайдун», маънии кона фоидаи том 
набахшад, то вақте ки пойман маз- 
кур нагардад.

ФДЪОЛ иМ ба маънии бисьёр корку- 
нанда; ва ба.касри аввал ва тах- 
фифи айн (яъне фиъол)* цамъи 
феъл, ки ба мукобалаи исму харф 
бошад, хох феъл ба маънии кор бо
шад.

ФЕЪЛ У ИНФИЪОЛ JUW j (>5феъл 
кору кирдор, чунончи харакати над
пор дар буридани чуб; ва инфиъол 
асар пазируфтан, чунончи бурида 
шудани чуб аз буридани наччор.

Фасли фо маъа ғайни муъчама

ФАҒФУР номи подшохи Ҷин;
дар асл Фарпур буд, ба маънии пи
сари бут, фағ (билфатх) ба маънии 
бут аст ва пур (ба бои форсй) ба 
маънии писар. Ҷун падару мода- 
раш уро назри бут карда буданд, 
ба ин исм мусаммо гашт (аз «Ра- 
шидй») .

ФАҒ ji ба маънии бут, ки ба арабй 
санам гуянд (аз «Бурхон»); ва дар 
«Сироч» биззам (яъне фуғ)* аст.

ФУҒОК аблах ва нодон (аз «Бур-
хон» ва «Сироч»); ва баъзе ба маъ- 
нии харомзода низ навиштаанд.

ФУТОНА ба маънии нолаву фарь- 
ёд; ин лафз ба каср (яъне фиғон)* 
шухрат дорад; магар аз лахчаи иро- 
киён ба замми аввал (яъне фурон)* 
масмуъ аст. Ва фурон аз нола ба- 
ландтар бошад (аз «Ҷароги хидо- 
ят»); ва сохиби «Бахори Ачам» ва 
«Ҷавоҳир-ул-ҳуруф» навишта, ки 
фурон дар асл ба маънии нокус аст, 

зеро ки фур (биззам) ба маънии 
бут аст ва алифу нун барои нис- 
бат. Ҳоло ба маънии ноқус махчур 
гашта ва ба маънии нолаву фарьёд 
мустаъмал шуда.

ФУҒОНЙ//ФИҒОНӢ jlij тахаллуси 
шоире.

Фасли фо маъа фо

ФУФ хар ду лаб ба ҳам печида 
як бор ба зур дамидан; ба хиндй 
пхунк гуянд (аз «Шамсй» ва ғай- 
ра).

Фасли фо маъа қоф

ФУҚАҲО ЦЬ донишмандони илми 
шариъат; цамъи фақеҳ.

ФАҚОҲАТ донишмг^ндй ва дар-
ёфтан ва донистан.

ФУҚҚОҲ с'Ь гул ва шугуфаи хар 
чиз (аз «Мунтахаб»),

ФАҚД гум кардан ва гум шудан
(аз «Сурох» ва «Мунтахаб»); ва 
дар ин чо хар ду лафзи гум ба зам
ми кофи форсист.

ФАК.ИР дарвеш, ки кут ва кафо- 
фи чандрузаи иёл дошта бошад; 
мискин он ки бисьёр мухточ бошад 
ва хеч надорад (аз «Мунтахаб»),

ФАК,ОР jib мухрахои пушт аз гар- 
дан то камар (аз «Мунтахаб»),

ФУК,ОЪ ба маънии бузае, ки аз 
биринч созанд ва нашъа меорад 
(аз «Бахори Ачам» ва «Сироч»); ва 
дар «Бахр-ул-ҷавоҳир» навишта, ки 
ба маънии шароби райри мускир; 
ва дар «Латоиф» ба маънии шиша 
ва хубоб низ; ва баъзе ба маъ
нии пиёла ва куза овардаанд; ва 
Ҳони Орзу дар «Шархи Сикандар- 
нома» ба маънии шарбат навишта; 
ва дар «Мунтахаб» марцум аст, ки 
ба замми аввал ва ташдиди коф 
(яъне фуқдоъ)* шаробе, ки аз чав 
ва гайри он созанд.

ФУКАЪ с** мухаффафи фуқоъ, ки 
навъе аз шароб аст; ва ба фатха- 
тайн (яъне фақаъ)* навъе аз само- 
рур (аз «Бурхон»).

ФАҚИДУЛМИСЛ Ji-J' бемисл ва
адимунназир.



ФУҚАЪ КУШ ОДАН oAiif j« ба наъ- 
иии -□фв^р кардан ва лоф задан 
ва таҳсин нумудаи (аз «Бӯрҳен» ва 
«Муайид»),

ФУҚДОН//ФИҚДОН cUj сум шудан 
ва тум кардан (аз «Муи-амО» ва 
«Сuҳе\» ва «Кашф»); ва дар ни чо 
лафзи гум ба замни кофи форсист.

ФИҚХ **= дарёфаан ва донистан; ва 
илм, лекин ма\сӯе шуда ба илни 
маърифати аҳкоми шариъат (аз 
«Мӯuma\аб» ва шарҳи «НисоО»),

ФАҚОҲ доиой (аз шарҳи «Ни-
ееб»).

ФАҚЕХ Vi бар вазии фасеҳ; ба наъ- 
нин доиишманд ва допой илмз 
шаръ.

ФИҚРА >j-" усту\они мӯҳғаи пуш» ва 
порае аз иаср 0а манзалан нисраъи 
байт (аз «Мун-ахаО»),

Фасли фо маъа кофи араб)

ФУКОХАТ мазоҳ ва муаоиОа,
яъие \ӯшm□бъӣ (аз «Мlунаa\аб»),

ФИКРАТ о-З* андеша (аз «Мунта- 
\аб»),

ФИКР андеша; ва ба фатҳ (яъие 
факр)* низ омада; ва ба касри ав- 
вал ва фатҳи сонй (яъие фикар)* 
цамъи фикрат (аз «Муuта\аб» ва 
«Шофия»),

ФИ ГОР ji& 0а маъннн маҷруҳ; ва ба 
маъннн ҷироҳат ҳар ду омада (аз 
«Сироч» ва «Bӯрҳоu»); ва аз ин 
чост дилфигор ба маъннн ошик; ва 
касоие ки дилфигор ба маъннн маъ- 
шук тумои баран,д, салат аст.

Ф АКАЙ ФА С-иО ба маъннн таркиОии 
пас читуна (аз «Фиpдaвр-yл-лv- 
сот»); ва соҳиОи «Bаҳери Ачам» на- 
вишаа, ки факайфа барон иетифҳе- 
ми ҳолат аст, ки ба tiu^™ улувви 
шаъии амре ва саробатн мартабаи 
он дидаву дониста нстифсор карда 
мешавад ва коф, ки Оаъди вай 
ораид, барон баёии вакт ва ҳолат 
бошад, чуиоики дар иборати Абул- 
фазл: «яке аз ни равобит дар йлтн- 
ёми валоъ кофист, факайфука ни 
ҳама давоъй чамъ шуда бошанд».

ФАК(К) А! чудо кардани ду чизи ба 
ҳам даршуда аз якдисар ва \алее 
нумудаи ва озод кардан ва яке аз 
ду уеmу\он, ки дандои дар ои мар- 

кузанд; зерииро факки асфал ва 
Оолойинро факки аъло суяид; ба 
ҳиндн чабра команд (аз «Мунта- 
ҳаО» ва «Латоиф» ва «Сӯғе\»).

ФАГОН^-'^^& Оачае, ки пеш аз айёми 
вилодат сокит шавад (аз «Сироч» 
ва «Бурҳон»),

Фасли фо маъаллом

ФАЛО Mi 0иё0он (аз «Латоиф»),
ФАЛУУИГИ^а маъчунест мукаййиф, 

ки афюи ва базрулбаич дар ои до- 
ҳил кунанд (аз «Мӯсmалaҳот»),

ФИЛ ИЗЗОТ цамъи филиз(з) аст, 
ки ба касратайн ва ташдидн зон 
муъчама Оошад; ҳар сансе, ки су- 
доҳта шавад дар оташ ва он хашт 
маш\ӯғ аст, мисли: оҳан ва арзиз 
ва нис ва сим ва зар ва усруО ва 
част ва симоО ва дар руйии и\ти- 
лоф аст; 0аъзе суянд, ки мураккаб 
аст ва баъзе туяид, ки руйни ду 
кием аст: яке коиИ ва он камёО 
аст ва дисаре маенӯъо ва он Оисьёр 
аст. Ва мутаъориф ва аз ҳама си- 
роиаар зар аст ва аз ҳама сабуктар 
арзиз ва биринч; ва руйин аз тар- 
ки0и часту мис ва арзиз ҳееил не- 
шавад (аз «Сӯғоҳ» ва «Қашф» ва 
«Қомус» ва «Bаҳp-ӯл-^ҷaвo\иp» ва 
«Мадор» ва шӯрӯ\и «НисоО» ва 
тайра).

ФАЛОХ.АТ -Д-»Mi кашоварзй (аз «Су- 
роҳ»),

ФАЛОТ^ьМ} 0а маъннн бнёбон, ки ҳо- 
ли аз обу сиёҳ Оошад ва саҳрои 
фароҳ (аз «МуитаҳаО» ва шӯрӯҳи 
«Нисоб»),

ФАЛОКАТ ofMi фалакзадагй ва но- 
дорй ва сардишн замона (аз «Фир- 
давс-ул-ллуот»); ва ни масдари чаъ- 
лист, вазъкардаи му-замирин.

ФАЛОХ ^М» растсорй ва фирузй ва 
бако ва моидан дар мйру некй; ва 
ба фааҳ ва ташдиди лом (яъне 
фаллох)* ба маъннн кашоварз ва 
Оазрсар (аз «МунтахаО»),

ФИЛИЗ(З) ва ФУЛУЗ jb чавеҳuри 
конй, ки тудо\та мешавад (аз 
«Муитахаб»),

ФАЛАКИ АТЛАС ^*1 alii иОора» аз 
фалакулафлок, ки онро дар шаръ 
арш суянд; чи атлас 0а маъннн ди
рами Оесикка ас». Пас чуионки ди
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рами бесикка аз нукуш сода мебо- 
шад, хамчунин фалаки нуҳум, кп 
арш бошад, низ аз нукуши кавокиб 
сода аст.

•J»AJI С пул, ки аз мне мебошад;
на цамъи он фулус (ба замматайн) 
аст; ахли Хинд ба чои муфрад хам 
лафзи чамъ истеъмол кунанд; ва 
дар ин назар аст (аз «Кашф»).

ФЛЛЕЪ//ФАЛИЪ fb ба маънии ши- 
гофанда; ва ба маънии табари бу- 
зург, ки бад-он ҳезум шигофанд; 
па ба касри фо ва фатҳи лом (яъне 
филаъ)* низ омада.

ФАЛК, (У* шигофтан; ва ба фатҳа- 
тайн (яъне фалак,)* сипедаи субхи 
содик (аз «Кашф»),

ФУЛК ба маънии каштй, ки бад- 
он аз дарьё убур нумоянд; ва ба 
маънии каштихо; муфрад ва чамъи 
ин лафз бар як вазн омада; ва ба 
фатхатайн (яъне фалак)* ба маъ

нии осмон; афлок ва фулук (ба 
замматайн) цамъи он (аз «Мунта- 
хаб» ва «Сурох»); ва дар «Муста- 
лахот» навишта, ки фалак (ба фат
хатайн) номи чубест, ки дар хар ду 
сараш сурох кунанд ва ресмон аз 
у бигзаронанд, муаллимон дар хар 
ду пои тифли бозигуш афганда тоб 
диханд то марбут шавад, он гох 
чуб зананд.

ФАЛАКУЛАФЛОК ->*^1 ^3 иборат 
аст аз фалаки нухум, ки он осмони 
хама осмонхост, яъне болои хама 
афлок ва бар хама мухит аст ва 
ба лисони шаръ онро арш номанд; 
бидон ки олам хама як кура аст, 
марказаш маркази Замин ва афлок 
хама нуханд гирди якдигар баро- 
мада монанди пустхои пиёз. Аз он 
нух яке фалакулафлок аст, ки му- 
хит шудааст ба чамеъи афлок. Ва 
ибтидои осмонхо аз фалакулафлок 
аст ва ба фалаки К,амар мунтахо 

■' -
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, ^^"'фАЛДКиТ^^.



 

шаванд вн днр чнвфи фнлнки Кн- 
мар курни °таш нст вн днр чнвфи 
он курни хнво вн днр чнвфи курни 
хнво курни °0 нст вн днр миёии ку
рни об кураи хок нст; ва кураи хо
ку кураи °б хнр ду Он мннзнлни як 
курнннд, чи °0 курни х°кр°, ки За- 
мин бошад, ихотаи тсммн ннкарда- 
аст, Онлки рубъе нв кураи Замин 
аз °0 макшуф аст; вн бидон ки 
днврни курни Знмин Оисту чнхор 
хавор курух аст ва тули рубъи 
мнскун нз машрик то Он мнрриО ду- 
воздах хавср куруҳ вн арв шнш хн- 
вор курух ва кутри Знмин хнфт хн- 
вору шашснду сию иннч курух; вн 
'буъди мукаари фалнки Камар нв 
■еатхи Знмин чихил хнзору шашса- 
ду шнсту се фарсннг нст; вн бувди 
мукаари фалаки Шаме нз Знмин 
як лакху чихилу хнфт хнзсру шаш- 
снду днх фарсаиг аст; ва буъди 
мухаддаОи фалнки снвобит, ки му- 
канри фалакулафлок нст, нв руи 
Знмин сию хншт лакху Оисту се хн- 
вору шнсту се фарсннг нст; вн буъ- 
ди мухндднби фалакулафлок 0а чув 
худой таоло касе намедснад, валло- 
ху нълам биссавоО. Бнрои тафхим 
вн тафрехи толибон шакли афлок 
ва курнхои нносир, ки мнчмуы1 
олам 0°шад, ннвиштн мешавад.

'ФАЛОСАНГ «гСХ—X» 0а минии фало- 
хан ва биёбон (ав «Латсиф»).

ФУЛФУЛ//ФИЛФИЛ давое маъ- 
руф; ва он доиафои сиёх бошнд; 
муарраби пилпил (аз «Мунтахаб»); 
ва днр «Бнҳp-ӯл-ҷaвoфшр» факат 0а 
знмми хар ду фо (яъне фулфул)* 
ннвишта.

ФАЛХУДАН cPjaJ иунбаро аз иуиОн- 
дона чудо кардан (аз «Вӯрхон»).

ФАЛХИДАН иунбаро мнхлуч
кардан (аз «Бурхсн»).

ФАЛ ЕВОН j*бехуднгсн вн нхмн- 
кон.

ФАЛОХАН c/U чнро ки мухаффафи 
фалохон, 0а мним слнти сннгнн- 
дозй, ки нз рн^ани дуто сованд; 0н 
фнндй гуихнн г—янд; в н фалохун 
(0н замми хои мӯьҷннн) чуноики 
машхур аст, хато 0°шнд; нз ин 
чсст, ки Онъзе устодон 0о лафзи 
ман ва гулшан кофия кнрднннд (аз 
«Сироч» ва «Сурурй» вн «Бурхон»),

ФАЛОХОН 0н мньнин фалохан 
(нз «Бурхон»).

ФУЛОН 0н наьнни шахеи райри 
наьлум; ин лнфзи нрнб11ст, фсрсиён 
ё дар охири °н виёдн кнрдн фуло- 
ни гуянд, чунонки. днр цурбонй кар- 
даннд, чи днр нсл курбон нст, ба 
нньинн фидя (аз «Сирсч»); вн дар 
«МуитахаО» ва «Муайид» вн «Кншф» 
вн «Мадор» ва «Мувил» низ 0н внм- 
ми аввал (яме фулон)* нст вн ба 
фатх (яъне фалон)* хатост.

ФИЛ АСТИ Н цйк-Л номи мулкест днр 
Ш°м (нз «Лубб-ул-албоб»).

ФАЛУВ(В) jli 0н наьниш куррни аси 
вн куррни хнри яксола, ки аз шир 
0оз кардн шудн Оошнд (нв «Су- 
рох»).

ФАЛ ЕВ j-li бн нньниш бехудн вн 0е- 
фоида (нз «Лнтоиф»),

ФАЛАКИ СОБИТТ^С бн ннънии
фалакест, ки кавомОи ссбита, яме 
кавокиОи райри сай^^ра 0ар внй 
маркузннд ва он фалаки/ хаштум 
аст; дар шнръ онр° курей иоманд; 
вн хукамс онр° фалакулбуруч гу- 
ннд,,

ФУЛ КА Осдреса; ва он чубаки 
мудаввари миёнсурох Оувад, ки 0ар 
сутуни хнймн иихннд; вн курси ку- 
чнки сурохдср, ки днр дуки чнрха 
мекашаид (аз «Мунтахнб» вн «Му-

ФИЛ ЗА 0н мамии иорни чигнр 
(нв «МуитахаО»).

ФАЛСАФА хаким ва доиишманд 
шуднн (аз «Мунтахаб»); вн Мир 
Нуруллох ннвиштн, ки ин масднр 
аст ҷа'ьлй, ав филосуфо мамув 
карданнд.

ФАЛ ОСИ ФА хакимои вн доииш- 
ннидон; ин цамъи фалсафй нст, ки 
0н мамии хаким Оошад.

ФУЛА aU шири ннхустини хайвони 
навзодн, ки чун бар оташ нихнид 
мунчамид вн баста шавад; ва 0н 
хинай онро кхес вн инюcй гуянд 
(нз «Кашф» вн «Хашидй» ва «Суру
рй»); ва дар «ВӯрфOн» Оилфнтх ва 
ташдиа ва тахфифи лом (нъне фал
ла ва фнла)*.

ФАЛОТУСЙ номи хаким (нз
«Бурхон»); вн Оаъзе шорефони «Си- 
кандaғнона» ннвишта, ки Фалотус
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111^ инхлавоне Оуднаст; вн дар 
«Кашф» мнстур нст, ки кнвмест ни- 
хоят диловар; вн днр «Фнрхаиг» 
омада, ки фалотус внзни як дирам- 
р° гуннд.

ФАЛУБЙ мньҷунест нукaййиф,
ки афьюи ва ОазрулОанч, днр он 
аохил кунннд (ав «Мусталаҳот»)126.

ФАЛСИ ЮНОНЙ(У^л -“^ба нньнии 
хармухрн навиштнннд; магнр дар 
кутуби лугат ёфтн нашудн.

ФДЛСАФЙ (У-1* Он маьниш хаким вн 
аоиишмннд; вн ин мансуб нст Он 
фнлсафа, ки Он мнънии хаким ва 
аоиишманд шуднн нст (казо фил — 
«МуитахаО»).

Фасли фо маъа мим

ФЛМ г» ба мньниш днхон (аз шуру- 
хи «Ниссб» вн «Латоиф»); вн дар 
«МуитахаО» Он хар се харакат 
(нъие фам вн фим ва фум)* ба 
наъини днхон; вн Он тншдиди мим 
(яъне фамм)* низ омада.

Фасли фо маъа нун

ФИНО L1 бн мньниш хаволй вн на- 
вохй; ба наьнии гирдогирди хонн 
ва иеши сарой, ки фарох ва кушо- 
дн бошнд; ва бн фатхи аввнл 
(яъне фано)* сииарй шудан ва нест 
Оудан; ва назди суфиён зоил шу- 
дани тафрика ва тамйив дар миёни 
худусу кидам (нв «МуитахаО» ва 
«Латоиф»).

ФАНХ, с*б сер нншудани нси нз °б, 
яъне камтар нушидан аз серй (нв 
«МуитахаО» вн «Сурох»).

ФАНД дурур вн хато вн сустии 
раъй (аз «Сихох» вн «МунтахнО»); 
ва аар истеьмоли форсй ба маьииш 
макр, чуионки дар «ВурфOн» нст.

ФАНЧДНУШ Jy*ii рими охани мас- 
нуъй (аз «Бурхсн»).

ФУНДУК, мевнест вилоятй, сурх-
рннги баробари кунор, мушсОех ба 
сарангуштон; онр° Оундук нив гу
нна; г°хе киноя аз °н Оошад ла0и 
маъшук вн гохе снрангушти фииo- 
бнстаи маъшук; дар Ҳиндустон, ки 
тухми фундук; аз вилоят месяд, он- 
ро нив фундук, мегӯянд ва бн днв° 
0а кор меОарннд; вн лнфзи фундук, 
ба маьиии гуй, ки 0ад-он 0°вй ку- 

нанд; вн 0н маьниш корвонснро, ки 
бар р°х бсшад; вн нсми мнвзеьест 
(ав «МунтахнО» вн «Бахр-ул-чнво- 
хир» вн «Мадор» вн «Бахори Оҷнн» 
ва «Бурхон»); ва дар «Латоиф» 0н 
касри нввнл ва замми дол (нъне 
финдук)*.

ФАНАК чснварест иашмини си- 
федранг, ки аз иусташ иустин со- 
заид ва иусташрс низ фанак гуннд 
(нв «Сироч» ва «Бурхои»).

ФИННОН ииёлни кучаке, ки дар 
он кахва иур кунанд; вн ин вохи- 
ран муарраби пангон нст, ки дар 
форсй бн маъиии ииёлн Оошад (аз 
«Мӯстнлaфот»).

ФАН ХУҒДАН сРа?- с? днго хурдан.
ФУНДУК БАСТАН цА-! (^^—sағpпғӯyш- 

тон 0а хино раигии карднн.
ФАН(Н) дар арнбй хол вн гуна 

ва навъ аз хар чиз вн рондан (нз 
«Муитахаб»); вн дар иитеьмолн 
форсй ба тахфифи нун (яъие фан)* 
ба наьини хунар вн дови куштй.

ФУНДУК ШИ КАСТА Н qM ки
ноя аз 0уса додан, нъие 0усн ги- 
рифтан (аз «Ваф°ғн Оҷан»).

ФУНДУК ЗАДАН oW он бошнд, 
ки дасти чаирс мушт куннид вн сн- 
раигушти саббобаи дасти рост 0н 
иавъе дар мсбайии ннгушти саОбо- 
0а вн вустои днсти чаи занннд, ки 
овоз баронд (ав «Бахсри Оҷнн» ва 
«Бурхсн»).

Фасли ф° мам в°в

ФАВҲОТ «Д’Ь-л’ бухой хуш (аз «Мун- 
тахаб» вн «Шамсй»).

ФАВОТ сЛр 0а наъннн нести вн днр- 
гузаштан (ав «Мунтахаб»).

ФАВТ —'ji даргузаштан; ачвнф нст 
ва той ин аилисm (нз «Сурох»); 
агарчи ин лнфз масдар аст, лекин 
дар урфи мардум 0н мньншш фоит 
муиmньмал мешавад.

ФАВХ.ОТ olAji дафннфо; цамъи фавх 
(ва фух)*, ки бн наьиши дахон аст.

ФАВН ЕР гурух; ва бо лафзи каши- 
дан мӯстаьмал аст (аз «Бахори 
Ащм»).

ФАВОЕҲ ^1? чшзфон фуш0удифннда 
ва бухой хуш (аз «Мунтахаб»),



 

 

ФУЪОД »1 Ji бар вазни мурод; ба 
маънии дил; ва ба маънии дарди 
дил (казо фил — «Мунтахаб» вал — 
«Латоиф» ва шархун — «Нисоб» 
вас—«Сурох»); ва дар «Мунтахаб» 
навишта, ки фавод (ба фатх ва 
вов) ба маънии дил, нодир аст, 
тамма каломуху; дар ин чо мукар- 
рар навишта шуд бинобар маслаха- 
те то чуянда биёбад.

ФУЛОД муарраби пулод (аз
«Кашф» ва шархи «Нисоб»).

ФАВР jj3 ба маънии хангом ва соат 
ва зуд; ва ба маънии чуш, хох дар 
дег бошад, хох дар чашма ва чуз 
он (аз «Мунтахаб» ва «Кашф»); ва 
ба зам ва вови маъруф, бар вазни 
нур (яъне Фур)* номи подшоҳй 
Каннавч (аз «Бурхон»).

ФАВЗ jy растан; ва расидан ба ху- 
бй, ба максад ва фирузй (аз «Мун
тахаб» ва «Кашф»); ва дар «Лато
иф» навишта, ки фуз (биззам) му
арраби. пуз, ки ба маънии бинии 
чахорпоён ва чехраи бахоим аст.

ФУВОҚ бар вазни ғуроб; боде ки
аз сина барояд, зеро ки аз кдъри 
меъда суъуд мекунад ба тарафи 
фавк; ба форсй онро хикхик гуянд 
(ба касри хар ду хо ва хар ду ко- 
фи арабй), хичкй ба .хинди номанд 
(аз «Мунтахаб» ва «Комус» ва «Ра- 
роиб-ул-луғот»); ва дар «Мунта
хаб» навишта. ки хам ба маънии 
холате, ки вакти назъ шахсро ме- 
Шавад.

ФАВОЗИЛ бахшишхои бузург
ва атохои неку (аз «Мунтахаб»); 
ва баъзе аз мухакдикин навишта- 
анд, ки фавозил цамъи фозила, ки 
сигаи исми фоил бошад; чун васфи 
фоилияти амри мутааддист, лихозо 
истеъмоли фавозил дар авсофи му- 
тааддия мебошад, яъне сифоте, ки 
аз фоил ба суи мафъул мунтакил 
тувонад шуд, чунончи: ато ва илм 
ва хунар ва ада б; ва фазоил цамъи 
фазилат аст, ки сигаи сифати му- 
шаббах бошад. Чун сифати мушаб- 
бах аз авсофи лозими зотия аст, 
лихозо истеъмоли фазоил дар авсо
фи лозима мебошад, яъне дар си
фоте, ки мутааддй ба суи ғайр на- 
тувонад шуд, чунонки: хусн ва за- 
ко ва кувват ва хаё ва исолат ва 
гайра.

ФАВОСИЛ <J*I> калимахои авохири 
оёти Қуръони мачид ба манзили 
қавофй дар шеър (аз «Мунтахаб»),

ФУФАЛ J4й супорй, ки бо барги тан- 
бул мехуранд: ва ин муарраби пу- 
пал аст (аз «Мунтахаб» ва «Кашф» 
ва «Рисолаи муарработ»).

ФУМ fji сир, ки ба хиндй леҳсан гу
янд; ва ба маънии гандум (аз шар- 
хи «Нисоб» ва «Мунтахаб» ва 
«Бурхон»).

ФАВРОН с>1 jj-^ҷуш; ва биззам (яъне 
Фурон)* номи шахри Каннавч (аз 
«Бурхон»),

ФУВОРА »jljj сарчуш (аз «Баҳр-ул- 
чавохир»); ва сохиби «Бахори 
Ачам» навишта, ки ин лафзи мус- 
тахдаси форсизабонони арабидон 
аст, аз моддаи фавр, ки ба маънии 
чушидан аст, иштикок кардаанд, 
тамма каломуху; ва дар «Сироч» 
навишта, ки фаввора (билфатх ва 
ташдиди вови маъруф) аст; баъзе 
гуянд, ки зохиран сигаи муболага 
аст аз фавр, ба маънии чушидан, 
лекин дар арабй мустаъмал нест. 
Пас аз тасарруфи форсиёни мутаар. 
раб бошад; ва аз «Комус» ба маъ
нии манбаъи об дарёфт мешавад, 
тамма каломуху; ва дар «Мунта
хаб» навишта фувора (биззам) он 
чи дар дег чуш кунад ва билфатх 
ва ташдиди вов (яъне фаввора)* 
бисьёр чушкунанда, тамма калому
ху; факир муаллиф гуяд, ки фуво
ра пхухора, ки лафзи хиндиюласл 
аст, мансуб ба пҳуҳор, ки ба хиндй 
катароти борикро гуянд ва алифи 
охирро, ки ба коидаи хиндй барои 
нисбат бувад, ба чихати тахфиф 
хазф карда, той накд, ки дар аво- 
хири алфози арабй барои накл аз 
маънии васфй ба маънии исмй мео- 
яд, лохик карданд, чунонки то дар 
лафзи халифа ва забега ва кофия 
Ва Шофия jAjilT j чзьоз j
ва таъриби лафзи хиндй бисьёр аст, 
чунонки каранфул ва итрифал му
арраби каранппул ва трипщал.

ФУТА//ФУТА камарбанд ва чо- 
маи нодухта ва лунги хаммомй; ва 
ба маънии дастор ва румол низ 
омада; ва ба маънии заре, ки раъоё 
дохили хизона нумоянд; ва дар асл 
фута ба той фавқонй (яъне *• й )* 
буда ва фута (ба то) тасарруф аст 



 

(аз «Сурох» ва «Муайад»ьва «Мус- 
талаҳот» ва «Мадор» ва «Bаҳери 
Ачам»),

ФУХ, •> 0уи ҳуш, чуиоики дар «Маг
риб» 127 ва «Девон» аст; ва ^^Ou 
«Мӯҳaззo--yл-луғет» билфатҳ (яъие 
фавх)* иавишта (аз «Баҳр-ул-ҷаво- 
ҳир»); ва билфат\, 0ар вазни иавъ 
(яъне фавҳ)* 0а маъннн аа\ои ва 
афвох цамъи он (аз «МунтахаО»); 
ва Оиззам ва ташдиди вови нафту'- 
ҳа ва ҳои мӯ\тафй (яъне фувва)* 
0а маъннн ҷу0\ои Оорик, ки моил 
0а сурхй Оошад ва чомаро 0ад-ои 
ранги сӯғ\ разанд; ба \индй онро 
мачит.ҳ ғуянд (аз «Бӯғҳои» ва «Си- 
роч»),

ФАВОКЕХл5'1_у меваҳо; ва ин цамъи 
фоки^ аст, ки 0а маъннн мева 0о- 
шад.

Фасли фо маъа хо

ФЕХ.РИСТ o-vF он чи тафсилй бо- 
шад дар аъдод ва а0во0 ва фусул 
ва райра дар ибтuаеи китоО ва рай. 
ри ои, ки дар он 0а тарики ичмол 
асомни абвоб ва фусул ва райра 
0аёи кунанд; ва 0а арабй оиро феҳ^- 
рис суяид (ба ҳазфи -ой фавконй); 
дар ни сура» феҳрис муарраби уст 
(аз «Bуғҳон» ва «Сироч»); ва дар 
«М.уaоиа» ва «Рашидй» фехрист-ро 
Оилфатҳ (яъне фаэхрист)* иавишта.

ФАХД ■Ч» 0а маъннн юз, ки чонвари 
шикорнс»; 0а \иuдо чита ғуянд (аз 
«Мӯumа\а0» ва шарҳи «Нисо0»),

ФЕҲРИС муарраби фехрист (аз 
«Сироч» ва «Рисолаи муарработ» ва 
ғайра).

Фасли фо маъа ёи таҳтонИ

ФАЙФОЪ 0а маъннн биёбони
ҳамвор (аз шарҳи «Нисоб» ва «Су- 
роҳ») .

ФАЙХО 1*^5 чуши чаҳаинам (аз 
«Шарҳи Хоқонй»); ва дар диғар ку- 
»у0и луга» ёфта нашуд, мағар дар 
«Сурох» ва «Мунтаҳаб» маъннн 
файҳ нуайиди маъннн мазкур ас»; 
ва дар «Bурҳон» фаичо (ба фатҳи 
иун ва чимн арабй) ҳамёза ва ку- 

шаърира ва боде, кн ба вакти бо- 
ридаии 0арф вазад.

ФУЮХОТ дамиданҳои буи xyul
ва арзониҳои ба^р ва фароҳиади 
бисьёр;’ ва ин цамъулцамъи файҳ 
аст, ки (билфатҳ) ба маъннн дами- 
дани 0уи ҳуш Оошад (казо фил — 
«Муитахаб»); ва цамъи файх, Фуюҳ 
аст.

ФАЙҲУЗАЧ ҳолате Оошад мис
ли ҳолати тап, ки ҳамёза ва фоза 
ва сӯғхии рую чашм аз осори уст; 
ин лафз муарраби бехуда ас» (аз 
«Ҳуауа-yл-рмpре»).

ФАЙД номи калъаес» дар роҳи 
Маккан муаззама, ки Файд иом 
ша\ее онро бино карда (аз «Мун- 
таҳаО»); ва дар «Қашф» ва «Суру- 
рй» ва «Bӯғ\он» номи мавзеъес» 
дар роҳи Макка; ва дар «Лубб-ул- 
ал0об» номи шаҳр дар роҳи Мак
ка; ва дар «Мунт^ҳаО» ва «Bӯғҳон» 
0а маънки \uғемидан ва иафъ низ 
омада.

ФИЛБАНД ‘-•-г5 таркибест дар бо- 
зии шатраич, ки барон ҳифозата 
шоҳ ва дитар муҳраҳои \ӯа, дар 
паси пили ду пиёда ниҳаид, то 
ин ҳар се таквийя» ва -аъ^йиди ҳам- 
дитар иумоянд ва муҳраи ҳарифро 
ба ни тараф омадан иааиҳаиа.

ФИРУЗМ.АНД дар ни лафз ка-
лимаи манд зонд аст; ва баъзе му- 
ҳак.диқин навиштанд, ки зонд нест,, 
балки се\с илҳоки ҳарфи нисба» не. 
ми мулҳакро ба маъннн масдар ку- 
иад; пас дар ин сура» фирӯзманд 
0а маъннн фирузй Оошад; ва аз; 
ҳамии кабил ас» мои дар шодмон.

ФИРУЗ//ФАИРУЗ jj-* муарраби Пе
руз, ки (ба ёи маҷҳӯл Оошад) ба 
маъннн комёб; чун ёи мачҳул дар 
арабй иабошад, дар »аъри0 мокаб- 
ли оиро соҳе максур ва со\о маф- 
туҳ ҳоиаид; ва лиҳозо дар «Қомус» 
аст, ки Файрузобод (ФирузоОод) 
ба фатҳ ва 0а каср, иоми шаҳр (аз 
«Сироч» ва «Рисолаи муарработ»),

ФАЙЛАК.УС номи падари Си-
кандар; ва ни мураккаО ас» аз лаф
зи файлах,, ки ба наънии лашкар 
аст ва аз лафзи ус, ки ба маъннн. 



 

 
 

 

амир аст; ҳосилн он амири лашкар 
аст (аз «Қашф»)1’8.

ФАЙЛОҚУС ва ФАЙЛАҚУС
j иоми \aқиме; ва номи пада- 

ри Сикандар (аз «Буғҳон») 129.
ФАЙСООРУИСи'-’.х»^ номи \акимест; 

ва ин муарраби Пайтогурис ас» (ки 
0а замми кофи форсй ва вови маъ- 
дула бошад; аз «Рисолаи муарра- 
0от»).

ФАЙЗ yj Оисьёр шудаии оби руд, 
чуионки аз атроф Оирезад ва ғе\та- 
ии об; ва мйрн Оисьёр; ва фош 
шудани ҳабар (аз «МунтаҳаО» ва 
«Латоиф» ва «Суро\» ва шарҳи 
«Нисоб»),

ФАЙЛАСУФ •ё»-1ё 0а маъиии ҳаким; 
ва 0а маъннн таркибй дус-дори 
илм ва \uқмаm; чи лафзи файласуф 
мураккаО ас» аз файл (файло)*, ки 
0а забони юнонй 0а маъизи муҳиО 
ва дуст Оошад ва аз лафзи суф, ки 
0а маъиии илм ва ҳикмат бошад; 
ва цамъаш фалсафа ояд ва фалса- 
фй мансуО 0а он аст (аз «Баҳр-ул- 
ҷақеҳuр» ва «Кашф»); ва дар «Бур- 
ҳон» навишта, ки файласуф мухаф- 
фафи файлосуф) 0а маъннн дус-до- 
ри ҳикмат; чи файло (Оилфатҳ) 0а 
маъиии дустдор ва суф 0а маъиии 
ҳикмат.

ФАЙСАЛ J-ё ҳоким ва ҳукм, ки 
фасл куиад миёии мукаддамоти ҳак 
ва 0отил; форсиёи 0а маъиии инфи- 
сол истеъмол куианд ва ни мацоз 
аст (аз «Баҳорн Ачам» ва «Мунта- 
ҳа0»),

ФЙЛТАЛ J-J3 »удаи чизе, ки 0а кад
ри комати фил бошад,

ФАЙҶАН ес?ё 0а маъннн судоб; ва 
он подест мисли пудниа (аз «Бур. 
ҳон» ва «Мӯнтa\а0»).

ФИРУЗАИ КУҲАН jj^ фирузаи
ку\на, Oо\тар ва \ӯшрант ва 0еш- 
кимат 0ощад.

ФАЯЗОН с^А-ё 0а маъиии ре\та шу- 
даии о0 аз Оисьёрй ва чорй шудаии 
об ва фош шудаии ^бар (аз «Муи- 
таҳаО» ва «Қашф» ва «Баҳорн 
Ачам»); бидон ки ҳар лафзе, кз 
■ор ин лафз Оошад аз масоднр ва 

дар у ^маъиии ҳаракат ва интиқол. 
Оошад, пас он лафз ба фаm\отu са- 
лоса меОошад, чуионки; уаявон ва 
саялон ва уаярон ва маялон ва г^- 
шаён ва даварон ва цавалон ва тая- 
рон ва саварон ва уаяцон ва гай- 
Fӯ\ум; масар форсиёи баъзеро аз 
нн алфоз 0а сукуни соий ҳам овар- 
даанд (аз «Музил» ва райри он).

ФИЛБОРОН cIj--;--? борони о^ри 
баршисол ва он ба шидда» Оошад 
(аз «Мусталаҳот»),

ФИРУЗА муарраби пируза, ки
чақҳағееm саОзи зансорирант; ва 0а 
фатҳи аввал (яъие файрӯза)* низ 
омада.

ФАЙЛУЛА «'ёёзаъфи рой ва »ад0ир 
ва ҳоб кардан 0а вакти аср; ва он 
са0а0и чунун аст (аз шарҳи «Ни- 
со0»),

ФИЪА пас лафзи фиъа ба маъ
иии сӯpуҳи мардумон аст (казд 
фил — «МунтахаО»); ин лафз дар 
ин чо Оинобар наела\ате мукаррар 
навишта шуд.

ФИЛ ҶУМЛА «Ч-V ба маъннн нин 
ваҷҳи ва аидаке; ва ба маънии ҳо- 
сили еӯҳаи ва мучмалн калом (аз 
«Шарҳ»-и Нурӯллo\).

ФИРУЗАИ БУСХОҚЙ
навъе аз фирузаи ҳуб, ки кони ои
ро АОуисҳок ном ша\ее дар Нишо- 
пур пайдо нумуда буд («Шарҳи Си- 
каидарнома» аз Хони Орзу ва ди
тар сзко»),

ФИРУЗАИ ХАБОБЙмЧ-» jjjt’ фиру- 
зае, ки 0а шакли ҳабоб бараисе\та 
ва суибадвор Оошад.

ФАЙЪ »(У сояи ҳар шайъ пас аз за
вод, яъне сояи ҳар чиз, ки баъди 
ниcфун^^a\оғ Оошад; ва зилли сояи 
пеш аз нинруз (аз «МунтахаО»); ва 
дар «Латоиф» сивои маъиии мазку- 
ра, 0а маъиии мроч ва саиимат ва 
Оозтузаштан ва чимоъ; ва 0а каср 
(яъне фи)* маъруф аст, ки дар 
арабй яке аз ҳӯрӯфи чорра Оошад; 
ва дар форей тарчамаи он лафзи 
дар аст.

ФАЕФЙ (jil-i Oиёбоu\е; ва ни цамъи 
файфоъ аст (аз «Қаиз»),
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БОБИ КОФ

Фасли коф маъа алиф

КОҚУМИ АНГУШТНУМО
l-j кокуме, ки муи дароз ба кадри 

ангуштй даст дароз дорад (аз «Шар- 
хи Кирон-ус-саъдайн»); ва ба хо- 
тири нокиси факир муаллиф мера- 
сад, ки иборат аз пусти кокуме бо- 
шад, ки маъа думи он бошад, ки 
ба сурати ангушт мебошад ва ба 
дум доштани он далели асолат бу
да бошад; ё он ки кокуми анғушт- 
нумо мурод аз он бехтар бошад, 
чаро ки чизи беҳтарро бо ангушт 
менумоянд.

ҚОЗИИ БАЙЗООқ А^схииби «Таф- 
сири Байзовй»; ва Байзо шахрест 
дар Форс.

ҚОЛАБ//ҚОЛИБ ҷ-JL» ба маънии ко- 
лаби хишт ва кафш ва чизе ки 
бад-он накши чхинт бар чома ку- 
нанд; ба хиндй онро чхапа гуянд; 
ва ба маънии чисм ва бадан (аз 
«Мунтахаб» ва «Мадор» ва «Хиё- 
бон» ва «Баҳр-ул-ҷавохир» ва «Ча- 
роги хидоят»),

коб V>15 хони таом; ин лафзи тур- 
кист (аз «Бахори Ачам»); ва дар 
«Мусталахот» навишта, ки қоб лаф
зи туркист, ба маънии ованд ва 
зарф, чун табак зарфи таом аст, 
онро коб низ гуянд; ва ба маънии 
устухони оринч ва по бошад; ва 
дар арабй коб ба маънии мобайни 
кабзаи камон ва хонаи камон ва 
микдори чизе (казо фил — «Мунта
хаб»); ва дар «Чароги хидоят» на
вишта, ки коб ба маънии хонаи ай- 
нак ва ойина ва устухонхо, ки бад- 
он кимор бозанд; ба хиндй панса 
номанд.

ҚОМАТ c-U ба маънии кад; ва ишо. 
рат аст ба ин калимот, ки ба вакти 
истода шудани имом дар такбир 
гуянд; «кад коматуссалот».

КОНИТ Ь фармонбаранда ва дуъ-
охонанда дар намоз ва хомуш (аз 
«Мунтахаб» ва «Латоиф»),

КОЗУРОТ OiljjiU палидиҳо ва начо- 
сатхо (аз «Мунтахаб»),

Козин чархс^? 1*ситораи Муш-
тарй, ки саъдй акбар аст.

ҚОИД beis нишаста ва нишинанда. ва 
зане, ки аз хайз ва зодан бозмонда 
бошад (аз «Мунтахаб»),

ҚОИД асокаши мардуми кур; ва 
ба маънии лашкаркаш ва сардори 
фавч (аз «Мунтахаб»),

ҚОСИД I» охангкунанда ва рохи 
рост раванда ва чубшикананда; ва 
гохе дар истеъмоли форсй, ба маъ
нии мустаиди катл хам меояд.

КОР jU дар туркй барфро гуянд; ва 
ба арабй ба маънии кир; ва он, 
самғест сиёх, лиҳозо нисбати ин. 
лафз ба чизхои сифеду сиёх хар ду 
кунанд (аз «Сироч» ва «Бурхон» 
ва луготи туркй); ва кор ба маъ
нии кир (аз «Мунтахаб»); ва низ> 
дар арабй корр (ба рои мушадда- 
да) ба маънии кароргиранда, ки си- 
гаи исми фоил аст аз карор,

ҚОСИР кутохикунанда (аз «Мун
тахаб»),

ҚОТИР дар турки астарро гуянд,
ки ба арабй онро барл номанд ва 
ба хиндй хаччар гуянд; зохиран ин 
лафз ба той фавконй буда, мута- 
аххирин ба то ( ±) бадал кардаанд»

ҚОТИМИШЛАР L» дар турки ба,
маънии омехтаанд.

ҚОСИР j-ts ба зур бар коре доранда 
(аз «Сурох» ва «Мунтахаб»).

ҚОШУР аспи ёздахум (аз шар-
хи «Нисоб»); ва дар «Мунтахаб» 
навишта аспи дахум аз дах асп, ки 
паси хама аспон давад; онро фис- 
кил низ гуянд.

ҚОДИРАНДОЗ ва ҚАДАРАНДОЗ; 
j jluGl jLs ба маънии тирандози- 

комилҳунар ва бехато (аз «Раши- 
дй» ва «Бахори Ачам» ва «Бурхон»- 
ва «Чароги хидоят»),

ҚОИМАНДОЗ jWI (JU шатранҷбози- 
комил ва беназир; ва муродан ба 
маънии ролиб (аз «Баҳори Аҷам» 
ва «Бурхон»),

КОЗ jLi номи тоири маъруф; ва ин 
лафзи туркист (аз «Сироч» ва рай- 
ра); ва он навъе аз бат аст.

ҚОМУС o-yte дарьёи амик ва чои 
жарфтарин аз дарьё ва миёни дарьё; 
ва номи китобест дар лугат аа-. 
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Мачдуддин ибии ЯъкуОи Фирузобо- 
дй (аз «Мун^^хнО» ва «Шнрхи Ни- 
с°0» нз Юсуф иОии Монеъ).

КОБУС номи иодшсхе; муарра- 
0и Ковус (нз «МунтахаО»); ва баъ- 
ве иавишта, ки номи хакиме, ки 
иодш°фн Аст^оОс/ 0уд ио.

КОШ лнфзи туркист; 0а наънин 
н0ру; ва ба нньнии исраи дарсз, 
ки нз ҷоин0и тули мева тнрошида 
0°шннд; 0н хиндй ихаик гуянд.

ҚОс(С) кисснхои ва в°из ва 0нр
инйи касе ояидн ва хнОардихапдн 
(аз «МуитахнО» ва «Комус»).

КОМЕЪ f-б шикнинндн ва хсргнрдо- 
нннда (нз «МунтахнО»).

КОРЕЪ фолзнинндн ба куръа; ва
сутур кашаннкунннда; вн кнсе ки 
муи сари у рехта Оошанд; вн к.н- 
булкунандни машварат; ва кнсе ки 
Оозистад нз он чи фармоннд (аз 
«МуитахнО» ва ғайра)'31.

КОЪ £.13 бн мньнии замини хамвср 
вн фарох (аз «Кашф» вн «Муита
хнО») .

КОСИРОТУТТАРФ^^-Л сЛ^бзаноие, 
ки гушаи чашм бн суи гайри шав- 
хнри хуа нагардоианд.

КОФ -Мб номи кух, ки гирдогираи 
°лам аст; ва гуфтаннд, ки нз ву- 
мурруд нст (аз «Муитахаб»).

КОТЕЪИ ТАРИК ё*> е 1-- 0а наъинн 
Қӯmтoьӯттaрнk, ки рахзан Оошад.

КОТИК ва КАТИК Л« j ’ИЗ дар тур
ки 0н маънии туршие, ки дар ошхо 
кунанд (аз «Сирсч»).

КОШ УК (.-и чумчн; ва ии лнфзи тур- 
кист.

КОДИРУЯ АЛАЛ ИТЛОК^и^Ь j.U 
сохиОкудрат 0нр хар коре.

К,ОК, J6 лафзи туркист; 0а мамии 
гушти хушк караашуаа, ки °ир° 
бирьёи карда мехураид; ва мацозан 
бн маъиии лсгнр ва инзор (аз 
«Бур-хон»); вн дар «Муитахаб» на- 
вишта, ки 0а нньинн мараи Оисьёр 
дарсз; вн дар «Рисолни муарработ» 
навишта, ки кок, ба маъиии kиин- 
ест аз ион; муарраби кок нест, бал
ки тнсарруфи ^р^знОсиои аст, ки 
нех°фана, ки ба махрачи харф за- 
наид, кок-ро кок, гуянд.

КОИЛ JJU гуяндн вн кайлулнкунаи- 
дн (нз «МунтахаО»); вн дар урф 0н 
маъини икроркуннндн 0ар хатой 
худ.

КОБИЛ J-.16 иешоннда вн кнОулку- 
наида; ва соли онида; ва сазовор 
вн ииснндидн; ва зомин (нв «Муи- 
тнхнО»).

КОЛМАКОЛ JE* J16 гуфтугуи бисьёр 
(аз «Чнроги хидсят»).

КОКУМ -б1б чоиварест, ки иусташ 
0аг°нт сифеду мулоим бошнд вн ав 
°н иустин месозанд (нз «Бурхси»).

КОИМ г31- 0а истилохи шатрничбозон 
ои ки хар ду хнриф баробар бо- 
шанд (аз «Фнpдaвв-ӯл-лyғo»»),

ҚО3ҒОН OUJU деги мисин (аз «Лато- 
иф») ; вн дар «РаpииB-yл-лугот» 
ннвиштн, ки қавгои ба мамии зар- 
фи °ханй, ки днр он рнвган нндох- 
та чизе Оирьён иумонид; орро кар- 
хои гуннд; вн ии лафзи туркист.

КООН cfli 0ар вазни ссмон; лнфзи 
mуркнит; номи исдшсхи бнс °аил ва 
сахй вн окил, иисари Чииғнзф°н; ва 
хол° лакаби исдшсхи Тур-кистои; 
ва маяозан хар и°gш°хн чалилул- 
кндрро гуянд (ав «Нафии--yл-Ъӯ-- 
нун» ва «Хашидй>*.

КОТИН —-‘б муким.
КОТИНИН ^МЗ мукимои вн 0ошаи- 

днгон; зидди нус°фирнн.
КОБА КАВСАЙН —«--б с_1б мик/ори 

ду камон.
КОЛ КАРДАН cP/" J15 харф знднн 

ва иагма хоиднн.
КОНУН ин лафзи сурьёини» ё 

юноий; 0а мньиии нсли хар чиз ва 
мни»ари кито0 вн мииmарн чндвал 
ва низ микёси хар шайъ, нъне олни 
андоза карданы хнр чиз; вн мацозан 
Он наъини к°идн ва дастур; ва н°- 
ми китсби Буалй ибни Сино дар 
илми тиб; ва номи сози маъруф ва 
ои тахтае бсшад иа.хн 0° тсрхси 
бисьёр (то лафзи микёск хар шайь 
нз «Вахp-ӯл-ҷaвoҳнp» ва «Сурох» 
ва «Комус» ва «Шархи Тахзиб» ва 
Ооқи аз чохои дигар); ва дар «Бур- 
хон» навишта, ки конун муарраби 
кснуи аст, бнрои муъслачаи мнзкур.

КОШИ ЗИН ^4 ба маьини хиной
ЗИН.
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к,ОИМ РЕХТАН (*'2- мйғлуб ва
очиз шудаи (аз «Бурҳои» ва «Ба- 
хори Ачам»).

КОРАН cJjL номи паҳлавоие дар за- 
нонаи Рустам (аз «Bӯғ\ои»); ва 
пони писари ҳони ҳоиои, ном Аб- 
дурра\,им.

ҚОИ Н бародари шав.\ағ ва 0а- 
родари зан (аз луроти турки).

ҚОҚУЛАТАЙН мМ-Л^хар ду илойчии 
сӯғҳ ва снфед.

КОЛАБ ТИХЙ КАРДАНО^ <-*11
Оеҳуш шудаи ва чои додан (аз 
«Шаръ-уш-шууро»).

КОН сД- 0а маънии ҳун; ва ни лаф- 
зи туркист, (аз лутоти туркй навиш- 
аа шуд).

ҚОФИЯИ ШОЙГОНс>)М,1" ’ё^йкофияе, 
ки муштамил 0ар итои чалй, ки 
ҳарфи зоидро 0о асли кофия тар- 
донаид, чуиоики: далерон ва мар- 
думонро 0о цон ва замон, ё Ошанин 
на рангинро 0о насрин ва чин; ва ё 
хандон ва гирьёнро 0о камон ва 
макон, ё хурдан ва хуфтанро бо 
гулшан ва сусан кофия оранд; ва 
шойгои дар форей коре, ки 0а xvk- 
ни \оқим кунанд Оемузду миннат; 
ба ҳин/^й 0егар туянд. Чун кори 0е- 
гар зишту ҳароО бошад, \амчӯнни 
ни кием кавофй низ ба сабаби бе- 
э\тuмомӣ ва зишти 0а он кор му- 
шобаҳат дорад, лиҳозо инро низ 
шойгои ном ниҳодавд (аз расоили 
кавофй навишта шуд).

КОФИЯ ТАНГ ШУДАНск^ & 
очиз шудан дар туфтор ва кирдор 
(аз «Bӯғ\он» ва «Сироч»),

ҚОТЕЪЙН мустаъчирии 135.
ҚОНИТИН фармонОарандатои;

ва аӯъо\онаидатеи дар наноз; ва 
\онӯшон.

ҚОЛ ИН стрО лафзн туркист; ба маъ- 
низ колича, кз фарши Mlаш\ӯғ аст.

КОПУ jj,ls лафзн туркист; 0а маъиич 
дарвоза; ва ба замми 0ои арабй 
(яъне ко0у)* дар -уркй 0а маънии 
фурса».

КОТИБАТАИ '4« ва ни лафз доимо 
маисуби мунавваи меояд; ва маъ- 
иии ни лафзн котибатан таном ва 
ҳама аст (аз «Мадор» ва шарҳз 
«НисоО» ва «Bаҳери Ачам» ва рай- 
раад).

ҚООХОНА НА vl- қимoр\она; чи ко0 
(0а бои мув^зкада) дар асл 0а 
маънии усIӯ\ен ас», ки 0ад-он ки- 
мор меОозаид (аз «Чароси \иаo- 
ят») 133.

ҚОРУРА ОЛДЗ ҳуккаи бору» ва иавъе 
аз пайкон; ва 0а маънии шиша; ва 
назди атиббо шзшаи кучаки мудав- 
вар, ки ба сурати масона созаид 
ва дар ои 0авл пур кунанд ва чуи 
Оавлро низ бад-ин ком ҳонанд, пас 
ин мацозан бошад, ба -аснияи ҳол 
0а исми маҳал (аз «Ба\p-ул-ҷaвo- 
ҳир» ва «Латоиф»),

ҚОҚУЛА UiU илойчии калош, ки пус
ти он сурм моил ба тирагй бошад 
(аз «Bӯғ\ои»).

ҚОҲҚОҲ .i-i.i-i \аиааu 0а овоз (аз 
«Bуғ\ен»).

ҚОБИЛА дар асл лурат 0а маъ-
иии мутакаффил ва зомин ас», ма- 
тар ба маънии доя, ки 0а вакти та- 
валлуд тадбнр ва ҳидмати бачаву 
зачча куиад (аз «Шарҳи Нисоб»-и 
Юсуф ибни Монеъ).

ҚОРЕЪА АмМ ҳоаиеаи замона ва саҳ- 
тй; ва 0а маънии киёмат (аз «Мун- 
таҳаО» ва «Латоиф»),

ҚОҲИРА ».^0 соли0 ва чира ва за- 
Оардаст; ва номи шаҳр дар Миср 
(аз «Мун-амО» ва райра).

ҚОФИЯ Ф- дар лусат аз пай раван- 
да аст; ва ни лафзро аз кафв си- 
рнфтаанд ва кафв 0а маънии аз пай 
рафтан аст. Чуи бештар он аст, ки 
кофия дар иайи бокии алфози байт 
ё дар пайи аксари онҳо вокеъ ме- 
шавад, суё аз пайи он^ меравад, 
лихозо кофия пон тардид; ва ба 
истилоҳ ибора» аст аз мачмуъи он 
чи такрор ёбад дар алфози мушо- 
0а\атулаве\uр 0о лафзе мутарои- 
рулмаонй, ки вокеъанд дар □во^ри 
мисраъҳо ё байтхо (аз «Рисола»-и 
Атой ва дитар расоили кофия).

ҚОИДА ».*»4 зани нишасаа; ва 0а 
маънии дастур ра Оуиьёд (аз «Мун- 
таҳаб») .

ҚОФИЛА *1Ю туғӯ\u аз сафар 0оз- 
тардида; маъҳуз аз цуфул, ки ба 
маънии аз сафар бозташтан аст (ка- 
зо фис — «Суро\»); ҳоло барон та- 
фаъули мйр ба маънии ғуруҳи ба 
сафар раваида низ истеънол иумо- 
янд.
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ҚОИМА ба маънии поя (аз «Му- 
айид»); ва ба истилохи илми хан- 
даса онро гуянд, ки хатте муста- 
кимро бар хатте мустақими маф- 
руш ба нахче насб ва коим кунанд, 
ки аз хар ду падлуш ду зовияи ба- 
робари якдигар пайдо шаванд. Пас 
хар якеро аз ин зовиятайн зовияи 
коима гуянд ва хар якеро аз он ху- 
тут, ки бад-онхо зовияи коима пай
до шавад, амуд номанд; шаклаш 
ин аст:

АМУД

АМУД - АМУД
з0В*я*

КОНИ (yL5 бисьёр сурх (аз шархи 
«Нисоб» ва «Мунтахаб»); ва дар 
ин лафз бисьёр тараддуд аст; зохи- 
ран тавофуки лисонайн бошад миё- 
ни арабй ва туркй.

КОРР й-До нонадда (аз «Мунтахаб»).
ҚОСЙ ет-Ь- сахт ва сиёхдил (аз «Мун

тахаб») .
ҚОСЙ ба нихоят расанда (аз

«Мунтахаб»); ва ба маънии баъид 
ва бошандаи рохи дур мустаъмал.

КОЗЙ хукмкунанда ва адокунан-
да.

КОПЙ су15 дар турки дарвозаро гу
янд.

КОЛЙ t/U номи кавм.
ҚОПУЧЙ от? л'-’ба маънии дарбон; ва 

ин лафзи туркист.

Фасли қоф маъа бои мувахлада

ҚАБО Ц чомаи дутахии маъруф; ва 
ба зам (яъне Қубо)* мавзеъест наз- 
дики Мадинаи мунаввара, ки мае- 
чиди Кубо мансуб ба он аст (аз 
«Мунтахаб»).

ҚАБАЪСААОйц1»-* шутури бузург, ки 
бори бисьёр кашад; ва чонваресг 
дар дарьё; ва чизе сахти бузургхил- 
кат; ва номи шоирест маъруфи ба 
фасохат (аз «Мунтахаб»).

КАБОЧО кабои кучак (аз «Бур- 
хони котеъ»),

КИБОБч-Ц" цамъи кубба; ва ба хин- 
дй куббаро калас номанд; ва кубоб 
(биззам) чунонки машхур шуда, ха. 
тост (аз «Кашф» ва «Мунтахаб»),

ҚИБАБчет5 цамъи кубба.
КАБКОБ наълайнш чубин; ва ба

маънии дурӯғгуй; ва шутури мастч 
овозкунанда; ва шери ғурранда; ва 
андоми фарохи зан; ва мухраест, 
ки бад-он чомахоро мухра кунанд 
(аз «Мунтахаб»),

КАБОҲАТ o-Ls зишти ва бади.
КАБҶ е-i муарраби кабк, ки тоири 

маъруф аст (аз «Мунтахаб»),
КУБХ, зиштй (аз «Мунтахаб»),
КАБЕҲ j зишт ва нозебо.
КАБОЕХ зиштихо.
КАБУХ Ся3 зишт ва забун (аз «Фир- 

давс-ул-луғгт»).
КУБОД »U номи яке аз подшохони 

каён; ва номи падари Нушервон ва 
у аз оли Сосон буд; ва номи Муиз- 
зуддин, ки подшохи Деҳлй буда- 
аст; ва хар подшохи азимушшонро 
гуянд (аз «Бурхон» ва «Сироч» ва 
«Латоиф»); ва дар «Ҷавоҳир-ул-ху- 
руф» навишта, ки дар асл ин лафз 
Кувод буд, зеро ки коф дар форей 
намеояд.

КАБАКАНДОЗ jfm о-^тирандози ха- 
дафзананда; чи кабак, (ба фатха- 
таин) дар туркй кадуро гуянд. Ва 
дар замонаи кадим туркон кадуе 
аз чуби дароз овехта нишона ме- 
заданд. Холо ба чои каду таштро 
мезананд.

КИБЛАГОХИ МАНУС uj*- ки- 
ноя аз оташ (аз «Бурхон»).

КАБС оташ гирифтан; ва ба фат- 
хатаИн (яъне кабас)* пораи оташ, 
ки бедуд бошад (аз шархи «Нисоб»- 
ва «Сурох»).

КАБС u-J ба сарaнғғш»оа гирифтани 
чизе; ва ба фатхатайн (яъне ка
бас)* дарди шикам ва дарди чигар; 
ва шодмони ва бузу^р^^И; ва ба фат
хи аввал ва каср (яъне кдбис)* 
подшохон (аз «Мунтахаб»).

КАБАЗ иЦл дард ва гирифтагии ши
кам (аз «Бахр-ул-дчвохир»,); ва ба 
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фатхи аввнл вн сукуни соии (яъне 
ка0з)* гирифтни вн гирифтаги; ва 
днр арув номи зихоф вн он нидох- 
таии харфи ианчуми сокин нст, чун 
дар Оахри хавнч ё-и мнфойлуи 0и- 
юфтад, мнфойлун Оимоннд; вн днр 
бахри мутакориО нз фаулун нун 
Оияндозннд, фаулу бимонад (Он 
вамми лом).

КИБЧОҚ jLf-J номи днштест ннёии 
Турон ва Тӯркнсmон, ки нтроки он 
чо Оисьёр Оерахм вн мардумкуш 
меОошанд. Мӯтнаффнғни аз олами 
таиниятулфол биисмилмахал 0°шан- 
дагсни он чоро низ кибчок гуянд; 
на мацозан лнфзи қибчок. Он мнъ- 
нии бебск низ меояд (аз «Бурхсн» 
ва лугсти туркй вн шурух),

КАБУЛ J_>- иазируфтаи; вн ин вазии 
масдар шоз нст; вн Он внмматайи 
(яъне қубул)* иеш омнднн (аз «Су- 
р°х» ва «МунтахаО» вн «Кашф»); 
ва Онъве ки ё вн то дар охир афзу- 
дн кдбулият гуяид, гнлнт нст (нз 
«Музил»); ва кабул дар иитеьмоли 
форсй аксар Он нньннн макОул °яд.

КУБЛ Jr5 фарчи зни; вн ба замма- 
тайн (нъне кубул)* Он маънии гу- 
руххс (гирдахо) '3; ва 0а
зидди дубур, ки 0а мнънии чониОи 
иушт нст; вн ба касри коф ва фат
хи 0°и муваххада (яъне қибал)* 
Он наънии тнраф ва чихн» ва чо- 
ии0; ва мацозан 0а маьинн тарик 
хам смндн; ва Он фнтхи нввал ва 
сукуни сонй (яъне қабл)* зидди 
баъд, яъне иеш; ва Он фатхатайн 
(яъне кабал)* балаидии знмии (нз 
«МунтахаО» вн «Кашф» вн «Бахр- 
ул-ччвохир»).

КАБО ИЛ ipL-5 гуруххо; цамъи каби
ла (аз «МунтахнО»),

КАБИЛ с^ё инзируфтор; ва ба маъ- 
иии гурухи мардум (ав «Мунтн- 
хнб»),

КУББАТУЛИСЛОМ Ч лакнОи
шнхри Бухоро; вн дар «МуитахаО» 
иавиштн, ки лнкнОи Басра аст 135.

КАБО КАРДАН М ч°к карднни 
чЛа ва иирсхан (аз «Бахори Оҷнн» 
иа «Чароги хидоят» вн «ҶафOнғн- 
рй» ва «Сироч»),

КУББА бинои гирдоваран чун 
гунОад вн хар чи мисли он Оошнд, 
чун куООни cap ва куббаи нморй 

(ав «МуитахаО»); ва г°хе мурод нз 
ои чатр ва хаймн вн хуккн бошад; 
вн бн нньиии кунгурн вн калнс низ 
омндн; ва днр «Рисслни муаррабс^т» 
ннвиштн, ки муарраби ку00а нст; 
ва дар «Шархи Хоқонй» Он мньнии 
саводи шахр навиштн.

ҚАБУРҒА туркист; Он ннъиин 
инхлу вн устухоии инхлу.

ҚАБОЛА ’Л- инзиру^ф^т^с^р^й карднн; ва 
мацозан Он маъннш зомнииномн вн 
хатти шаръй (нз «МунтахнО» вн 
«Сурох» вн «Муайид» вн «Кашф» 
ва «Мадор» ва «Музил»); нн 0а 
каср (яъне кибола)* чуионки маш- 
хур нст.

КУБЛА бусн; вн Оилкаср (яъне 
кибла)* Каъбн вн чихате ки 0ад-он 
ру куиннд дар ннмов (аз «Мунтн- 
хн0»); вн днр «Шархи НиссО^и 
Мавлоио Юсуф иОни Монеъ ннвиш- 
та, ки кибла дар нсли лугат 0а 
наъпнн нк иавъ иеш кардншудн; 
чи фиълн (билкаср) 0ар°и иавъ 0°- 
шад; ва нгнрчи кибла масднр аст, 
магар 0а маьнни маф^л мустнъ- 
мнл.

КАБИЛА 41U.S гурухе ва чамоънтеро 
гунид, ки аз нвлоди як иадар 0°- 
шад (аз «Бурхон»).

КАБЗА 4-м он чи дар мушт гиранд; 
ва днстни чизе; ва Оиззам (яъне 
кубза)* мик^оре ки дар мушт дн- 
ронд; ва бн кндри нк мушт нз хар 
чизе (аз «Муитахаб» ва «Мадор» 
ва «Сурох»),

КУББАРА ъё тоирест хушовоз ва то- 
че мисли худхуд Онр cap дорад (аз 
шнрхи «НиссО»); вн днр «Мунта- 
ха0» инвишта, ки чаксвак аст, ки 
оир° иарасту низ гуянд; авом °иро 
абобил иоманд; вн дар «Муайид» 
бн наьнши сурх°0 ннвишта.

КАБАКАФГАНЙ yi&l ^///^l cLS 
0а наьнии хадафзани; вн он чунон 
0°шнд, ки чубе чихил ё naнҷ°ф гнв 
тавил дар майдон истодн кнрда ва 
ташти мис ё нукра вн гайрн болои 
чуб таъОин нумоннд ва суворон днр 
нйии давонидани аси тир ё туфанг 
Оар ои ташт мезанннд. Вн дар за- 
монаи кадим салотини турк Он чои 
тншт кадуи тилой ё нукрай нз он 
чуб меовехтанд. Чи кабак (Он фат- 
хнтайи) ва кабук (бн фнтхи нввнл 
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ва замми сони) дар турки кадуро 
гуянд.

КАБУЛЙ u’V кисме аз палов, ки бо 
долу нухуд омехта мепазанд.

КИБТЙ.уМ мансуб ба 'Қибт, ки шах- 
се буд аз наберагоии Нух алайхис- 
салом; ва кибтиён, ки адли Миср ва 
тобеъони Фиръавн буданд, аз авло- 
ди уянд.

КАБЗАИ БАХРОМЙ (<--f навъе 
аз гирифти кабзаи камон аст; ва он 
чунон бошад, ки ба хинсир ва бин
сир ва вусто кабзаро гирифт мену- 
моянд ва саббоба ва ибхомро хал- 
кадор карда чанд тир ба он меги- 
ранд, то ба вакти зудафганй хар 
бор хочат ба кашидани тир аз тар- 
каш наюфтад; ва ин гирифти каб
заи камон мансуб аст ба Бахром, 
ки яке аз устодони фанни тирандо- 
зй будааст.

Фасли коф маъа той фавқонй

К,АТЛ О У ба маънии мактулон; ин 
цамъи катил аст.

КАТИК [у- мост ва кашк; ва ин тур- 
кист; ба маънии турушй, ки дар ош 
кунанд ва нонхуриш созанд (аз 
«Бурхон» ва «Сироч»).

КАТИЛ J-'j ба маънии мақтул меояд, 
яъне кушташуда, хох зан бошад, 
хох малд (аз «Кашф» ва «Мунта
хаб»).

КИТОЛ бо хам чанг ва силох ва 
корзор кардан; ва билфатх ва таш- 
диди то (яъне каттол)* бисьёрку- 
шанда ва катлкунанда.

КАТОМ г l*’ ба маънии гарду рубор 
(аз «.Мунтахаб» ва шархи «Ни- 
соб»);.

КУТТЙ js дар турки сундукчаро гу- 
янд.

Фасли коф маъа сои мусалласа

ДИССО 115 ба маънии хиёри дароз 
(аз «Мунтахаб» ва шархи «Ни- 
соб»).

КАСД хурдани хиёр; ва билкаср 
(яъне киид)* шутури бузургкухон 
(аз «Мунтахаб»); ва ба фатхатайн 
(яъне касад)* бодранг ва он аз 
хиёр кӯчак бошад (аз «Мунтахаб» 
ва шархи «Нисоб» ва «Сихох»).

Фасли коф маъа чими форси

КУЧ g- меши нари шохдори чангй 
(аз «Бурхон» ва «Латоиф»); зохи- 
ран ин лафзи туркист.

Фасли коф маъа хои мухмала

КУХ(Ҳ) с* ба маънии сода, ва холис; 
ва дурушт ва чафокор (аз «Мун
тахаб») .

КИҲФ косаи cap, яъне устухони 
фавки димор (аз «Комус» ва «Су- 
рох» ва «Кашф»),

КАХТОН цДяа номи яке аз набоири 
Сом ибни Нух алайхиссалом.

КУХБА Цг*- зани бадкор ва фохиша; 
муштак аз кухоб, ки (биззам аст) 
ба маънии сурфа ва суъолд чун фа- 
вохиши араб мардумро ба овози 
сурфа талаб менумоянд, лиҳозо ба 
ин исм мавсума шуд.

Фасли! коф маъа доли мухмала

КИДМАТ ва КАДОМАТ -ъ-j с—зз 
дерина шудан ва кухнагИ.

КЛДХ шигофтан ва шикастан ва 
хурдани кирм чубу дандонро ва 
оташ задан ва айб кардан ва таъ- 
на задан дар насаби касе; ва он 
зидди мадх бошад; ва ба фатха- 
тайн (яъне кддах)* косаи бузург; 
ва билкаср (яъне кидх)* тири бе- 
пайкон ва тири кимор ва он ду- 
воздах тир бошанд, ки араб бад-он 
бозй кунанд (аз «Сурох» ва «Му- 
айид» ва «Кашф» ва «Мунтахаб» 
ва «Латоиф»).

КАД(Д) ба дароз шигофтан ва
аз бех буридан ва кутох кардани 
сухан; ва буридани биёбон; ва боло 
ва комат; ва тактеъи эътидол; ва 
пусти бузгола, ки аз он зуруф со- 
занд (аз «Мунтахаб»); ва ба тах- 
фифи дол (яъне кад)* низ омада.

КАДИД бар вазни шадид; ба 
маънии гуште, ки онро дар офтоб 
хушк карда нигох доранд, то ба 
вакти хочат бирьён карда бихуранд. 
Ва порчахои он гуштро дарозу ту- 
нук метарошанд, то зуд хушк ша- 
вад (аз «Мунтахаб» ва «Бурхон» 
ва «Кашф»),

КИДР „>лЗ ба маънии дег, хох мисин 
бошад, хох суфолин, ё калон бо-
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шад ё кучак; ва ба фатҳв аввал ва 
сукуни дол (яъне кадр)* нззат ва 
Оузургй ва бузурс доштан; ва аи- 
дозаи чизе ва андоза кардан; ва 
кисмат ва рузй; ва тувонтари ва 
Оеииёзй вз тока»; ва ба фатҳатайн 
(яъне кадар)* казо ва ҳукм; ва 
ииҳояту аидозаи чизе; ва ҳукми 
куллии нучмали нло}<й дар рузи 
азал ва андозакардаи \удео таоло 
барон банда; ва муродифи такдир 
(аз «Мун»a\аб» ва «Мадор» ва 
«Ба\ери Ачам»); ва дар «Мустала- 
ҳоа» навишта, ки кадар (ба фат- 
\атай^^) ва ба фатҳи аввал ва су- 
куни сонй (яъне кадр)* баробар 
ва мусоҳим ва шарик низ онада; 
ва дар «Хиёбон» навишта, ки кадр 
ва кадар (ба сукуии дол ва фатҳи 
он) ҳар ду саҳеҳ ас», чуиоики дар 
«Сӯғе\)) омада ба маънии андоза- 
кардаи ҳудо барон банда; ва ба 
маънии мутлаки андоза низ омада, 
тамма калому\ӯ(

ҚААДАРАНДОЗ jloiljo-s тирандози 0е- 
\ато, ки тираш ба мао иаравад 
(аз «Чароти ҳидоят» ва «Рашидй» 
ва «Bӯғ\oн)>).(

КУДС//ҚУДУС покизагй ва пок;
ва нони кӯ\е (аз «Мунаахаб»); ва 
дар «Қашф» ва «Суғо\» ба занма- 
аайн (яъне кудус)* пок ва пок шу- 
дан; ва биззам ва сукуни сонй 
(яъне кудс)* коми қӯҳо дар зами- 
ии Начд ва қӯ\сс» дар замиии 
Бмйтyлмyқaааас.

КУДДУС г-г1* бисьёр пок ва ноне аз 
иомҳои адк таоло.

ҚАДРИ МУШТАРАК joi иборат 
аст аз нафҳуми куллИ, ки дар аф- 
роди нуштарак бошад, монаи-
ди вучуди мутлак, ки моҳийяташ 
микдорес» муштарак дар афроди 
навчӯает, нисли ҳайвен ва инсон 
ва сайра.

ҚАДРИ АВВАЛ л1- бидон ки чум-
ла кавокиби ммрсудм, ки як адзору 
бисту паичанд ва аз ин чо ашколи 
буруч ва сайра мураккаО шудааид. 
Х,ар соҳ ки макодири ни см.во6ити 
нарсуда 0а эъ-ибори калонйю ку- 
чакй муҳталиф аст, пас шаш киен 
макодир карор додммнд. Хар кис- 
неро кадри алохида ас», Тафовутя 
ҳар кадр каме шашум ҳиееа ас» аз 
якдигар. Пас кавокиби кадри аввал 
понзамҳмuа ва кавокиби кадри со

нй ҷиҳuлӯ панч ва кавокиОи кадри 
солис дусаду ҳмш» ва кавокиби 
кадри робеъ ҷаҳоғсаду шасту ча- 
ҳор ва кавокиби кадри ҳомис дуса- 
ду \афтдад ва кавокиби кадри со- 
дис чиҳилу ҳаф» (аз «Шарҳи Чағ- 
минии форей»),

ҚИДАМ дерина шудан ва дерина 
ва кӯҳнaгй ва кадим Оудан; ва яке 
аз сифоти ҳак таолост (аз «Кашф» 
ва «Мунтa\аб» ва «Суроҳ»); ва 0а 
фааҳатайн (яъие кддам)* ба маъ- 
нии пой ва ҳафтум ҳиссаи ҳар чиз, 
ки сояи он Оисиранд ва масофати 
миёни .ҳмр ду пой дар рафтор.

ҚУДУМ (лХ масдар аст, 0а маънии 
онадан аз чое ва беземадан аз са
фар; ва 0а фат\и аввал ва замни 
дол (яъне кадум)* ба маънии те- 
Шан иаччорои (аз «Мун-аиО» ва 
шмр\и «МисоО»),

ҚАДАРХОН ciU-.iXj лакаби поаше\и 
Чин (аз «Bурҳон»); ва баъзе суф- 
тамuа, ки лмкмОи подшоҳи Туркис- 
тон ’в

КАД КАШИДАН зоҳир ва ну-
моён шудаи.

КАДРАН е/^Ззоҳиран лафзи туркист; 
ва ба маънии таъкид ва такйид.

ҚАДРДОН саҳеҳ бошад; баъзе 
мардум аз беилтифотй долро низ 
мутадаррик ҳеимна ва ни \атоеm.

ҚУДСИЁН jU—u фuрuштмсен ва су-- 
лаҳо ва авлиёулле\.

ҚАДАМ БАР САРИ ЧИЗЕ НИХО- 
ДА Н ..сМр .» j-jj (O3 ба маънии
тарки он чиз кардан (аз -«Мусаа- 
ла\ет»).

ҚИДВА//ҚУДВА ба маънии пеш-
во (аз «Мун-амО» ва «Қашф»),

ҚАДАРМЮЯ 4'.Ь.*Ч ба маънии андак- 
микдор.

ҚУДУРӢ мансуб 0а 0айъи ку-
дур; ва ин лафзи кудур цамъи 
кидр (билкаср) 0а маънии дети су- 
фолии ва ғайра (аз «Луб--ул-ал- 
0оО»).

ҚАД ИЯЯ й дар отари ин лафз
знёдати е \ате Оошад, чунонки дар 
зиёдатй ва цадидй.

ҚАДРА НЧЙ _,*1*сНб8 маъиии »мъкид- 
кунанля: «я 0я маънии дарбон ва 
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чу0д°р вн нуфаисил (нз «Чароги 
хидоят»),

Фасли коф маъа золи муъчама

КАЗО Сй3 хошок дар чншм уфтодаи; 
вн Он нньннн хошок; вн 0а кнсри 
нввнл (нъне қизо)* хоки Оорик (аз 
«МунтнхаО» вн «К°мус»),

КУЗУХ jX иалидй вн инчоснт; вн бн 
фнтхи аввал вн кнсри золи муъча- 
ма (нъне казир)* инлид (аз «Мун- 
тнхнО»); вн днр «Латоиф» Он фнт- 
хнтайн (яъне казар)*.

КАЗФ «j-ч сниг нндохтни вн_ душном 
додан вн 0а винову 0адй нисОнт 
кнрднн; вн кнй кардан; вн Он фат- 
хатайн (яъие казаф)* биёОони фа- 
рох (нв «МунтахнО» вн «Лнтоиф» 
вн шнрхи «НиссО»),

КУЗАЪМИЛ шутури фарбех (аз
«Ҷорбардй» вн тар^маи «Шофия» 
нв Мӯллoиаьд).

КАЗОЛ JAS инси cap аз ду тарнфи 
cap вн дунОсли гуши аси (нз «Мун- 
тахаб» ва «Муайид»),

Фасли коф маъа рои мухмала

ҚУРДУМОНО L*1* кнрвиёи снхрой 
(нв «Вурфои»),

КАХНО вн КАРНО l-V j Ц> дар нсл 
харно Оуд, Он маьннн нойи Оувург, 
веро ки хар Он маьнши калон мео- 
нд; хои нуьҷамн Он коф ва коф ба- 
днл мешавад (аз «ҶaвФн.ғв-У■в-ФУ■ 
руф»),

КУХБО 0а наздики вн
хешй (аз «МунтахнО»),

КИРО I j- нeфнoнй; вн Он замми ав- 
внл (яъне куро)* деххо, цамъи 
қаря; вн биззнм вн ташдиди р° 
(нъне курро)* цамъи кори; вн бил- 
фнтх ва тншдиаи ро (нъне карро)* 
хушхон (нз «МунтахаО»); вн чун 
мнрди хоиннда оромдуст б°шнд, 
лиҳозо мацозан бн нньнин гирои- 
чон низ омадн; вн Он фатхи аввнл 
вн тахфиф (яъне каро)* дар туркй 
ранги сиёхро гуянд.

КУҒЪ "У бн мньнии тухр, ки зидди 
хнйв нст; вн бн наьнии хайз нив 
омадн; вн ин ав лур'оти нзд°д нст 
(аз шнрхи «НиасО» вн «МунтахаО»).

КИРТАЪБ v-'-M ба ннъинш шайъи 
калил (нз «Ч,орбардй»),

КИРОВ ^1/ ниёми тер вн ханчар ва 
0° якдигар нк чо шудни ва ннзди- 
кй (аз «МунтахнО» ва «Сурох»); ва 
бнъзе Он маьиши чарнби мнссх^ 
ва нашкф°н °б низ навиштнннд; ва 
днр «Мусталахот» навиштн, ки ки- 
р°0 (0а кнсри аввал) лурнти тур
кист, Он маъиии ниёми теғ; ва Мач- 
дуддин Алии Кушчй ии лафзро ба 
хамин маънй арабй навишта. Пас 
тавофуки лисонайн 0°шнд.

КИРАБ vji маш^ои об, цамъи кир- 
0а (аз «Латоиф»),

КАРИБ «-Ч.Й номи бахре нз нуздах 
бухури ншъор.

КИҒО НОТ oUIji цамъулцамъи цари 
нст, ки муддати ей с°л бошад; чи 
кироиот цамъи кирон нст ва қирои 
(билкаср) цамъи карн, чун Оихор 
цамъи 0ахр аст.

КУҒТ ^>У чугроти хушк вн нк дам 
об; ва ин лнфзи туркист (нз «Фир- 
давс-ул-ллугт»).

КУҒУТ ^1У днр туркй ианир ва чуг- 
роти хушкшудн (нз «Фиpдaи--yл- 
лурот»).

КАРОРОТ уурокхо ва улуфнхои
снnофнён (нз «Шархи Кирон-ус-саъ- 
дайн»).

КУҒУТ ШУДАНИ СУХ.БАТ ooi oj 
с—»-• Оархам хурднни сухОнт (ав 
«Чахор шарОнт»).

КИҒОЪАТ оЛ У бар внзии хидоят; 0а 
маьиии хонднн; вн Он исти-^ох ио- 
ми илми тачвид ва нз ннФориҷ 0а- 
ровардани хуруф; вн ин лнфз 0ар 
вазии фикнаm низ омндн.

КА РОХ, оби соф ва холиси хар
чиз (аз «МунтахнО» вн шархи «Ни- 
с°б»).

КАРХ, CjS захм карднн ва реше, ки 
0а фасод мунчнр шавад (нз шнрхи 
«Нисоб» вн «МунтахаО»),

КУРУХ С.1У цамъи курха, ки 0а маъ- 
нии чирохат нст (аз «МунтахнО»),

КИҒД >У бузина, ки оир° кний низ 
гуянд (аз «МунтахаО»),

КУҒОД ->l j Он наьнши канн; ва он 
чонварест, ки дар Ондани саг нксар 
Оошад; днр хинай чичрй гуянд.
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К АР ИР j>.jj хунукии чашм ва хунук- 
чашм, яъне шодмон (аз «Латоиф»),

КАРОКИР j^tjJ цамъи каркара, ки 
(ба фатхи хар ду коф аст) ба маъ- 
нии овози бати, ки дар андаруни 
шикам мафхум ва масмуъ шавад 
(аз «Бахр-ул-чавохир» ва «Музил»),

ҚУР(Р) .я ба маънии сармо, ки фас- 
ли зимистон бошад ва сардй; ва 
билфатх ва ташдид (яъне қарр)* 
чизе ки сард бошад (аз шархи «Ни- 
соб»).

КУРСИ MOO ->Б <jj£ номи давое му- 
раккаб аз мор ва дигар адвия, ки 
дофеъи захри мор аст.

КАРОСУНКУР jll-j лафзи туркист; 
номи мурри шикории сиёхранг; ва 
гохе киноя бошад аз шаб; ва но
ми подшохе; ва номи руломони 
турк низ мебошад; ва оқсункур ба 
маънии сункури сифед; ва киноя аз 
РУЗ.

КИРМИЗ ва он чизе бошад, ки
бад-он решмро сурхранг разанд; ва 
дар хакикат он чонварон бошанд 
кучак ба кадри нухуд, ки дар бе- 
шаи килки арман пайдо мешаванд. 
Онро хушк карда нигох доранд, ба 
вакти хочат чуш дода ранги сурх 
хосил нумоянд. В а лафзи кирмиз 
муарраб ва мухаффафи кирмказ 
аст. Чун дар асл кирмказ буд, яъне 
кирме ки бад-он казро яъне решм
ро оанг диханд. Пас муарраб кар- 
данд, кирмкиз шуд. Баъдуху тах- 
фиф карда кофи дуввумро хазф 
карданд, кирмиз шуд (аз «Сироч»); 
ва дар «Бурхон» ба касри аввал ва 
севвум (яъне цирмиз) * ба маънии 
чонварони кучак, ки бад-он решмро 
ранги сурх диханд; ва дар «Чаро- 
ғи хидоят» ба касри аввал ва фат
хи мим (яъне кирмаз)*.

КАРБУС csj баландии пеши зин, ки 
онро хинои зин гуянд (аз «Бур- 
хон») .

КУРНОС r'-'z2 бинии кух (аз «Қо- 
мус»); ва низ номи дев аст.

КИРТАБУС ,-?*М балои азим ва 
дохия (аз «Ҷорбардй»),

КАРНЗ L^.j* ба маънии шеър, яъне 
каломи манзум (аз «Мунтахаб»); 
па ба замми коф ва фатхи ро (яънг 
курайз) * номи кабилаест аз яхуд 
(аз «Латоиф» ва «Сурох»),

КУРБИ ФАРОИЗ о»-'-.,3 Vj-oH ки хак 
таоло монанди солик фоил ва муд- 
рик бошад ва банда ба аквой ва 
аъзой ва чаворехи худ ба манзалаи 
олаи вай шавад (аз «Кашф»); ва 
баъзе навишта, ки курби фароиз ба 
маънии курби хақ, ки бандаро ба 
сабаби адои фароиз хосил шавад.

КУРТ Ур гушвора (аз «Мунтахаб» 
ва «Кашф» ва «Сурох»); ва дар 
«Бурхон» навишта, ки курт (биз- 
зам) овози фуру бурдани об ба 
гулу.

КИРВОТ -k-jv баъзе аз шорехони «Си- 
кандврнома» ба маънии каштй ва 
сафина навишта; ва баъзе навиш- 
таанд, ки кирвот хафтанд, чунонки 
рус хафтанд; ва дар «Мадор-ул- 
афозил» ва «Муайид» кирвот ба 
маънии хик навишта; ва он машки 
чармин бошад, ки онро пурбод кар
да бар он нашаста аз дарьё убур 
нумоянд, валлоху аълам биссавоб.

КАРЪ кадуе, ки тару сабз бо
шад; ва ба маънии куфтан ва за
дан; ва ба фатхатайн (яъне ка- 
раъ)* рехтани муи cap ба иллате; 
ва ба замми аввал ва фатхи сони 
(яъне кураъ)* цамъи куръа, ки 
бад-он фол зананд (аз шархи «Ни- 
соб» ва «Мунтахаб»); ва дар чое 
яке аз шорехони «Нисоб» дар тар- 
чамаи лафзи хуммо гуфта, ки к,у- 
руъ лафзи туркист, ба маънии ча- 
рогох. Пас ин чи гуна дуруст бо
шад? Чаро ки айни мухмала дар 
туркй намеояд. Ролибан дар ин су
рат куруғ бошад (ба замматайн ва 
райни муъчама), ки курук ва курук. 
мубаддали уст, валлоху аълам бис
савоб.

КАРОБОР jWji шахрест дар хадди 
шаркни Эрон ш.

КАРКАФ eXji ба маънии шароб; ва 
номи се китоби тарсоён дар мазха- 
би ушон (аз «Мунтахаб» ва «М^у^^й- 
ид» ва шархи «Нисоб»).

КУРНОҚ ва КУРНАҚ - ё^хдд-
матгор ва канизак; ин лафзи тур- 
кист (аз «Латоиф»),

КАРК, а/ овози мокиён; ба ин маънй 
лафзи арабист (казо фил — «Мун
тахаб»); ва билфатх (яъне карк)* 
дар туркй ба маънии дунба (казо 
фил — «Мадор»); ва биззам (яъне 
курк)* низ дар туркй ба маъния 



 
 

 

нигаҳбонӣ; ва дар «Мусталаҳот» 
қурқ (биззам) ба маънии манъ ва 
боздоштан; ва дар «Чароғи ҳидо- 
ят» қуруқ шудан (ба замматайн) 
ба маънии манъ шудан.

ҚУРТАҚ муарраби. курта, яъне 
пирахани маъруф.

ҚУРАМСОҚ31- сн хар ки зани худ 
ба дигарон бидиҳад; лафзи туркист 
(аз луғоти туркӣ навишта шуд).

ҚАРАНФУЛ номи давоест маъ
руф; ва ин муарраби караипхул 
аст ва маънии он дар хинди гул- 
гуш (гули гуш), чаро ки карай дар 
хиндй гушро гуянд ва пхул тарча- 
маи гул аст. Чун аксар занони хинд 
дар сурохи гуш гузоранд, лиҳозо 
ба ин исм мусаммо гашт (аз «Си- 
роч» ва «Рашидй»).

ҚАРОВУЛ лафзи туркист; ба
маънии касе ки ба бундук шикор 
андозад (аз «Бахори Ачам»); ва 
дар «Чароги хидоят» шикорандози 
баркандоз; ва дар «Шамсй» ба 
маънии пешрави лашкар; ва дар 
луғоти турки ба маънии шикор ва 
фавҷе, ки барон таъйин ба макони 
чанг муайян шавад; ва дар «Мус- 
талахот» фавче, ки псш-пеш равад 
аз сиёхй задан, яъне иумудор шу- 
дани душман хабар диҳад; чи қа- 
ровул дар турки сиёҳиро гуянд.

ҚУРБИ НАВОФИЛ J*LU ҷ-ч^Мавлоно 
Абдуррахмон навиштаанд, ки бан
дан солик фоил ва мудрик бошад 
ва хак таоло олэи вай шавад (аз 
«Кашф»); ва назди баъзе курби 
ҳақ таоло, ки бандаро ба саба би 
илтизоми навофил хосил шавад.

ҚИРМИЛ J-> шутуркурраи бухтй (аз 
«Мунтахаб»).

КИРОМ flji пардаи тунук ва борик; 
ва ба маънии пардаи рангин ва му- 
наққаш низ навишта (аз «Кашф» 
ва «Мунтахаб» ва «Мадор»),

КАРМ fji шутури нар ва меҳтари 
қавм (аз «Мунтахаб» ва шархи 
«Нисоб»),

ҚАРОҚУРУМ МЬ’ лафзи туркист; но
ми шахре аз Туркистон.

КАРН съ5 шохи ҳайвон ва гесӯ ва 
муддати тавил; ва дар таъйини он 
ихтилоф аст: соҳиби «Қомус» на
вишта, ки сад сол; ва дар «Мунта

хаб» ей сол ё хаштод сол ё сад 
сол; ва дар «Бурхон» хаштод сол; 
ва баъзе гуянд, ки ей сол аст; ва 
дар «Суроҳ» ва «Кашф» ва ғайра 
ей сол; ва фй замоиино хамин мух- 
тор аст. Магар Анварй дар шеъри 
худ барон хамин маънй ба фатха- 
тайн (яъне кара»)* оварда; ва дар 
«Мунтахаб» номи мавзеъ; /ва ба 
фатхатайн, падари кабилаест аз 
Яман ва Увайси Қаранй аз он аст.

КАРИ И мусохиб ва ҳамнишин
ва ёр (аз «Мунтахаб»); ва ба маъ- 
нии мисл ва назир ҳам омада.

ҚАРОТУҒОН dUMji номи подшаҳи 
Ирок.

ҚАРОТУҒОНШАҲИ ПАШМИН 
сурати Қаротуғоншоҳ, 

ки подшохи Ироқ буда, кӯдакон 
барон бозй аз пашм созаид.

ҚУРГАИН ду гушвора ва хазра- 
ти Ҳасаиайн разияллоху днхумо низ 
мурод доранд (аз «Мадор» ва «Ла- 
тоиф»),

ҚУРСИ РӮЙИН u»z» ба маънии 
гдариёл; ва ин лафзи сохтаи ҳин- 
дуённ форсидон аст138.

ҚУРУН ҷамъи кари, ба маънии 
шоххои хайвон ва замонахои тавил.

ҚАРОИН ,'^ji ҷамъи қарина (аз 
«Мунтахаб»).

ҚУРБОН цАИ чизе ки дар рохи ху
дой таоло тасаддук кунанд ва бад- 
он такарруб чуянд ба худо (аз 
«Мунтахаб»); ва қурбон дар мухо- 
вараи форсиён ба маънии камон» 
дон; ва он даволе бошад, ки дар 
таркаш духта хамоилвор дар гар- 
дап андозанд, ба тавре ки таркаш 
паси душ мемонад ва годе сувороа 
камони худро дар он давол нигох 
доранд; ва қарбон (билфатх) ба 
маънии наздик шудан; ва низ киноя 
аз чимоъ бошад (аз «Мунтахаб»); 
ва дар «Латоиф» ва «Кашф» ва 
«Сурох» ба ин маънй билкаср (яъне 
қирбон)* аст.

ҚИРОН карин шудан ва иттисо- 
ли чизе ба чизе ва ҳаҷу умра бо 
хам кардан; ва ба истилохи илми 
нучум як чо шудани ду кавкаб аз 
чумлаи хафт кавокиби сайёра си- 
вои Шаме дар бурче ба як дарача 
ё ба як дақиқа; кирони Зухра бо 
Муштарй ва кивови Мох бо Зухра 
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с Мушаарй дар ^^h мавлуд ва 
парой кардаии ҳмр кор батоят не- 
куст; ва социОкирон касе ки вактч 
ннлодатн у Зухра ва Муштариро 
кнрон Оошад ва бурчи кнрон дар 
1'олоъи у Оошад; ва соҳuбқuғоu ла- 
каби Амир Темур аст, ки поаше\u 
шаш иклнн Оудааст. Бидон ки чун 
оурчросй ҳиссм куианд, ҳар ^ссаро 
царача суянд ва чун дарачаро шаст 
\.иса куиаид, ҳар ҳнссаи оиро да- 
кнка иомаид. Бидон ки мучтанеъ 
иӯдани Қамарро 0о Шаме нчтнмоъ 
номаид ва нучтамеъ шудаии яке аз 
ҳамсаи нӯmа\мйӣӣuғpо бо Шане эҳ- 
тнрокн он кавкаб суянд, Ва ҳммсми 
мӯтм\мӣ^!иpм панч кавкабз сайёра- 
ро нонанд, сивои Шамсу Қамар. Ва 
наҳоро мут^аййира аз он суянд, 
нн гo.\-гo\ ин панч кавкабро дар 
сайри \уд та\айюғ мешавад, яъне 
.дар рафаор аз пеши рун ^д 0ар- 
гашта ба сун аки0 раванд ва соҳе 
бар чои ҳуд вукуф нумоянд.

КУРЪОН каломуллоҳ аст; ва ои 
саду ҷа\оғдм\ сура ас» ва шаш ҳа- 
аору шашеаду шасту шаш оят ва 
нонсаду ҷи\ил рукуъ ва мннчум- 
.1 ан оёан мазкура 0а рзвоятз Чо- 
Fӯллоҳи Зама\шарuи соҳиОи «Каш- 
шоф» дар як адзор кисас ас» ва 
дар як ҳазор масал ва дар ваъда 
як .^зор ва дар ваъид як ҳазор ва 
дар амр як ^зор ва дар наҳй як 
^азор ва Oаъаӯ\ӯ понсад дар ҳнл- 
лу \ӯрнат ва яксад дар дуъо вэ 
шасту шаш дар носи\у ммнсу\. Ва 
лафзи куръон масдар аст, ба маъ- 
нзн \оuдаu, ки мус»мъммл шуда Ом 
маъннн мафъул,

К,АР(Р)ОБА *4^5 шзшаи шароО вм 
сурохй (аз «Кашф»),

ҚАРИҲА табиъати одами (аз
■«Мунтахаб»).

К.УРРА 0а наъиии ^Hy^ ва сар-
дй (аз «Суроҳ» ва «Кашф» ва «Му- 
мйид»); ва Оаъзе 0а маънии роҳат 
на рушанй иавнштаанд, масар ав- 
пал аса\; ва он чи дар урфи мар- 
дум курра ба маъннн мардумаки 
чашм шӯ\ғмт дорад ралатн маҳз 
аса; ва мардум аз ин муноснОм- 
гофиланд, ки чашмро 0а сардй ва 
\ӯIIӯI^й мувофакати тамом аст; ва 
дар «МуитэҳмО» 0а маъннн руша- 
азн чашм; ва дар «Латонф» 0а 
маъннн рушании чашн ва ҳунукй.

ҚУРТА «КЗ сушвораи во\ид (аз 
«Мунтахаб»).

ҚАРКАРА нае, ки дар он мил
0а ҳантони калова кардан месар- 
дад (аз «Шарҳи Хоқонй»),

ҚИРБА 0а наънии машкз о0 (аз 
«Мунтахаб»)-

ҚУРОЗА резан зару син (аз
«Мунтахаб»); ва дар асл лусати 
куроза (0а замни аввал) резан ҳар 
чиз, ки аз ниқроз катъ шуда 0ар 
замзн уфтад, нагар 0а маъннн ре
зан зар мӯеааънмл.

ҚУРУТЙ ШУДАНИ МУЪОМАЛА 
•d-Uu Оарҳам \уғдан ва су

рат hmchpu<£tmhu муъоммлм (аз «Ча- 
poFH ҳидоят» ва «Мӯсmмлa\от»),

КУРЪА чуОшора ё он чн аз 0н-
ринч ва руйин созмнд, ки бад-он 
фол сиранд; ва 0нлфмm\ (яъне ка- 
ръа)* кадун тар (аз «Мунтахаб»).

ҚАРЯ ■Чг деҳ ва мавзеъ.
ҚАРИНА <4/ пайваста шудани чизо 

0а чизе; ва муиос/бати маънавии 
нзённ ду анр; ва муносзОати зоҳи- 
рни мнённ ду чнз; ва он чн дар 
0аъзе Оуҳур дар васати ҳар ду мнс- 
раън байан воҳид ду лафзн кофия- 
дор вокеъ шаванд,

ҚУРХА «►> реш ва чзроҳат (аз 
«МунтаҳаО» ва «Сурок»); ва дар 
«Ҳудуд-ул-амроз» билфaа\ (яъне 
қмр\м)* заҳне, ки дар он рим пай- 
до шуда 0ошад.

КУРУНИ ХОЛИЯ VU J зммонмҳон 
сузашта (аз «Мадор»),

ҚУРАШӢ уК5 мансуб ба тарафи Қу- 
райш, ки номн каОилаест маъруф; 
ва падарн он кабила Назр ибни 
Қанона аз ачдодн ҳазратн пайсам- 
0ари мо еаллаллoҳӯ алайхи ва оли- 
ҳи ва саллама; ва курайш дар асл 
тасрирн карш аст; ва карш (0ил- 
фатҳ) чонварн азимулчусса ас» дар 
дарьё, ки бар тамомин ҷенвағени 
баҳрй солиб Оошад; ва 0а тафаъ- 
улн ралаба лакабн кабилаи мазкур 
мукаррар шуда (аз «Музил» ва 
«Шарҳн Шофия» ва «Л^у^бЗ-у^д^-г^л^- 
0о0» ва «Мунma\аб» ва райра); ва 
дар «Суро\» курашй (ба занни ав- 
вал ва фа.тҳи сонй) ва курайшй 
(ба саломат доштанн ё) ҳар ду су
ра» дурус» навншта; ва ли^озо Хо«
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кони дар «Тухфат-ул-ИрокаИн» ку- 
раИши овардааст.

КИРТЙ навъе аз порча, ки саб
зу сиёҳ бошад; зохиран мансуб ба 
кирт, ки ганданоро гуянд.

КИРМИЗЙ иборат аз сурхранг
аст; мансуб ба кирмиз.

КУРБОНЙ (УЦё дар ин лафз ёи тах- 
тонй зоид аст, чаро ки зобитаи фор- 
сиён аст, ки гохе дар охири калима 
ёи зоида лохик кунанд, чунонки: 
фулони ва фулон ва фузулй ва фу- 
зул ва халоси ва халос. Пас курбо- 
нй ба маънии он ки дар иди азхо 
шутур ё гуспанд забх кунанд.

КУРУТЙ Jhji номи ошест, ки аз чуг- 
роти хушк пазанд.

Фасли коф маъа зои муъчама

КУЗАҲ номи кухе; ва номи фи-
риштаи муваккали абр.

КАЗОГАНД «xflyi чомае, ки аз абре- 
шуми хом оганда кунанд; дар ру- 
зи чанг мепушанд, те? бар он кор 
намекунад; чи каз ба маънии абре- 
шуми хом аст (аз «Рашидй»).

КДЗ js навъе аз абрешум, ки камба- 
хо бошад; ва ин лафзи каз муар- 
раби каж аст (ба фатхи кофи ара- 
бй ва сукуни зои форей; аз «Раши- 
дй» ва «Сироч» ва «Кашф»).

КИЗИЛ БОШ сгЧ-З* лафзи туркист; ба 
маънии сурхсар; ва киноя аз сипо- 
хй; чи шох Исмоили Сафавй эчод 
карда, ки хама лашкари худро точи 
кирмизи, ки дувоздах тарк дошт, 
пушонид; чун кизил ба маънии сурх 
аст ва бош ба маънии cap; аз он 
руз ин лакаб дар Эрон бар лаш- 
кариён монд ва аз адади таркику- 
лох, ки дувоздаханд адади аиммаи 
исноашар алайҳимуссалом манзур 
дошт (аз «Сироч»).

КАЗЗОК (jljS дар туркй ба маънии 
рахзан (аз луготи туркй).

КИЗИЛ Jj- сурх ва ахмар; ин лафз 
ба ин маъний туркист (аз «Муайид» 
ва «Кашф» ва луготи турки); ва ба 
фатхатайи (яъне казал)* лафзи 
арабй, ба маънии лангии зишт; ва 
ба фатхи аввал ва касри сонй 
(яъне казил)*, ба маънии ланг (аз 
«Мунтахаб» ва «Кашф»),

КИЗИЛ АРСЛОН Jj*MypaKKa&
аст аз ду калима; ва ин лафзи тур
ки ба маънии шери сурх; чи кизил 
ба маънии сурх ва арслон ба маъ- 
нии шер; ва Кизил Арслон лакаби 
подшох аст, ки мамдухи Захири 
Форёбй буд (аз «Кашф» ва гаИрл 
он); чун подшоҳи мазкур ланг буд, 
метавонад, ки мураккаб бошад аз 
арабй ва туркй; ва дар ин сурат. 
ба фатхи аввал ва касри сони 
(яъне казил)* сахех бошад; чи дар 
арабй казил (ба фатхи коф ва кас
ри зои муъчама) ба маънии ланг 
аст.

ҚА3ҒОИ dUji потилаи бузург (аз. 
«Бурхон»),

КАЗВИН номи шахрест аз Эрон 
дар Ироки Ачам.

Фасли коф маъа сини мухмала
КУСТО U*-» номи китоб д/р ахкоми 

дини оташпарастИ, ки Луко ном ха
ким тасниф нумудааст (аз «МуаИ- 
зд-yл-фyғaлл»).

КАСОВАТ ва КАСВАТ . OjLX 
сахтдилй ва сиёхдил шудан (аз 
«Мунтахаб»).

КАСМАТ с——! хисса кардан; ва бил- 
каср (яъне кисмат)* исми он, яъне 
Хисса (аз «Музил»),

КАСР _-Х ба зур бар коре бардош- 
тан (аз «Мунтахаб»); ва даври 
каерй ва харакати каери ба маг
нии давр ва харакати чизе, ки му- 
харрики он дигаре бошад.

КИСТОС//КУСТОС с-1-~-' капион, яъне 
тарозуи бузург, ки ба хиндИ онро 
так гуянд; ва ин лафзи румист (аз 
«Кашф» ва «Комус» ва «Мунта
хаб» ва «Бурхон» ва «Мадор»).

КИССИС -ri—5 донишманд ва олими 
дини насоро; муарраби кашиш (аз 
«Муайид» ва «Мунтахаб»),

КАСТ --s бедод ва чавр кардан; ва 
билкаср (яъне кист)* дод ва адл; 
ва ба маънии хисса ва наеи б ва по- 
рае аз чизе; ва биззам (яъне куст)* 
номи чубест, ки он барои амрози 
бурудат даво бошад ва он ду кием 
аст: талх ва ширин; ба хиндй тал- 
хи онро кут гуянд (ба замми ко- 
фи арабй ва той хиндй; аз «Мун
тахаб» ва гайра).
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К,ACCOM (l-> бахшанда ва хзссэдз- 
\анда; ва савганди бисьёр хураада,

ГЛСАМ I—» савганд; ва ба касри ав- 
иал ва сукуни соий (яъне кием)* 
бахра ва бахшиш ва синф; ва ба 
фатхи аввал ва сукуни сонй (яъне 
цасм)* ба маънии кисмат кардан 
па бахшиш аумудан (аз «Муат^- 
хаб» ва райри он).

КЛСИМ ,-т-5 кисматкуааада; агарчи 
дар «Мунтахаб»» навишта, ки касим 
ба ма-ынии кисматкуааада дар лу- 
гати араб наёмада, магар Хони Ор
ту дар «Хиёбоп» ба тавчехоти бись- 
гр ба маыаиз кисматкунанда му- 
иаччах сохтааст; ва ба маънии ша
рик ва хам бахш; ва касим ба маъ- 
ппи хубру низ омада.

К.УСТАНТИН бар вазни пур-
тамкин; лафзи румист; номи под- 
шохи боаии шахри Кустаатиния, ки 
плхол ба Истанбул дар Рум шух
рат дорад ва он дорулмулки Рум 
пет (аз «Сироч»).

ИУСТАНТИНИЯ •UliiS-a НОМИ шах- 
рест, ки оа дорулмулки Рум аст (аз 
■ Лубб-ул-албоб» ва «МуаИид» ва 
Комус» ва «Бурхои»).

H,ACOMA <■>—= савганд додани пан- 
чох мардумро; ва он чуаон бошад, 
к и чун дар каря касе кушта ша
вад ва ахли каря гуянд, ки ц<мжш 
o-r моро маълум нест, панчох кас- 
ро аз ахли каря савганд дихаад (аз 
■Мунтахаб» ва шархи «Нисоб»),

КАСИМА дар «Нисоб» ба маъ- 
пии аофаи мушк навишта.

ИАСВА сахтдил шудан (аз «Мун
тахаб»).

НЛСВАРА ‘Jr-* ба маъаии шери дар- 
раада (аз «Мунтахаб»).

К,ЛСТЛОНЙ мансуб ба тара-
фи Кастла, ки номи шахрест; ва 
биззам (яъне кустлонй)* хато бо
шад (аз «Музил»),

Фасли қоф маъа шини муъчама

К,А1ИИБ v---‘*i бар вазни иакиб; ба 
маънии чомаи нав ва чизи нав (аз 
шархи «Нисоб»),

К,ИШР пӯсти дона ва пусти да-
рахт ва мева ва пусти хайвон ва 
чуз он; Fapa3, ки хар пустро кишр 

гуяад (аз «Латоиф» ва «Мунта
хаб»),

КАШУР jjts доруест, ки бар чехра 
молаад, то ранги ру соф шавад; ва 
ба замматайн (яъне кушур)* пуст- 
хо; цамъи кишр (аз «Муатахаб»), 

КАШ(Ш) баъд аз лорарй фарбех
шудааи одамй ва сутур ва накуй 
ёфтааи сутур (аз «Мунтахаб» ва 
«Латоиф»),.

КИШФ мутагайИиишуда ва ранг
баргардищац ва ба фатхатайн (яъне 
кашаф)* су-хтани руИ аз офтоб ва 
хушкии руИ аз дарвешй ва тангии 
маъош (аз «Суроҳ» ва «Мунта
хаб»),

КИШЛОК (XU чохои гарм, ки зимис- 
топ дар он ба cap баранд; лафзи 
туркист.

КУШУН сЪ-ь ин лафзи туркист; дар 
хакикат бидуни вов (яъне )* 
аст; вов барои издори замма дар 
туркй меаависанд; форсиён аксар 
кушуа-ро ба вови маъруф хонанд, 
ба маъаии гурухе аз фавч (аз «Си- 
роч» ва луроти турки).

КАШКА ои ба маънии нишоае, ки 
хиндувон бар пешонй аз сандал а 
гайра созанд (аз «Сироч»).

КУШАЪРИРА •л.г*-’ ногох му бар 
бадан хостан аз дидан ё тасвири 
макрух.

Фасли қоф маъа соди мухмала

КУСВО ба маънии иатихо ва ни- 
хояттар ва поён ва дуртар; ва ин 
сигаи муаанаси аксо-ст (аз «Кашф» 
ва райра).

КАСАБ пай ва хар чи моаанди 
най бошад, мисли найқалам; ва чо- 
мае бошад, ки аз катоа ва абре- 
шум бофаад; ва ба фатхи аввал ва 
сукуаи сонй (яъне касб)* ба маъ
нии буридан; ва кассоб аз ин аст 
(аз «Муатахаб»); ва дар «Хиёбон» 
навишта, ки касаб ба маънии чома 
муарраби касаб аст; ва касаб (ба 
фатхатайа ва кофи арабй) чомаест, 
ки дар Хиад машхур аст, навъе аз 
бофтахои абрешумй.

КАСАБУЛҶИБ —а навъе аз
хурмо ва гиёҳест, ки андак ширинй 
дорад (аз «Хиёбон»); ва гуянд. ки он 
бехи конис аст, ки дар курби дарьё 
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руяд; ва баъзе дасабулчубб павиш- 
таанд (ба замми чим ва ташдиди 
бои муваддада) ба маънии чод; 
пас қдсабулчубб ба маънии пае, ки 
ба еахро дар миёни чоххои кудна 
меруяд; ва баъзе касабулчакб (ба 

. фатди ним) гуфтаанд ва он пораи 
кучак аз най бошад, ки номабарон 
номадок умаро дар он нидода, ба 
кисаи чайб ниндон сохта, ба масо- 
фоти баъида мебаранд; ва баъзе 
мудавдидин дасабулдабиб навишта- 
анд (ба фатди дои мудмала ва кас- 
ри бои муваддада ва сукуни тадто- 
нй) ба маъннн найшакар; дар ин 
сурат дар фикраи «Гулистон» ба 
чои найшакар лафзи шакар мена- 
внсанд ба ин тавр ва дасабулда- 
бнб-и дадисашро дамчу шакар ме- 
хуранд.

ҚАСОРАТ OjUi нома шустан, яъне 
пешаи гозурй (аз «Мунтахаб»).

ҚАСД ба маънии охйнг- ва ба
маънии эътидол ва дар чизи муъ- 
тадилро дасд гуянд; ва ба маънии 
роди рост рафтан ва ростии род (аз 
шархи «Нисоб» ва «Мунтахаб»).

ҚАССОР jtei гозур (аз «Мадор»),
ҚАСР j*» кушк; ва ууоддй; ва чома 

шустан (аз «Мунтахаб»),
К,АС ИР л** кутод ва кутодикунанда 

ва номи гуломе, ки бисьёр бовафо 
бувад,

ҚУСУРлт^ кутодй ва очиз шудан ва 
фуру мондан аз чизе;, ■ ва цамъи 
даср, ки ба маънии кушк аст; ва 
кушк хонаи бузургро гуянд, ки аз 
сайгу хишт ва' чуз он созанд (аз 
«Мунтахаб»); ва номи шадр аз та- 
вобеъи Лодур.

ҚИСАС и»** цамъи дисса; ва ба фат- 
датайн (яъне дасас) *• масдар аст, 
ба маънии дикоят кардан; ва назди 
баъзе ба маънии диссадо; дар ин 
сурат исми цамъи дисса бошад, на 
цамъи дисса.

ҚАС(С) о* ба маънии сина ё усту- 
хрни он (аз «Мунтахаб»),

ҚДСАБУССАБАҚ гуянд, ки
ба фосилаи баъид як най бар замин 
истода месозанд ва суворон аз дур 
ба иттифоди якдигар ба суи он най 
якборагй аспон медавонанд. Аввал 
касе ки аз чумлаи суворон сабадат 
нумуда он найро аз дама пештар 

бардорад, дар дама суворон муаз- 
заз ва мумтоз мегардад ва аз дама 
надди машрут мегирад.

ҚАСИЛ ғаллаи чави наддамида
ва норасида, ки ба форсй хавид гу
янд (аз «Латоиф»).

ҚАСД КАРДАН сР-А лиирддаи хунв 
касе кардан.

ҚАСАБУССАБАҚ БУРДАН о—' v““- 
сЯХ ғолиб омадан ва сабадат ва 
пешдастй кардан.

ҚДССОБГОН о1Х;1-о3 цамъи дассоб 
аст ба таври форсй, лекин хилофул- 
диёс; ва гуянд, ки номи дисме аз 
мургон аст (аз «Шархи Қирон-ус- 
саъдайн»); ва дар сурате ки ба 
маънии дисме аз мургон бошад, ба 
кофи арабист, цамъи дасобак, к» 
голибан каргас бошад; ва дар «Ра
шидй» навишта, ки дасобак мурғ- 
ест багоят тезпар ва хушрафтор, ки 
бар лаби обдо нишинад. -

ҚАСАБА v»* шахри кучак ва ё дехи 
калон; ва ба маънии най ва дар чи 
мисли най бошад; ва нойи гулуй( 
ва ба сукуни сод (яъне дасба)*1 
хатост (аз «Қашф» ва «Рашидй» ва 
«Мунтахаб»).

ҚАСАБУЗЗАРИРА v*." даво»
маъруф, ки ба диндй чираэта гуянд 
(ба касри чими форси).

ҚИСЪА косаи бузург (аз «Бахр- 
ул-ҷчвоҳир»); ва дар шархи «Ни
соб» билфатх (яъне дасъа)*. .

ҚАСАБЧА «*;■■•» порчае аз диеми ка- 
TOIk

ҚДСИДА дар лурат ба маънии 
магзи ситабр ва гализ; ва дар ис- 
тилоди шуаро назме, ки ҳар ду 
мисраъи байги аввал бо мисраъҳой 
сонии абьёти дигар дамдофия бо- 
шанд ва дар он мадд ё зам ё ваъ.| 
ё дикоят ё амсоли он баён шавад 
ва камтар аз понздад байт набо- 
шад. Вачди тасмия ин аст, ки дар 
дасида маънии чалнлаи касира мун- 
дарич мегардад, ки дар мазоди 
табъ мустадим лазиз ояд.

Фасли доф маъа зоди муъчама

ҚАЗО Las дукм кардан ва гузорданв 
вочиб ва адо кардан ва офаридак 
ва тамом кардан ва баён нумудан; 
ва ба маънии ибодате, ки вакти он 
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гузашта бошад; ва дар шуруҳи си- 
кот 0а назар омада, кн казо он ас», 
ки ҳукмн нлоҳЙ дар адки мамукот 
дафъааан вокеъ шуда; ва кадар он 
чз ба тадрнч бар тнбкн он ҳукмн 
инвалнн дар арсан зу^р моpаема) 
.шхозо казо амр ас» ва кадар маъ- 
мур; ва дар «Латонф» чунни на- 
нншта, кн ф'арк мнёни казо ва ка
дар он ас-, кн казо ҳукнн азалй 
пар мартабан тафсзл; ва лаф- 
.•III казо 0а маънни нттифокаи ва 
продай ҳак низ онада, чуионкн: 
«//озоро чунин бошад».

ҚАЗ ОРО IjLi» ба наъннн аз казо, ча- 
ро кн дар ин на^л калимаи ро 0а 
маъниз аз бошад (аз р/солан муъ- 
'тюара навншта шуд),

ҚАЗИБ -г*' шоҳи дара\т; ва мацо- 
иан закарн мардон ва чуз он (аз 
■ТЛтоиф»),

Қ5 ЮТ oUS цамъи к,озй; ва 0а ин 
м.аънй ба ташдидн зодз муъчама 
(яъне куззот)* \атост; ҳмнчуннн 
\in исни фоил, кн нокис Оошад, 
члмън он бар ҳамин вазнн кузос 
ояд (ба займи аввал ва та^ифи 
с<нй), чуиоики: рувот цамъи рогй 
на гузоа цамъи розгЙ ва вулот 
Чамъи волИ,

ҚДЗИЙЯИ МУНЪАКИС
дар мy;\oвмға иборат аз мӯқаадниае, 
|,н Онлтзмксн нуддаъо вокеъ шавад; 
на ба зсаиле\и иантиқнён он бошад,
кн сардон/да шавад дар у чузви
ннва.лро сонй ва чузвн соннро ав- 
h.’i.i, 0ар вач\е кн эчоб ва салб ва 
i и I кн асл маҳфуз бошад, на кул- 
.'шйяа ва чузъзйя» ва кнзОи асл, 
ҷӯненҷн казнЙян мунъакнса аз 
■■ куллу инсонин уайвонун ва баъзул- 
\шзвни инсонун» иеояд; ва инро 
н.ашйян иунъткисмн муставийя су
чи,”..

КАЗИМ ft** чав, кн еуауғғе днҳанд 
(а: шарян «МисоО»).

II УЗИОН//ҚИЗБОН е»Ч^! шоҳҳон да- 
Fн\а; ин цамъи казнО аст, кн ба 
м.аънии шоҳн дарам Оошад (аз 
• /МунтахаО» ва «Хнёбон»),

V ЮЪА «АМЗ ҳмOвoнест ба сурати 
гаг, кн дар о0 мемонад ва ҳояз 
пиро чуидн бедасаар суяид; ва но
ви ҳабила ест аз Араб (аз шарм 

* 11исоб»).

ҚАЗИЙЯ V" ба маънин иатлуб; ва 
дар «Муuma\мO» ба маънни ҳукн 
сузордаи ва ^бар ва ҳукм; ва ба 
истнлоҳи маитик иураккабест, кн 
эҳтнмол дорад сидку кизОро, кн ба 
истнлo\н наҳв онро чумлан ҳабарня 
суяид, чуионкн: «алъоламу уоди- 
сун» ва «Зайдун цоимун».

ҚАЗИЙЯИ ҚУЛЛЛЙЯ^^он аса, 
кн ҳукм карда шавад дар он бар 
чммсън афроди мавзуъ, нонанди: 
«куллу инсонин уайвонун».

ҚАЗИЙЯИ МУХМАЛА *4- Vs он 
аса, кн набӯвмд мавзуъи у ша\си 
муайян ва набошад дар он Оаёин 
куллийят ва чузъийят, чуиончн: 
«алинсону уайвонун».

ҚАЗИЙЯИ ЧУЗЪИЙЯ Ч^ он
аст, кн ҳукм карда шавад дар 
он 0ар 0аъзе афроди иавзуъ, 
ннслз; «баъзулуайвони инсонун»'.

ҚАЗИЙЯИ ИНШОИЙЯ
агарши Нсънат\он дар «Вакоеъ» 
овардааса, лекзн ҳсч .казнЙян нан- 
тикийя аз қмзеёи иантикийя 0а ни 
исм навсум нес», матар он кн аз 
казнЙян нишезИя муроди у чуилан 
нншонЙя бошад.

Фасли коф имът той иу\имлм

КАТОЛ^ТАИ Ibi мӯғсесm, кн ба 
форей онро смнсхор туянд (аз 
«Мунта\аO» ва «Латонф»); ва су- 
янд, кн овоз карданн каао дар бн- 
ёбон мусофнронро далел 0ошад 0ар 
ин кн дар ин чо о0 аст,

ҚЛТЪЛН 1»^ ба маънни ҳартиз,
ҚИТООБ1к> йабб, яъне сиребоин чо- 

ма (аз «Мунтахаб»); ва дар «Ойини 
Акбарй» навзшта, кн 0а займи ав- 
вал (яъне кутоб)* навъе аз санбу- 
са аст.

ҚУТБhcm оҳанй, кн осиё 0ар он 
метaғдад; ва саЙзди кави ва солор, 
кн мадори кор бар-у бошад; ва ас- 
лн ҳар чиз (аз «МунтахаО»); ва 0а 
нетилoҳи илми ҳмоьaт ку»0 яке аз 
он ду нукта аст, кн муҳозии якди- 
сар 0ар ду па\лӯн кура иуайян 
кунанд, кн чун кураро ҳаракатн ду- 
ло0й аиҳаuд, он жар ду иукаа аз 
чон тачовуз накунанд 0а ҳнло- 
фн дисар ачзон кура, Чуи ҳар ду 
кутОз фалакулафлок дар чануО ва 
шзмолн .олам вокеъ шудаанд ва 0а 
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кудрати илохй ду ситора дар ма
халли хар ду кутб пайдо гашта- 
анд, онхоро низ мацозан кутб гу- 
яад. Чуа рубъи маскун рубм ши- 
молии арз аст, лиҳозо кутби шимо- 
лй дар хама билоди олам маръй 
мегардад ва дар баъзе чазоир, ки 
кариби хатти истиво вокеъанд, кут- 
би чанубй ва шимолй хар ду маръй 
мегарданд; ва баъзе аз рУъяти кут
би чанубй мункиранд. Ва низ ла- 
каби он валй, ки интизоми мулкй 
ё шахрй дар олами маънавй ба 
хукми илохй дар кабзаи иктидори 
у муфавваз бошад.

КУТРУБ кисме аз чуаун аст; ва
кутруб дар асл исми кирмест сиёх 
ки бар руи об ба суръати тамом- 
тар ба харакоти мухталифаи гаИри 
интизом меравад. Ва ба муаосиба- 
ти он, номи маразе, ки навъе аз за
вом чунун ва девонагист. Сохиби 
ин мараз дар х.еч чо карор нагирад 
ва аз хама гурезон бошад (аз «Са- 
дидй» ва «Мунтахаб»).

КАТЪИЙЯТ буридагй ва чудоИ
ва дур шудан.

КАТРАДУЗД *’>» киноя аз абр; ва
баъзе офтобро гуянд (аз «Сироч» 
ва «Рашидй»).

КАТУР jjls чизи ракик, ки дар гуш ё 
бипй чаконанд (аз «Мунтахаб»).

КАТР jte бороа; ва билкаср (яме 
цитр)* миси гудохта; ва биззам (яъ- 
не кутр)* каронаи чизе (аз «Мун
тахаб» ва «Сурох» ва «Кашф»); ва 
ба истилохи илми хандаса ва хайъ- 
ат хатте, ки дар миёни дойра ка- 
шаад, ба нахче ки он хат бар мар- 
кази дойра гузашта тансифи дойра 
нумояд. Бидон ки кутри хар шаИъи 
мудаввар аз масофати даварони 
шаИъ такрибан севвумй хисса мебо- 
шад.

КИТОР jlti шутурони баробар-баро
бар шуда ва бар як насак раванда; 
ва чанд ачсом, ки пахлуи хамдигар 
бошанд; ва ба фатхи аввал (яъае 
катор)* хатост (аз «Мунтахаб» ва 
«Сурох» ва «Кашф» ва «Бахори 
Ачам»); ва дар «Латоиф» навишта 
ки китор дар урф ба маънии дах 
шутур аст ва билфеъл дар Хипд 
паач шутурро китор гуянд; ва дар 
«Мусталахот» навишта, ки китор ба 
мамии дах шутури фарохамомада; 

холо итлоки он бар чамъи хар чиз, 
ки бошад, вокеъ мешавад.

КИТМИР пусти борик, ки бар 
тухми хурмо мебошад; ё нуктаи си- 
фед, ки бар пушти тухми хурмо ме
бошад; ё шигофи .тухми хурмо; ё 
решае, ки дар миёни шигофи тухми 
хурмо бошад; ва гохе киноятан ба 
мамии шайъи калил ва кучак низ 
меояд; ва китмир аоми саги асхоби 
кахф аст (аз «Мунтахаб» ва «Су
рох» ва «Кашф» ва шархи «Ни- 
соб»).

КУТОС ,-4“ муарраби кутас (ц1-^); 
лафзи туркист, ба маинии муи ду- 
ми гови кухй, ки онро качгов гу
янд (аз «Бурхон» ва гаИри он ва 
аз луроти турки низ).

КАТ(Т) bs буридани чизи сахт; ва. 
аз ии чост катти калам; ва билкаср 
(яъне китт)* гурбаи пар, ки чонва- 
ри маъруф аст; ва билфатх ва биз
зам ва ташдиди то ва тахфифи он 
(яъне кат, катт ва кут, кутт)*, ба 
мамии харгиз ва хамеша; ва ин 
калимаи хоссаи замонаи гузашта 
аст; ва билфатх ва ташдиди то 
(яъпе катт)* ба маъазз бас ни» 
омада; ва аз ип чост факат (аз 
«Мунтахаб»).

КАТЪ f1-» буридан; ва ба ин маънй 
ба зиёдати хо навиштан хатост (аз 
«Бахори Ачам»).

KATJjAs чидани мева ва чуз он ва 
харошидаа ва охиста рох рафтани 
сутур; ва билкаср (яъае китф)* ба 
мамии мева ва бори дарахт, ки 
пухта бошад; ва ба фатхатаИи (яъ- 
не катаф)* аоми тараест, ки онро 
сифоаохи румй ва сармак, аиз гУ- 
яад; ва ба хиадИ батхува аоманд 
(аз «Мунтахаб» ва шархи «Нисоб»),

КУТУФ ‘АД» мевахо; цамъи китф аст 
(аз «Мунтахаб»),

КИТОФ ijUJ вакти чидани мева ва 
чидани аигур (аз «Мунтахаб»»); ва 
дар «Латоиф» ба маъаии коми на- 
ханг аиз навишта.

КАТОИФ JUS чодирхои печида; 
цамъи катифа; ва ба маънии лавзи- 
аа ва ноаи лавзиаа ва риштае, ки 
аз майдаи гаадум созаад, онро 
риштаи кдтоиф гуяад (аз «Мунта
хаб»); ва дар «Латоиф» навишта, 
ки халвоест нафис.



 
 

—139—

К,УТТОЪУТТОРИҚ(?.Л'1 ба маъ-
иии рахзанон, ки моли мусофирон- 
ро ба рорат баранд, ё катл кунанд, 
о ба фиреб кушанд.

Қ И ТОР И Қ (XjUJ хоюхуи чанг, яъне 
шуру гавго, ки ба вакти чанг ва 
амсоли он мебарояд (аз «Латоиф»).

ЦИТРОН А А* номи шоире 139 ва но- 
ми шахре ва номи равгане бошад 
сиёху бадбу, ки аз дарахти аръар, 
ки сарви кухй бошад, мегиранд ва 
онро бар шутурони хоришдор ме- 
моланд (аз «Бурхон»); ва дар 
«Бахр-ул-ҷавоҳир» ба маънии рав- 
гани мазкур ба фатх (яъне кат
рон)* аст; ва дар «Мунтахаб» бил
фатх ва билкаср (яъне катрон ва 
нитрон)*; муаллиф гуяд зохиран он 
равгани чир аст.

ЦАТРА ЗАДАН сРЗ *А> давидан ва 
саъй кардан ва тез рафтан (аз 
«Бурхон» ва «Бахори Ачам» вд 
«Сироч» ва «Рашид»»; ва дар 
«Мусталахот» навишта, ки натра 
кашидаи ва кардан ва фишондан 
ва бардоштан низ ба маънии сатЛ 
кардан ва давидан омада.

ҚАТ РАЗА Н oi»A^ даванда ва тезраф- 
тор (аз «Бахори Ачам»).

3<УТ1Н/КУТУН еА ба маънии пунба 
ва пунбазор; ва ба фатҳатайн (яъне 
қатан)* устухони миёни хар ду су
рин ва бехи думи мурғ (аз «Мунта- 
хаб»),

ҚДТЗАН cjis маъруф аст; ва хаки- 
катан ин лафз бар котиби содик 
меояд, ё бар корд; магар чун бар 
мицатт итлок, кунанд, мацоз бошад 
(аз «Бахори Ачам» ва «Чароги хи- 
доят» ва «Мусталахот»),

ҚАТРА )JА) ба маънии давидан ва по- 
раи об, ки аз чое чакад (аз «Шам- 
сй») .

З^АТЕЪА ва ҚДТЕЪ j--1J j **А* галаи 
гусфандон ва говон ва аспон ва 
гайри он (аз «Мунтахаб» ва шар- 
хи «Ннооб»).

ҚАТТОМА зани биоьёpшадват; 
маъхуз аз натм, ки ба маънии шах
мат аст (аз «Мусталахот»),

ҚИТЪА порае аз хар чиз; ва дар
l^cгнлoдн шуаро ду байт ё зиёда, 
матлаъ дорад ё надорад, гуё ки он 
порае аз ғазал ё касида бурида шу- 

дааст (аз «Мадор» ва «Қашф» ва 
«Бахори Ачам»); ва ба ин маънй 
билфатх (яъне қатъа)* хатост; ма
гар баъзе фусахои мутaахдирин чо- 
из хам доштаанд.

ҚУТОБЙ бар вазни гулобй; мис
ли санбуса чизест, ки дар равган 
бирьён нумоянд; ва дар форсй бу- 
дани ин лафз назар аст (аз «Си- 
роч»).

ҚУТНЙ карпоси бофта, ки аз
ресмони пунба бошад; ва ба маъ- 
нии чомаи машруъ, ки тори он аз 
решм ва пуди он аз ресмони пунба 
бошад.

Фасли қоф маъа айни мухмала

ҚУЪУД ъ" мутлак. нишастан ва ни- 
шастан баъд аз хобидан ва шутури 
чавон (аз «Мунтахаб»),

ҚАЪР yJ таги чох ва буни чох ва 
гайри он; ва умқи чизе (аз «Лато- 
иф» ва райра).

ҚАЪЛ JM шикореро гуянд, ки чонва- 
рони шикориро якборагй cap ди
ханд, то хама чонваронро якборагй 
шикор кунанд; ва тахкини ин лафз 
дар китобе муътабар ёфта нашуда; 
ва нигул (ба касри аввал ва замми 
гайни муъчама) дар туркй хуруси 
сахроиро гуянд; ва ин аз ахли ли- 
сон ба субут пайваста.

ҚДЪДА m»J нишастан; ва билкаср 
(яъне қиъда)* навъе аз нишаст; ва 
биззам (яъне нуъда)* маркабе, ки 
бар он шубон сувор шаванд; ва чи
зе ки бар он сувор шаванд (аз 
«Мунтахаб» ва «Латоиф»),

ҚАЪҚАЪА овози коғаз ва пусти
хушк ва овози силох (аз «Мунта
хаб»).

Қ^^\'ЪИДА .0^5 зане, ки дамнншннн 
шавхари худ бошад (аз шархи «Ни- 
соб).

ҚДЪАЛЧЙ у?3*5 миршикор.

Фасли ноф маъа фо

ҚАФО LS паси гардан ва паси cap 
(аз «Мунтахаб» ва шархи «Ни- 
соб»); ва мацозан ба маънии мут- 
лак пас ва акиб; ва ба маънии вак- 
ти ғайбат низ; ва мушти даст, ки 
бар паси гардани касе зананд.
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ҚУФЛ И А Б ЧАД •«•> Ji’ аавъе аз 
куфл аст, ки дар он чаад халкаи 
пахлудор таъбия бошапд ва бар са
ри пахлуи халкахо чаад хуруфи аб- 
чад канда бошанд. Чун хуруфи 
пахлухои халка ба тартиби хуруфи 
абчад то зазар (j4*) мураттаб ша- 
ванд, куфл бикшояд ва агар хуруфи 
бар пахлу дархам бошанд, куфл 
харгиз кушода нашавад.

ҚАФОР j>*5 аоаи бе аонхуриш ва за- 
мини холй аз обу гиёх (аз «Мун- 
тахаб» ва «Латоиф»).

КАФР замини холй аз обу гиёх; 
ва гурусна моадан; ва ба фатха- 
тайн (яъне кафар) * кам шудани 
мол ва аадакгушт шудан (аз «Мун- 
тахаб» ва «Латоиф»),

ҚАФОХИР yr»1*' ба мамии сурат ва 
руи веку (аз «Бурхоа»); ва дар 
«Нисоб» кафохир ба хои хуттй на- 
виштаанд; ва он чи шорехон онро 
ду лафз пиндошта дар мамии он 
такаллуфот кардаанд, зохиран ха- 
тост; ва сохиби «Фирдав--ул-лугот» 
ба хои хуттй (яъне ) * навиш- 
та, ба маънии руИ ва хушруй.

КАФ ИЗ паИмонаест микдори ду-
воздах соъ ва хар соъ хашт ратл 
бошад ва ратл ним осор бувад ва 
аз замин микдори яксаду чихилу 
чахор гази шаръй (аз «Мунтахаб»); 
ва дар «Рисолаи муарработ» па-
вишта, 
аст.

ки кафиз муе.рраби: кафиз

ҚУФЛ И ВАСВОС чизе
бошад аз охан, ки халкахои охапи
дорад, ки бастан ва кушодгши оа
холИ аз ишкол нест; ва ахли Ҳиад 
оаро гуракхдханда гуяад (аз «Ба- 
хори Ачам» ва «Сироч», ва «Раши- 
ди») .

КАФАС ^5 паачараи мургоа; ин 
лафз ба син ва сод хар ду арабист, 
лекиа ин кадар аст, ки зстсъмолз 
ин лафз дар форси ба сна ва сод 

.хар ду мешавад ва дар арабй фа- 
кат ба сод (аз «Сироч» ва «Қашф» 
ва гаИиа).

ҚИФОНАБҚИ -гфЧл лафзи аввад аз 
матлаъи касидаи ИмраъулқаИе, ки 
шоири номвар будааст дар Араб 
ва оа матлаъ ин аст, байт:

Кифонабки мин зихро хабибин
г ва манзилиБнснктнллнво байнад — Дахули

ва Хавмали.

ва маънии байт ин аст, ки «биистед 
то бигирьям аз ёд кардани хабиб 
ва манзили хабиб, ки номи он Снк- 
•тилливост ва он воқеь аст дар ми- 
ёаи Дахул ва Хавмал, ки хар ду 
номи макон аст.

ҚУФЛ//ҚУФУЛ Jii маънй маъруф 
аст (аз «Сурох» ва «Фусули Акба- 
ри»),

КА Ф О X О Р ИДА Н Us ша р м а ад л
шудан (аз «Чароги хидоят»),

ҚУФФА 4« ба мамии замиаи ба- 
лаад (аз «Сурох»); ва аз «Мунта
хаб» аиз хамин мустафод мешавад, 
магар ба маънин баланд ва чои ба- 
лаад мустаъмал; ва дар «Мустала- 
хот», ки куффаи манор ба мзъпзн 
нишеман, ки болои мааор созапд.

КУФЛ И РУМЙ yj J^ навьс аз куфл,. 
ки багоят мухкам бошад.

Фасли коф маъд коф

КУКНУС чаро ки мухаффафи
кукнус аст, ки лафзи юпоаи
бошад; ва ба фатхи нун (яъае куқ- 
нас)* ралат; ва он мургест, ки му- 
сикиро аз овози у хукамо истихроч 
кардааад ва умраш хазор сол бо
шад ва чуфт надорад ва таволуд 
ва тааосули у ба ин тавр мебошад, 
ки хар гох пир мегардад хезум 
чамъ карда дар миёаи он мениши- 
над ва аз мишкори худ, ки бисьёр 
сурох дорад, овоз мекунад. Аз хар 
сурохи мипкораш суруде алохидч 
бапмеояд. В а суруде, ки ба хин
ди оаро дипак гуянд, аиз барме- 
ояд. Ва дар он хезум оташ аф- 
рухта мешавад ва он MypF сухте 
.хокистар мегардад. Ва баъзе аа- 
вишта, ки дар мипкораш сесаду 
шаст сурох бошад. Чун мавташ ряд, 
дар хезум нашаста сур уд огоз ку- 
аад ва аз овози худ мает гашта бол 
бар хам мезанад, чандон ки оташ 
аз боли у мечахад ва месу-зад. Пас 
ба кудрати илохй бороа бар оа хо- 
кистар меборад ва дар оа хокистар 
як баИза пайдо мешавад, боз хамон 
чоавар аз он байза беруа меояд. Ва
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ба форсй онро оташзан гуянд (аз 
«Қашф» ва «Бурҳон» ва «Му^г^йид» 
па «Мадор» ва «Латоиф»),

Фасли коф маъа лом

ҚАЛАМИ ДАСТУ ПОЬ j ,13 ус- 
гудони сок ва оринч (аз «Муста- 
лахот»).

ҚАЛЛАМО U1S ба маънии андак (аз 
шархи «^соб»),

ҚДЛАВЛО V-!» ба маънии коз, ки 
мурги маъруф аст (аз шархи «Ни- 
соб»); ва Мавлоно Юсуф ибни Мо- 
иеъи шорехи «Нисоб» ба замми ав- 
вал ва фатхи лом (яъне кулавло)* 
павишта.

ҚАЛ О душманй ва душман дош-
тан касеро (аз «Мунтахаб» ва 
«Қашф»); ва ба зам бидуни хамза 
(яъне куло)* ба маънии аспе, ки 
рангаш бодомй ва аз муи аёл то 
думи у хатти сиёх бар пушташ бо
шад.

ҚАЛИБ бар вазни фаъил; чох ё
чохи кухна, ки хорим бошад (аз 
«Мунтахаб» ва шархи «Нисоб»).

ҚИЛУБ дар туркй ба маънии
карда, ки сигаи мозист аз кардан, 
бо хои робита.

ҚУЛЛОБ 'г'- ‘ хорохане хамидаи хал- 
камонанд, ки чизе бад-он тувон 
овехт; ва билфатх ва ташдиди лом 
(яъне каллоб)* гағдопапда аз сара 
ба косара, яъне дагобоз (аз «Ла- 
тоиф»).

ҚАЛ Б —У вожгун ва бағгаpдoнндa- 
шуда; ва ба маънии дил; ва гуянд, 
ки дилро калб ном аз он шуд, ки 
дар сина вожгун овезон аст; ва низ 
лафзи калб ба матаи миёни хар 
чиз ва симу зари носара ва гайғн- 
долно; ва номи манзили хездахум 
аз манозили ҚамаР ва он се сито- 
рааст: ситараи миёна™ сурх ва бу- 
зург, ки ба чои калби Акраб вокеъ 
шуда; ва ба маънии фавчи миёна 
ва васати лашкар, ки подшох дар 
он бошад ва чор фавчи дигар, кя 
чанох ва сока ва маймана ва май- 
сара бувад перомуни он бошад (аз 
«Қашф» ва «Мунтахаб» ва «Лато- 
иф»).

ҚАЛЪАИ ГУЛОБ'-г’'-—’ Д»!» номи калъ- 
аест, ки бар кухи Қелула ю вокеъ 

аст ва зиндониёнро дар он нигох 
доранд (аз «Мусталахот»),

ҚУЛТ oli моши хинд^й (аз «Бур- 
хон») ; ба касри аввал ва ташдиди 
лом (яъне киллат)* ками ва кам- 
ёбй.

ҚАЛАМ НЕСТ о—*: (^■^Дниcoбу пурсиш 
нест (аз «Мусталахот»).

ҚАЛ АМДАСТ о--о (-!•> касе ки ба ка
лам кор кунад.

ҚИЛИЧ t-jli шамшер (аз луготи тур
кй); ва дар «Мадор» килич ( г1- ) 
ба касpaтaйп ва бидуни ё; ва ия 
лафзи туркист.

ҚУЛЛОҶ £*И.» ба зур кашидани чизе 
мисли кашидани камон; ва микдори 
дарозии хар ду даст; Туғро гуяд, 
мисраъ:

Чун панча ба куллоҷ задй суи камон...

ва лафзи куллоч туркист (аз «Ча- 
роғн хидоят» ва луготи туркй ва 
«Сироч»),

ҚАЛАХ, t-l* зардии дандон ва чирку 
олудагии он.

ҚАЛОИД •‘ЯЧ цамъи килода.
ҚАЛЪАИ ЕАҒДОД ->1^ ба исти- 

лохи лутиён шикамро гуянд.
ҚАЛ АМБА НД Л» созандаи мука-

лам, ки накк;с^ц^й бад-он кунанд; ва 
он чи ба кайди тахрир оварда шу
да бошад.

ҚАЛАМҚОР jУ fl» навъе аз бофта, 
ки ба нукуши алвон мунаккаш бо
шад.

ҚАЛ АН ДАР joOB дар асл каландар 
буд (ба кофи арабй), ба маънии 
кундаи нотарошида, ки дар паси 
дар андозанд, то зуд кушода на- 
гардад. Пас тагйири алсина ба са- 
баби ихтилофи Арабу Ачам калан- 
дар (ба коф) шуда; баъзе муарраб 
гуфтаанд, аввал сахех аст (аз «Хи- 
ёбон»); ва дар «Ҷавоҳир-ул-ҳуруф» 
навишта, ки дар асл галандар (ба 
гайни муъчама) буд.

ҚУЛҚАТОР зок, ки ба хинд^й
пдаткаpH гуянд (аз «Бурхон»),

ҚАЛОВУЗ лафзи туркист; ба
маънии рохбар ва мукаддимаи 
лашкар ва сувороне, ки мудсфазa- 
ти лашкар кунанд (аз «Бурхон» ва
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«Сироч» ва «Латеиф»); ва дар лу- 
соти туркй ба заимн коф ва касри 
вов (яъне куловиз)*.

ҚУЛААД ИИсмУ-’ иомн ҳакнм ва но- 
ии китобн ' дар мшколн илмн ҳмн- 
даса; ин мухаффафи Уклидис ас»,

ҚАЛС иД- он чи аз гулу 0а як дафъа 
Оарояд аз таои; ва он чи 0а ду 0ор 
ва се 0ор ояд, онро кай суянд (аз 
«Мӯнта\аO» ва «Суғе\,»),

ҚУЛҚОС арви, ки 0е\есm иаъ-
руф, ки онро пӯҳта ионҳӯғнш со- 
заид (аз «Бурион»),

ҚУЛМОШ беҳӯаа ва ҳарза; зо-
ҳиран ба ин маънй мухаффафи кул 
мо шнъам бешма, яъне 0ису ҳмр чи 
ҳостй ту; ва дар фараднсс Ом имъ- 
инн матеъи ҳоим маркум соҳта; зо- 
\иғаи ба нн ммънй мазидн кумош 
\о\аа 0уд (мз «Латонф»),

ҚАЛЛОШ Оеному ианс ва муф-
лис вм иардн Oеҳайғ ва иyҷағғад 
вм лаванд; ва ин лафзн туркист (мз 
«Bур\ен» ва «Сироч»).

ҚАЛ УСн0---5 шутурн йодан чмвои (мз 
«Мунmа\а0о вм шарҳн «Нисоб»),

ҚИЛЛО ЪМ' цамъи калъм; вм 0м зми- 
ин аввал (яъне кулоъ) * чушнши 
дa\он, кн Оемории имъруф аст (мз 
«Мӯuтaxa0о).

ҚДЛЪ j-З баркандан; вм низ иомн 
имъданн мрзнз (мз «Му-^uатaб»))

ҚАЛОҚ бМ» нонн иулксс» мз Туркис- 
тон; вм иомн кмвмс мз турк,

ҚАЛПОҚ (Зу->дар туркй кулоҳро су- 
янд (аз «Мустaла\оа»),

ҚУЛЧ0Қ дар туркй ааетенаи
оҳ^г^г^й (аз «Мӯеталaҳот»),

ҚУЛОҚ лафзн туркЙ; бм маънни
суш (аз лусотн туркй).

ҚАЛАҚ jb Оскарорй ва 0ееғoмИ; ва 
0а фатҳи аввал вм кмсрн лом (яъио 
калик)* бекарор ва Оеорои вм тар- 
сон,

ҚУЛ Ji дар туркИ CӮЛ0MDе суянд; 
вм 0а арабй сисмн мир, 0м маънни 
Онгу.

ҚУЛҚУЛ J33 овози реҳтмнн о0у ша- 
ро0 аз шиша ва сур^о^?^й; ва мацозан 
0а иаънии калоин иуҳимл; ва 0а 
иаънни ҳабОн кулкул, давоест иу- 
шобсҳ 0а фнлфилн снрд.

ҚУЛАЛ JL5 сaғҳеи куҳ; цамъи кулла.
ҚАЛЗУМ сУ1-5 мвзенес- дар инёни

Мисру Макка; ва изофатн 0аҳр 0а 
тарафи у карда мешаваа) чаро кн 
0ар кмиормн Омҳрн Муҳит веқеъ 
ас» (мз «Қомус»); ва дар «Рашидй» 
навншта, кн рудост дар \аволии Хо- 
рази; ва дар «Латонф» цулзуи (0м 
замии аввал ва севвум) дарьё ва 
чоҳи ОнсьёроО; ва фатҳн севвуи 
(яъне кулзмм)* низ емааа; вм дар 
«Лҷои0-ӯл-мaxлyқо»о аст, ки дарье- 
ост, кн мз Ҳннд Омрояд; вм Қулзуи 
иомн шаҳрест, ки 0ар кмиорн он 
обод аса, 0м он нои \еuана вм фор- 
сиен онро Қурзуи низ суянд, таима 
кмломуҳу; ва дар «Баҳори Лҷaмо 
навишта, ки форснёи кулзуи-ро 0м 
замни аввал ва фмтҳн зон муъчамм 
(яъне кулзми)* ме\онанд; ва дар 
«Муайид» кулзуи ба иаънии дарьё 
ва чоҳи минки Онсьёроб; ва низ нм- 
виштааид, кн кулзуи ммъхуй мз кул- 
зумм ва иаънии он нОтилоъ аст, 
яъне фуру Оурданн чизе бм гулу. 
Чун дарьён мазкур басоят ммнк, 
мст, лиҳозо кулзуи суяид.

ҚАЛМ М-5 Оурндми вм тарошндан вм 
не\ун сирифтан; ва бм фмтҳатайи 
(яъне кмлмм)* ҳоиан тарошидашу- 
дм ва ҳар чи бурндм ва иактуъ бо
шад, ммъҳуз аз кмлм (бнлфмтҳ), кн 
имзкур шуд; вм ба маънни андако 
аз иуи cap, ки 0а мр ду чоннО дар 
инёни м0ру вм суш фуру сузоштм 
0м инкроз мебуранд (мз «Бахр-ул- 
чаво\иғ» ва «Мунта\аб» ва «Шар
ад Ннсо0» мз Юсуф вм аз 0мъзс 
шурӯх); ва бм нстнлоҳн тасмввуф 
мклн аввалро суянд.

ҚАЛКОН utib- дар туркй сипарро су- 
янд, ки бм ҳнндй а\ал суянд,

’ИЛЕН^У» ҳӯққан тмиОокукашй; вм 
ни дар мсл стлмён 0уд (0м фмтҳа- 
тайн), ки лафзн грабис», ба иаънии 
чушидан; форс/ёни туркндон тасар- 
руф нумуда 0м кмсри аввал вм тоҳс 
0м фа»\и аввал ва сукуин дуввум 
(яъне килёи ва кмлён)* 0а имънин 
ҳуққан тмиОокукашй оранд, 0м иу- 
иосиОати он кн 0а вмктн дам ка- 
шидан о0 дар он иечушад, чуионкн 
дар , ^^mh обсина днда мешавад,

ҚАЛТАБОН ciLU-5 Оесайрат вм дайюс, 
яъне касс кн бар аҳволн қабсҳн 
змнн ҳуд вокнф смрдмд вм чмшмпу- 
шй нумояд; вм нн мацоз аст; дар
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асл қалтабон сангеро гуянд, ки му- 
даввар ва дароз бошад ва онро бар 
боми нав^хта мегалтоиаид, то хам- 
вору мухкам гардад. В а шахси бе- 
г-аййат ва бехаёро аз он калтабон 
гуянд, ки чунот™ он сангро дар 
гардидан ихтиёр нест ва ихтиёраш 
ба дасти гардонанда аст, дамчуnнн 
у низ махкуми зани худ аст. Дар 
асл ғалтабон (ба райни муъчама) 
буд, ба чихати курби махрач ба 
коф бадал шуда (аз «Бурхон» ва 
«Рашидй» ва «Латоиф» ва «Ҷахон- 
гирй»».

ҚУЛЛАТАЙН ба маънии ду ху-
ми бузург, ки дар он якхазору ду- 
сад ратли ироэг^й об бигунчад. Пас 
ба кадри ипчуннп ду хум об дар 
мазхаби шофеъй аз истеъмол начас 
памешавад.

Қ/^.ЬАМЗАН ад>1-1 киноя аз нависан- 
да; ва ба маънии мусаввир низ ома- 
да (аз «Сурох»).

^ЛАМПО^УИ JL, ,д; поккунан-
даи калам; ва он порчаи пашмина 
ё карпос бошад, ки бад-он калами 
сиёхислyдpо пок кунанд.

ҚАЛ AM ДАРҚАЩИДАН .Р
киноя аз махв кардан (аз «Сироч).

ҚАЛАМ БА НОХУН ШИ^СТАЯ 
с/-5— г1- ба сазо расопндан.
ҚАЛАМ ДАР СИЁХ.Й НИҲОДАН 
u>LP (j*4- -s г1» яъне раками бадбах- 

тй кашидан (аз «Рашидй»); ва ба 
сазо ғасопидан.

ҚАЛАМ БА ДАМИ ШАМШЕР УФ- 
ТОДАН cP^I дэндона-
дор шудани шамшер ва дамаш бар- 
гаштан (аз «Мусталахот»).

ҚАЛАМРАВ jjAS мулке ва вилояте, 
ки дар он навиштаи калами подшо
фе ё амире равад ва мардуми он чо 
навиштаи уро кабул нумоянд; ва 
дар ин лафз аз таркиби исму амр 
маънии исми зарф пайдо шуда,

яъне махалли равон нумудани ка
лами касе; хулосаи маънии калам- 
рав мулки мутеъ аст.

ҚУЛЛОВА хори охании хамдор, 
ки бад-он шикори мо-хй кунанд; 
маъхуз аз калб, ба маънии баргар- 
донидан.

ҚАЛЪАИ ҚАҲҚАҲ J- номи ка-
лъае дар Эрон, аз мутаалликоти

Озарбойчон, ки дар истехком зар« 
булмасали рузгор аст.

ҚУЛЛА *1» сари кух ва болои сари 
хар чиз; ва сабуи бузург (аз «Мун
тахаб»); ва баъзе иавишта хуми 
обе, ки дар он сесад ман об гун- 
чад; хар ман ду ратл бошад; ва 
биззам ва тахфифи лом (яъне ку
ла)* навъе аз алвони асп, ки моил 
ба зардй бошад, мисли ранги бо
дом ва аз муи ёл то думи у хатти 
сиёҳ бар пушт бошад.

ҚАЛИЙЯ V-5 гушти бар тоба бирьён 
кардашуда; ва ба нстеъмсл гуште, 
ки дар равган миёни дег бирьён 
карда нонхуриш аз он созанд (аз 
«Қашф» ва «Мунтахаб» ва «Бахр- 
ул-ччвохир»).

ҚЙЛОДА >J'-■ гулубанд ва гарданбан- 
ди саг ва шутур (аз 
луғот»).

ҚУЛБА «Ц* чубе дарози оханзада, ки 
бад-он ба воонтаи чуфти гов за- 
минро шигофанд (аз «Бурхсп»).

ҚДЛАНРА-лИ* лафзи туркист; мухо
сира кардан; ва хуроки пиёда, ки 
бар деҳ ба дастак меравад (аз 
фарханге иавишта шуд).

ҚАЛАНСА й кулох; задирал ин
мухаффафи калансуват аст (аз 
Фирдав-ул-лугот» ва райра).

ҚАЛЪА <-Н иморати сангин ва .хисор 
(аз «Қашф» ва «Муайид» ва «Ма
дор» ва «Сурох» ва «Музил»); ва 
дар «Мунтахаб» билкаср (яъне ки- 
лъа)*.

ҚАЛҚАЛА чуш ва бекарорй; ва
чунбонидани харфи сокин дар мах- 
рачаш бо шиддат; ва хуруфи кал- 
кала панчанд; коф ва дол ва той 
мухмалатайн ва ёи мукаддақа ва 
чим. Ва биззам (яъне кулқула)* 
овози суроҳӣ ва шиша ба вакти ба- 
ровардани шароб ва мисли он.

ҚДЛЪЙ мансуб ба калъа, ки но- 
ми маъданест, ки арзизи холие аз 
он мехезад (аз «Сурок»).

ҚУЛЛАР ОҚОСЙ ur-Li' jUsдар турки 
сарвари руладил-Г; кул гулом ва лар 
(ба фатхи лом ва сукуни рои мухо
мала) вдрфи чамъ ва окосй сардор 
(аз «Мусталадог»).



ҚУЛИ ва ҚУЛ J» j cslS 0м ммъинн пу
лом вм Оандм; лафзй туркист (мз 
«Муайнд» ва «Мадор»),

қулъалй y’eji ионн қабӯтарOез 
(мз «Шамсй»).

ҚУЛЛУҚЧЙ ywiu он кн нукар бешаД) 
иасар нукарн подшоҳ имОошад (мз 
«Мадор»); ва ба имъннн \uдмат- 
сор низ оиадм.

ҚАЛЙ yli бмр тобм бирьён кардаин 
чизе (аз «Мунтахаб»); вм бнлкмср 
(яънс кнлй)* ша\еF) кн ба ҳнндй 
онро саҷҷй суянд (аз «Мадор» вм 
«Ба\р-ул--ҷақҳиu»); ва дар «Муай- 
нд» ва «Бӯғҳен» кнлй (ба касра- 
тайн) 0м ммъинн ша^р; вм ба зам
ни аввмл ва касрн лом (яъие ку- 
лй)* дар турки 0а маъинн суутом,

КАЛАМИ кисме аз 0урд, кн му- 
\aттaт Оошад 0а \утутн рост.

ҚАЛОВУЗЙ jjA» рмҳбарй ва пешрм- 
вй ва мукаддинан лмшкмр Оудан 
(аз «Рашиди» вм «Сироч» ва «Бур- 
ҳон»).

ҚАЛЛОБЙ носарафуруши вм дм-
ғебoзИ.

КАЛАНДАРЙ JaUJ имвъе -з ҳаЙим.
ҚАЛОЙ J'U иавъе аз асп; иасар дар 

китоОе муътабмр ёфта нашудм; зо- 
ҳнран ҳммои мс», кн дар Оаёни лаф- 
зн кула гузашт,

Фмсли коф имъм ини

ҚУММО 1М кмнизак; ва номн дмвое, 
кн барон афзуннн куввмтн 0оҳ 0м 
кор ояд; 0м ҳар ду имъий туркист 
(аз «Латонф» ва сайра).

ҚАМРО 1-5 0а имъннн иоҳтоО, яънс 
рушанни иоҳ (аз шмрҳн «Нисо0»),

ҚУМОЧ gU» нмвъс мз нон мст вм. он
ро куиоч инз суянд; зоҳнрми лаф- 
зн туркист.

КАМХ, ~5 сандун вм пнсти \ушқ 
\ӯрдан (мз «Мун^^м^Е^М^я^); вм дар 
«Латонф» смндуи вм пист.

ҚИМОР jW дар мраби ҳар Оози, кн 
дар он шарту сармв 0анааиа; вм 
ҳмр бози, кн дмр он зар ба шарт 
дода ва шрифта шмвад; ва 0а зай
ми аввмл (яъне Қумор)* коми шмҳ^- 
рсст дар мунтa\ои Хиндустои ка- 
рибн дарьён Шур 0а тарафн чануО, 
кн уди ҳуб дмр ок чо пайдо иеша- 

вмд (мз «Бур\око вм «Снроҷ»); вм 
дар «Баҳp-ӯл-ҷaвoҳиро вм «Мунта- 
ҳмО» ва «Кашф» вм «Латенф» на- 
Онштаанд, кн Камор (0м фмтҳн ав
вмл) комн мавзсъест мз Онлодз 
Ҳннд, ки уди он чо Оеҳтмр Оошад; 
вм низ дмр «Снроч» имвишта, кз 
чун коф дмр \uнди нест, зоҳнран 
Қуиор муарраби Кумор бешаД) кз 
ионн чое дар Ҳннд 0удм Оошад.

ҚАМАР —5 иоҳ; вм 0м нстнлоҳн кн- 
ошёсарон нукрм.

КИМАТР y^*» шутурн фарбех ва иар- 
дн кутох вм сундукс, кн дмр у кн- 
тоОро ннсоҳ дораид (мз «Мунта- 
ҳмО» вм «Қо.нус»); ва 0м маъинн 
ҳағuамн кнто0 низ навишаммнд.

ҚУМОШ (/A.s ра^ ва мсбоО вм чо- 
иан абрешуми ва иатоън ҳона; ва 
0а имъннн чавхмр ва сифат инз 
омадм (мз «Мӯнта\м0» ва «Қашф» 
вм «Сурок» ва «МyaИиа» вм «Лаао- 
нф»), /

ҚИ МОТ ius порчае, кн тифли имвзо- 
даро дар он печанд ва 0ар Оолон 
ок рссмол OағпеҷанД) имсар рун 
тнфл кушодм дораид; ва ни расой 
внлоят мс»; ва дмр Хиндустон ин 
раснро камтар мешнносмнд; ва ба 
форси онро сундмк суянд (0м зай
ми сайки муьчмма; мз «МунтмҳмО» 
вм «Сурурй» вм «Шаней»); ва 0а 
имъннн порчан ҷенM) кн тифли нмв- 
зонда 0ар ок 0мвл вм Оуроз куиад, 
салат аса.

ҚАМА £■» амуд задан 0ар чизо вм 
' шнкасаан ва’ ҳор ғағаоuнами (мз 
«Мунтм\а0о вм «Суроҳ»),

ҚАМЛ iM супуш; ва 0м фмтхатайн 
(яъне ктимл)* супуш шудак ва шн- 
кмикмлон шудан; вм Онззмн вм таш- 
дидн икон мафтух (яънс куиммл)* 
0м ммъинн капа вм ммлa\ҳо; ва 
Отд-ин иаънй чамъи ктилт (мз 
«Муктахаб»); вм дар «Бурҳон» 0а 
заи вм тмҳфнфн инн (яъне куил)* 
супуш; вм ташднди они (яънс куи- 
имл)* кант; ва кмнм ҷеивағесT) кн 
дар суспмнд вм шутур ва сов оеуф- 
тмд ва ҳун мемакад.

ҚАМҚОМ ('£»5 корди Оузурс (аз «Му
. мйид» ва «Сӯрoҳ»); вм дар «Муи- 
TaMO» 0нлфат\ (яъне кмикои)* 
дарьё; ва 0а иаъннн иеҳтмр; вм 
навъе мз супуш ва он канареза 0о- 
шмд,
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ҚИМАМ г* цамъи кумма, ба маънии 
сари хар чиз; ва мацозан балан- 
дихо.

ҚУМ г» сираи амр аст ба маънии 
бархез ва истода шав; ва биззам 
на ташдиди мим (яъне Қумм)* ао- 
ми шахрест дар миёаи Сова ва Ис- 
фахоа; ва билфатх ва ташдиди мим 
(яъае кам.м)* чоруб кардан хонаро 
(маънии дуввум аз «Луб--ул-ал- 
боб» ва маъаии севвум аз «Мунта- 
хаб»).

НАМИН бар вазни фамл; сазо- 
нор ва лоик (аз шархи «Нисоб»),

ҚЛМАРОН ва ҚАМАРАЙН j

хар ду тасаияи Қамар, ки 
пборат аз Шамсу Қамар аст ба чи- 
;;ати таглиби Қамар, зеро ки дар 
муховараи араб Камар музаккар аст 
па Шаме муаннас, чунонки модар ва 
падарро волидайн гуянд, на воли- 
датайн.

ҚУММА сари хар чиз ва балан- 
дни хар чиз; ва ба маънии гурух 
(аз «Мунта.хаб» ва ғайра); ва дар 
«Фирдавс-ул-лугот» иавишта, ки 
кумма ба маънни калас, ки бар са
ри гуабад иасб кунанд; ва ба фат- 
хатайн ва тахфиф (яъне кама)* 
дар турки номи силох аст; ва ду- 
патта, ки ба камар мебанданд.

ИЛАМУРРА шикоргох, ки умаро
па салотин дар ихотаи калоши оху 
на гавазн ва раИра мегузоранд (аз 
лутоти турки навишта шуд).

НА.МРА •.-*» киморхона ва кимор.
ҚУМҚУМА *з*■)* номи зарфест кучак, 

ки ба форси оаро куза гуянд.
КАМАКДУВА паси хар cap,

яъае одами хобида, ки ру ба суи 
осмон кунад; ва мацозан cape, ки 
бар замин талокй гардад.

НУМОМА хору хошок, ки аз хо
на руфта шавад ва гурухи одами 
(аз «Мунтахаб»); ва дар «Шархи 
касоиди Хокопй» номи шахри мул- 
хпдон.

К,УМ(М)Й цг-5 мансуб ба Кум, ки но
ми шахрест дар Эрон; ва тахаллу- 
си шоире, ки Малик ном дошт ва 
яке аз мулозимони султон Ибро- 
химшохи Одили тахтаишини Бечо- 
иур буд. У духтари худро ба нико- 
хи Зухурй дода буд 141.

ҚАМЧИ дар турки тозиёнаро гу- 
яад.

ҚАМОРЙ цамъи кумрй, ки тои- 
ри маъруф аст.

Фасли цоф маъа нун

ҚИННАБ дарахтест, ки баргаш
нашъа орад; ба хиндй бханг гуянд.

ҚИНДИЛ И ОБ -г1' J’Uiiнавъе аз кин- 
дили обгинаи баллурй, ки оаро ба 
об пур карда ва равраи бар оа ан- 
дохта фатилаи он миёаи он рушаа 
нумояад.

ҚАНОТ olss корез; ва аайза; ва ус- 
тухони мухраи пушт (аз «Мунта
хаб» ва шархи «Нисоб»); ва ба 
маънии пардаи карпос коиммакоми 
девор бошад, туркист н2.

ҚАНОАТ O-oUs розй шудаи ба андак 
чиз (аз «Сурох»» ва «Бахорн Ачам» 
ва «Музил» ва «Хиёбон» ва «Мун- 
та.хаб» ва «Шакаристоа»); ва дар 
«Нашф» ба каср (яъне циноат)* на
вишта.

ҚУНУТ фармонбардорй ва дуъо 
хондан ва хомушй (аз «Нашф» ва 
«Мунтахаб»); ва номи дуъои маъ
руф ва корезхо ва мухрахои пушт 
(аз «Латоиф»).

КАНАВОТ о4_,« корезхо; цамъи ка
пот; ва ба маънин корез дар баёаи 
лафзи корез мастур аст.

ҚДНД «Д* шакар (казо фал — «Мун- 
тахаб»); ва дар «Сироч» навишта, 
ки каад муарраби канд аст ва лаф
зи каад муфарраси кхднд аст, ки 
муховараи ахли Панчоб бошад.

КАННОД кандсоз ва халвой.
ҚУНФУЗ//ҚУНФАЗ A1U хориушт; ва 

оа чопварест хазанда, ки бар пуш- 
таш мисли дук хорхо бошад; ба 
хиндй оаро сахИ гуянд (аз «Мун
тахаб» ва «Латоиф»)143.

ҚАНДИ МУНАРРАР ->А oU каиде, 
ки онро дубора соф карда бошанд; 
ва ба ин амал бароят мусаффотар 
мешаваД; ва аксар чо мурод аз 
қанаи мукаррар лабоаи маъшука 
бошад (аз «РaIПИДй:)).

ҚИНТОР А»-* як пусти гови пурзар; 
ва баъзе гуфтааад, ки яксаду бист 
ратл аз тило ва нукра (аз «Мунта
хаб»» ва «Бурхоа»),

10 508
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ҚАНБАР jtb номи ғуломи ҳазрати 
Алй каррамаллоҳу вачҳаҳу.

К.УНОР М* чубе ё оҳане тавил, ки 
кассобои гуспанд салҳ карда бад-он 
овезанд ва қитъа-қитъа фурушанд 
(аз «Мусталаҳот»),

К, ИНТ ИР имолаи қинтор.
ҚУНДУЗ номи вилоятест қариб

ба Зулумот; ва номи чонваре сиёҳ- 
ранги мушобеҳ ба саг, ки дар Тур- 
кистон мебошад; аз пусти он пус- 
тин созанд; мацозан пусти онро низ 
кундуз гуянд (аз «Бурҳон» ва «Си- 
роч» ва «Қашф»); ва низ дар «Си- 
роч» навишта, ки баъзе гуянд кун
дуз сагобист; ролибан лафзи тур- 
кист; ва дар луготи турки навишта, 
ки Қундуз (биззам) номи вилоятест 
мобаИни Балҳ ва Бадахшон ва чон
варе обИ, ки пусти у бароят гарм 
бувад ва чунди бедастар ҳояи уст.

ҚАНС шикор кардан ва дом ни-
ҳодан.

қунут V* ноумед ва ноумед шудан 
(аз «Мунтаҳаб» ва шуруҳи «Ни- 

соб»); ва дар «Латоиф» ба фатҳи 
аввал ва замми сонИ (яъне канут)* 
ноумед.

КУНУУЪ^ конеъ шудан (аз «Лато
иф») .

ҚИНЪ//ҚИНОЪ пардаи
пушиш, ки болои микнаъа бошад; 
ва баъзе ба маънии миқнаъа гуф- 
та (аз «Мунтахаб»)’“Қ

ҚУНАОК, чубе, ки ноли бундуқ-
ро дар-у менишоианд; лафзи тур- 
кист (аз «Латоиф»); мардуми Хинд 
аз новоцифИ кунда гуянд.

ҚУНУҚ jy- меҳмон; ва ба фатҳи нун 
(яъне кунак,)* низ омада; зоҳиран 
туркист (аз «Латоиф»),

ҚИНДИЛ JiJii ба каср саҳеҳ ва бил- 
фатҳ (яъне кандил)* ҳатост; ва он 
маъруф, ки дар он чароғ меафру- 
занд; ва низ чизе бошад миёнтиҳИ, 
ки тирҳо дар он андозанд барои 
камоли муҳофазати тир (аз «Чаро- 
ғи ҳидоят»); ва дар «Рнсолаи му- 
арработ» к,индил муарраби кандил 
(билфатҳ).

ҚИНВОН clj" ҳушаҳо (аз «Қашф»); 
ва дар «Мунтаҳаб» навишта, ки 
ҳушаҳои ҳурмоИ тоза; цамъи кинв 

аст ва ду ҳушаи ҳурмо; ва 
маънИ тасния аст.

бад-ии

ҚИНУҚИН cHjii дар турки ниём1 
корд ва шамшерро гуянд.

ҚИНВ у^ ҳушаи ҳурмо (аз «Мунта 
ҳаб» ва шарҳи «Нисоб»).

I

КАНТУРА навъе аз чомаи ран 
гин аст. ки доманаш кутоҳ бошад 
ва банди бисьёр дорад; ва ҳам 6i 
маънии чизест аз сакирлот, ки ба; 
чироб банданд, то гард дар чироГ 
наравад (аз «Мусталаҳот»).

КИНЯ//ҚУНЯ сармоя (аз «Баҳр 
ул-ҷавоҳир» ва «МуаИид» ва «Мун 
таҳаб») .

КИННИНА//КИНИНА 
шароб дар он пур

Ч-Н ованде, к»
мисл»кунанд,

шиша ва суроҳИ ва ғаИра; ва ка 
нонИ цамъи он (аз «Баҳр-ул-чаво 
ҳир» ва «Суроҳ»).

ҚАНТАРА пул, ки бар дары
банданд (аз «Мунтахаб» ва «Су 
роҳ» ва «Қомус»),

ҚАННОДХОНА«■>>=- чое, ки канд
созон дар он чо канд созанд; ва ба 
ҳиндИ кҳандсол гуянд.

кувват; дар асл

ба 
гу

а: 
в;I

Фасли коф маъа вов
ҚУВО цамъи 

кував буд, вови мутаҳаррики мо 
кабли у мафтуҳ; он вовро ба али<[ 
бадал карданд, куво шуд.

ҚУБО j иллатест, ки бар чилди 
дан падид ояд; ба ҳиндИ дад 
янд,

ҚАВСУССАМО u-ji иборат 
нисфи фалак ё рубъи маскун 
гаИри он, чаро ки чун тамоми фа 
лаки маръИ ва раИри маръИ ба 
шакли доира тасаввур карда ша 
вад, пас нисфи он ё сулси он i 
рубъи он албатта ба сурати кавс 
бошад; ё он ки аз кавсуссамо кап 
си кузаҳ мурод бошад.

КУЧОКЛАШУБ--Ч _>дар туркИ 
ба маънии баралгирИ карда.

КУРУТ Со,! чугроти ҳушк (аз лу 
роти туркй).

КУЛАНҶ е;1-.я дарде маъруф, ки дар 
рудаи кулун ҳодис шавад; ва б, 
касри лом (яъне кулинч)* низ ома 
да (аз «Мунтаҳаб» ва «Баҳр-ул-ча 
воҳир»); ва дар

*
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на дмр «МyaИндо вм «Мaаоғо 0а 
касри лом; вм дар «Бурҳен» навиш- 
аа, кн муарраби куланч, кн дарди 
|||нкми Оошмд.

КУЧ ер моши пари шеҳдоғн чансй; 
нм куч (с?5) 0м ҳмзфн вов инз оим- 
дм; ни лмфзн туркист (мз «Буғҳоно 
па «Сироч» ва «Хнёбон»))

ҚЛВЛ И ШOPҲX,раU Jj* иураккабест, 
кз имдоул Оошад бар иуарраф (0м 
фатҳи ро), то фонда днҳмд тасав- 
нурн он; ва кмвл 0а имъннн иурак- 
ка0 ва шеғеҳн шaғҳкуиaндa; вм ни 
оураккаО, кн шореҳн иуарраф ие- 
Оюшад, 0м ҳамнн ҷнҳмт кмвлн шо- 
ғс\ суянд, чуиоикн ҳмйвонн иоанк 
кавли шерс\ аст, кн имҳиул бошад 
на лмфзн инсон муаррмфн иашрӯҳ.

ҚЛВСИ КУЗАХ О» камоншмклс 
раесни вм иулаввмн. кн дмр ҳмвон 
абр зоиир исшавад; вм онро кмио- 
но Русами вм кмионн шмйтои низ 
гуянд; кмвсн кузмҳ мз он суянд, 
к^^мҳ ом-муз мст мз қӯзҳмт (0м 
нам) 0м имъннн змрду сурҳ ва сабз; 
<; он кн баланд мс», ом-муз бошад 
аз кузад 0а имъннн нртнфеЪ) ё 
наисуО мст 0м Қузаҳ, кн номн фн- 
рнштм ас» иувмккалн абр (мз 
«МунтахаО»); вм дар «Лмтеиф» мз 

■«Канз» евмрдa) кн кузаҳ ионн шай- 
тон ас». В м мз ин чо кмвсн кузак, 
■ъие кмионн шаИ-тон. Факир иуал- 
лнф су-яд: зоҳнрмн 0м шайтои мз он 
наисуО кардммнд, кн чун шайтон 
шиз аз чинсн дев мс» вм иаъиул 

.аст, кн ҳир чиз, кн мз инкдори ҳуд 
калон Оошад, бм дев имнсуО ку- 
шаид. Ва сабабн зу^ри кмвсн қузм\ 
ек аст: вакто кн Офтоб карнО 0а 
уфук иакшуф бошад вм иуҳознн у 
аз мбрс maғaшшуҳн ка-ароти сиғо- 
,|>н пуранОук Оошмд, пас он тараш- 
■|lIӯ\н кмтаротн имзкурн мбре дисар 
'бувад, кн то 0м уфук, кн кмриОн 
ӯсT) пa\н шуда Оошад, дар не су- 
рмт аз каноран нисфн мълон Офтоб 
икс дар он кмтаротн оӯтapaшшн\м 
мсуфтад. Пас он кмсенғе кн аз он 
кмтаротн мутмрашшиха бм чоинбн 
«Офтобанд вм ОфтоО паси пуштк 
ушон аст, каионвор шакле мулмв- 
еак 0а иазар иеояд, Вм ин қмҷҳ 
ммҳз 0а фмзлн ҳак сӯб\еимҳӯ таоло 
фатир иуаллифро дмр ойинмн фик- 
рн нокнсн ҳуд оункашнф шуда. 
Чуе дмр баъзс кутуОн ҳнкма» 0м 
дздан 0онсн зу\ӯрн кмвсн кузмҳ на- 

тифок уфаод, иутобик ёфт, млҳмиаӯ 
лнллоҳн ало наъмонҳн. Вм ни фа
кир дар умри сню шаш соли ҳуд мз 
мкси иоҳ ҳам кмвсн қузт\ 0м вак.- 
тн ша0 дндм мст, имсар он сифод 
Оудмаст.

ҚАВВОД *1р даллол; вм бм имъннн 
имрдн Оесмйра» вм кмлтмбон (аз 
«Лмтонф» вм райра),

ҚДВАД >р касос (мз «Муитмҳaбо вм 
«Сн\oҳо ва «Лмтонфо))

ҚАВОИД ^1р ноин китоб вм чамъи, 
кондм.

КАВСУННАХОР jlpJI нборат мз
инкдорн омсофатн смйрн зоҳнрнн 
Шане мз уфукн иашрикй то уфукн 
марриби; чаро кн чун таиоин фала- 
кн имръй вм рмйрн имрънро 0м су- 
ратн дойра фарз куимид, нисфн он 
бнззмрур 0м шакли кавс Оошад. 
Пас нисфн марънн фалакро, кн сми
ри Шамс дар руз бошад, кмвсун- 
нмҳер туфтмнд.

КУР jj* дар турки снлоҳ вм оҳанро 
суянд,

ҚУМАС иоин шa\ғеет,
ҚАВВОС „-Ь3" канонеоз,
ҚУШ иурри шикорИ (кмзо фнл—

«М1уитахаб» ва рмйрн он); вм дмр 
луротн туркИ навишта куш (ба зам
ой коф вм вовн имъдулмн рмйрн 
малфуз вм сукунн шинн иуъчаим) 
ба ммъннн муррн шнкорй, инсли 
0оз вм чурра вм шикара вм шоҳни 
умуман ва ба ммъинн 0оз ҳӯсуеми,

ҚАВОРЕА f Jv ҳмводнсн змиоим ва 
сa\тнҳо; цамъи короъм,

К У 3Қ o.—5 лафзн туркнст, иутоОнки 
кондан турки вов алоим-н замиаи 
Коф аса; пас КУРК 0ар вмзкн лафзн 
суғ\ шуд U5, 0а ммъкнн иаикуъ
вм макъ кардашуда (мз «Чаросн 
\ндеято ва «Бм\ерн Лҷми»); ва дар 
«Мадор» бм маъинн инсм\0oни; вм 
дар луротн »уркй, кн инадя» иуъ- 
таОар ас» чунин навишта, кн: ку
рук (бм зммин кофн мввал ва вовн 
иaъаулM) яъне райрн иалфуз вм 
зании рои му\мaлм вм сукунн коф) 
0а имъннн н\етa; ва дар фмғҳмнtсо 
0а имъннн шнкoғсе\ навишта; ва 
яко мз мсҳоОн -авдик навишта, кн: 
курук (ба займи коф вм вовн имъ- 
дулан рмйрн иалфуз вм зммин рои
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мухмала) ба маънии мамнуъ ва 
манъшуда, чунончи Асар гуяд, байт:

Қуруқ шуд гуфтугуи май бад-он нахз, 
Ни соқинома шуд аз нусхахо маҳв.

Ва дар фарханге ба мамии каИд 
ва банд навишта.

НУНШИЛИНЛУА^дар турки ба маъ- 
нии хамсоягй.

ҚАВОФИЛ цамъи кофила.
ҚАВВОЛ Jlp марди забоновар ва 

бисьёрсухан; дар урф сурудгуйро 
гуянд (аз «Мунтахаб» ва «Лато
иф»).

ҚАВЛ дар арабй гуфтор; ва дар
истилохи мусиқиён аз суруд,
ки дар оа иборати арабй низ дохил 
бошад; ва дар туркй ба замми ав- 
вал (яъне кул)* фавци дар миён 
Еа анбухи сипох; ва низ дар луготи 
туркй кул (ба замми коф ва вови 
маъдула ва сукуни лом) ба маьнин 
дасту бозуй ва гулом ва он чи дар 
мардум му^^-^орнф аст, ки ба вак.ти 
ахду паймон дастро ба дасти дигар 
медиҳанд ва мегуянд, ки: мо кул 
додем ва ё кул гирифтем; дар ин 
сурат лафзи пул туркист; пас лаф- 
зи кул-ро ба иа маънй ба фатх. 
(яыне кавл)* хондан ва арабй до- 
ннстан хатост.

ҚӮИЙИЛ (5.Я ба маытии соли гус-
панд; чи куй ба туркй гуспандро 
гуянд ва йил ба маъаии сол; бидон 
ки назди хукамои Туркистон давраи 
дувоздах сол муаИян аст. Ва хар 
солро аз оа ба аоми яке аз хаИво- 
аот мансуб кунанд ва ахкоми он- 
хоро аз хуи он чонварон истинбот 
меаумоянд. Ва Куйиил соли хаш- 
тум аст аз дувоздах соли мазкура 
ва он ин аст: «Сичк,оийил, УвдИил, 
Порсйил, Тавишқонйил, Луйийил. 
ИлонИил, Юатйил, ҚӯйИил, Бичи- 
Иил, ТахокуИил, Итйил, Тунгузйил.

ҚАВОМ рости ва адл; ва ба кас-
ри аввал (яъне кивом)* низом ва 
асли чизе (аз «МуaИиа» ва «Мунта- 
хаб» ва «Нашф» ва «Латоиф»); ва 
истодан ва бакои чизе.

ҚА ВО ИМ f пояхои чизе, ки циёми 
он чиз бад-он аст; цамъи цоима; ва 
дасту пои одами ва бахоим (аз 
«Латоиф» ва «Нашф» ва «Фирдавс- 
ул-лууот»).

ҚАВИМ г’* ба маьнии рост ва усту 
вор.

ҚАВМ гурухи мардон (аз «Шар
хи Ннсо6»-н Юсуф») М6;

НАВИМА «-я хар чизи муанаас, кп 
рост ва устувор бошад.

ҚУВО РА порчаи хар чиз ва пор 
чаи мудаввар, ки хайёт вацти так,- 
теъи пирохап аз махалли гиребш! 
бармеорад; ва чизе ки аз атрофи 
он бурида шавад (аз «Мунтахаб» 
ва «МуаИид»),

ҚУҚА тукмаи кулох ва тукмли 
гиребон ва амсоли оа; ин лаф.зи 
туркист (аз «Рашидй» ва «Бурхои» 
ва «Снроҷ-ул-луғот»).

КАВУРМА ба маънии мутлаки 
бирьёа, хусусан гуштбирьён (аз лу
готи турки).

КАВСАРА харита , ва чуволи
хурмо, ки аз барги хурмо созанд 
(аз «Латоиф»).

ҚУВВА кувват ва нстсьаод ш» 
имкон.

ҚУЛУҚЧЙ лафзи туркист; б»
маънии нукар ва хидматгор (n 1 
«Мусталахот» ва гайиа).

ҚУШЧЙ миршикор.
ҚУРЧЙ силохдор ва охапгпр

(аз «Мадор»); чи кур дар туркй си 
лохро гуяад; ва дар луготи турки 
курчй ба маьани эхтимомкунандаи 
дарбори подшох навишта.

ҚУРЧИБОШЙ у-Ь л» сардори сп 
лохдорон ва доруғаи силоххона; пи 
лафз мураккаб аст аз кур, ки си
лох ва адавоти харбро гуянд ва чи 
аломати фоилийят ва бош ба маг
нии cap ва харфи ёй харфи изофаг 
аст.

ҚУРЬИ u»j>» дар туркй танобе, кп 
гирди хайма барои бааду бает бап- 
аааа; ва холо мустаъмал дар бан
ду бает в а забтист 4*7.

ҚУЙ Lj- дар туркй гуспандро гуянд. 
ва ба замми аввал ва ташдиди во. 
ви максур (яъне куввй)* дар ара 
бй мапсуб ба кувва, ба хазфи топ 
фавкоаии масдарй.

ҚУВОИ ТАБИЪЙ С тааллуки 
онхо ба чигар аст; ва он чозиба пе 
мосика ва хозима ва гозия ва до- 
феъа ва номия ва муваллида аст.
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К, У во И ХАЙВ0НЙ(у1л> lS'A он ки 
аз дил мунбаъис шавад ва муҳтас 
ба ҳаИвоя бошад; чун ҳаракати 
калб ва набз ва куввате, ки ҳофизи 
ҳаёт аст ва куввате, ки баданро аз 
пуке ннгоҳ медорад ва газаб ва 
шаҳват ва фараҳ аз аворизи уст.

К.УВОИ НАФСОНН^Ь-^ <_Ы;аз димор 
мунбаъис мешавад, чун босира ва 
шомма ва сомеъа ва зоика ва ло- 
ниса ва ҳисси муштарак ва ҳаёл 
ва мутафаккира ва воҳима ва ҳо- 
физа.

Фасли коф маъа ҳо

КАҲБАЛ КС и-Цр бар вазни ҷаҳма- 
риш; ба маънии закар ва казиби 
мард ё бузургу ситабр аз он чине 
(аз шарх,и «Нисоб» ва «Мунта- 
ҳаб»).

К,АХ,РАМОН dbjfi муарраби кахра- 
мон, ба маънии корфармо (аз «Бур
бон»); ва дар «Рисолаи муарработ» 
ва «Мунтахаб» ба маънии ҳукм ба 
ичлол ва каҳр; ва баъзе муҳаққи- 
кин чунин навнштаанд, ки дар лаф
зи каб.рамон калимаи мои аз кали- 
моти нисбат аст, яъне мансуб ба 
кау,р, ки ба маънии галаба аст. Пас 
кабрамои ба маънии ҳоким бошад; 
ва мацозан ба маънии ҳукумат низ 
омада; ва баъзе муҳаққиқин на- 
виштаанд, ки кдхармон (ба фатки 
аввал ва сонй) лафзи туркист, ба 
маънии корфармо.

КУҲИСТОН мулкест аз Хуро-
сон.

К,АХ,ВА »я1 туҳмест афиси моилтар 
ба сиёхИ, ки онро бук гуянд (ба 
замми бои муваҳҳада); ва дар баъ
зе билод онро куфта, чуш дода 
(чун)* об менушанд; ва дар шагби 
«Нисоб» навишта, ки каҳва (бил- 
фатҳ) шароб, ба чиҳати он ки ук- 
ҳо меерад, яъне орзу нокардан ба 
таом.

КАХ.КОХ •“+' ҳандаи бисьёр ба ово- 
зи баланд; ва номи калъае дар 
Эрон аз тавобеъи мулки Туе (аз 
«Бурҳон» ва гаИ^^).

Фасли коф маъа ёи таҳтонИ

КИЁМАТ C-U5 масдар аст ба маънии 
коим шудаи; ва киёмат-и маъруф- 
ро киёмат ба ҳамин сабаб гуянд, 

ки дар он вакт мурдагон зинда 
шуда киём ҳоҳанд кард; ва низ 
лафзи киёмат дар форсИ ба маънии, 
ниҳоят ва бисьёр ва кори ачиб мус- 
таъмал мешавад, чунончи: фулои 
тифл киёмат шуҳ аст (аз «БаҳорИ 
Ачам» ва «Сироч»).

К И ЁДАТ ^уУқоид шудан, яъне раҳ- 
барИ нумудан; ва мацозан ба маъ
нии курумсокИ ва даллолИ ни» 
омада.

ЦАЙХ, с** рим; ва он ҳуни мутааф- 
фин аст, ки енфеди моил ба зардИ 
ва рализ мегардад (аз шарҳи «Ни- 
соб») .

КАЙДБАНД калъа ва ҳисор’
(аз «Кашф»),

К.ЙР бар вазни мир; равғанест
сиёҳ, ки бар шутурони гаргин мо- 
лаид; ва самгест еиёҳу часпанда, 
ки бар каштИ ва чаҳоз моланд, то- 
об ба дарзҳои каштИ наравад (аз 
«Бурҳон»); ва дар «Баҳори Ачам» 
ба маънии рол навишта; ва дар 
«Латоиф» мисли «БугбPн»; ва дар 
«Мунтаҳаб» чизест, ки бар кашта
на шутурон моланд.

КАЙСАР .-“t‘ лакаби подшоҳд Рум 
аст, ҳар касе ки бошад; бидон ки 
ба забоин румИ к.дИсар он тифлро 
гуянд, ки модараш пеш аз он ки 
уро зояд, ҳуд бимирад ва шиками- 
модарашро бишгофанд ва он фар- 
занд берун ояд. Чун аввали подшо- 
ҳони каёсира, ки Угуетус ном дошг 
инчунин ба вучуд омада буд, бино- 
бар он бад-ин исм мусаммо гашт. 
Аз он руз ҳао подшоҳи Румро каИ- 
сар гуянд (аз «Бурҳон»).

КДЙСУР jj-л’номи шаҳрест ба чони- 
би шаркни дарьёи муҳит; кофури’ 
ҳуб дар он чо паИдо мешавад (аз 
«Бурхони ва «Сироч»); ва низ но
ми дигар шаҳрест, ки дар кукисто- 
ни Кобул вокеъ аст (аз «Бурҳон»).

КАЙМО3 /-‘г’ каниз ва ҳидмат^ор- 
(аз «Латоиф»),

КАЙС номи Мачнун, ки ошики
ЛаИлИ буд; ва номи чазира аст; 
дар ин сурат муарраби КаИш аст 
(аз «Мунтаҳаб»),

КЙЁС (уЧ- аидоза ва андоза гириф- 
тан миёни ду чиз ва баробар гар- 
донидан дар фикр якеро бо дига ре- 
дар ҳукме (аз «Мунтаҳаб» ва «Му-
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мйид» вм «Baҳорн Лҷaио вм «Канз» 
вм «Қашф» ва «Суроҳ»); ва ба нс- 
тнлоҳн мантикнёи кавлос» мурак- 
каб мз ду чумла, кн лозни ояд аз 
вмй иатнчм; вм ннро 0м нетнлеҳн 
имнтнк шакл низ суянд,

■■ҚАЙҚОВУС муарраби Қмйко-
вус; вм шаклест 0мр фмлак мз аш- 
колн шниолй 0а сурмти иӯеaллмсн 
Оузурс,

ЖИРОТ ilj* ним донг, кн ҷaҳеғ чавн 
инёкм Оошмд (аз «М1унтахм0»); вм 
мз «Алфоз-ул-адвня:» ва «Ммъсуин» 
ва кнтоОн ҳaқни Мӯҳмииaашapuф- 
:хоин инз ҳминн
ба су0у» мepaсaа) кн кирот нии 
.долг аст, кн ча^р чавн мнёна бо- 
шад; ва дмр «Шмрҳи Викоя» пмнч 
чмв; ва ин ҳаи 0м андак знёдати 
кариб 0а он мст; вм дар «Кaнр-ул- 
фнкҳ» вм «Қуия» як чмв; ва дар 
«Қашф» навишта, кн кирот як ҳаб- 
0мву ҷaҳоғ \aиен ҳмбОм; вм ^OOa 
як чав Оошад вм кила ссву ини 
чав; вм дар «Муuтм\aбо аст, кн со- 
ҳнбн «Комус» навишта, кн кирот 
дар ҳар шa\е иу\тaлнф Оошад дар 
вмзн. ҒaрaЗ) кн иӯ\тоғн аксарй 
кавли «Мук»aҳa0о мс», кн кирот 
ним донг аст.

қиёси млъллФОРиқеашl 
кнёс кардан чнзеро 0мр чизо 0нло- 
оуиоснОмт ва иштирок мнёни ҳар 
АУ.

ҚАЙМОҚ ФЦр сари шнр, кн 0м ҳнндй 
малай суянд (аз луготи туркй).

ҚИФОЛ JUui рмсееT) кн кушоданн он 
бм ҳун сирнфтанн сару руй вм су- 
луй муфнд Оошад; бм ^huh са0а0 
дмр урф смруру суянд (аз «Муита- 
ҳмб»).

ҚИЛ J-J ноин Онёбонест; вм киноч 
аз калом вм суми; дар нн сурат 
мухаффафи килукол аст, кн аввмл 
иозни имчҳул, 0а имъинн гуфта 
шуд вм сони иaъруф) ба иаънин 
гуфт. Чун дар кмлонн мрм0, ҳусу- 
сан калонн иyбoҳaеa ба ин ду лмфз 
Оештмр нттйфок исуфтад, мз нн чн- 
ҳат мацозан 0а иаъенн калом ва 
еу\aн иусааъиал иошмвма (мз «Ла- 
тонф» вм «Муайнд:» вм «Мадор»); 
ва билфaт\ (яъне кайл)* 0м имъ
инн nедше\; вм мқёл цамъи он,

ҚИЕМ Ге нстодан (мз «Бмхр-ул-ча- 
қо\нғо вм «Суроҳ» ва «Қмшф»), 

киям ,-г> қнимт\о; ни цамъи книга 
аст; 0м фмт\н коф ва тaшандн ён 
максур (яъне қаИйим)* 0м имънни 
Оарподорандм (мз «МунтахаО»),

ҚАЙЮМ (■■а* сисми иӯ0олмсM) 0а иаъ- 
нин Онсьёр қенишaвaнам вм яко аз 
мснон нлоҳй.

ҚАЙТУН съм он чн мз hmm а0ре- 
шуи бофанд вм онро 0мр зеҳн до- 
иан вм сиреОонн чоим дузанд (аз 
«Муетмлмҳот»); вм нн туркист.

КАЙРУВОН ноии шмҳғест дмр
иунаaҳеI^ мулки имсриО, дар нмво- 
ҳнн Африка (аз «Мӯнтa\a0о вм 
«Лубб-ул-албоб»); вм дар «Бурхн-» 
вм «Лмтоиф» Онлкаср вм ён имъруф 
вм рои иу\иaлau имвкуф (яъне 
цнрвон)*; ва инз дар «Лмтоиф» ва 
«Мунтa\a0о навишта, кн муарраби 
корвон мст.

ҚИЁМАТ КАРДАН корҳон
ачн0у ғариб кардан вм знёдм мз то
ка» дар коре канол нумудан (аз 
«Шмрҳ-уш-шуаро» вм «Бур\оu»))

ҚАЙН ц*» оҳансмр; 0а нн маънй ара- 
0нст (мз шарҳн «Нисоб»); ва 0м 
туркй занн ианкӯҳа;вм ннёни корд 
ва шамшер.

ҚИЛА 0а иаъннн кайлула (аз 
«Лмтоиф»); зоҳнран Онлфмтҳ (яъне 
кайлла* мухаффафи кайлулм 0о- 
шад; ва 0м ён иaърӯф) навъо аз 
фатк, кн Оузурс шудмни ҳоя Оошад,

КАЙСАРИЯ кони шмҳр.
КЛЙАОФЛ//ҚAЙЗОФЛ

ноин Нушобан маликан мулки Бар- 
даъ (аз «Рашидй»),

ҚАЙЛУЛА ■AU ҳоОн книруз; ва дмр 
«Муктa\aб» навишта ҳобн чештсе\.

ҚАЙ радди таом; ва ноин змии- 
ее, кн наскапи 0аъзе иусулои шу- 
дмаст (аз «Шaр\н Қиреu-ус-емъ- 
дайн»),

КАЙСЯ (j-r* кисмо аз зардолу (мз 
«Чa.\ер шарбат»),

ҚАЙЧЙ микроз; ва нн лафзн
туркист (мз «Баҳорн Лҷaи»))

ҚАЙ РУТЙ yJ-jzJ бм луратн юноеИ иу- 
ин равранро суянд (мз «Буғҳоuо)(

ҚИЁСИ ИКТИРОНЙ.м’а’ o-ЦГ бидон 
кн кнёсе, кн 0м нс»нле\н иантнкнёе 
мс», 0ар ду кнои аст: иктиронй вм
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истисной. Иқтаронй он аст, ки дар 
вай натича билфеьл мазкур набо- 
шад, балки билқувва бувад, яъне 
моддаи натича дар сурро ва кубро 
мавчуд бошад, магар дар тартиби 
ачзои он мавчуд набошад, чунончи: 
«алъоламу мутагаййирун ва куллу 
мутағаййирин уодисун», пас нати- 
чаи вай «алъоламу уодисун» бошад. 
Ва иктирониро иктиронИ аз он гу- 
янд, ки иктирон ва мукоранат бо 
аатича аст ва билф^ъл мавчуд нест. 
яъае хайъати хосилаи натича маз
кур нест, балки моддаи он мавчуд 
аст. Ва истнсной он аст, ки дар вай 

айни натича ё накизи у билфеъл 
мазкур бошад, чунончи: «ин кана- 
тишшамсу толеъатан фаннауору 
мавуудун», лекин «ашшамсу толеъ
атан», пас натичаи вай «аннауору 
мавуудун» бошад, билфеъл мавчуд 
аст ба хайъати худ: ва агар чунин 
истисно кунаад «ин канатишшамсу 
толеъатан фаннауору мавуудун», 
лекин «аннауору лайса бимавуу- 
дин», пас натичаи вай «ашшамсу 
лайсати битолеъатин» бошад, пас 
дар ин сурат дар киёс накизи на
тича мавчуд аст, ки иборат аст а» 
«ашшамсу толеъатан».

БОВИ НОФИ АРАБИ

Фасли кофи а.рабй маъа алиф

ҚОЛО NW асбоб ва рахт ва матоъ, 
ки райри хайвон бошад (аз «Бур- 
хон» ва «Сироч»).

ҚОРКИЁ игдГяъне киёи кор, ба маъ- 
аии худованди корхо, ки корхо 
бад-у мутааллик бошанд; ва он 
иборат аст аз подшох (аз «Сироп» 
ва «Латоиф»); ва дар «Бурхон» ба 
кофи дуввумн форси (яъне кор- 
гиё)* ба маънии вазир навишта; ва 
баъзе ахли лурат ба маъаин кор- 
фармо ва корпардоз низ навишта- 
анд; ва ба мамии як унсур аз ар- 
баъи аносир низ дар «Бурхон» ва 
«Латоиф» маркум аст.

KOFA3H ХАЛВО IA Л£1Г коразе, ки 
халво дар он печанд; пас он когаз 
бекор мегардад; лиҳозо хар чизи 
нокораро гуянд; ва баъзе гуфта, ки 
навыс аз коғзз аст багоят нафис.

КОКО бародари калон; ва ба 
маънин руломи кадим, ки дар хоаа 
пир шуда бошад; ва ба хиндй ва 
афронй бародари падарро гуянд (аз 
«Бурхон»).

КОСИБ 15" касб ва пешакунанда.
КОРИ ОБ ->У шароб хурдан (аз

«Мусталахот»).
КОТИ Б Х---1Г доно ва муншии наср, 

ки оаро дабир низ гуянд ва нави- 
саада (аз «Мунтахаб»).

КОРТАЛАБ -IS киноя аз шучоь
ва баходур.

КОТ номи шахре аз Хуросон, кч 
наздики Хоразм вокеъ аст; в» 
аавъе аз биринч ва усораи чуби 
дарахте, ки бо барги танбул ху- 
раад (аз «ЧахонгирИ»».

КОФТ оНГ тафаххус; ва ин сигаи 
мозй ба маьаии масдар аст.

КОШТ O-.1S" зироат кардан; ва ин мо
зй ба маиши масдар аст (аз «Бур
хон») .

ҚОФИРНЕЪМАТ о*" jilT пушандаи 
неъмат ва носипос.

КОСОТ ot -В" цамъи коса, ки ба маъ- 
нии пиёла аст.,

ҚОИНОТ 041115" мавчудот ва махлу- 
кот.

КОН eV ахвал; ва ба мамии кош,, 
ки калимаи таманно ва афсус аст; 
ва ба ин маънИ чим мубаддал а, 
шин аст; ва номи дарахте аз кисмк 
сааавбар (аз «Бурхоа» ва «Лато
иф»); сивои ин маънй ба маънин' 
силй низ навишта аст, ки бар гар- 
дани мучрим зананд.

КОХ eV каср ва кушк (аз «Бур
хон») ; ва дар «Латоиф» ба маънй- 
борон низ навишта.

КОСИД 4-is беравоч, яъне матоъ ва 
накде, ки аз боиси нуксони он касе 
ба рагбат наситонад.

КОРБАНД objtr амалкунанда ва ито- 
аткунанда (аз «Бурхон»).

КОРД ва маънй маъруф аст.
КОЛ БУД колаби хар чиз; ва ба

мамии тан ва бадааи одами ва ди- 
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rap баИвoнрт; ва ба фатҳи бо (яъне 
колбад)* низ гуфтаанд (аз «Сироч» 
ва «Бурҳон»).

КОҒАЗБОА//КОҒАЗИ БОД AelS"
когазест маъруф, ки бар ришта 
баста ба ҳаво кашанд (аз «Муста- 
лаҳот»).

КОД >'-Т ҳирс ва шараҳ (аз «Лато
иф»).

КО ИД «“f ба маънии маккор.
ҚОРМАНД a-jlT ҳидматгор.
КО РАЗ W- муарраби когад (ки ба 

доли муҳмала аст); ва когад муар- 
раб 148 аз кор, ки ба маънии бонг 
бошад ва ба доли муҳмала, ки ка
лим аи нисбат аст (аз «Баҳори 
Ачам»).

ҚОФИР ба маънии сотир ва пу- 
шанда; чун бедин дини ҳакро ме- 
пушад, ва ба ислом намегаравад, 
кофир гуфтанд; ва форсиён б а фат- 
ҳи фо (яъне кофар)* низ истеъмол 
■кунанд, чунонки кофарро бо ҳанчар 
кофия созанд (аз «Латоиф» ва 
«МуаИид» ва «Кашф» ва «Баҳори 
Ачам» ва «Мунтахаб»); ва низ дар 

■ҳамин кутуб мазкур аст, ки кофир 
ба маънии руди бузург; ва кашо- 
варз; ва шаби торик; ва он ки бо- 
лои зиреҳ ҷома пушад; ин ҳама 
мацоз аст аз маънии сотир.

KOPHrAPf.jtf мазид алаИҳи коргар, 
ҚОФУР j.ilf давое ҳушбу ва сифеди 

маъруф; ва номи чашма аст дар 
биҳишт (аз «Бурҳон»).

кофурхор сард ва номард
(аз «Бурҳон»).

ҚОЛ И И ЧАР бар вазни болин-
сар; номи калъа аст дар Ҳиндустон 
(аз «Сироч»).

КОЧОР _Ц1У асбоби ҳона (аз «Си- 
роч» ва «Бурҳон»).

КОСА И ФАРФУР Я-15' пиёлаи чи
ни.

KOFA3H ЗАР jj А»1Т тамассук ва ко
бола ва ҳиндуИ ва барот ва раИра 
(аз «Хиёбон)149.

КОРЗОР JjjU’ чанг ва мукобала; ча- 
ро ки он маҳалли касрати кору ҳа. 
ракоти мардум аст.

ҚОСИР j-A шикананда; ва номи дар- 
дест, ки соҳибаш он узвро пиндо- 

рад, ки мешиканад (аз шарҳи «Ни 
соб»),

КОМГАР мухаффафи комгор.
КОСАГАР /'t-W номи мутрибе, ки но 

зеън кавл аст; ва номи лаҳнест (ан 
«Шарҳи ХоқонИ»).

КОР jlf ба маънии феъл аст; ва бл 
мацоз санъат ва пеша ва ҳунар пи 
зироат ва кишт ва амр бад-ин маъ 
нИ; ва гоҳе дар авоҳири асмо маънии 
фоил ва мафъул диҳад, чун цафокор 
ва минокор; ва ба маънии чадал, 
чунонки корзор (аз «Сироч» на 
«Бурҳон»).

КОШҒАР шаҳрест аз Турон дар
иклими панчум, мобаИни Турон ва 
Туркистон ва Чин.

КОРАЗГИР панчара ва дар1-
ча, ки ба талк ва когаз гирифтч 
бошанд (аз «МусталабPт»).

КОРИ ХА’ЙР_=- УХ ба истниоҳи фор- 
сидонони Хинд никоҳи дуҳтарро гу
янд.

КОЗ УХ ҳонае, ки аз наю алаф со- 
занд; ва маконе, ки шобҳри дараҳт 
бар он гузоранд, чунонки музореъ- 
он ва шубонон дар биёбон ва саИё- 
дон вакти пинҳон шудан барои 
саИд созанд; ва ба маънии савмаъа, 
ки бар куҳ созанд мацоз аст (аз 
«Сироч» ва «РашидИ» ва «Бурҳон» 
ва «Қашф» ва «ҶаҳонгирИ»); ва со- 
ҳиби «БурбPн» ба маънии дараҳтн 
санавбар низ навишта ва гуфта, ки 
барои маънии дараҳти санавбар ба 
зон арабИ ва форсИ (яъне коз ва 
кож)* ҳар ду омада; ва лафзи коз 
ба кофи форсИ ва зои арабИ (яъне 
гоз)* ба маънии дандон ва мнкроз, 
ки барои чома ва когаз буридан 
бошад, ё барои тилову нукра катъ 
кардан, ё барои гул гирифтани 
шамъ, ки онро гулгир низ гуянд; 
ва ба маънии алаф ва гиёҳ, ки ба 
забони ҳиндИ онро гҳас гуянд; ҳои 
маблyтyттaлaффyзрр, ки бар гаИрн 
ҳиндИ талаффузи он душвор аст, 
ҳазф карданд ва синро ба зои муъ- 
чама бадал карданд; ва тавофуки 
ин ду забон бисьёр аст (казо фИ 
«Сироч-ул-дурот» вар — «РашидИ» 
вал — «Латоиф»).

КСРЕЗ "yJA бар вазни фолез; чун 
обро гуянд, ки музореъон ва боғ- 
бонои ба санъате дар зери замии 
бикованд, ки оби он болои замин

I
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):вон шавад (аз «Бурдон» ва «Си- 
роч» ва забоен Оаъзе ахлн вннеят).

I >Ж аҳвал; вм қисою аз санв--
(>ар, кн онро санмвбм.рн сисор су- 
ашд (аз «Бурҳои» вм «Ҷахонгири» 
на «Puшадӣо ва «MyaИиао).

I ОС нмқора; вм 0а нмънии \ӯк, 
кн чоиварн маъруф мст; вм ба ара
ба; чоош пуршароб; вм 0м иаъннн 
мутлақн чон низ нмвиштаанд (аз 
liypx.OK» вм «Мyе-мхaб» ва шархн 
Иисоб» ва «СӯFOҲ)>).

I ЗУС iyjlf педшоҳо буд азнмуш- 
ню»; ки Рустам! аз нукмрони у буд; 
уро Кайковус низ суяед; ва баъзе 
навнштамед, ки у Ну.нруд буд; дар 
;:сл ни лафз бм ду вов (яънс ,_глДг) 
ст ва дар ни зммои 0м расми ҳмт 

ба як вов мст, иоеанди товус 
вови мввалро ба ҳммзаи 

мулм.ййииа Отдал кардааед, аз чи- 
и;ан тмҳфнф (аз «Сироч»).

КОБУС ҳолатесТ; кн марди
\ӯфтмро фуру мерирад; он чуеон 
бюшмД; кн одаошшаклн иуҳнО бо 
waHcooMU офато дар ҳоб дида ме- 
амрсад, ба нмҳче кн бадан ҳмим си- 
рош имълум оешмвма вм хуғӯш 
кардан 0а овоз дуруст ҳмм иамету- 
ге»мд; ва; мксар будани ни х.едмmғо 
тнббо мук,aдаииaн саръ навишта- 

мнд; ва ин»о зорутт ва ннднлон кнз 
команд; ва 0м форси суточт суянд 
(аз «Мӯ■^^ma\a0)» вм «Латоиф» ва 
uӯру■■ҳн «Нисоб»); ва баъзо кобус. 
ро ба нмънии мб)лаҳ ва нодое низ 
емвнштамнд,

КОЗААС 1с-'Ш*’ вавъе мз ралла, кн 0м 
\нндо чипа команд; ва он резм вм 
борнк Оошад (аз «Мусаaнa.■\оао вм 
«Муайид»); вм 0аъзо ба иаъннн 
тмллмн Оочрм кмвнштмaна) лекня 
аввмл мқвост.

КО ВАЕ Н И А У Р А Ф Ш // Қ О В А Ё Н Й 
АУРАФШуС^м:» (УкДалламн Фнрпду- 
нн мансуО ба Кован оҳаесар; вм он 
чмрио буд мз пмлмнс, кн Кова ба 
вактн кор кардан бар ивёи небаст, 
Фирндун 0а чантн Заҳҳок онро 0мр 
алми 0мстм буд, Бмъд мз фатҳ он- 
ро 0м ҷмво\нғ мурасстъ карда (аз 
«Bурҳон» вм «Сироч»),

КОШ J-15" кмлнимн орзу ва афсус; ва 
нонн ша^; вм 0а иаъннн шиша вм 
ебтнка; бм ин маънй муфарраси 

коч асТ; ки лмфзн ҳиндй бошаД; бг* 
тмбдилн чнми форси 0а шипи нуъ- 
чаиа (мз «Бурдон» ва «Сироч»).

КОҚУЛИ ШАЛ1П:>п•*)Лs’^адyдe, кн бар 
см.ри шамъ Оошад.

ҚОҒ £1Т о-мш; ва бм иаъннн нушхо- 
ри чорпоён; вм нолав' фарьёд ва» 
овозн зоғ ва ноин тонр (аз «Бур- 
\еио).

ҚОФ ■ts' мухаффафи шигоф; ва ео- 
ин чазнра; ва ни ҳарф барон чанД; 
маънй ояд: аввал барон баёе ва он 
0аъдн ён сифат ва мсмон ншорат 
ояД; инсраъ:

Гуле, ки як варакаш о0>рӯи нӯ\
чаиан мст...

вм соҳс не коф аз ёи тмвсифй б-; 
фосклм уфтад, чулокки 0ай»:

Вуҷудо ан\aа рушний 0м чммъ, 
Ки сузеш дар сила Оошад чу шамъ.

В м тоҳо ҳазф ҳми бошад, мисолм 
он, байт:

ЛЮоҳи имн, суфто» макул ҳар с' нмзар,
— Гуфтми, 0м чаши! 

С'н мал билу имбкн суп дисар,
— Гуфтам, 0м чаши!

В a се\е дар оҳнрн инсраъ сокин. 
ҳаи оад, чукоичн бай»:

дардн иан боҳ мз даво, то-к
Напурси ҳолн ими, эй офатн ҷон!

Ауввуи барон иаъннн -мълнH) к» 
он барон нз\орн иллмтн иӯаамъо 
исояд вм коиммакоин зоро кн 0у- 
вaД) инсолн он, инсраъ:

Чмфо ммкун, ки чмфо расми дилру^б^^й
»0^»...

Севвуи кофн иуфочот вм ниро фа- 
чооия низ суянд вм иаъннн носох, 
дн\,aД) чӯеенҷн 0аИт:

Лмшкмрн нслои чу он чо раснд 
Буд заинн ташка, ки дарьё рмcна,

Чмҳорум кофн емтичм вм тмрмттубн 
фонда ва тафрирня низ ноианд, чу- 
нолкн дар ни пОорм», кн: чищил сол 
машц кардам, ки хатти ман ш.аъне 
пайдо кард, ва инсолн антмF) чу- 
иоичн дар ни инсраъ:

Эй 0е\м0мғ, бнкуш, ки еоҳн0\мбaғ шави... 
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Пан чум кофи атф, чунонки дар иб- 
тидои мисрам соаии ин байт, байт:

Эй басо аапи тезрав, ки бимонд, 
Ки хари ланг нон ба манзил бурд.

Шашум кофи рабт ва он аксар ба- 
рои рабти миёни ду чумла ва миё- 
ни мубтадову хабар вокеъ шавад, 
мисоли он, байт:

Гуфтам, ки дилам,
— Гуфт, ки пурхун кунамаш, 

Гуфтам чашм^м,
— Гуфт, ки Чайхун кунамаш!

Хафтум кофи кадомия ва ин дар 
махалли истифхом ояд; ва истиф- 
хом се кием аст: иакорй ва так- 
рирй ва истихборИ. Мисоли инкорй, 
байт:

Кй мегуяд, ки бар азми сафар бает, 
Ба катли ошики мискиа камар бает.

Мисоли такрирй, баИт:

...Ки барфурузад хар бомдод матлаъи 
субх, 

Ки барфарозад хар шаб ба зидди субх 
шафақ.

Мисоли истихборй, миера^
Фироку хачр кй овард дар чахон, ё раб!..

В а кофи истифхом дар охири мие- 
раъ ба ишбоъ низ меояд, чунончи 
дар ин байт, байт:

Гар сари катли мани мискин бидорй
рост гу, 

Чуз ту кофир хасми чоаи ошиқони
зор кЙ?!

Бояд доаист, ки мардуми Эрон ко
фи истифхомро ба ишбоъ касра хо- 
наад ва хиадуён мачхул. Хаштум 
кофи тафеил ва он маъаии балки 
дихад, чуаонки байт:

На ман бар он гули ораз газал сарояму 
бас,

Ки андалеби ту аз хар тараф хазоронанд.

Нухум барои тардид, чунончи Хо- 
физ фармояд, байт:

Агар ту захм ниҳӣ бех, ки дигаре 
мархам,

В-агар ту захр диҳӣ бех, ки дигаре 
тирвк.

Дахум коф ба мяънни аз, чунонки 
Саъди гуяд, китъа:

Тарки эхеони хоча авлотар, 
К-эхтймолй чафои баввобон.
Б а таманпои гушт мурдан бед, 
Ки такозои зишти кассобон.

Ездахум коф ба маънии ҳар ни, 
чунонки байт:

Дигар кишвар обод бинад ба хоб, 
Ки дорад дили ахли кишвар хароб.

Дувоздахум кофи тасгир ва он дар 
охири калима ояд ва моқаблаш 
мафтуҳ бошад, чун мурғак ва оӯ 
лак ва бутан; сездахум коф бароц 
тахдир, чун мардкк-, чахордадум 
коф барои таъзим, чунончи беути- 
рак ва хуштаркк-, понздахум коф 
барои тараххум, чуа тифлак ва м<» 
мак; шоаздаҳум коф ба маыиш 
таъйид ва оа монапди кофи таълпл 
аст. Ва фарқи миёни хар ду хамин 
аст, ки мобаъди ин барои mаыйндll 
мокаблаш бошад, чунодки дар пи 
баӣт, байт:

Мухаббатро пас аз қатый мухаббат 
лаззате бошад, 

Ки шохи нахли паӣвандӣ бех аз аввал 
самар дорад,

Носиралй гуяд байт:

Мухаббат каӣ равад гар устухонам
тутиё гардад, 

Ки аз соИидани сандал кучо нуксон 
расад буро?!

Хафтдахум кофи ташбех ва он дар 
форей маънйй чунончи дихад, байт:

Чунон мехурад зангии хомро, 
Ки зангй хурад магзи бодомро.

Ва аз хамин кием аст коф ба маъ- 
нии ҳамчу, байт:

Нест дар чанг силахдор, ки у, 
Набувад ҳеч вафодор, ки у.

Сохиби «Ҷавоҳир-ул-хуруф»» навиш 
та, ки гохе кофи ташбех дар оҳнрн 
калима сокин вокеъ мешавад, чу- 
ноаки тирак ба маъаий дарде, ки 
монанди тир ва чуволдуз мехалад; 
ва хиштак ба маънии порчаи чор- 
гуша, ки зери багали чома ва миё
ни поИҷома дузанд, чаро ки мушо- 
бех ба хишт бошад; ва дар араби 
кофи ташбех бар аввали калимоти 
араб мафтух меояд ва он калимот- 
ро мачрур созад, чунончи дар ин 
шеьр. шеър:
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Фатавло либоби кабаӣтилъатзқ, 
Ҳав^^^ӣтз мин куллз фаччи амиқ.

Хеедахум кофз хитоб ва он дар 
лвохирз калзмотн арабй музофи- 
лайх воқеъ шавад, чунонки кофз 
аллоду маъак; ва гохе кофи хитоб 
мафъул вокеъ шавад ва маъазн 
■гуро дихад, чунончн уамокаллоу ва 
чазокаллоу, ва гоҳе кофз хитоб ба 
маъннз худ ояд, чуиоичз камо ас- 
иайта ало нафсика; нуздахум кофи 
фоил ва он дар форси камтар ояд, 
чуноичз гузак ба маънии гузкунан- 
да; бистум кофи мафъул, ин хам 
кам ояд, чунончи печак ба маънии 
гулулай абрешум ва раИра, ки пе- 
чзда шуда бошад; ва дар «Ч,аво- 
аир-yл-—ypyф» ба чои кофи фоил ва 
кофи мафъул кофи аисбат навишта, 
чуа чушак (ба вови маъруф) ба 
мамши кузаз луладор, маасуб ба 
чушидаа, кз ба маьнии макидан 
аст ва пардак ба маъаии лурз ва 
чистин, маасуб ба парда (ба хазфи 
хон мухтафй) ва кудак, мансуб ба 
куд, ки ба маънии фузла ва нано
сят аст; бнсту якум кофи зонд, чу- 
зоаки дар лафзи чуз ки, Мавлавиз 
Рум фармояд, байт:

Гад чуини бзимояду га- ззддш ин, 
Чуз ки дайронӣ иабошад корн дин.

Чомй мефармояд, байт:

Ин хама шуру ззтироб, ки чӣ?
В-зн дама тарки хурду хоб, кз чӣ?

Ва аз хамнн кнем коф барон такян 
налом, чуиоикз дар «Шаъъ-уш-шу- 
зро» навишта, мисолаш аз ЗулолИ, 
байт:

Находам чон аз-у бо барг гардад, 
Ки метареам!, ки шодзмарг гардад.

Дар на байт максуд кофн сонИ дар 
мпcpаь.и соанст. Мнсолн днгар дар 
.'.иЗдати коф ба мнераън чахоруми 
зп китъаи Хотифй, китъа:

Тицозаидаи достони кудаи,
Чуниа шуд хулзбанди 1И бикри сухан, 
Ки аз фарри зкболз шаханшахи, 
Кш аз фитна шуд он мамолик тихи.

На знёдатз коф дар авоҳйрй баъзе 
немо хам ояд, чуионкз кафк ба 
маънзй кафи об ва чуз он ва зулу 
па зулук ва руку ва рукук: ва гохе 
коф баъд ва кабл аз лафзз то ба 

хар ду сурат зонд бошад. Бисту 
дуввум кофи тамсил, иуноаий дар 
ин байт, байт:

Майз лаългуи аз батз сарнзгуи
Равои хамчунон к-аз батз кушта хуи.

Бисту севвум кофз таърнф, ай ба 
маънии маьрифат ва сшфат, иӯнониз 
Саъдй фармояд, байт:

Дар зн бум Хотам шзноей магар,
Ки фархундахуест нсқӯезяр.

Бисту чахорум кофи дуъо, иӯнонии.
Саъдй фармояд, байт:

Маро ҳоҷзс шоназ оч дод,
Ки радмат бар ахлокз ҳӯҷҷоҷ бод.

Бисту паачум кофи нафй ва знро- 
тафзилзя ва истифҳомия хам гуянд, 
зеро ки мамин нафй ва тафззл ва. 
нстнфхом хар се аз у мустафод ме- 
шавад, мисраъ:

Чапе мушк бехтар, ки як туда гул...

Мисоли днгар, мисраъ:

Хазина тзхй беҳ, кн мардум ба ранҷ—.

Мисоли днгар, чуиоичз Саъдй фар
мояд, байт:

Шарафи иафс ба чуд асту каромат
ба сучуд,.

Хар кз ни хар ду иадорад адамаш бех,
ки вучуд.

Бисту шашум кофз сила, ба маъ- 
низ касе, мисолаш дар ин зборат: 
хар ки бо ман дуст аст, ман дуста 
уям, яъне хар касе кз бо маи дуст 
аст: бзсту хафтум коф ба маънии 
агар, байт:

Чй кам гардад, ки суз ошзкз зор
Кунӣ аз лутф, эй бадху, нзгохе.

Бисту хаштум коф ба хар-
гах, яъне шарт, чуаоичи байт:

Гуфта будӣ, кз бзёям, ки ба чон оӣ ту, 
Маи ба чоз омадам аа'иуи, ту чаро 

меиоӣ?!

Бисту нухум коф ба маъазз хам., 
иуноаий дар ин байт, байт:

Эыmзмодс ба вафоз манат, эй кофзр. шест, 
Гар хама вадӣ биёяд, ки туро бовар исет-

Мисолз днгар, байт:
Хар еӯхтаҷозс, ки ба Кашмир дарояд, 
Гар мурги кабоб аст, ки бо болу пар ояд..
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Сиюм коф ба маънии кас, чунонки 
дар ин баИт, баИт:

Хар киро мастИ аз он наргиси чоду 
бошад, 

Аҳтари сухтааш дидаи оҳу бошад.

Сию якум кофи муътариза, баИт:
Чашми бадандеш, ки барканда бод, 
АИб нумояд дунараш дар назар.

Сию дуввум коф ба маънии киллат, 
мисолаш баИт:

Андак-андак ба дам шавад бисьёр, 
Дона-донаст галла дар анбор.

Сию севвум коф ба маънии то, ми- 
соли он: сухан зиёда аз уадди худ 
нахоуам суфт, ки мардум айби ман 
накунанд. Сию чаҳорум барои нис- 
бат, чунонки чушак кузаи луладор, 
мансуб ба чушидан, ки ба маънии 
макидан аст ва пардак ба маънии 
чистон ва лурз, мансуб ба парда. 
Бидон ки ин кофи арабИ ба алиф 
бадал шавад, чун колуфта ва. муф
та, ба маънии ошуфта; ва ба лом, 
чун товак ва товал, ба маънии го- 
ву ҳари чавон ва куч ва луч, ба 
маънии аҳвал; ва ба мим, чун башк 
ва башм (ба фатҳи муваҳдада), ба 
маънии шабнам; ва ба ҳо, чун то- 
рак ва тора, ба маънии фарки cap 
ва чаковак ва чакова, номи парран- 
дае; ва ба ҳои муъчама, чун сомок- 
ча ва сомохча, ба маънии синабан- 
ди занон; ва ба раИни муъчама, 
чун сажсов ва ға^жсоо\ ва кофи 
форсИ барои нисбат ояд, чун шанс, 
ба маънии шуҳ ва зариф, мураккаб 
аз лафзи шан, ба маънии нозу ка- 
рашма. Ва низ дар «Ҷaвбҳрp-yл-ҳy- 
руф» навишта, ки кофи форсИ гоҳе 
дар раИри калимаи зотулҳо дар ҳо- 
дати чамъ зоид ҳам оранд, чунончи 
щумригон, ба маънии кумриён; ва 
дар ин боб шеъри Мир МуиззИ ба- 
санд оварда; ва низ кофи форсИ 
табдил ёбад ба раИни муъчама, чун 
сов ва роз ва сулула ва сулула; ва 
ба доли муҳмала, чун ованс ва 
ованд ва авранс ва авранд, ба маъ
нии таҳт; ва ба алиф, чун сустох ва 
устох; ва ба бои арабИ, чун сулғу- 
на ва булсуна; ва ба чими арабИ, 
чун сувол ва чувол (ба зам); ва ба 
вов, чун сул ва вул (биззам) ва 
суроз ва вуроз (ба зам), ҳуки нар; 
ва ба ёи таҳтонИ, чун зарсун ва 
зарюн.

КОШИФ С^1Г паИдокунанда ва бн- 
раҳнакунанда (аз «Мунтаҳаб»),

КОҚ JIT дар «Мунтаҳаб» навишта, 
ки нони тунук; ва каък м/уарраби 
уст; ва дар «Сироч» курси нони 
равғанИ.

КОБУҚ ДДГ ошьёнаи муррон умумаи 
ва ҳонаи кабутарон ҳусусан (ал 
«Бурҳон»),

ҚОЧАҚ Д7 LT устуҳони фарқи cap (аз 
«Бурҳон» ва «СурурИ»),

КОВОҚ ■JljlS' ҳоли ва бемарз ва ҳар 
чиз, ки миёнтиҳИ бошад (аз «Бур- 
хон» ва «Сироч»),

ҚОЧОЛ асбоби ҳона (аз «Бур-
ҳон»).

ҚОБУЛ JiU" номи шаҳре аз билодн 
шимолии Хиндустон муттасили мул. 
ки Турон (то лафзи шаҳре аз «Бур
бон» аст). i

КОМИЛ J-S номи баҳрест аз нуздаҳ 
буҳури ашъор.

КО КУЛ J5”15’ муи миёни сари мардоп 
ва кудакон ва муи гардани аси (аз 
«Бурҳон» ва «Сироч»); ва дар «Ча- 
рори ҳидоят» навишта, ки кокул 
муи тораки cap, лиҳозо тиреро, ки 
саргузор бошад, тири кокулрубо гу- 
янд.

КОФ ИЛ зомин (аз «Мунтаҳаб»),
КОХИЛ сИ* суст ва миёни ду китфи 

сутур (аз «Мунтахаб»).
КОМ fU мурод ва максуд; ва ба 

маънии сакфи балқ, ки ба биндӣ 
талу гуянд; ва ба кофи форсИ (яъне 
гом)* ҳадам; ва ба маънии деҳ ва 
каря (аз «Латоиф»); ва ком (ба 
кофи арабИ) ба забони ҳиндИ ба 
маънии шабваг ва чимоъ аст.

ҚОМНОКОМ flsu (IT чорночор.
КОЗ ИМ i-i'-f ҳаиш фуруҳуранда; ва 

лакаби нмом Мусоризо ибни Ҷаъ- 
фари Содик, алаИҳиматтаҳиӣяг (аз 
«Мунтахаб»).

КОЛ УМ г1’-7 зидди бокира, яъне зане, 
ки бакорати у рафта бошад (аз 
«Сироч» ва «Бурҳон»); ва дар «Ра- 
шидИ» зане, ки шавҳари у мурда 
бошад ё уро талок дода бошад; ва 
ии лафзи форсист.
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КОХ, И КУХНА БА БОД ДОДАН 
lp|j oU; ■цС »lf лоф задан (мз «Бмло- 

ри Лҷмн» вм «Рашидй»); вм дар 
«Bӯр\еи» лоф задал вм фаҳр кар
дан; вм дар «Снроч» иавнштм, кн 
\нкеёт за еу\мноин замоимн сузаш- 
ам ба чнадти узин шмълн ҳуд туф
та»; вм баъзо имвиштаанд, кн корн 
бсфеuдa кардан; ва баъзо иавиш- 
ам, кн изолан ҳорИ луиудмл; мз ин 
ибормтн коди қӯҳем 0т бод додан 
ни ҳмим имоинн имркуим иуе-aфед 
мешавад, фм тммиимл.

КОР ФАРМУДАН -IS' бм мммл
овмрдан ва дарч луиудаи.

КОРД Б А УСТУХОН РАС ИДА Н 
Ii.k-o - jSkuhoh аз -мкс еимдaн

нм кариб 0м ҳалок шудае (аз «Ча- 
\еғ шмрбат»).

Кобин заре, кн 0м ҳмесоми ин.
кох бм зимман мард иук.аррмр_ ку- 
нмед; ба мрабй онро имҳр суяед 
(мз «BӯF\ое» ва «Снроч» вм «Рм- 
шндй:») ; ва баъзо бм иаъннн ммҳрм 
оумччмл л авиштамн и.

КОР ВАСТАН е,—■: А бм мммл овмр- 
дмн (аз «Шарҳн Сикмнаaрuеиa»)) 

КОР я ҚРУ КАРДАН сЯ-_ах ^Ли- 
пн иуоиала ва цатъи дуст» кар
да».

КОНУИ o>j-;LS' отмшдоп мутлакмн, ҳоҳ 
курмн оҳaнсaреЛ) ҳоҳ су-лади, ҳоҳ 
ммнкмл; ва иоин ду иоҳ аст 0а за
бои» румй: яке конунн аввал, кн 
такрнбмн 0м адлдй пус Оошад; дув- 
зум конунн оҳнр, кн такрнбан бм 
\зuдИ иасҳ бошмд (мз «Вӯр\он» ва 
«Муитaxм0о ва шуруад «Н/соб»),

М)САЛ ЕСОН dE-P *--1ҳарнсон нм га- 
доён ва ауuҳнниaаои (аз «Бур- 
\еu»).

КОСА ДАР ЗЕРИ ОН НИМКОСА 
ГФТАН сЛ’Ч 4*г:; д.0 J1
фнрсбн ҳасё зоҳнр ео\mм мчонбот 
мушоаддм иӯиӯаaн,

КОСА БАНД КАРДАН сР/ '-is'
\ӯшоиaд нунудаи вм таимъ дош- 
тал.

КОСА ВАР САРИ КАСЕ ШИКАС- 
! АН &гХр ^J-S д> -J ‘ AS" во км '□»
касеро (мз «Муе,тмлмҳето))

КОР БА ЧОН РАСИДАНс)'-- с>1ц 
кариб 0а ҳалок рас^ндан.

ҚОЛИДАН дмғҳми ва парешоя
шудан вм суре\тaн; ва мсмҳ он мст, 
кн 0м кофн форсист (мз «Рашндй»).

ҚОАЛЁН ci-jiS аъне дурмфши ковмё- 
нин маесуО 0м Қовмн е\мнғмр; вм 
о» пусти пмлмис буд, кн Кова бм 
вмкдн кор кардан бар мнён небаст. 
Чун ба чмети Змҳҳок Фириду» ои- 
ро бар алми баста буд вм иӯбермқ 
уфтод, лиҳозо оиро ба ҷмқо\нрн 
кннате иукмллмл иумудм буд (аз 
«Шарад довонн Хокои™»),

КОРВОН сЬ-Д кофила (мз «Вур- 
\оио),

ҚОФТАН ба иаъннн ш/софтаи
(мз «Снроч» вм «Бур\ел»).

ҚО ВИДАМ i’-yll’ кмидндми (аз «Сн- 
роч») .

ҚОСТАН сум шудан; со\е бм
иаъннн сум кардан низ иооад (аз 
«Снроч») .

КОХДАШОН ва КАХКАШОН
'lists' - чизес.» бм шакли чода дар 
осмол мз ентopм\он \ӯған 0о адм 
оио\mM) кн ба iiiaO^ се\о 0а нмзмр 
иеоад (мз «Снроч»); вм суянд, кн 
Қоҳкмшон-ро мз он Қоҳкмшеи су- 
янд, кн о» иушебеҳ мст 0м \aтт0) 
кн бар зминен лари мз коҳ вм \еғ 
кашндмл пмйдо ояд.

ҚОФУР ХУРДАН сРлА jAIT киноя аз 
админ руҷyлиИяT) яъно ноимрд шу- 
дмл (аз «Сироч»),

КОМИ иaвҷӯашмвмндм (мз «Мун- 
таҳаб») ; иуштмк, аз кавн (бнл- 
фмтҳ), кн 0 а иаъинн будмн в а ҳмет 
шудан мст; ва кмаййне (бм фатҳн 
коф вм фмаҳн ҳмизм вм ташдндн 
тaҳтелuн максур вм сукунн лун) ва 
кони (0м кмсрн адо1зм) бар вазии 
зонин ва койин (бм фмтҳн коф вм 
сукунн ҳмизм вм ён тa\тоннн мак- 
сурн мунавваи) ва кмйъни (бм фмт- 
ҳн коф вм сукунн таҳтонн вм ҳмм- 
змн наксури иуиавван) вм кмъй (бм 
фатҳн коф вм сукунн ҳаизм) ин дар 
панч млфоз дар адкикм» суё кн як 
лафз ас», 0а иаъинн каин ҳмОарня; 
ва кмин \aбaрuя бм иаъннн лмфзн 
бнсьёр Оошад, чуненчн: «кам рацу- 
лин инди», яъие бнсьёр имғдaнa 
лмзднкн мал; пас иаъннн «каин. ра- 
Ч-лин инди» админ мст вм. э\тн[ғеез 
мз каин нсаифҳеиня кардамст; вм 
ммъинн каин нстифҳоиня лмфзн чмнд



 

 

 

 

—158—

аст, иуноний: «кам рауулан инда- 
ка», яъне чанд марданд наздики 
ту? Коии асли хама аст ва бокй 
хар чахор алфозз мазкура мута- 
наввеьа шудаанд аз он. Ва лафзз 
коии мураккаб аст аз кофи ташбех 
ва лафзз оИ-и истифхомия ва тан- 
вини онро амдаи ба нуни зохир на- 
висаид; «кащавлауу таоло ва каай- 
йин мин щарятин» (аз чахор шуру-- 
хи «Нисоб»).

кохИШ ^*15 фолгиранда аз овози 
чонварон ва сохир ва райбгуй (аз 
«Латонф»» ва «Муитахаб»).

КОИН ва МАН КОНА j
киноя аз махлукот.

КОМИН CJ-IT пинҳон ва пушидаша- 
ванда (аз «Латоиф» ва «Мунтт- 
хаб»).

ҚОНЮН uiUlT номи шахр.
КОФИ РОН еЬ ‘ЛИ шигофе, ки кари- 

би буни рои аст; ва ин киноя аз 
фарч аст (аз «Латоиф»).

КОФУ НУНоУ j киноя аз лафзз 
куи, ки калимаи арабист (ба замми 
коф) сигаи амр ба маънии шав, 
H^e мавчуд шав; аз кона якун ав- 
вал хак; таоло кун гуфт, калам пай- 
до гардид, баъдуху калам ба хук- 
ми илохй хама ашьё паИдо кард; 
ва калам иборат аз акл ва хакика- 
ти мухаммадист (аз «Шархн Зулай- 
хо» ва ғайри ои, мустафод аз «Ми- 
рьот-yл-сpифин»).

КОХ ДАР ДАХАН ГИРИФТАН 
сӯ>А _р киноя аз ачз ва зин- 

хор хостан; чи зинхорй барги кох 
дар дахан шрифта амои мсхохад; 
ва ин расми Ҳиндустои аст (аз 
«Мусталаҳот»).

НОРИ КАСЕ ШУДДН^Н ^А —Амур, 
дани касс (аз «Муеmалаҳот»),

КОРИ КАСЕ СОХТАН С—Ь
куштаи касеро (аз «Мусталахот»),

КОСАИ САРНИГУНсуАг— ^мАмулпис 
ва нодор (аз «Мӯеталаҳот»),

КОВ-КОВ jIAjIF тачассус ва тaуаххӯ,: 
(аз «Бурхон» ва «Сироч»); ва баъ- 
зе ба маънии ковиш ва овоз додан 
низ навишта.

КОЛ ЕВ jjJt-Г саргашта ва хайрои ва 
девона ва ахмак (аз «Бурхон» ва 
«Сироҷ»»).

KOMPyj—lA номи вилоятест ба ақеo)) 
Баигола, ки мулки машрикии Хип 
дустои аст.

КОВА otA номи охангарест, ки бар 
Заххок хуруч карда Фиридунро 
бар тахт иишоида буд; ва лафз» 
кова ба маънии шӯҷоъ аст, ба шар 
те ки *о-ро знёда шумураид (аз, 
«Сироч»).

КОЛЕВА саргашта ва хайрон
ва ахмак ва девона (аз «Бурхоuз 
ва «Сироч» ва «РашидИ» ва 
«Кашф» ва «Сурурй» ва «Чаҳоаги ■ 
ри»); ва дар «Латоиф» ба маънии 
кар ва ношуиаво низ иавишта.

КОЛИДА oa-JS" парешон ва дарҳам/ 
(аз «Рашидй» ва «Кашф»).

КОМА ба маъиии ком ва максуд 
ва мурод; ва ионхуришест туруш 
маза (аз «Бурхон» ва «ЛатоиУз),

КОШОНА -GLutS хонаи кучак ва му 
хаккар (аз «Бурхон» ва «Сироч* 
ва «Латоиф»); ва дар «Бахори 
Лҷам» ва «Рашиди» навишта, ки 
хонаи зимистонй, ки дар ои шиша- 
хо дар тобдонхо барои рушанй васл 
карда бошанд моиаиди хаммом; чи 
кош ба маъиии шиша аст.

ҚОЗА мағоке, ки сайёдон дар он 
нишинанд ва бар он шоххон дарахт 
гузоранд, то сайд уро набинад; ва 
хонаи музореъон, ки аз наю алаф 
созанд; ва ба маънии савмаьа, ки 
бар сари кух созанд мауоз аст; ва, 
ба маъиии реемоне, ки бар дарахт 
ва ракра овезанд ва аксар заношу 
кудакон дар ои иншаста дар хаво 
оянду раванд (аз «Сироч» ва «Бур- 
хон» ва «Латоиф» ва «Рашидй» ва 
«Муайид»); ва кила барои маънии 
охир ба кофи форси (яъие гоза)* 
аст ва зон араба ва барои боки ва 
маъаии аввалин ба кофи арабй ва 
зон форой (яъне кожа)* аст.

КОБИША -и-ДА гули усфур, КИ би 
хиндй кусабна гуянд (аз «Бур
хон») ,

КОЖИРА ва КО ЧИРА ^tA j 
гули усфур, ки ба хиндИ кусабна 
гуянд.

КОРНОМА мураккаъи тасовир, 
ки иакдош барои изхори камоли 
худ тайёр созад; ва ба маыиии 
чангиома ва китоби таворих ва ки- 
тоби кавоиини риёсат ва адолат,



 

ки онро китоби оИии ва дастурул- 
амал низ гуянд (аз «Қашф» вз 
«Ибро^имИ» ва «МуаИид» ва «Ма- 
дор» ва «Бурдон» ва «Сироч»).

КОЛА матоъ, ки онро коло низ 
гуянд; ва кадуи шароб; ва ба маъ- 
нии ҳарбузаи ҳом ва замине, ки ба- 
рои зироат таИёр соҳта бошанд (аз 
«Латоиф» ва «МусгалабPт»).

КОРИ ДАСТБАСТА *:— кори
мушкил, ки аз дасти дигарон ба 
осонИ сурат набандад (аз «Чароги 
ҳидоят» ва «БабPри Ачам»).

ҚОФФА <>15' ба маънии ҳама (аз 
«Мунтахаб»); ва соҳиби «М.узил- 
ул-ағлот» навишта, кИ ин лафз дар 
арабИ мустаъмал нашавад, магар 
мунавван, лекин дар форсИ бе тан- 
вин ояд.

КОРГОҲ •ts'^ts' маҳалли с^тани чиз- 
ҳо, ҳусусан бофтани чома (аз «Си- 
роч»).

КОВАРСА a-jjS ҳар чизи реза ва бо- 
рик, ки дар ҳурдИ мушобеҳ ба ко- 
варс бошад.

КОРТАЛАБЙ urU-Jts" баҳодурИ ва 
чангчуИ.

КОФИРМОЧЛРОЙ (ylyrl- jttr кофир- 
мочаро шудан; ва кефирмоҷаро ка
се ки ҳоли у монанди ҳоли кофир 
бошад; ва ба маънии зулму бедод 
мацоз аст (аз «Баҳори Ачам»).

ҚОЛ ЕBAГЙt5ГтJKргpгиштгI'й ва ҳаИ- 
ронИ ва девонагИ.

КОРҚИЁЙ амирИ ва подшохИ
ва корфармоИ; ва баёнаш ба таф- 
сия дар лафзи коркиё гузашт.

КОШЙ мансуб ба Кошон, ки
шаҳрест дар Эрон.

КОХИ МУШТАРЙ & бурчи
Хут.

ҚОТИБИ ВАХИ u-j vJtr ҳазратиУс- 
мон разияллрбу анҳу (аз «Бур- 
ҳон») .

ҚОДЙ (.pis' наботест, ки гулаш камо- 
ли ҳушбу бошад; ва ба ҳиндИ онро 
каюра гуянд (аз «Сироч» ва «Бур- 
ҳон»).

КОСАБОЗЙ сРЬ <-1Г навъе аз раке 
ва бозист аз олами шишабозИ ва 
суроҳибозИ; ва таҳқиқ он аст, ки 
косабоз касе бошад, ки бири.а ме- 
пушад ва аз зери хирқа зарфҳо 

бармеорад; ва дар «Мусгалаҳоги 
навишта, ки ду-се косаи чинИ пур 
аз об мекунанд ва косабозон вож- 
гун шуда косаҳоро бар пушт гузо- 
ранд ва ба таҳриии сурин онро чун- 
бонанд ва ба души ҳуд расонанд 
ва катрае об аз он намерезад; ва 
мацозан ба маънии маккорИ ва ҳи- 
лагарИ ояд.

KOFA3H ШОМЙ j'Li <1ДТ багоят си- 
фед ва шаффофу нафис бошад.

КОФИ (jits' басшаванда, ки ба дигар 
ҳочат пагузорад ва замонкуианда; 
ва мацозан ба маънии доно ва кор- 
гузор ва коранда ва пешкор; ва 
номи китобе дар илми фикд; ва 
номи китобе дар илми наҳв (аз 
«Мунтаҳаб:» ва «Латоиф»); ва дар 
ҳинди номи рогнИ.

КОВЙ lSj 15 ба оташ догдиҳанда бар 
узв (аз «Мунтахаб»),

КОСМУЙ j-1-5" муи ҳук; чи кос
ба маънии ҳук аст.

КОШКЙ иСМГ калимаи таманно; дар 
асд кош ки & jW буд; ҳои муҳта- 
фИ, ки дар оҳири кофи баёнИ буд, 
ба сабаби касри коф ба ёи габтoнӣ 
бадал карда кошки менависанд (аз 
«Ҷавоҳир-ул-ҳуруф»).

КОРОСЙ (j-'jts- чоиварест, ки овози 
ҳуш дорад; ва номи ҳаким, ки пе. 
ши Султон Маҳмуд аҳволи салоти- 
ии мозия мебоид (аз «Сироч»).

ҚОТИБЙ шоире буд азимулқад- 
ри собибиuсбаг; бо вучуди камоли 
шоирИ дар фанни бршIIaвI-5Cӣ маҳо- 
рати тамом. дошт; ва навъе аз 
малбусот.

КОВЛЙ ба маънии лулИ (аз
«Мусталаҳот»).

Фасли коф маъа бои муваҳҳада

КИБРИЕ bjJ- ба маънии бузургИ (аз 
«Мунтахаб»).

КУБАРО »1.гғ бузургон; ва ин цамъи 
кабир аст.

КАБУТАРИ ПАРПО J . кисме 
аз кабутар, ки пар бар по дорад 
ва дар парвоз заъиф бошад (аз 
«Мусталаҳот»).

КУБРО lSj-^ шаИъи муаннаси бузург- 
тар; ва ба истилоҳи мантик, чузви 
сонии шакл; ва чузви сониро кубро
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аз ои гуянд, ки хамсша куллийят 
дар у собит бошад, чуиоичи: «алъ- 
оламу мутагаййирун ва куллу му- 
тағаййирин уодисун», пас «алъола- 
му мутараййирун» суррост ва «кул
лу мутагаййирин уодисун» куброст; 
ва баъзе навиштааад, ки казийяи 
соииро кубро аз ои номанд, ки 
муштамил аст .бар акбар ва акбар 
махмули иатиҷаро гуянд, зсро ки 
махмули натича аксар ом бошад 

■ ва ом ба иисбати хос акбар аст, 
яъае касир аст дар аурод, чуноичи: 
«куллу инсонин уайвонун» суррост 
ва «куллу ХрЛвонин уисмун» куб- 
рост ва иатичаи ин хар ду «куллу 
инсонин уисмун». Пас лафзи инсон 
мавзуъи натича аст ва лафзи чисм 
махмули он. Зохир аст, ки афроди 
чисми мутлак акбар аст, яъис ка- 
сир аст аз афроди иасон, зеро ки 
чисмн чамодот ва наботот ва хай- 
вонот хам про шомил аст.

ҚАБИБ Оар вазни яасиб; ба cap 
даромада ва Оар руй уфтода (аз 
«Латоиф»).

КАБТ хор кардан ва халок кар
дан ва бар ру афгандаи (аз «Ла
тоиф» ва «Суроҳ»).

КИБРИТ гугирд, ки Оа хиндй
гандхак гуяид; ва ба маънии зару 
иукран хблис низ (аз «Мунтахаб» 
ва «Латоиф»),

КАБИД/УКАБД -ӯ чигар, ки узви 
раис аст дар пахлуи рост; ва ак- 
бод уамъи он; ва ба фатхатайп 
(яъие кабад)* сахтй (аз шурухи 
«НисоО» ва «Сурох»).

КУБОД -ЦА дарди чигар (аз шурухи 
«Нисоб» ва «Сурох»-.

КАБӮД Оар вазни хасуд; аилгун 
(аз «Бурхон»).

ҚАБОБИ ТАР у ч^'иборат аз барф 
(аз шурухи «Сикандарнома»»).

ҚАБОБИ ҚАНДАҲОР jUoi-S ҷ-’Ц^’На.въс 
аз кабоб (аз «Чароги ҳиgояm»).

КИБРИТИ АҲМАР ^-1 гугирди
сурх; киноя аз иксир, чаро ки ик- 
сир аз у сохта мешавад ва ои чуз- 
ви аъзами иксири тилост; ва гугир- 
ди сурх багоят камёО аст.

ҚИБР j-s" ОузургИ ва бузург шудан; 
ва ба касри аввал ва фатхи соин 
(яъне кибар)* калонсолй ва пирй; 
ва ба УаmҳaтaйI^ (яъис кабар)* ме- 

ва аст турушмаза, дарозтар аз си- 
порй, ки аз оа ачор созанд ва дар 
мулки Хуросои Оисьёр пайдо меша
вад (аз «МуитахаО» ва «Латоиф» 
ва шуру-хи «Нисоб»),

КИБОР j’C-5 бузургои; ва ин уамъи 
кабир аст; ва Оиззам ва ташдиди 
муваххада (яъае куббор)* Оисьёр 
бузург; ва Оа маънии Оузургон; Оа 
ин маъшй уамъи акобир аст.

КАБО ИР гуноххои бузург; ип
уамъи кабира аст.

ҚАБС Оа хок анпоштани чох ва 
чуй ва cap Оа гиреОон фуру бур- 
дан; ва Оа маънии шабхуи бурдаа; 
ва Оа фатхатайн (яме кабас)* Оа 
пешоай дар марок ӯУтодан ва ба 
cap пеш омадан; ва ба каср (яъае 
кибс)* хоке ки чох бад-он анпошта 
мсшавад (аз «Латоиф» ва «Муата- 
хаО»).

КАБШ Lr-^ гуспанди иарӯяъис мсши 
иари шохдори чангй (аз «Мунта- 
хаО» ва «ЛатоиУ»),

ҚАБӮТАРДАМ бусаи хотир—
хох; ва Оа замми дол (яъис каОу- 
тардум)* каламест ба тарзи хос та- 
роишда, ки мушоОсх Оа думи ка- 
Оутар бошад (аз «МӯCталаҳотз).

КИБАРИ СИН(Н) - калонив 
умр ва калонсолй ва пирй.

КАБОБ ДАРРАСОНИДАН я V’1# 
схҷЛ-., пухтанн кабоб (аз «Муста- 
лахот») .

КАБУТАРИ ЁХ,У.уЬ ab/aHaBM аз ка- 
О.утар, ки овози ёху дихад (аз «Ба- 
хори Ачам»),

ҚАБИСА <-;-f Оар вазаи бариса; дар 
лурат чох ва чуй ба хок анпошта 
ва cap Оа гирсОон кашида; ва Оа 
истилох ёздах рузу ноу боло аз со
ли шамсй, ки дар мукобалаи ка.. 
марй зонд меуфтад ва онро чам'ъ 
карда соли севвуми камарии хин- 
диро ссздахмоха гираид; ба хинди 
лавнд иоманд. В а хар знёдати ай- 
ёму мох, ки дар ҳиеоOи соли дигар 
аквом уфтад, онро дар моха дарч 
иумонид.

КӮБАЙША номи руломи хазра- 
ти расулуллох саллаллоху алайхи 
ва олихи ва саллама.

КАБОДА камони бисьёр шарм;
ва ба магнии лезум, ки паҳлавоиош
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кашанд ва чиллааш аз оҳан бошад 
(аз «Мусталабот»).

Фасли коф маъа бои форсИ

ҚАПАНАҚ намаде, ки ■ мардумч
бенаво дар зимистон бар душ ги- 
ранд.

ҚАППОН сД/ тарозуи калон, ки 
бад-он ҳезум ва кумош ва чуз он 
месанчанд ва вазн кунанд; ба ҳин- 
дИ так гуянд (аз «Қашф» ва «Бур- 
хрн»); ва дар «Сироч» ба габфифи 
бои форсИ (яъне иаnoн)Дниз омада.

КАПЙ ui* маИмун ва бузина (аз 
«Латоиф» ва «ЧахоигирИ» ва «Бур- 
хон»); ва баъзе навишта, ки ба 
маънии бузинаи сиёҳ; ва дар «Си
роч» навишта, ки ба бои муваҳха- 
да, ба ташдид ва таҳфиф (яъне 
каббИ ва кабИ)* ба маънии бузи
на; ва он чи баъзе ба. маънии бу
зинаи сиёҳ навИштаанд асле надо, 
рад.

Фас ли коф маъз тои фавк,онИ

КИТОБ набишта; ва ба маънии
навиштан ва андоза ва фарз кар
да; ва озод кардами гулом ва ка- 
низак ба муъовизаи моли эшон; ва 
биззам ва ташдид (яъне куттов)* 
иависандагои; ва ба маънии мак- 
таб ва дабиристои (аз «Мунтахаб» 
ва «Суроҳ» ва «Латоиф» ва 
«Қашф»); ва биззам ва таҳфиф 
(яъне иртoб)Д низ ба маънии мак- 
таб омада; ва яке аз арбоби таҳ- 
кнқ навишта, ки китоб (ба касри 
аввал) яке аз авзони боби тафъил 
аст, ба маънии навиштан; пас ба 
маънии мактуб мустаъмал бад-ин 
эътибор, ки масдар ба маънии ма- 
фъул шрифта мешавад; ва дар 
«Хиёбон» навишта, ки ирггoб (биз
зам ва ташдид) иависандагои, чаро 
ни ин цамъи таксири котиб аст; ва 
ба маънии мактаб ва дабиристои; 
на дар «Қомус» аст, ки саҳеҳ бт 
маънии иависандагои зет ва ба 
маънии мактаб ва дабиристои, чу- 
ионки дар «Оиҳоб» аст, ҳатост; ва 
баъзе мрҳақк.иқон навишта, ки ҳа- 
то нест, балки мацоз аст.

КУТУБ цамъи китоб (аз «Мун-
тахаб»).

КЛТОИБ -г-'чамъи катиба, ки ба 
маънии лашкар аст.

ҚАТИБ бар вазни насиб; на-
вишташуда; ва ба иасрaтaӣI^ ва ёи 
мачҳул (яъне китев)* имолаи ки. 
тоб; ва имола онро гуянд, ки ҳа- 
ракати мокабли алифро ба каср 
маИл диҳанд, ба тарзе ки алиф ба 
сурати ёи мачҳул паИДо шавад ва 
дар талаффузу дар китобат низ, чу- 
кончи: китоб ва китеб ва рикоб ва 
рикеб ва ҳисоб ва хисеб ва иқбол 
ва ищбел; ва дар алфози форсИ низ 
имола мекунанд, чунонки: озер ва 
обед имолаи озор ва обод.

ҚАТ е-У лафзи ҳиндист, ба маънии 
чорпоИ; ва дар ин тафрис карда- 
анд (аз «Мусгалабот»),

ҚАТ ИР yA ирбоuи шутур (аз «Мун- 
таҳаб» ва «Орроб» ва шарди «Ни- 
ссб»),

I 
ҚЕТУРМИШ Jyijr? ба маънии оварда.
ҚАТИФ ва ин асл аст; ва ба кас

ри аввал ва сукуни сонИ ва ба фатг 
ҳи аввал ва сукрин сонИ (яъне 
китф ва катф)* фаръи он; ба маъ- 
нии шонаи мардум (аз «Мадор» ва 
«Қашф» в а «Онҳрҳи).

КУТАЛ замини баланд дар саҳ- 
ро (аз «РашидИ»),

ҚАТМ пннҳон доштан ва роз пу- 
шидак; ва маҷ.озан ба маъИнИ иу- 
шидагИ ва парда; ва ба фатҳатаИи' 
(яъне катам)* гнё::ест, ки бад-ок 
ҳизоб кунанд (аз «Мунтпхаб»); ва 
дар «Латоиф» ба фатбaтaӣн, гиёҳе 
ки ҳилт карда мешавад ба васма; 
ва дар «Бурҳон» навишта, ки лаф
зи арйбист; билфатҳ (яъне катм)* 
ба маънии пушидан ва иҳфо; ва 
барги нил, ки аз он васма созанд; 
ва ба фатҳатаИн, ғнёхест шабе^^^' 
васма, ки доҳил ба васма кунанд.

ҚАТОМ пннҳон доштани роз (аэ 
«Латоиф»).

Қ И ТМ ОН с>'*">' пушидани роз ва пу- 
шидаги ва пушидани гувохИ ва гаИ. 
ри он (аз «Латоиф»).

КАТ(Т)ОН с)хар ду дурутр, навъе 
аз чомаи бооик, ки аз пусти гиёхе 
бофанд; ва ба маънии грҳмеcт,. ки 
равгани чарог аз он ҳоспл кунанд; 
ба ҳиндИ алеИ команд (аз «Бур- 
ҳон») ; ва дар «Сироч» навишта, ки 
катион (мухаффаф ва мушаддад) 
чома аст' маъруф, ки шоирон пора 
шудани он ба сабаби нури моҳ гуф-

II 508
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та; вм баъзо ғӯянa) кн иукаррмр оз- 
мӯдмшудa) кн ин иаъннро асло 
нес», таима кмлоиӯҳу; вм баъзе 
суянд, кн чоими иазкурро аз пусти 
соки дмрмҳтн каток, кн mӯ\ин иаъ- 
руф мст, Oофa»а) чуионкн дар шмр- 
ҳн «Ннсоб» иавишта, кн дар баъзо 
бнлод пусти соки дaғaхтн кмтон 
кашида, реша-реша карда, инсли 
реши ва пуебм росаед ва мз он 
чома иобофмнд ва о» чоим дар 
ммҳтоб куввмт uaдерaд.

ҚАТОБУН Cal-S бар вмзин Фало- 
тун ■ 51 ; ноин ау\тмрн кайсарн Рун, 
кн дар инкоҳн Гуштосп буд, Ис- 
фанднёр аз у мутаваллнд шудм (аз 
«Вур\ои» вм «Ҷмҳонгирй» вм «Мӯ- 
мйид») .

КАТИНА-)-"' бар вазни емснбм; 0а 
маъиии лашкар; ва коми калъм ас- 
аз кнлоън Хмйбар (аз «Мӯнmaxaб»))

КАТОРА «jlS" лафзн \нлдuеT) кн ка- 
торт бм той ҳнндй вм ҳазфи ҳо 
имш\ӯр аст (аз «Вӯрҳон»); вм бмъ- 
зо 0а иаъннн \a»чмр ва шамшер 
низ навишта; вм дар «Рашидй» иас- 
тур аст, кн дар асл католм мст вм 
мрмбист; вм mmh Яиан чулни су- 
янд.

КУТҚА 4СГ асон кучак ва ситабр; вм 
не лафзн туркист.

ҚИТОВА Ч1-' бар вмзли вшсодм; о» 
чи 0м \aттн чмлнн лме\ ё настаъ- 
лик ё 0м m-th тусро бар иaеечид 
ва нм\о0нғ ва дмрвозаи уимро нм- 
қнеa»а вм ё накш кунаед (мз «Вур- 
ҳоно вм «Муайид» вм «Мадор» ва 
«Кмшф»).

катом иасдар аст, бар вмзли 
фмълм; ба имъеин як бор имвнш- 
тми; форснён со\о ба иаънин иа- 
фъул вм ғоҳе бм имъеин мутлак ем- 
виштаи оранд; ва ба фатҳатайн 
(яъне кмтаба)* цамъи котиб.

ҚУТТОБЙ нaнеӯб 0а куттоО, ки
(биззаи вм ташдид) ба иаъннн 
иактаО вм дабис-он аст; вм ба кас- 
рн мввал вм та^ифн фмвкоеИ 
(яъне китобй)* 0а иаъннн кофирн 
китоОИ, кн дики иaлсу\ дорад ■ 52

ҚАТ(Т)ОНИ МИТҚОЛЙ cjJIS.
.. навъо аз кмтоH) ки он еафис бешaа 

(аз ouapx),

Фасли коф имъм сон мустннaеa

ҚАСИБ тудан роси снрдонад1Ш
баланду-дм (аз «МунтахмО»),

ҚУСУБ тӯаa\еи ресн баланди-да
КАСРАТ бнсьёр шудаи; ва ма

цозан ба иаъннн 0а албум иaғаӯм 
нншмстмн; ва ба иаъннн алоики д'' 
еавй низ бошмд.

КАСРОТ oil_3" цамъи касрат.
ҚАСОФАТ O-ilOf зидди лм-офат; гл 

ситабр вм тализ шудан вм фарорм 
шӯамн (аз «Му»ma\aO» вм райра)

ҚАСИР № бнсьёр вм вофир.
ҚАСИФ ситабр ва тира; зш)<1н

лмтиф (аз «Лмтонф» вм «Мутти 
ҳаб»).

КУСБОН сЧ’ ҳоктӯдми баланд (н* 
«Латоиф;»); вм дар «Суроҳ» росту 
давди баланд; вм ил цамъи кмснЛ 
мст.

Фасли коф имъм ними
МрабИ вм форсй

ҚУЧО имъруф; ва ба имънии ҳнр
чо низ омада (мз «Мустaлм\ет))

KA ЧМАЧ г- г' он ки сӯҳанаш фасо* 
нмОошмд ва змОонмш бм калимо! 
ҳуб чорй еабошад (аз «Рашидй» ioi 
«Сироч») ■

ҚАЧВОҶ з’р»с' 0а иаъеии км.ч ва нн 
сук; мураккаО аст аз кмлнимн кич 
ва лафзн воч, ки млбарраии Гн i 
аст 0м иаъннн лисуи.

ҚАЧДОРУМАРИЗ//ҚАҶДОРУ МЛ
РИЗ а'.^ мчонбо» вм амч
кн 0м чо овардмни он душвор би 
шад 1М.

ҚАЧ.АҚ оикас, ки фнлбонон дир
даст иедораед; ва чизос», ки »'111 
вм кабакро бад-он овезанд; вм и, 

’ наънни чизес», ки иaрауии внло’.н 
бар даври тиреОок дузанд; ва чубн 
ки дуҳул ва кусро бмд-он навозшг! 
(аз «Мустмнa\ето).

ҚУЧАЛ бадрафтор ва \мро0>; он 
ин ҳилдиет.

ҚАЧҚУЛ Jj't' кости садоёп (у 
«Бӯрҳон»).

ҚАҶИМ вм ҚАЧИН "S’ - г~»Гба мои. 
еии бaғғустувеu•; ва он пушнше о»
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шад, ки ба рузи чаиг бар асп ан- 
дозанд; ба ҳиндИ иакҳар гуянд; ва 
пн туркнст (аз «Брг\он» ва луроти 
туркИ).

ҚАЧА ГУЛ КАРДАН «р/J V ки- 
ноя аз зоҳир шудан ва фош гарди- 
дани рози ниҳонИ ва аиби пинҳони 
ба эътибори бозии кача, ки дар 
дастҳо пинҳон кунанд ва ҳар гаҳ 
ншорат бад-он кунанд ва аз он ба- 
рояд, бозиро у мебарад (аз «Бур- 
.\он» ва «Сироч» ва «Чаҳор шар- 
бат»).

КА 40 ВА “jW" он чи бар пушти шу- 
тур банданд ва ду шаҳе дар он му- 
кобили якдигар нишинанд (аз «Бур- 
ҳон»).

КАЧА «Г ангуштарии бенигин, ин 
ҳонаи нигин ҳам надошта бошад; 
ба ҳиндИ онро чҳалла гуянд (аз 
«Бутон» ва «Ба\рри Ачам» ва «Су- 
Гррӣ:» ва «ҶаҳонгнрИ» ва «Раши- 
ди» ва «Сироч»); ва биззам ва 
ташдиди чими арабИ (яъне кучча)* 
чизест, ки тифлон аз пораҳои кар- 
пос мудаввар созанд ва бад-он бо- 
зИ кунанд (аз «Мунтахаб»).

Фасли кофи арабИ маъа 
ҳои муҳмала

КУХЛУЛЧАВОХИР (>5'сурмае,
ки дар он марвориди носуфта ва 
днгар чаво^^т андоҳта месоянд 
барон рушании чашм (аз «Қашф»).

КУХ,Л сурма.
ҚАҲҲОЛ JbS- сурмакаш, яъне касе 

ки сурма ва даво ба чашми мар- 
дум кашидан пешаи у бошад.

ҚАҲИЛ Ch*? сурмадор; ва касе ки 
сурма ба чашми ҳуд кашида бо- 
шад.

ҚУ\Д Я j***сурмаранг; ва номи чома 
аст сиёҳ, ки бештар заиони вилоят 
пушанд (аз «Мрaӣид>»).

Фасли коф маъа ҳои муъчама

КИХКИХ с5” С5” калимаест, ки дар 
маҳалли нафрат гуянд; ва ба маъ- 
нии овози ҳаида; ва ба замми ҳар 
ду коф (яъне кухкух)* овози сур- 
фа (аз «Латоиф»),

ҚУХ ts номи ғиёҳест, ки бад-он бу- 
риё бофанд; ва ба маънии кирм, 
ки дар мева ва раИра меуфтад; 

ва сурати муҳиб, ки тифлo:uгр ме- 
тарсонанд; ва ба маънии сурати 
зебо, ки аз чуб ва раИра тартиб 
дода либосн рангин пушонанд, низ 
омада; ва билкаср (яъне ких)* ма
зан талҳ ва калимаи нафрат ва 
боздоштан (аз «Бур\рн» ва «Шар- 
ҳи девони Хоиони»),

Фасли коф маъа доли мр\мала

ҚАДХУДО ва КАТХУДОА-*" j lat-aX 
соҳибҳона; ва ба маънии лоиқ ва 
сазовор низ (аз «Чарочи \идoят»).

ҚАДХУДО ва КАДБОНУтЦаГ . utaX 
ҳрдованди ҳона ва бибии ҳона; ва 
ба исгI^лo\и муначчимон ду аслест, 
ки истихрочи умри мавлуд аз он 
кунанд (аз «Сироч»),

КАД -о .wa ва деҳ (аз «Сироч» ва 
«Брр\он»),

КАД ИР тира ва мукаддар (аз 
шарҳи «Нисоб»); ва ба фа^атаи! 
(яъне кадар)* ба маънии тирагИ 
ва тира шудан; ва дар форси ба 
маънии кодИ, ки ба ҳиндИ каюра 
гуянд ва он гулест маъруф (аз 
«Мрнтa\aб» ва «Бурҳон» ва «Си
роч») . ’

ҚИДЕВАР jy_oS музореъ ва деҳқон 
ва барзгар (аз «МуаИид» ва «Ча- 
ҳонгирИ»); ва дар «СурурИ» ва 
«Бурҳон» ва «Мадор» ба фатҳи ав
вал (яъне кадевар)* ва дар «Бур- 
ҳон» ба маънии соҳибҳона низ на
вишта; ва дар «Сироч» ба фатҳ ва 
ёи мачҳул ва фатҳи вов ва рои 
муҳмала (яъне кадевар)* раиси 
деҳ ва \удрвaнди \рнa; ва мачо- 
зан ба маънии зироаткунанда ва 
богбон; ва таҳк.иқ он аст, ки ки- 
девар имолаи кадовар, ки мураккаб 
аст аз кад, ки ба маънии ҳона ва 
деҳ бошад ва калимаи вар ба маъ
нии соҳиб ва алифи миёни ҳар ду 
калима зонд аст; чи ҳар гоҳ ки ка
лимаи дрҳaрфиро бо калимаи вар 
таркиб диҳанд, алиф дар миён зо
нд кунанд, чунончи дар тановар ва 
щадс/вар.

ҚУДС ,yoA ҳирмани нокуфта (аз 
шарҳи «Нисоб» ва «Орроҳи).

КАДУИ ХАЧДОМ ft*»- lS>^ кадуе бо
шад кучак ва мудаввар, ки ҳаҷ- 
чомон баъди рстррa задан бар 
заҳмҳои ^иомат часпонанд, то ҳун 
бикашад.
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КУДОМ г!^Т барон нстифхом бошад;
, ва итлоки ии Оар завилъукул ва 

райри завилъукул хар ду ояд.
КАДА хона ва дсх (аз «Сироч» 

ва «Бурхоа»).
КАДИ РА ба м-ыни мукаддар 

ва пушида навиштаанд.

Фасли коф маъа золи мӯьҷама

ҚИЗБ ‘т’'*5’ дурур; ва Оа фатхи аввал 
ва касри сонй (яъне казиб)* Оа 
маъаин дуруғй, яъне чизе ки ба 
дурур сохта Оошанд ва дуруггу; ва 
ба маъаин дурур хам омада (аз 
«Сурох» ва «Муатахаб»).

КИЗЗОБ u-ЗДТ дурур гуфтаи; ва Оил- 
фатх ва ташдиди золи муъчама 
(яъне каззоб)* дурургу (аз «Муа- 
тахаб»),

КАЗО j W ба маънии чуаои ва 
чуаин; ва киноя аз душиом.

Фасли коф маъа рои мухмала

КИРО 1Л к!:роя додан ва кироя (аз 
«Муатахаб»),

КАРВИё J бар вазии агаиё; навьс 
аз зира, ки мукаввии меъда аст 
(аз «Бурхоа»),

КАРБАЛО машхади хазрати
имом Ҳусайи салавотуллохи алай- 
хи; зохираш ии лафз дар асл КарО- 
бало -уда бошад; бои аввалро 
хазф кардаанд, чаро ки чун ду ка
лим аро таркиб дихаид ва охири ка
лимая аввал ва аввали калимаи 
охир аз як чина бошад, охирн ка
лимаи аввалро хазф кунаад.

КАРО !>' мурри ҳӯOоро, ки аар бо
шад; ва орози хоб (аз «Муата- 
хаOз).

ҚАРЕ >—>/' андух, ки нафас бозгирад 
ва бсором кардан гндӯхи кассро; 
ва ба фатхата?!!-; (яъае караб)* бе- 
ором ва андухгин шудан (аз «Муа- 
тахаб» ва «Латоиф» ва «Бахр-ул- 
ҷавоҳир»» ва «Мадор»»).

ҚУРУБ V „./■ уамъи курбат.
КАРАИБ калам, ки оаро карам- 

калла гуянд (аз «Бурхон» ва «Си
роч» ва «Мадор»); ва дар «Мун- 
тахаб» билфатх ва пуни мафтух 
(яъне кариаб)*.

ҚУРСИИ ӮСТУРЛОБ vV-l 
чизаст баланд дар устурлоО, ки ур
ван устурлоО Оад-у баста бошаад.

КУРБАТ ojf андух (аз «Мунта- 
хаб»») .

ҚАРРАТ аавбат ва Оор; чуноаки 
се каррат, ба маънии се бор.

КАР РОТ о1_,Т борхо; уамъи каррат; 
ва ба замми коф ва тахфифи ро 
(яъиа курот)* уамъи кура, ки ба 
м-ыни гуй бошад, ё хар чи мис
ли гуй мудаввар бошад.

КАРОХ.ИЯТ нописандй (аз
«Сурох»); ва дар «ХиёОои» шавнш- 
та, ки карохият бар вазаи салоҳи- 
ят, ба тахфиф, на Оа ташдид, нош- 
санд доштап.

КАРАХТ ба маъаин узви баху
су харакат; ва Оа маъпии сахт мус- 
таъмал (аз «Бурхоа»),

КУРУТ//ҚАРВАТ ^>А аоми зарфи 
об.

КУРРОС гандано (аз «Муата-
хаб») .

КАРАХ о^” дахаст кариби Бардод; 
ва кила махаллаа аз Бардод; ва ба 
фатхатайн, мухаффафи карахт (аз 
«Латоиф» ва «Бурхон» ва «Си
роч»),

КАРД 3А кос ва амал; ва ба каср 
(яыие кирд)* низ ба хамиш маъна 
ояд; ва биззам (яъаа курд)* той- 
фиест аз сахронишииои; ва ба маъ
нии китаъи замни, ки кааорахоз 
онро баланд сохта дар миёааш зз- 
роат кунашд ва оОгир; ва ба маъ
нии нишон (аз «Бурхоа» ва «Лато
иф» ва «РашидИ» ва «Сурурй» ва 
«Чахонгири»).

КӮРРАИ НОКУШОО?и^ 5/ба маъ- 
нии бачаи асл, ки хкауз суворИ Оар 
он иакарда Оошанд.

КИРДОР ->bjf тарз ва равиш (аз 
«Сироч»); ва дар «Чахонгирй» па 
«Бурхон» кор ва амал ва уаъл; на 
баъзе навишта, ки кирдор агарчн 
ба каср машхур аст, магар кисе 
мехохад, ки билфатх (яъне кар 
дор)* бошад, чаро ки чун бар лаӯ- 
зи ор, ки иУодаи маънии масдарз 
кунад, сигаи мозиро бнёранд, мо 
зй ба маъаин масдар шавад, чуаоп- 
ки: гуфтор ва рафтор ва дидор.



—165—

ПИРДИГОР иоми ҳак таоло;
ва иаъинн лафзии нн лафз кунан- 
дан тарз мст (аз «Снроч»); вм дар 
«РашидИ» навишта, ки иаъннн тар- 
кибин ^к лафз ҳудоқмнасoр; чи 
кард (бнлфмтҳ) 0м имънии кор вм 
гор 0м маъеии \ӯдовaнд.

КАР -Д нешӯuaвO) яъно касс ки су? 
ши - чизе нмшеавад (мз «Б-р\он» 
ва «Снроч:»); ва билфмтҳ вм ташди- 
ди ро (аъее карр)* дар мрабй 0м 
маъеии бозташта» вм бозсмрдони- 
дан ва \милм Oӯғаa»; ва биззаи 
(аъне кур(р)* пайоона мст вм о» 
аyвoздa\ вмск ас» вм ҳмр васке 
шаст соъ; вм коми ду руд аст, яке 
дар :ШeрвеH) ки зорн мулкн Вaғдмъ 
.vim тузарад; вм днсаре дар Форс 
(мз «Мӯ»тa\aO» вм «Лмтоиф» вм 
«Вуp\ou»).

ҚАРРОР J./- еoтгapдaндa ва безсaғ— 
доналда ва 0м такрор ҳаилаОмран- 
дм; ва аз и» чост лмкаби ҳазрати 
Л л И қмррaммлне\ӯ вaч\a\ӯ) зоро ки 
о» ҳазрат дар чтес бар сафи мъдо 

бор-бор ҳаила мебурдаид ва ҳеч ал? 
деша »aнек'мрдaла (аз «Mу»тa\мб» 
нм «Латоиф» ва тайрухумо),

Қ УРУР лА Оозсашта» вм восарди- 
да» (аз «M-H-aMO» вм ртйрн он),

КАРДА Р заинни сa\т ва пуштм-
нуштм (мз «Бӯғ\он» ва «Муайид»).

ОРБОС о-Ч/- чонти сифоди иаъруф 
(аз «Mу»тa\мO» вм «M.yaИuа» ва 
«Мт.дор»); вм дар «Снроч» навиш- 
та, ки и» муарраби кмрпос мст (ки 
бнлфатҳ бошад); вм дар «Рисолмн 
муарработ» низ навишта, кн кирбос 
муарраби карпос аст, ки (0м фмтҳн 
тввал ва бои форси) лафзн ҳuндO) 
кттоис бешaД) 0а маъеии пунбм вм 
мауозан ба иаъннн чеиaе) ки мз 
нӯнОа со\тa шавад; вм дар \oлa»и 
таъриб аввалро кмсрм аз он дода- 
анд, ки вазен фаълол (0м фa»\и 
фо) мз райри иузомф дар каломн 
араб нмёнaаaмст.

К А РОРИС crt.jlj'1 ч-звҳон китоб в а 
сзпортҳон Қӯръони начнд; вм ни 
цамъи курросм мст (ки бм зам вм 
-аудиди ро OешмА).

КИРЁС о'4-J' дар кутубн луротн 
араб, инсли «Сурок» вм «Комус» 
бм ммъиин »м\ерa»\онa) кн бар бои 
ее\тa Oоумна; имсар дар «Мунтт- 
\м0» 0а маъеии бело\еиa вм цари- 
.wea; вм дар «Бур:^»» ва «Кмшф» 

ва «Мадор» ва «Ҷахонгирй» вм 
«Муайид» 0а маъкии боле\о»a ва 
дарбори подшоҳ вм уимро,

ҚИРС сарсиии бо ҳаи нншмстм 
(аз «Суроҳ»); ва дар «Хнёбон» на- 
виутм, ки мчиии кирс сарсино бо- 
умд, ки бм силу об оно\тм каҳсил 
созаед.

КАРКАС тоирест омъруфн иур- 
деғҳер) ки ба \нндо снчҳ суяед 
(0м касри кофн форсй); акстр па
ри у дар тир 0м кор баранд; вм 
мацозан пмрҳон тирро низ кмрсмс 
суяед; вт қмғттее»u сард-н ду си- 
торманд 0а сурати кмртас: яксро 
Насри Тоир ва дигареро Насрн Во- 
кеъ туаед (мз «Латоиф» вм райри 
о»)",

КАРАФС даноест иоланди ач-
воИ») буи он не\уу вм тез Оошад 
вм он ачнуди вилоатист; вм аз ҳт- 
восси - аке нн мст, ки кмждумса- 
зидм агар Ou\ӯрмД) фнлҳол биин- 
рад (мз «М-наммО» вм «Лмтеиф»),

КАРБАС чалпосм,
кМрфМШ J^-jZ чалпоса; вм он чоева- 

рест, ки дар сакфи \о»мҳо бошад; 
бм ҳнедй ч\.ипкaлИ с-яед (аз «Бур- 
ҳено ва «Снроч»).

ҚАРШ//ҚАРИШ шиканОан су-у
рн нушхорзмнмндм (аз «М-нтахаб»).

ҚУРОЪ почаи с-спмед ва сов; 
ва почт 0а иаъннн соки ҳмИвo»ет 
аст; ва биенн куҳ вм ғуруҳи аспо»; 
вм лафзе ки бм он мспонро фмро- 
Хаи оваранд (мз «М-нтахмО»),

КАРАЪ ’Д' обн борони истода; ва 
об 0а аa\ен \-ғдa» аз чуй; ва бо- 
рнксок шудтл (аз «Mуuтм\м0о ва 
«Лaтеuф»))

ҚАРГ «Т/ мухаффафи қмғтмамн; ва 
он челқтрссT) ки ба ҳнндй сенда 
суяед (аз «РашидИ» ва «Снроч»ва 
«Вурҳоu»); ва дар баъзе шӯрӯҳн 
«Сикаедтрномт» коми мулке аз Р-с 
еавишта; вм Oилфa»\ ва ҳар ду 
кофн арабй (яъно Қарк)* до\оет 
муттасил бт куҳн ЛуОлол (казо 
фил — «Қомус»); ва дар «Мунта- 
ҳаб» ба фт-тҳатайн (яъно Карте)* 
қaнътест 0м иавоҳии Булсор; ва 
дар «Б-ғ\е»» 0м фaт\aтaИн ва ҳмр 
дӯ кофн мрабй (яъне кмрмк)* ло
ми пaғғa»аaсст дундaреЗ) ки еиё\ӯ 
снфед бешта ва бештар бар кмио- 
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рa\рu об нишинад ва онро ақъак, 
низ гуянд.

ҚАРНОТАҚ -dUtjjf номи шаҳрест аз 
мулки Дакан.

ҚУРАНГ ■г&.Л бар вазни туфанг; ас- 
пи сррҳрaнғ (аз «Бурҳон» ва «Ра- 
шиди» ва «Срр:>ypӣ»■ ва «Қашф»),

ҚУРДАҚ ба маънии кавиҳаИ-
кал; ва ба касри аввал (яъне кир- 
дак)* Ҳеҳаё ва забоновар дар фар- 
ҳанге дида шуда.

КАРМ (•-" дараҳти ангур; ва ба 
фатхатаИн (яъне карам)* мурувват 
ва саҳоват ва азизИ ва бузургворИ 
(аз «Мунтахаб» ва «Латоиф» ва 
шарҳИ «Нисоб»); ва низ дар «Ла- 
тоиф» навишта, ин курм (биззам) 
ба маънии гаму aидрҳи саҳт.

ҚИРОМ ( бузургон; ва ин цамъи 
карим аст.

ҚУРУМ дaрa\mрни ангур; ва
рамҳо ва aндy\\р (аз «Латоиф»).

ҚИРИШМ а. ба маънии киришма 
(аз «Латоиф»).

КИРДИКОМ/'/КАРДАХОМ С кир- 
дорҳои ман (аз ҳавошии «Масна- 
вии маънавИ» навишта шуд).

ҚУРҚУМ заъфарон (аз «Ма
дор»).

КАРЗУМ гиёхе бошад \ршҲр
(аз «ОррypИ» ва «Мадор» ва «Иб- 
роҳимӣ»).

КИРОН ci'A дар арабИ номи соз, ки 
окро барбат низ гу'янд; ва ба фат- 
ҳи аввал (яъне карои)* дар форсИ 
ба маънии канораи чизе ва инти- 
ҳои чизе (аз «Қашф» ва «Бур\он» 
ва «РашидИ» ва «Мадор»).

ҚИРМОН номи шаҳрест аз
Поре (аз «Латоиф»); ва дар «Му- 
зил» навишта, ки ба фатҳи аввал 
(яъне Кармон)* аст ва гоҳе бил- 
каср (яъне Кирмон)* ояд. Фарши 
он ҷо багоят нафис бошад ва зи- 
раи сиёҳ аз наводаи он ҳуб ба ҳам 
расад.

ҚАРҚАН J А галлаи сабз ва ним- 
пухтаро гуянд, ки бирьён кунанд, 
ҳоҳ нуҳуд бошад, ҳоҳ гандум ва 
чав (аз «Сироч» ва «Брр\он»),

КУРД ИСТО мулкест аз Эрон.
КАРГАДАН чрнвaресг шабеҳ

ба говмеш ва фил ва дар чисм ку

нак аз фил ва калон аз говмеш н» 
пусти у бароят снҳг бошад ва ян 
шоҳ дорад бар пешонИ руста; би 
ҳиндИ генда гуянд; ва он чи баъ.и 
аз аҳли лурат навишта, ки чапд 
филро шикор карда мехӯрад ва б,г 
чаи он ҳордор бошад ва баъдқ 
панч сол мутаваллид мешавад, ҳи 
ма ҳурофот аст (аз «Сироч» ш» 
«Бурҳон»).

КАРОНИДАН ва ҚАРОНДАП 
j ^<л^|_,Уҳар ду мутааддпп 

кардан аст; ва ирнрнидaн, ки д.1|1 
авом машҳур аст галат бошад, О* 
ин коида, ки ҳар масдари лозимро, 
ки мутааддИ созанд алифу нуми 
моқаҲли дан, ки аломати масдар 
аст, оранд, чунончи аз гардидап 
гардоиддан\ ва агар аломати мас 
дар тан бошад, аввал амри он мао 
дар бароваранд ва баъди он алифу 
нун ва ё зоид карда, 'ба долу ну* 
масдари мутааддИ нумоянд ва гоҳ 
ё-ро аз он ҳазф созанд, чунончи n.-i 
срҳmaн —сузонидан ва сузондан пи 
аз расидан — ра^с(^нидан ва расой 
дан (аз «Наҳр-ул-фасоҳат»); ш» 
назди аксарИ крнонuдaн саҳеҳ бо 
шад ба коидае, ки дар масдари со 
ҳиҲи тан мазкур шуд; чи назди 
эшон дар мутааддИ кардани мп 
содир соҳиҲи тан ва дан коидаа 
воҳид аст, чунончи аз рамидан ни 
соИидан ва ҳондан — р>амондан пи 
соёндан в а хонондан меояд.

ҚАРОҶИДАН фарьёд карда
ни мурри \опaгИ ба вақти баИпи 
ни^дан (аз «Бурҳон»).

ҚУP03ИДАН//ҚПР03ПДАН cMijM 
ҳиромидан ба ноз; ва ба кофи фор 
сИ (яъне гурозидан ва гирозидан)* 
низ омада (аз «Бурҳон»),

КАРДАН сивои маънии маъ
руф, ба маънии шудан низ омадп, 
чунончи Нуррллрҳ ва Хони Орау 
дар «Шарҳи Гулистон» ба маком» 
боби панчум навиштаанд.

КАРМАН ва АРМАН j маи 
риб ва машрик (аз «Сироч» ш» 
«Қирои-рс-caъдaИн»».

КАРГАСОНИ ГАРДУН dl-f.'
ду ситора ба сурати каргасе: якер< 
Насри Тоир ва дигареро Насри Во 
қеъ гуянд.

Л
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КАР(Р)УБИЁИ otjj.jjf фирнштасоин 
муукррмО (мз «В-рҳон» вм «Лато- 
:пф»).

«АРОМАТ КАРДАН ея/” /’додан,
Қ НРАВ J каштии \урД) кн дар 

дарьё бошад (аз «ҶaҳонтнғИ»),
КАРБОСУ j-UJ бм маъеии чмлInесT) 

ки 0а ҳнедй чҳипкалИ суянд (мз 
«Снроч»),

КУРОСА <-!/■ бм оаъннн Қуръоии 
■мммид вм иутлмқ китоб (мз «Бур- 
x,oh»)j ва дар «Mye-aMO» биззан 
-а -аудиди рои иуҳиала вм тмҳ- 
фзфи он (яъно кур(р)осм)* чузве 
тз китоб вм порае аз Қмлоиyлло\; 
з» лафзн арабист.

КАРОНА 0а маъкии каиормн
ҳтр чзз (аз «Вyғҳои» ва «Рмшн- 
дй»),

ҚИРОЯ Ч1/" учртти бор ктрдмен мсп 
на ш-тур; ва Оиҳил ва -чрати ни- 
шасттин mum ва дуккон (мз «Бур- 
\е»»); вм бмъзе 0м маъеии ОароОа- 
ри ва сазоворИ низ еавишта; вм нн 
лмфзн арабнст, ки форснён мз ҷин- 
се калоин ҳуд иеаонтeд.

Қ И РОЯ НДА »jJX кирояк-емндм (мз 
«Снроч»); вм ин иутнкок, мз имеам- 
ри чтълиет мз олаии талабидан ва 
фаумид^н, зоро ки лафзн кироя 
арабист,

КЛҒСЛНЛ tl-X раллаес» тнрараис, 
ки тмънн ое ноОайеи тдас вм нош 
аст (тз «Вyр\еe»); ва ео\и0н 
«Мустафвй» имвиута, ки б.а \нидИ 
оеро имтмр суянд

КУРА •-*' бм имъеии суй, ки Омд-ое 
бозИ кyнa»а; вм ҳар чизн м-дмввар 
ет сирд, ки инсли с-И Оошад; ва 
ба зам вм ташдзди ро (яъне кур- 
рм) * бачан мспу -ар; вм 0м маънин 
тознёна; ва 0м зтнии тввал ва су- 
куеи дуввум ва из\оғи ҳо (яъно 
ҚӯFҲ)* иоҳушй вм сахтй ва рмич; 
на 0м фмтҳн мввал ва с-куеи сонИ 
(яъно карҳ)* чтбр ва еорнзомандй; 
ин 0а фмтҳи аввтл ва касрн сонИ, 
бар втзни ҳaҷил (яъно қaғu\)* ба 
оаъиии қмре\ вт конарс-б; ва ба 
заномтмИи (яъне кур-ҳ)* мухаффа- 
фи кyғУ\) ки ба \иидИ кус т-янд; 
нт 0м иаънин асп ва тознёна; ва ба 
маъеин кус форсист ва боки тр^^О^й 
(аз «Myeтa\aб» ва «Латонф» вм

«Бyғ\о»)) вм «Mмдеғо вм «Чароғи 
ҳидоят»),

ҚУРУҲ »-/' бм \и»дИ кус суянд; ва 
он ҷмҳоғ ҳмзор смз имсофмти змии» 
Оошад; вм лмздн Оаъзе со ^зор смз 
ва адр смз д- заръ ва адр змръ 
ҳтшт сира (мз «MyaИидо вм «Суру- 
рй» вм «Вyрҳоно вм «ҶaҳoнгиpCо 
вм дистр к-туби ҳаИъмти ҳивдиё» 
вм юнониён ва расоили иaсе\м» ва 
ҳнсоО); тсарчз дар кутуби ммзкура 
дар тмъйнии кyғ-\ н\тилoфн Онсь- 
ёр мст, масмр \ӯлoсм ҳмнне аст, ки 
лавиштаи,

КИРИШМА иуерм» Ом чашну
мбру (аз «Бт\еғн Лчмно вм «Бур- 
ҳоно вм «Ммчмаъ-ул-фурс»); ва дар 
«Рашидй» ва «Қтшф» ба фм»\a- 
тмйн (яъне кмртуим)*,

ҚИРМИ ПИЛА <-- кирин аОре-
ш-м (мз «Латонф») ,

КУРРОСЙ J.-S тa»аauогyн.
КАРБАЛОЙ i/XjT емвъе мз либос ва 

кунош,
КАРИ JjZ иеу-I^aвoИ.
ҚУРҚЙ ££ От маъкии к-лмнс, кн 

тонри иаър-ф мст (мз «Мунтм- 
ҳаО»).

КУРПИЗЙ JxA имккори вм ҳилмса- 
рй; вм Оа имъеии шачом» вм доеой 
ҳаи омадм (аз «Кашф»); вм Оаъ
зе иyҳaққикоe Ом занми кофн фор
си вм Ом займи бон мрабй (яъне 
т-рб-зй)* навзшаа вм Омёемш ҳо^- 
ҳад онтД) н»уеaллo\y таоло,

КАРРУБЙ Ом маъкии фирнш-
таи мукарраб; ва дар «Ҳиёбен» 
еавишта, ки каррубй кисмест мз 
йaлеикти мукарраба; вм дтр «Ко
нус» мст мжарубИ (Оитахфифурро) 
содо»yлнмнеикaт; ва Ом тмшдидн 
ро езз воқсъ штвтд.

ҚУРСЙ и-о5'” таҳтн к-чак; ва фалм- 
ки ҳмштӯм; за к-рсии ҳмт ОароОар 
ва Ом макони ҳ-д уфтодмеи ҳ-р-ф 
дар еавнштаи; ва к-рснн мйвон вм 
mum иборат тст тз баландни замш
ен айвон ва \е»м (мз «Лмтонф» вм 
«Чароғи ҳндоят»).

Фасли коф ммът зон муъчммм 
вм форсй

ҚУЗОЗ jlyf аaрдееT) кн мз ст\»ии 
смрмо дар Oa»асо\u сарда» ва си-



на б а сабаби ташаниуч ва зшҷимo- 
ди а^оО паИдо мешав-д (аз 
«Бахр-ул-чавохир» ва «Қашф» ва 
«Ҳудуд-yл--мpрсl»).

КАЗ ба маънии к-ч; ва и-въс аз 
абрашуми к-мким-т, ки каз муар- 
раби ои аст (аз «Бурхон»).

КИЗЛИК aUyT корди кучак (аз «Му- 
-йид» ва «Бурхон» ва «Кашф» ва 
«Мадор» ва «СурурИ»); магар дар 

ба кофи форсиз маф- 
тух ва касри лом ва кофи дуввум 
арабй (яъне газлик)*; ва дар «Сз- 
роч» навишта, ки ба кофи арабист 
ва кила ба кофи форса (яъна киз- 
лик ва гизлик)*; ва Оз.^-тх ва 
касри , аввал ва ломи мафтух (awia 
к-зл-к ва кизлак)* ба маънии мут- 
лак, кордз кучак.

КАЖАҚ оикас, ки уилбонон бар 
сари фил заианд.

КАЖДӮМ//КАЗДӮМ llr^WP ду
дуруст; в- 0- кофи форсИ (яма 
гаждум)* чуноаки гумои Оаранд, 
хатост.

КАЗМ fjf с-0зае бошад, ки бар ка- 
нори хавз ва л-бз чу руяд (аз 
«Бурхон»).

КАЖМАЖЗАБ(.')И. с>Чз VS тифла, ки
з-боиаш 0а к-лзмот хуб чорЗ и-- 
бошад (аз «Рашздй»); ва дар «Бур- 
ҳоа» ба м-ъизз раИри фасех; ва 
дар «Сироч» н-вишта, ки 0а маъ
нии касс ки заОоааш рост и-г-р- 
дад; ва лафзи каж мубаддалз кач 
ва м-ж -з тавоОеъи уст.

КУЗБУРА к-шиизи с-бз (-з
«Бурхон» в- шархи «Нисоб»)-

КАЖА •‘р гуштпорае, ки дар х-лк 
овезон бошад; 0а хзндИ к-вв- ио- 
м-ид ва б-ъза к-гх ,гуяад (аз «Fa- 
рои0-ул-луғот» ва «Бурхоа»); ва ба 
маъпиз кордз бузургз х-мдор, ки 
б-д-он гушт кима кушаид; в- дар 
чоа 0а маыизи м-заи зумухт дида 
шуд-.

КАЖЗАХМА 0адам-л в- даро-
0оз (аз «Сироч»).

Ф-сли коф м-ъ- сзиз мухмала

КИСО t-S" 0- маъизи гилсм, ки оиро 
пуш-нд (-з «Мунтахаб»).

КИСРО л-к-би Нушарвон; ва
дар «Комус» -ст, ки Кисро муарра- 

би Хусрав, ки 0- маънии вocьълл- 
мулк (ё восеъулмалик, яъие под 
шохи с-хй ва олиҳзммaт)Ҳ -ст (а® 
«Сироч» в- «Рисол-з муарработ»),. 
ва дар «ХиёОон» н-вишта, ки Кис
ро муарраби Хуср-в л-к-0и Ну- 
шервош ва л-к-бз дигар мулук» 
Форс ва м-донн, лихозо уамъ ако- 
сира меояд.

КАСНО и-въа аз косниз с-хроИ,
ки т-лхмаз- бошад.

КӮСБ v,~A кунчораз равг-и; ва он 
суфлз р-вран -ст; в- билфатх (яъаа 
к-сб)* ба маънии хосин к-рдаи; ва 
мауозан 0- м-ъизз хунар ва пеш-. 
(аз «Латонф» ва «Мунтахаб» в- 
гаИиа).

КИСВАТ o,jS- чомаи пушид-нИ (а.а 
«Мунгa::а0з).

КАСОЛАТ оЛ-А кохил шудаи (as 
«Муитахаб»).

КАСОД »-~s' аоравози матоъ в- бе- 
р-воҷзи ашьё ва ад-мз х-ридор» 
он (-з «Мунтахаб» в- «Сироч»); ва 
хам дар «Сзроч» назишт-, ки аа- 
содИ (б- знёдатз' ё) пиз ом-да.

КАСР - шикаст-н ва шзкастағй; ва 
харак-ти зар, чаро ки тал-ффузз 
он ба знкисори ла0и зарин хосил» 
маш-вад; ва билкаср ва фатхз син 
(яы1е кисар)* порахо; уамъи к-ср-. 
(аз «МунтахаО» в- ғайрз он).

КУСУР JJ--f уамъи к-ср (аз «Муита- 
ха0»); ва бештар зетеъмолз ни 
лафз дар порахоз аьgод ояд, чу- 
ШонкЗ !ШСф в- сулс в- рубъ БЭ' 
хумс в- ғайра.

КАСИР шикаст-шуда.
КАС - б- м-ъшзз ёр в- р-фзк в!-' 

марди ш-риф; в- ба м-ъизз мут- 
ла-и од-мй низ маояд (-з «Хиё- 
боа»).

КУСӮФ «jj-У гзрзутанз офто0 в- 
мох; в- б-дхол шудан; в- дар урф 
кусуф дар офтоб в- хусуф д-р мох 
гуянд (-з «Мунтахаб»).

КАСИФ пушид- в- бадхол в-
турушру (-з «Мунтахаб»),

КАСАЛ J-S- коҳилй ва сустй (аэ 
«Муит-х-б» в- «Б-^^^р^-ул-^^-вохир» 
в- «Муайзд» в- «Мадор»).

КАСОЛ " д-р хошзяз «Мапивий-
зи лафзро ба маънии дур в- чудо' 
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навиштааст; ва дар «Латоиф» ва 
Faftpa ёфга нагауд; зоҳиран саҳеҳ 
ба кофи форсИ бошад.

(КУСЕЛ J—f дафъ кардан ва фирис- 
тодан (аз «Аaтриф»); ва муаллиф 
гуяд, ки ин лафз ба кофи форсИ 
0.^ бошад.

ҚАСЛ ОН о*--5' коҳцл ва суст.
ОСУКУУ/КАСУ ҚУ S j о^т ба маъ- 

иии акрибо ва руфаио (аз «Мусга- 
лa\от»>j .

(КЛАЙДА •■‘г-Т носара ва матоъи бе- 
равоч (аз «Суроҳ» ва «Мунтахаб»).

(ҚҚСМА -и-' муе чанд, ки ивази зулф 
онро миқроз кунанд ва ҳам дода 
бар ру\сррa овезанд (аз «Сироч» 
па «РашидИ» ва «Бурҳон» ва 
«Кашф»).

«ИСОЙЙ//КИСОЙ JАХ номи шаҳс- 
ссг корИ ва наҳвии 156 мaш\ур, ин 
у аисар иисо, яъне гилем мепушид 
(аз «Мунтахаб»).

■‘ККСНО JS мухаффафи иоснИ (аз 
«Бурхон»),

'KKdL ин лафз барон накираи
зaвилъуирл меояд, чунончи гуИ: 
касе дар ин ҷо нест, яъне одаме 
дар ин чо нест; ва дар раИри за- 
вилвукул истеъмоди ин лафз набо- 
яд соҳт; ва он чи баъзе гуянд, ии: 
касе уавелй... ва касе хат... ва ам- 
соли инҳо маҳзи ралаг аст (аз 
■«Нaҳp-ул-фacо.\aт» ва раИри он); 
па дар лафзи касе ёи аслИ нссг, го- 
ҳе барои накира бошад ва гоҳе 
барон ва.ҳдат; ва дар «Мустала- 
ҳот» навишта, ии лафзи касе сивои 
маънии маъруф, ба маънии замири 
мутакаллим ва му\отaҲ низ ояд; 
мисоли маънии аввал аз Фитраг, 
ба Иг:

•И ган сэрам чудо куну аз ман чудо 
мабош,

Т^раҳм бош, чони касс. бсвафо мабош!

Мисоли дуввум Ашраф гулд, баИт:

ПнЕ, ки бар сари роҳаг нигерам аз аИнак 
"nt каф гирифта гарозуи интизори иасе.

ҚУСТЙ сА-У маъҳуз аз кустан, ии ба 
маънии молидан асг: ва ба маънии 
куфтан низ; ва мацозан ба маънии 
он ии ду шаҳе исгода бо ҳам овеҳ- 
га зурозмоИ иунанд (аз «Бурҳон» 

ва «Чахонгири» ва «Баҳори Ачам» 
ва «МуаИид»)157.

Фасли коф маъа шини муъчама

КАШҚОБ v>ier оши чав, ии барои 
беморон назанд (аз «Бур\он»),

КУШТОСП v-l ИГ номи nодшо\; чун 
ин лафз ба кофи форсист, лихозо 
тафсили он дар кофи форси мастур 
асг.

АПШТ o-if зироат; ва ба исгилоҳи 
щатранҷ Ҳудани шоҳ дар он \онa, 
ки агар дар он чо сивои шоҳ .мух- 
ран дигар бошад, кушта шавад.

КУШУС номи давое, ки туҳми
онро ба сурьёнИ динор гуянд ва 
шарбаги динор аз он асг (аз «Бур- 
ҳон») .

ҚУШОД//ГУШОД / -ИЛ сираи мо-
зист.аз кушодан; ва ба маънии фа- 
ро.ҳ ва гир аз камон раҳо иардан; 
ва ба маънии \ршИ ва фатҳ низ 
омада (аз «Буухон» ва «РашидИ»); 
ва дар «Чавохир-ул-хуруф» навиш- 
га, ки лафзи кушод-ро мардуми 
форси ба иофи форсИ ва аҳли Мо- 
вaрорннaҳр ба кофи арабИ исгеъ- 
мол иунанд.

ҚПШПҚДОР JaCf посбон ва чавки- 
дор.

Қ^и^МАР.РА номи дсҳест аз вилоя- 
ги Туршез; ва билфагҳ ва билкаср 
ва мими максур (яъне Кашмир ва 
Кишмир)* мухаффафи Қошмир, ки 
шаҳри маъруф аст (аз «Уурҳон»»).

КАШ ВАР jj-X аз ва
«Баҳори Ачам»; ва дар «Урр\они 
ва «МуаИид» ва «Кашф» ва «Ма
дор» билкаср (яънс кищвар)*, ба 
маънии мулк; ва соҳиби «Мадор» 
навишта, ии ҳар кишвар аз киш- 
вaр\ри \aфmғонa ба яис аз сабъаи 
саИёра гааллук дорад, чунончи 
Хинд му'гааллик ба Зу^л аст ва 
Чин ба МуштарИ ва Туриистон Ҳа 
Мирриҳ ва Хуросон ба Офтоб ва 
Мовaрорннa\р, яънс Турон ба Зуҳ- 
ра ва Рум ба Уторид ва Уaл\ ба 
Қамар.

КУШКАНЧНЧиРАА чизе ки бад-он 
дсвори калъа мсшииананд; ва ба 
маънии туп мац оз аст; ва ин мц- 
хаффафи кушканчир «гЦ/')
;аст; ва маънии таркибии ин лафз 



 

 

—170—

калъашнсоф мс» (аз «Ч,аҳонгирй» 
вм «Сироч»); вм дар «Муайнд» Ом 
ммънин гула иавиштм,

КАШОВАРЗ jiW [оузореъ ва ае\қои 
(аз «Муайнд» ва «Бӯр\он» вм «Ча- 
ҳеисирИо вм «Рашидй» вм«Қмшфо); 
вм соҳиОи «Мадор» Ом касрн мввал 
(яънс киуоварз)* навншта; вм Оаъ- 
зе ғ-яна) кн дар тсл киштварз 0уд, 
то-ро барон та^иф ҳмзф кмрдаид 
ва алнф зиёдм нyмyдaла; ва соҳи- 
Ои «Чавоҳир-ӯл-ҳуруф» вм стйрм 
имвнштм, кн дар асл киштовмр Оуд, 
то-ро ба ҷи\мти та^иф ҳмзф кар- 
даед ва кондм мст, кн зон муъча- 
имро дар форой дар огари Оаъзо 
тлфоз зонд ҳам мсоранд.

КУШ НИЗ туҳни имъруф ас»
(аз «MyaИиа» вм «Қашф»)1’8,

КАШ Омстл вм сила вм ктомр 
(аз «Рашидй» ва «БӯF\он»); вм 
дар «Қашф» Ом маълнн тнҳисo\; ва 
дар «Бyғ\оu» лмвишта, кн Қмш ио- 
ни шa\рест аз Mевaроyннмҳр вм 
наздик Ом Нa\шaб; Ибнн Мукан- 
наъ ҳтр штО oе\е тз ҷо\е) кн дар 
нaвеҳин шa\ри Қаш воксъ аст, ме- 
Oтревaғд.

ҚАШИШ лафзи туркист, Оар
вазнн \ағис; пешво вм оумллнми 
тарсоён ва зоиди насроенён вм 
бу-парас-он (тз «Муайнд:» ва
«Қтшф» ва «Бyр\ен)) ва «Чмроси 
гадоат» ва лусотн туркй вм «Ра- 
шидй») .

ҚАШШОФ tolif Онсьёр пайд<жунтндм 
вт Онсьёр naрдaқyуеялаa; вм иомн 
тафсир аз Черyлле\н Замахшаий.

ҚАШФ ciS Отрдошамин парда мз 
р-н чизо вм кушодм вм Оармҳна 
кардан; вм Ом фaт\aтaИн (яъне ка- 
шаф)* ҷенвaғссT) кн дар об монад 
ва окро бога ва стнси-ут суянд 
(аз «Лттоиф» вм «Мунтахаб»).

ҚАШҚ -АД! д-сн ҳушкшуда; вм Омъ- 
зе с-янд, кн Ом маълнн чавн оу- 
кашшмр вм иомн тто>мес,т мисли ҳм- 
FиеM) кн мз орди сандум ё чав вм 
ширн с-спмид рост кунанд (аз 
«Вyр\ел» вм «Сироч»); вм Ом зам
ой аввал вм фмтга солИ (яъне ку
шак)* ба маъиии кмср ва айвой, 
чтро кн мухаффафи кушк бешaа■; 
вт Ом касрн мввал васенй (яъне ки- 
шнк)* дтр турки От оаънни посОо- 
нй (аз лусотн турки навншта шуд),

ҚАШҚУД бар втзни мацОул;
космн бузурс, кн стдоён дормнд (ат 
«Сироч» вм , «Чадсе-тирИ:» ва «Бур- 
\он»).

КАШХОН. оА^оД калтабои вм дмйюс 
(тз «В.-ғ\оно).

ҚАШИШОН зо-гадоеи насори;
вм тафсилаш дар кмшиш сузмшт,

КАШ ИДА Н иМ?Д ба оаънни, чимо'! 
низ онадм (аз «Myеттлм\от»))

КАШ ЗАДАН cpj даст дар стр- 
дани ҳмрнф зада з-р кардан (аз 
«Чмроси \иа<еято); вм дар «ШмрҳИ' 
Гулкуштй» 0м займи коф (яъес 
куш, задан)* несa\ен даст дар смр- 
дани ҳмрнф м»ае\тa) зур кард;» 
бар замни зада».

КУШОДНОМА Ц ГУШОДНОМА 
««ЬЯДҒфармоеи поашoҳо вм 

нарвоему маонИ вм ттлокноом (аз 
«Бyғ\он» ва стИиа), /

ҚИШТА бар вазнн ришта; бм
омълии ол- вм шафтолу ва зардо- 
лу вм мосолн еH) кн донмн он\е 
берун срхта ҳушк карда Оошмед 
(мз «Б-ғҳон»); вм дар «Ойнин Ак- 
0мрИ» нмвиштa) кн кнута (бил: 
каср) чизост мурмкктО тз уд ва лу 
бон вм сандал ва лодти ва мушк 
вм еабот ва сулоб курс Оастм ни- 
се\ дерaнд) дтр сӯ\»тн буи ҳ-зг 
диҳмд; ва бнззао (яъне кушта)* 
бм омънин оактул; вм мацозан бп 
маълнн ошик,

КУШИ ИЗА »у-ИГ гурти тлтур, кн дтр1 
ибтидо Оаробтрн кушинз бошад,

ҚАШТЙ j-S сафинт, кн дар дтрьс 
бошад; ва навъе тз пнёлаи mapof) 
(тз ««Бурҳон» ва «MyaИиа» ва. 
«РашидИ» ва «Сироч»); вм низ со- 
ҳн0н «Рашидй» навншта, кн —м\кнИI(. 
он аст, кн б а фмтҳи кофн форсз 
(яънс саути)-с», мтксуб 0т сашт 
вм сайр; ва кушай (биззам) оусо- 
раат; вм тз р-н таганк ил лафа 
0мд-ин мтънй ба сини оӯҳмалм' 
мст, отлсуО бм к-стан, кн 0а маъ- 
инн к-фтти аст. Чуи ду кас бо ҳан 
куштй сирмид, яке мар дигареро' 
мсxо\aа) кн бар замни Онк-бад (a;i 
«Рашидй»).; вм дар «ЧaxoнгиpИо ваа 
«Бyғҳон» ва «Сурурй» вм «Бмҳорн 
Ачто» низ ттлтффузн ни бад-и>» 
оаънй ба1 сини оӯҳмалм (яъне кус 
ай)* »тҳқнқ туда,
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КИШИКЧЙ посОои 158-

Фаслз коф миьи зон муьчами

КИ33АТ o>Kf пурин меъда в- пурин 
мутлак, (аз шархи «НисоО»).

КАЗМ -XT хашм фуру хурд-н (-з 
«Мунтахаб»).

КАЗИМ х-шм фурӯҳӯраид- (-з
«МунтахаО»).

Ф-сли коф инъи айин муҳмала

КАЪБ шитолинг; в- 0- м-ънзи
устухони мураОб-ъ, ки 0-д-он бо- 

,чиз н-рд бозапд (м-ъниз -ввал аз 
«Мунтах-б» ва «Л-тонф»); в- ба 
петилoҳи злми хисоб номз м-рта- 
баз севвум -ст -з м-иозили чабр 
ва мукоб-ла, чунониз м-ртабаз -в- 
палро шаИъ гуянд ва м-рт-б-з со- 
пзро мол ва м-рта0аи солзсро 
қаь0; чун шайъро дар шайъ з-рб 
кун-ид, мол гуянд; в- чуи молро 
дар хамои ш-шъ зарб кун-ид, к-ъб 
аом-нд, мас-лан: -дадз 3-ро ш-йъ 
■фарз к-рдам в- чун 3-ро, ки ш-йъ 
бошад, дар 3 зарб к-рдем, 9 хо
син шуд; ва ни и-въ хосилз зарб- 
■ро мол хон-ид; в- чун молро, ки 
О -ст боз д-р ш-йъ, кз 3 -ст, з-рб 
пумой 27 (бисту х-фт) хосзл ш-- 
пад; в- зн кием хосзлз зарбро, кз 
ба м-рт-б-з севвум -ст, каъ0 ио- 
маад; ва номз пад-рз ка0зл-е -з 
Араб; в- номз боззи атфол; в- но
мз яке -з -схоб, яъиа К-ъ0 збшз 
Зухайр, кз маддохи х-зр-тз расу- 
луллох с-лл-ллоху алайх.и ва олз- 
хи ва саллама буд.

КУЪӮБАТ нӯҳӯе-т в- душворй
(аз «Шамсй»); зн лафз, кз д-р но- 
маи Абулф-зл омад-аст, б- м-ъ- 
азз м-зкур муаосзби м-ком и-ме- 
пумояд в- и- мувофзкз луғотз муъ- 
табар-; пас аз «Сурох» в- «Қомус» 
па райра ба м-ъизи балаидЗ в- т-- 
гафУӯъ м-уҳум магардад; чун му- 
роднфи шамотат вокеъ шуд- в- 
шамотат 0а маъиии шод шуд-и аст 
бар ранчз душмаиои, пас қуьӯбат 
Хам ба м-ыиии б-ландЗ в- тараф- 
Уӯьи худ бошад 0ар мухолифои; 
па ролнб зн аст, ки куъубат (cu/S6) 
бошад (б- заммз коф в- заммз 
хамза), 0- м-ънзи шзкастагй ва 
бадхолй, чуиоикз аз «Қомус» в- 

«Сурох»» зохзр мешав-д; в- ои чз 
дар шусх-хоз хол б- -йн ёфт- ме- 
ш-в-д 0а зумбом т-хрзфз котз- 
бонз к-дим -ст.

КӮЪАЙТ x-s 0ул0ул (аз «Сурох» 
в- шурухз «НисоО»).

КАЪК гкг навье -з ноши р-вғанИ в- 
шзрин; в- зн муарраби кок -ст (-з 
ш-рхз «НисоО» в- «Рзсол-и муар- 
работ» в- «Муайид»),

КАЪБ и РАЗОЛ ва КАЪБУЛРАЗОЛ 
JU y»sS6 j j|навье -з ша- 
к-рпор- (аз «Бурхон»); ва баъза 
гуяшд, ки оаро б- хиндй батас- 
гуянд.

КАЪБИ ГУРГИ ПАЙ КО Н X 
yl-о, устухоаз шитолииги гург, 
кз п-Икои дар поз худ 0-нданд, 
б- хосияти ои аз р-фт-н моида и-- 
ш-в-нд.

КАЪБАТАЙН сХХдӯ понс- бошанд 
кучак -з устухонз мураббаъи шаш- 
п-хлу, кз бар п-хлуз х-р як поа- 
с- -з як то ш-ш ад-д н-кш куианд 
ва бад-он иард Оозаид (аз «Кашф» 
в- р-йра).

КАЪБА V.S зсми б-йтуллох; дар 
-сл 0- м-ънзи MӯртaУaъ -ст; чуи 
биноз К-ъб- -з з-мзи мурт-феъ 
в- 0-л-нд -ст, лиҳозо К-ъба ном 
к-рданд; ё муртафеъ -ст -з рун 
м-ротиб (-з шархи «МисоО»); в- 
д-р «Сурох» н-вишт- -з зи ки 
Каъ0а мура0б-ъ в- ч-хоргуш- -ст, 
чз такъзб б- м-ъизз чахоргуша 
кардаи аст в- 0а маъиии понс-и 
киморОозй хам ом-да, заро кз пон- 
с-и 0оззи нард мур-0б-ъ в- иахoр- 
гуш- бошад.

КАЪБИ ЛАНГАРЙ иомз
шахсе, ки нихоят х-рзсз хурдаи ва 
пуртамаъ буд.

Фасли коф маьи фо

КАФФӮЛХАЗИБ .-—«JI номз си-
тор-ест сурхрааг б- чоннОи шимол, 
кз чуи 0а доир-з иисфуинахор р-- 
с-д вактз зчоОатз дуъост; ва ка- 
фи х-зиб бидуни -лифу ломи т-ъ- 
риф, 0а маъиии дастз рангин (аз 
«Мунтах-О» ва ғ-йри он).

КАФОЛАТ oJUr зомзн шудан в- му- 
та-ххзд шуд-и (аз «М-дор» в- 
райрз он).
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АИФОЯТ о-tUS бас шуднн ва кофи 
шудан ва суд гирифтан (аз «Мун- 
гаҳаб»); ва ба касри аввал ва ҳар- 
фи чaҳоррм ҳамза (яъне кифоъат 

(олИГ)* монанди ҳамдигнр шудан 
дар кавм.

ҚУФОТ US’ цамъи кофИ, ба маънии 
доноёни коргузор.

КЛФТ ба маънии шигофг ва
тарконид; ва ин сигни мозисг аз 
кафтан (аз «Бррҳони).

ҚАФТОР J*? чонварссг саҳроии дар- 
ранда, ки ба ҳиндИ \ундaр гуянд 
(аз «Латоиф» ва гаИри он); ва 
баъзс гуянд ба маънии зани сохи- 
рн низ асг, ки чигари мардум ба 
нигоҳи ҳсш бароварда ме\угaд; ба 
ҳиндИ даян номанд; ва асл ин аст, 
ки кафгор дар форсИ ва даян дар 
ҳиндИ номи ҳамон даррандаест, ки 
бешгар сагро шикор мекунад. Чун 
зани соҳираи мазиура он дарранда- 
ро ба сеҳр му^атаар карда сувор 
мсшавад, мацозан зани соҳираи чи- 
гархорро гуянд.

ҚУФР А* ногарнвидан ва носипосИ; 
ва Ҳилфнтҳ (яъне кафр)* ба маъ
нии пушидан ва иузаи бузург (аз 
«Мунтахаб» ва «Суроҳ»)159-

АУФУР носипоси; вн ба фатҳи
аввал ва замми сонИ (яънс ка- 
фур)* носипрс,икрнaндa аз неъмнт 
(аз «Мунтахаб»»).

ҚАФЛ ПЗ ва КАФкААИ-гЗ:^.;^ - р-Ш" 
номи чонвари оби аз кисми вазаг; 
ва ба маънии кафча, ки дар он су- 
роҳ-cӯpо\ бошннд (нз «Аaтоиф»),

ҚАФ(Ф) CtA панча ва кафи даст; ва 
ба маънии бозистода кардан иасе- 
ро ва ду пора дуҳтан чомаро бар 
яидигар ва нобино кардан ва ҳир- 
иа ва луқма ва соиит кардани ҳар- 
фи ҳаф^гуми руини ба^, чун нун: 
фоилотун ва ■мафоилатун; ва дар 
форсИ билсрат?:. ва таҳфиф (яънс 
каф)* ба маънии кафи дасту по; 
ва ба маънии забад, чунончи кафи 
дарьё вн кафи собун: ва ба маъ
нии сP\тaи чакмок (аз «Мунт-мб» 
ва «Аamриф» ва «ОугPX»)).

ҚАФОФ oUT нндоза ва он кадар 
маъош, ки кифоят , кун ад ва мус- 
гагнИ созад аз талаб ва он рузи 
ва маъош ва \aрҷи рузмарра бо- 
шнд (аз «Уaxp-рл-ҷaвo\ир:» ва 

«Аунma\aҲ» ва «Аншф» ва «Лате- 
иф» ва «Суроҳ» ва «Хиёбон»).

ААФАА кнфи даст; ва ба маг
нии кафи об ва кафи собун ва ка
фи шир ва амсоли он (аз шарҳи 
«Нисоб»»).

КАФАЛ сурини одами ва ҳаИ- 
вон; ва билкаср; (яъне кифл)* бах
ра ва ҳиссни чнзе; вн он ки бар 
сутур натавонад нишнст; ва гилем, 
ки бар пушти сутур андозанд (а- 
«МрнгaҳaҲ» ва «Латоиф» ва «Бур- 
ҳон» ва «Бaxp-ул-ҷaвo\иpи ва «Ба- 
ҳори Ачам»).

КАФ ИЛ J-is’ ^^^^аҳҳид ва зимма- 
дор ва зомин ва кабулкунанда1» 
коре бар ҳуд (аз «Мунтa\aҲ» ва> 
гаИри он).

КА Ф П ДУЪО Г И Р И ФТА Н'^М"
даст ба дуъо бнрдоштан.

КИФФАТ/АЙН сттоГ ҳар ду иаллаи) 
тарозу 160.

ААФИДАН таркидан (нз «Бур-
ҳон») .

ААФОНИДАН ^J-SliS" тнрконнднн (аэ 
«Бурҳон»).

КАФ КАРДАН-.-^ А«бба мнънии ҳур- 
дан (аз «Мрстнлa\оm»).

КАФАН ПОРА КАРДАНА »->
шифо ёфтан аз бемори ва знъф; в» 
начог ёфтнн аз офаг ва мнҳланн.

ҚУФРОП носипосИ.
ҚАФ.АН лнфзи арабист; форсиёю

гоҳе тафрис карда кафан-ро. ба су- 
куни фо (яъне кафн)* оранд, Ши- 
фоИ гуяд, мисрнъ:
Аз латтав дайзи хоҳарат кафн кунад...

КУФУ А* ҳамчинс ва ҳамнасаб в» 
монннд ва ҳамго; ва ин лафз ба 
замми аввал вн суиуни сонИ (яъне' 
куфв)* низ омнда (нз «Суро\»).

КАФЧА «"S' чумчни калон ва cap» 
мор, ки ба сурати иафча паҳн ме- 
иунад.

КАФФА «И" паллаи тарозу ва ҳар 
чиз, ки мисли он гирд бошад. (нэ- 
«Мрнтн\aҲ» вн «Латоиф» ва «Ма- 
дор», ва «МуаИид» ва «Кашф» вн 
«Срррҳ»» ва «Точ.-ул-луур^,^>»); ва ни» 
дар «Лагоиф» навишта, ки ба зам- 
ва тншдид (яъне куффа)* ба маъ
нии ҳошияи пироҳнн; ва' ба фат.,
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вт таҳфнф (яъее кафм)* дар фор
си ҳӯшаи ниок-фтм вм он чи дар-- 
аеua Ооштд.

ҚАФФОРА •-'-' н-шаедмз с-ноҳол 
вт он Отдали чиноят Оошад, ма
сала» дар ункастанн кмсто вм 
ҳӯрдмни р-за муъовизаи гуноҳ еу- 
моанд: ва каффорти касмм як Оми
да озод кардан ё се рузм доштан, 
ё дал онскнеро тмоо, ё дтх оис- 
кннро кнсват п-шоиидми; вм каф- 
фораи савм думоҳа рузм доштан ё 
шас» мискниро атом (тз «М-етм- 
ҳтО» вм «Қтшф» ва «ФaтқвИ)--и 
ФI^рyзuюҳИ»))

ҚАФИДА taxis' 0м оаънни таркидм 
вт шитофта (тз «Қашф» вм «Фар- 
\auси Хусайнй» вт «Б-рҳол» вм 
«С-рурй»),

КАФАРА цамъи кофир,
ҚАФШАҚЙ кони довн куштй,

ки ч-н ҳарзф дмрёОмд, кн ҳеч чон 
\-аaш дар Омедн ҳаоо еест, еосоҳ 
сари по бар \yсятш запад, то му- 
аллак, 0ар замни ояд (тз «Шарҳи 
Г-лқyутИ»))

Фмслн коф ммъм лом

КАЛЛ О ҳтрф тст барон раддн 
суҳмш! пешие; ҳоснли маъини о» 
ил тст, ки: «чуене еест»; ва соҳо 
барон мусаллтн доштаин сy\a»и 
сайр бошад, дар не сурат исм бо- 
шад, ба маълнн «ҳтц аст»; ва 0а 
-^фифн лом (яъее ктло)* ба маъ- 
еин сuё\и тар (аз «Қтшф» вт «Су- 
ғе\»); ва 0а касри тввтл вм ттҳ- 
фиф (яъне кило)* лафзе навз-ъ 
барон оаълин ташОеҳ; ва дтр и» 
\елтт Ондуин нзофа» мустмъмал 
етмсутвтд,

ҚИЛ ECO L—1Г нaртетишсо\и куффор 
(тз «Қашф» ва «Муайнд» вм «Мм- 
аеғ» вм «Бyрхо»»),

КАЛ Б И А В ВО Ь* а-5" саги Онсьёр 
фтрьёдкунанда: ва иоои маизиле 
аз манозили Қмомр вм он чa\ор 
ентopтaна 0т с-ртти саги овозку- 
еанда,

КАЛ Б саг; вм 0м фмтҳн аввал 
вт касри лом (яънс калив)* 0м 
маълнн девона ва -□занда (мз 
«М-итахтО»),

КПЛОБ цамъи ктлО, ки ба оаъ-
ези саг Оошад (тз «М-итахтО»),

КАЛБИ ҚАЛИБ 0м оаънив
саги саеанда ва саги довонт (мз 
«МуетахаО»).

КУЛЛУБ vj-* мнОурн оҳauсaF) ки 
Оад-ое оҳмнн сармро мегираед (мз 
«М-етахаб»).

КУЛ УХ КУБ vjf Cj-S" олатос-, ки му- 
зороъое Омд-он кӯл-ҳн калоеро Он- 
куОаед ва Оиуктнмнд (тз «Хиё- 
Оол»).

ҚАЛАҚХУСП —- «SJ3 м1ӯфлнсн паре- 
шоеҳол; чи калак ба омълнн с-л- 
\au тс» (мз «Чароит ҳидоят»); ва 
баъзо ба чон \yсп лафзи чмси (0а 
фaт\н чнон форсй )лиз навишта- 
мед; ва кмлмк ба ммъиии \окне»aр 
низ нтркум со\тaaIlа,

ҚАЛ ОТ доҳ ва каря ва калъа»
Оолои куҳ вм комн фтеее аз куш

- ай (аз «Чмросн уздоят» ва сайра).
КУЛУФТ Oils' 0т маълнн с-еда вт 

д-рушт вт »е\тнвер (аз «В-р\ено 
вт «Бa\оғи Ачам»); вм биззао вм 
фатҳи фо (яъее кулфмт)* к-дурат 
вм раеч ва мед-ҳ; 0т ни маъшИ 
мртбист (аз «M-uttmO» вм «Су- 
ғо\»).

КАЛ ОЛАТ оЛГ ноеда уудан вз 
к-ед иуда» ва бситдару модтр ту
да» вт Оефмрзтид уудмн (тз «Муе- 
ат\тб»),

ҚИЛОЪАТ oJ'MS 0тр вазе ва ммъеии 
\ироеaт ва ҳнфозт» (аз «М-етм- 
\a0»))

КАЛОНАВАТ кавнест аз оут-
, рзбое; ва и» лафзи ҳиеднст ’Ч
ҚАЛ КАЧ снтезак-наида,
КАЛАНД бтр втзен еaoaиа•,

онтаеет е\auИ) ки 0ад-ол зтмннро 
Отрои злроат Онковмнд; 0а \нндй 
кассй сУянд (тз «С-рурИ:» ва «Сн- 
роч» вм «Вyғ\оu»).

КИЛ ИД “4'г он чи кн 0мд-ое куфл 
бикшоянд.

КАЛЛАИ КДИД us к-зми кмнд.
КАЛБУЛҶАББОР j4*JI /си аитомесст 

ба с-рати калб,
КУЛУХАНДОЗ -WI £-аГ суромо, ки 

дтр девори қтнъa созанд, кн аз 
ниёеи оиҳо стес- кулуҳ бар душ- 
омеои тл,аезauд•; вт алҳол мз оеҳо 
0а Oyuаӯқ\е чаес мекунаид; вм 
чашес вм нурате вм уаробхорй, кн
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дар хафт-и оҳзғини мохз шаьбон 
кунанд; в- б- м-ънии фалох-н шиз 
ом-д- (аз «Бурхон» ва «Рашидй» 
ва «Баҳори Аи-м»).

КИЛС о-^лафзи -р-0нст; б- м-ънии 
охаки сифед ва чун- в- ох-ка, ки 
бад-оа иморат созанд; в- 0а ф-т- 
хатаан в- сини мухмал- (яъне ка- 
лас)* дар хиндй ^кАӮбapо гуяид, кз 
б-р гунб-дз аморй в- Оуруч в- 
масочид ва кунгурахои иморат 
насб кунанд.

КӮЛЛИЙЁТИ ХАМС бидон
ки д-р м-нтик паач куллз аст: -в- 
вал чина, чун хайвон; дуввум и-въ, 
чун инсон; севвум ф-сл, чун нотик; 
чахорум хосса, чун зохзк; паичум 
-рази ом, чуа мошИ.

КУЛОҒ//КАЛОҒ зори дашти (-з
«Бурхон»),

КАлмурғ Ьлг н-въест -з карг-си 
сӯрҳсар, ки б-р сараш п-р набо- 
шад (-з «Сироч» в- «Бӯғхон»).

КАЛАФ доғхои тир-, кз бар
рухсораз б-ъза м-рдум падид ояд; 
в- б- м-ъаии ишк (аз шархи «Ни- 
соб» м-икул аз «Кааз» в- «Мағ- 
ри0» в- «Комуу»»); в- д-р «Мунт-- 
хаб» н-вишт-, кз билф-тх (яъае 
калф)* шефт- шуд-и 0а чизе.

КАЛ МАХӮЛ БА РҚ Uz-Jl гЛГмисли ду- 
рахшндани барк, яъие ба зудии та- 
мом.

килк х-р наИз мнёнхолиро уму- 
м-н в- найқааамро хусусаа; в- ба 
ф-тхатайи (яынa к-лак)* ба м-ъ
нии иишт-рз х-ччом ва ф-ееод, кй 
б- хиндй онро паихна гуяад; ва 0- 
м-ънзз шум в- номуОорак ва бало 
в- сахтй в- дардз cap; в- Оилфатх 
(яъие калк)* ба м-ъниз Оагал в- 
огуш; в- биззам (яы1е кулк)* ба 
м-ънзз п-шми нарми дунба (аз 
«Сироч» ва «Мӯет-лаҳот» ва «Бур
хон» ва «Л-тонф»),

КУЛӮНГ c£U5" д-стафрозест, кз бад- 
он замин в- девор кованд; в- ба 
заммз -вв-л в- фатхи лом (яъна 
кул-нг)* парранд-з мушобех 0- 
сорас ва номз соз (аз «Бурхон» ва 
шархи «Нзсоб»); ва дар луготз 
турка б-рои м-ъаии авв-л, ба зам- 
ми -ввал в- фатхи лом навишт- в- 
гуфт-, кз б- форса оаро каланд 
номанд; в- дар «Ҷавoҳи--yл-ҳӯ- 

руф» и-вишта, ки б- ф-тхи -ввал 

ва сонИ (яме каланг)* мубаддали 
галанд, зеро кз доли мухмал- ба 
кофи форса Оадал мешавад.

ҚАЛОЛ дар араба моадагии
-ъзо ва хирагИ в- куидй; в- ба 
заммз аввал (яма кулол)* дар 
форсй ба м-ънии касс ки зуруф аз 
гил соз-д (аз «Мунтах-б» ва «Бур
хон») .

КАЛ JS" касе кз с-ри у баму бошад 
-з чушиши cap; ба ни м-ънй тур- 
кист; в- билф-тх в- т-шдиди лом 
(яъне калл)* ба маънии гуаг ва 
лол; дар ин сурат лафзи -р-0ист; 
ва дар «Мунт-хаб» 0- м-ънии 
кунд шудааз з-0оа; ва 0ззз-м ва 
ташдид (яы1а кулл)* б- м-ънии 
х-ма ва ҷ-меъ; ва д-р «Латоифз 
навишта, ки за лафзз муфрад аст, 
кз б- маъаии чамъ ояд; в- дар ис- 
тилохн суфия кулл вохидз мутлак- 
ро гуяад, кулл исми хак таолост 
ба эътибори х-зр-тз вохВАиаят ва 
илохиИят, ки чомеъи маҷмӯъи ас- 
мост.

КАЛАЛ J'F паре чанд -з мурри мах- 
сус, ки подшохоа ва ҷавоноа ба 
дастор ва кулох циҳанд. ва оаро 
4HFa в- калрй низ гуяад (аз «Бур
хон»); в- дар арабй шугуфтагии 
маргзор бо гулхо (мустафод аз 
«Сурох»); ва билкаср (яынa ки- 
лал)* гунгй в- б-стазабонй (аз 
«Латонф»),

КАЛМАЛ в- КАЛКАЛJ jLJSaap- 
з-гуи (аз «Мусталахот»),

КАЛ МАКАЛ шуру равго,
КАЛИЛ кунд ва суст в- монда- 

шуда ва хир- в- гунг (-з «Мунта
хаб» в- «Сурох»).

КАЛОМ filS' сух-н гуфт-н; в- 0а зс- 
mилoҳи илмз нахв л-фзест, кз му- 
т-з-ммиа бошад ду калзмаро, яы1е 
мураккаб бош-д аз ду исм ё феъл 
ва исм, кз нисОати яка б- дигарс 
бош-д 0ар зн в-чх кз фондан том 
дихад, чуионии: «Зайдун қоимӯаз 
ва «кома ЗаИдун». Ва калом илм- 
аст, кз дар он масонли и-клиро ба 
далоили ак,лй со0ит кунанд ва му- 
так-ллим донандаи он илм -ст (аз 
«МунтахаО» ва «Ч-хор ш-рбатз),

КАЛОМИ МУСТАДОМ fU- № 
зОорат аст -з каломи злохИ в- вахИ.

КАЛМ хаст- ва маҷрӯх к-рд-н; 
ва б- ф-тхи -ввал в- к-сри лом
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(яъне калим)* ср\aн\р, цамъи ка
лима (нз «Мунгахаб»»).

КУЛУМ чиpоҳaг\о (аз шуруҳи
«Нисоб»).

КАЛИМ ср\ньтyӣ ва \aмсу\нн
вн мачруҳ; ва лакаби Мусо алаИ- 
ҳиссалом, чнро ки аксар бо ҳак та- 
оло калом мекарданд; вн тнҳаллу- 
си шоире.

КАЛ БАТОН ва ААЛБАТАЙН
. олагесг оҳaнғнгрнрр, ки 

бнд-он оҳани гармро гирифта ба 
днсти дигар аз митрнка мскубанд 
ва онро анбур ва моша низ гуянд; 
ва ба маънии гулгири шамъ низ 
омада (аз «Брг\Pн» ва «Сироч» ва 
шуруҳи «Нисоб»); зо^р-н ин ҳар 
ду лнфз гаснияи калба аст, ки яи 
парраи онро мегуфта бошанд.

ҚУЛЯТАЙН ҳар ду гурда; вн
ин таснияи куля асг.

КАЛ ПДОН кунднеро гуянд, ки
бар пои дуздон ва гyнa\ғoрон ни- 
ҳанд; ва ба касри аввал (яънс ки- 
лидон)* олати басту кушоди дари 
боғ ва дари куча ва иуфлро низ 
гуянд (аз «Бур\Pн» ва «Кншф» ва 
«Мунши^»».

ҚАЛОШҚАН ннвъе аз ҳалво,
ки бнгоят саҳт бошад (аз «Бур- 
\ри»).

ҚИЛПД АФГАННЛА Н-АА*1 J днр 
вилоят раем аст, ки чун занони он 
чо ба фолгуш мутaвaҷче\ шаванд, 
афсунс ҳос бар килид дамида бар 
снри гр\ андозанд (аз «Мустнла- 
\рm»).

КАЛЛА БАР ҚАЛЛАП ҚАСЕ ЗА
ДАН dur у. иғ киноя аз 
днъвои бнробарИ доштнн (аз
«Арстaлa\Pт»).

ҚАЛОР ГПРПФТАН ва КАЛОР ЗА 
ДАН c°J j — j еть1" t** таъна за
дан вн истеҳзо кардан (нз «Арсгa- 
лн.\оm») .

ҚУЛОХ АНДОХТАН ва КУЛОХ БА 
ХАВО АНДОХ-ТАН ва КУЛОХ 
БАР ОСМОН АНДОХТААНсАЯ.УГ 
T^p-IiAl L--T у oJIS j A.-'->1aJ| IjjJ • ЛҒ j 
киноя аз камоли знвку шодмо- 
нИ ва ҳушҳолИ (аз «РашидИ» ва 
«УрГ\Pн» ва «Баҳори Ачам»); вн 
шаҳсс кулоҳ андоҳтан ба маънии 
очизИ кардан низ навишта.

КУЛОХ АФГАНДАН ва КУЛОҲ 
БАРААШИДСН »*• j
с)О~1Гу му род аз таъзим, чаро ии дар 
бнъзс мулкҳо бнрои таъзимн ди- 
гаре крлр\u ҳудро нз cap бар- 
ғиривд- чунончи дар аҳли Фа- 
ранг маъмул аст.

АУЛОХГУША ШИҚАСТАН «V »«" 
сг*-ХЪ фаҳр кардан.

КУЛУХП ХУШК БАР ЛАБ МОЛИ- 
ДАН ct--JU у су* киноя аз 
маҳфи ва пинҳон доштани амрс 
(аз «Бур\ои»).

АУЛУ j-iy ба маънии калонтар ва 
раиси маҳалла; ва баъзс ба каерн 
аввал (яъне килу)* ҳондаанд (аз 
«Аaтриф»); ва ба замматаИн ва 
зови маъруф (яънс кулу)* дар 
арабн сигаи чнмъи амри ҳозир, ба 
маънии Ҳи\рред; дар ин сурат баъ- 
ди вов алифи зоид ҳам мснави- 
санд, барон аломаги гамИизн вови 
чамъ нз вови аслИ.

КАЛ ИМА ***? ба маънии суҳан (аз 
«Кашф» ва «Мадор» ва «Мунта- 
ҳаб»»); ва днр «Латоиф» ба маънии 
як суҳан; вн низ днр «Мрнmн\aҲи 
навишта, ки ба исmилo\и наҳвиён 
калима лафзест муфрад, ки маънИ 
дошта бошнд; ва мантикиён кали
ма феълро гуянд.

АИЛЛА он чи мисли ҳнИмаи ку- 
чак нз чомаи борику тунук ба чи- 
ҳати манъи пншша ва магас со
занд (аз «РашидИ»» ва «Арнma\aби 
ва «Уур\Pн»» ва «Уa\Pги Ачам»); 
ва ср\иҲи «Кашф» ва «МуаИид» ба 
маънии ҳаИмн ва соябон навишта; 
ва kрлa\ (биззам ва гаҳфифи лом 
ва ҳои малфуз) маъруф асг, ки 
бнр cap пушанд; ва ба маънии ола
ти тнносрл; вн ба маънии ҳзрако- 
ти чимоъ (аз «Мрстaлa\от» ва 
«4apoFH ҳидоят»),

КАЛТА ба маънии андак; ва ба 
маънии думбурида ва касе ки ҳарф 
ба мa\гaҷ гуфтнн натавонад; ва 
чубдасти кучак ва ситабр; ба ҳин- 
дИ онро сунта ва гатка гуянд (аз 
«ЧахонгарИ» ва «Кашф» ва «Бур- 
ҳон»); ва днп «Сироч» навишта, ки 
дар асл ба маънии бурида ва мақ- 
туъ аст, лихозо калтадум ба маъ
нии буридадум ва калгапар ба 
маънии буридапар ва калтазабон
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ба маъаии гунг; ва х-р шайъи но- 
кзсро мауозан калт- гуяад.

КАЛОФА *1А б- м-ъниз к-лова; ва 
фаннаст аз куштИ, ки хар ду пои 
худ б- г-рдани хариф банд карда 
уро мисли калофа бзпеиаад; фоз 
калофа мубадд-л аз вов -ст, дар 
-сл к-лова буд (аз «Муст-лахот»).

КУЛИЧА «АГ ноши х-мзрии майда. 
КАЛОВА в-' КАЛЛО-Б-АГ j ,.,УГ рес- 

моше, ки 0ар иангалӯқ т-и-нд; б- 
хиадИ -ттия гуяад (аз «Бурдон» в- 
«Сиpoи»).

КАЛ ОТА ба м-ъизи дехи кучак;
: ва ба маъниз мазраьа (аз «Бур- 

хоа» ва ш-рди «Ниео0з).
КУЛЯ АГ гурда, ки узви дарунии 

маьғуф аст; ва ба замми аввал ва 
т-шдцди ломи максур ва ташдиди 
ёи тахтова (яъиа куллийи)’* ба 
маъаии дам-па ва хама будан (аз 
«Муатахаб»); в- б- иеmилоҳи ман- 
тик. мауаӯмa ба в-чха, ки м-нъ а-- 
куаад н-фси т-саввури вӯқғ■ьз у 
-з вукуъи ширкат дар вай, иӯноа- 
чи мафхуми инсоп, ки х-йвоии ко
тик аст содиқ меояд бар- Зайд ва 
Бакр ва Холид в- г-йрухум.

КАЛ ПАТРА А А ба маъаии иоду- 
руст (аз «Қ-шф» ва «Мадор» ва 
«Сурурй»); ва дар «Бурхон» ва 
«Сироч»» ба маъаии бахуда в- бе- 
маънИ.

КУЛУНБА «~1Г кулича, ки аз халво 
ва марзз бодом пур куиаид (аз 
«Сироч»).

КУЛОЛА <1А муз печида; ва ба 
м-ънзи зулф низ омада; ва за 
лафз ба кофи форса (яъае гуло- 
ла)*' низ омада (аз «Бурхон» ва 
г-йри он).

КУЛБА АГ хонаи кучак; ва б- маъ
аии гуща в- дуккон хам омада (-з 
«Бураон»).

КӮЛ OX »А м-ъруф аст; ва ба м-ъ- 
нии точи шодшодй омада (аз «Бур- 
аоа»),

КАЛИЛА «АГ номи ш-голаст, ки 
киссаи у дар китобз «Калила ва 
Димиа» м-стур аст (аз «Латоиу»),

КАЛОПЕСА «-t;A гаштани чашм бо- 
шад аз холи худ, иӯноиии си6хии 
чашм пинхои шавад ба л-зз-тч 
бзсьёрз ш-хват ё 0а восит-и з-ъф 

ё ба чихати х-шм ва эъроз (ан 
«Латонф»),

КИЛ ОСА «-А м-ъхуз -з киле, кз 
(билкаср -ст) 0- маьази чуна ам 
ох-к в- гач, иӯнонки дар «Капэ» 
омада; пас м-ъниз килоса он чи 
-з чуна сохт- Оошаид, иунонки хи 
бол- б- м-ъниз дом, ки аз х-бл 
сохта мешавад («Шархи Гулисго!!» 
-з Абдулгаай ва «Сироч»); в- он 
чи Оаъзе цореҳсиIИ «Гулистон» ва 
б-ъзе -хли луг-т кулоса (б- зам
ми аввал) номи мавзеъ гуфто-ши, 
зохиран хатост, чаро ки дар мае- 
чид т-асиеи мавзеъи дигар гуачо- . 
зш надорад.

ҚАЛОМЙ и'А маасуб б- илми ка
лом; в- илми калом зОорат аа 
м-ърнфатз -қозд аст б- -дзллаш , 
-клзИяз му-йндз а-кл; в- гохс 
мурод аз к-ломИ шахсе ки з-вкш 
тавхиди аёай а-ёут- бошад ва ро
хи маьрифати илохй ба поз зстид- 
лол рафт- бош-д (-з «Оаmоифз),

КИЛКИ ФАРАННЙй^-Г ГШ-нащ^е аз | 
калам, ки оаро хочат ба давот па- 
бошад; в- он чубе бошад мнён-тихи 
ва андаруаи он миле -з кисми оха- 
ни маснуъй ё аз сурб мухк-м кар
да мензхаид, ки 0а вактз н-виш- 
тан мили мазкур ба когаз суда ху- 
руфи моил б- сзёхИ зохир мегар- 
данд. Подшохон ва ум-роён аксар 
бад-оа калам бар ароизз мардум 
даета-т менумояид.

КӮ.ЛЛИИ ЧӮЗЪЙ J:> б- зсти- 
лохн м-итзк куллИ он аст, ки маф- 
хуми у -з ширкат ибо и-кунад, 
чуноаии: х-йвон; в- чӯзьй он аст, 
кз мафаумз у ибо куиад аз шир- 
к-т, чуиоичи: ЗаИд ва Амр.

Ф-сли кофи арабй м-ъа мим

КУММАСРО стАГ баёиа.ш дар охири 
хамин фасл мастур аст.

КИМХОБ ->Ь—Г сохнОз «Қашф»» гуф- 
т-, ки Оилкаср (яъне кимхоб)* са- 
хех -ст; в- дар «Бурхон» навиш- 
та, ки Оилкаср ва 0илф-тх (яма 
кимхоО ва камхоб)* хар ду сахех; 
ва д-р «РашидИ» новишто, ки 0ил- 
каср (яъаа кимхсб)’* сахах -шест, 
чаро ки хоб кам дорад; в- хоб ба 
маъниз он аст, ки оиро б- хиндИ 
рунва гуянд (ба зам), яъаа п-шми 
борзк.
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ҚАМОТ «Ы**- смморур; вм он чизес» 
сифод 0м шаклн Омйзм ва бмъзе 
с-ратн чатр дар мйёмн Омрсот аз 
замни руяд; ва 0м замон коф 
(яъне куоот)* 0м омънни днловм- 
рои вм снпоҳнён; нн цамъи кмoо-c») 
ки 0м омъннн днловар: бошад (аз 
«Сӯроҳо вм «Myнтaxa0о); вм нн 
лтфз бм ҳмр ду маънй 0м той оу- 
даввар оонависанд,

ҚУМАЙТ 0м омъннн шароОн
лмълн алтурИ, кн 0м снёҳй занад; 
вм аспи еyрхрaнC) кн 0а снёҳй за
над вм ёлу дуон у снёҳ Оошад; ва 
еоон шоиро аз Араб; вм 0м фм»\н 
аввал вм ташдидн мнмн максур вм 
аатдндн таҳтонй (кмомийят)* 0а 
маънии чмеде вм мнкдори чнзо ки 
смнҷиаa шавад ё пмомyаa шмвад ё 
IUӯoӯғам шмвмд («Шарҳн НисоО» 
аз Юсуф нОнн Моноъ вм «Бyр\он» 
ва «РашидИ» вм «Мунт-амО» вм 
«Сyро\)) ва райрн он),

ҚАМАНДИ ВАХДАТ^*») Л.Гресмо- 
ео бошад мз решуо вм ғaИpM) ки 
дарве-шо» вм с-фиён 0м вмкти оу- 
рокаОм сирдн кмммр ва золу печн- 
дм оелишнеаед (аз «Мусталаҳот» 
вм «Бмҳорн Ачмм» вм «Чароси ҳи- 
доят») .

ҚАМАРИ ВАХДАТ > —S От оаъ- 
ези кмоаиди вa\дм» (аз «M-етмлa- 
\ет»).

ҚУМОЧ gl- лавъе аз лол ,0, ки си- 
та0р Оошад; ва 0а омълии Оодре- 
саи \aЛoм; вм ин лафзи туркнс» 
(тз «ВӯFXон» ва «M-еттлм\от»))

ҚАМАНД oUT дар асл ҳммaна 0уд, 
зеро ки омъени Moy печ вм нлъи- 
аоф дар-у зоҳнр аст (аз «Чавохир- 
ул-ху-уф»).

КАМАРБАНД чокар; ва ба
маъенн онёнОаид.

ҚИМОД сарм кмрдмеи узз 0м 
чизе ки он чизро аввал аз оттш 
таро карда Оошмид (чз «Қмшфо))

ҚАМАР БАР ҚАМАР я yS 0а 
ммъезн ОалаедИ бар Омлмеди; чи 
кмомр 0а маъеин баландИ mh ома- 
дм; ва 0а маъенн ОтроОар — 0мро- 
бар низ оoaаa (аз «Сироч» ва 
«Кашф» вм «ВӯF\он»))

КАМАР *£ омъруф аст, яъло онёл; 
ва 0м омънни ниёнбанд, кн 0м ҳин- 
дИ патка суяид; вм Oa и» ммънй 

мацоз ас»; вм сарован онёни к-ҳро 
низ суяид (мз «Чароси ҳндоа»о вм 
«Сироч»); вм дар «Хнёбон» навиш- 
та, кн ктомр дар асл 0а омъиин 
онёл мст; вм 0м омъиин Омиде, кн 
Омр кмомр Oa»аa»а мацозан шуҳ- 
рм» сирифта. Пас канар-аид-ро 
Омъзо рала» с-яед oм\мллн нмзмр 
мс»,

ҚУМИЗ 0мр вмзнн турез; бм
омънии бмвл; ва 0а кмсри аввал 
(яъне кимиз)* низ оомда; вм 0м 
кофи форсй (яъло симиз)* низ им- 
қишт^мид (аз «Бyр\о»о),

ҚУМУҚ J-S иъоеат ва oaаaдсоpO) 
чн дар кору 0ор вм чи дар чаис 
(аз луротн турки нмвиштм шуд).

KAMOT Jl*S" ттмом ва тмоом шудмн; 
вм »a\aлнyеu ду шоир:.яко аз Ш1с- 
фм\oн1б2. . вм дисаро мз Хучтлд 
(аз «Myнтa\т0о вм «МумИид»),

КАМОНИ РУСТАМ -Ч» еЛ-Пкмвси ку- 
змҳ (аз «M-етмнм\от»),

ҚАМ (S дар мрабй 0м омънин чанд; 
ва 0т омъннн Онсьёр; вм Оиззмо ва 
та^ифи ним (яъио кун)* занирн 
чаоън оузаккари oӯ\о»м0) 0а оаъ- 
нин шуно; ва Ouнфмтҳ ва -аудиди 
ним (яъне кмин)* микдори чизе; 
вт Оиззан ва ташдиди оно (яъне 
куно)* 0а омънни ости»; ■ вм 0ил- 
каср ва ттудид (яъне кино)* рн- 
лофи у-туфа; вт ткном цамъи нн 
ҳмр ду (тз «M-н»a\aO» вм ртйра); 
вм лафзи кто (бuнфм»\) дар фор
си ва лафзи аедаке ҳтр ду атарчн 
Отрои омълии таклил мст, локии 
акстр ба отъиин нафйн м-тлак, ояд 
(аз «Чаво.хир-ул-хуруф»),

КАМАМ + ионн толоб дар Каш
мир.

КАМИН им-Т пннҳон туда» дар чое 
0а касдн душман ё тикор (мз 
«Б-р\ои»); ва дар «M-л»м\aб» 
нинҳоншавандм дар корзор ва чуз 
он; вм дтр «Сироч» имвнтта, ки 
камин бар вазни лисил лафзи мра- 
Онст; аз не чост, ки се\ибн «Қо- 
н-с» 0а оаълни касс евмрдa) кн 0м 
касдн касс пниҳои интнимд; ва 
кмоилсоҳ чон iut^h назкур; вм ка
ми» кардан мацозан 0м отъннн 
пинхо» уудте 0м касдн касс ё чн- 
зе; ва oстaвеuaД) кн кардан дар 
ил чо 0а отъенн уудте Ооштд, чу- 
иолки Саъдй фaғoояД) онсраъ:

12—508
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Табъи туро то ҳаваси наҳв кард...

ва низ мацозан ба маънии камин- 
год омнда, чунонки фулонй дар 
камин ат\ ва днр форсИ ба маъ
нии чизи иам омада.

КАМЗАН бн мнънии камҳиммаг 
навиштаанд; вн бнъзе гуфга, ки 
кам зан яънс зикраш кам кун, яъне 
зикраш тарк кун.

КАМОН и1*г дар нсл ҳамон буд (ба 
фнтҳи ҳои муъчама), мансуб ба 
ҳам; ба гагИири алсина ҳо ба коф 
бадал шуда (аз «Урр\оп»).

КАМП ЧИЗЕ ГИРПФТАН cStr;
ношуда ва нобуд ангоштан; 

бидон ки лафзи кам днр мнкоми 
мнъдум ва нафИи муглак, истсъмол 
кунннд (аз «Мрстaлa\от»»),

КАМ^Д ХАЛКА КАРДАН
ср/ -И» мусгаъиди снИд ва паИкор 

буднн.
ААМОНП КАСЕ КАШПДАН

\aмовнрди у шуднн ва аз 
уҳдаи он баромадан (нз «Муста- 
лаҳот») .

АСААУН номи давоесг, ки ба
ҳиндИ зира гуянд (аз «Мунтаҳаб» 
ва «Ун.\р-рл-^^ҷIlo\нp>»); маънуни 
каммунИ аз ин мураккнб бошад.

КАМАР БОХТАН cr'4 кнмар ши- 
кастан ва бетокат мондан нз бим 
ва гам.

КАМАР КУШОДАН с» liT X гнрк 
кардани коре ва фароҳ кардан (аз 
«Бррҳрн»).

КАМОНИ ШАЙТОН иЬ- ^Ькқввси 
қуэaҳ.

КАМОН АЗ ТОҚИ БАЛАНД ОВЕХ-
ТАН a’Jj -Jit J! и1*5, аз зу\уги 
амри азим ва корн ачиб тaфр\рр 
кардан; мнъмул нсг, ки чун касе 
фнтҳи азим мекунад, камони ҳудро 
аз чои баланд меовезад.

ААМОНЧА номи созе маъруф,
ки мизроби он камоншакл чизест 
(аз «Бур\ои» ва «Сироч»»).

ААМОНА ■US’ камони ннчҷогрн, ки 
барм-ро бад-он ба гнрднш оранд 
(аз «Бурҳон»).

КАМАР И КУХ j-7 миёни kр\ (аз
«Сироч»).

АСАОНҶУЛС <1у сЛ-Л" ба маънии 
қuгҲон, ки камонро дар он гуз<- 
ранд, чаро ки чула ба маънии тар 
кнш асг; чун кирбон бс гнркаш на- 
банданд, лиҳозо чунин гуфта шуд 
(аз «Сироч»).

ААМОНГУРУХА our иамоне, ки
днр он гулула нихода раҳо кунанд 
(аз «Брр\рн»); ва ба \ипдИ онро 
гулел гуянд.

АУМА^АСГО Jj'-f номи мевне, ки 
онро ба форсИ амруд гуянд (ан 
«Мунтахаб» ва шарҳи «Нисоб»).

ААМИЙ(Й) бар вазни фаъил; бн
маънии диловар ва далер, ки бо 
еилоҳ бошад (нз шарҳи «Нисоб» 
ва «Мултахаб»).

КAАOХИЯ//АСАОХЙ ба маъ
нии чунончи он мукаддима ҳает.

ҚАМОЯНБАРЙ ба маънии чу-
нончи ки сазовор аст; дар ин лафа 
коф ҳнрфи гншбеҳ ва лафзи мо 
зонда, чнро ки баъди иофи гaшҲе\ 
лнфзи мо зонда орннд, го \aгфu 
чорра бар феъл наёяд ва янбавИ 
сигни музореъ аз инбигоИ, ии но- 
киси ёист аз боби инфиъол, бн 
маънии сазовор шуднн.

Фасли иофи арабИ маъа нун

КУНД^ ПОЦьгччуби калон ва сан
гин, ки срррхе чанд дошта бошнд, 
ки пои ғунaҳгoрон дар он нндоҳга 
банд кунннд.

ААААБ ресмонест, ки онро аз
нрвmи интон созанд ва он нu\оят 
муҳкам бошнд; ва навъе аз ҳиёр 
аст; ва ба маънии бнрг ва туҳми 
банг; ва ба арнбИ ба маънии чир
ки дасту по (аз «Бррҳрп»),

АУНИШТ e-iir бу-хона (нз «Мадор» 
ва «Кашф» ва «ЧахонгирИ»); ва 
дар «РншидИ» отншкада навишгн; 
ва дар «Бурҳон» ба ҳамон ҳарако- 
ти мазкурн бн мнънии маъбади 
яҳуд; ва днр «Сироч» низ ба ҳа- 
мон ҳараиоти мазкура ба маънии 
иҲрдaт\опaи куффор.

ҚУНЯТ о-ДУ номе ки дар аввнли он 
лафзи аб бошад ба насб, ё ба 
чнрр, ё бн рнфъ; ё лафзи умм бо- 
шад, ё ибн, ё бинт, чун: Абулуа- 
сан ва Абибакр ва абоуурайра ва 
уммулкитоб ва уими Кулеум ва 
Ибни \оциб ва ибнуссабил ва бия.
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гулкарм, 0а маъазз шаробз аигу- 
рп в- бинтуссадр б- маъниз -аде- 
ша; в- гохе лафзз кунят дар фор
си б- м-ъниз лакаб х-м . мустаъ- 
мал мешавад.

Ml ПОЯТ Oats' пушид- сухаи гуфт-а 
па еӯҳ-ии пушида; в- ба исгилох 
чизеро б- чззе д-р зехи т-шбех 
карда, исмз мӯшaббаҳғо махфа 
дошта, номи мушаОб-хун 0зхи 
мазкур сохт-н; мисоли он, б-йт:

Луълу аз наргнс фуру борида гулро 
об дод,

II а.ч тагарги рӯҳпарвар молиши
унноб дод.

Яъиа маъшук ғ-нҷида шуд ва 
шик -з ч-шм фуру борид- рухсо- 
раро о0 дод ва аз дандоаз рух- 
llaғаар л-би худро молиш дод.

КУНЧАД тухмаст маьғуУ, кз аз
он ғаағаз гзранд; б- хиндИ оаро 
тил гуянд (б- к-срз той у-в'хoнй).

КАНД оИ" ба м-ъаии ш-кар; ва 
канд муарраби ин -ст; в- иоми 
дeаeст аз Хуч-нд; в- ба туркй мут- 
лак дехро гуяад (аз «Сзроч»»); ва 
дар «Бурхон» 0- м-ънзи чирохат 
ва реш; в- б- м-ъшзи гурез ва гу- 
рехташ низ омада; ва д-р «Муста- 
лахот» иавзшт-, кз ба зетилоҳз 
тирандозои кашиша, кз баъди ка- 
шид-ни к-мои д-р холати кушод 
тир куааад.

КА НУД ajiT 0а м-ънзи носипос в- 
з-мина, кз д-р у гнёх н-руяд; ва 
0а замматайи (яыаe кунуд)* иоси- 
посй (-з «О-тоиф»).

К Ӯ Н Г Ӯ Р мухаффафи куигур-, кз
Оолоз змор-т созанд (аз «Сзроч»).

ҚУНДУР л^ самгз дар-^^тест му- 
шобах б- мастаки (аз «Муата- 
хаб»).

КАНОР jlif к-иор-з чззе в- гуша ва 
т-р-У; ва 0- каср (яъне кинор)* 
ба м-ъпии б-гал ва оғӯш; в- ба 
з-мми -ввал (яъае кумор)* самар- 
ест хушмаз-; 0а хиндИ онро бер 
гуянд (-з «Бурхоа»); ва сохиби 
«Р-шидй» хилофи он н-вишта, кз 
ба каср гуш-з хар чиз ва тараф; 
ва б- фатх багал; в- сохиби 
«К-шф» низ 0- фатх (яъие к-иор)* 
0а маъшии багал гуфт-.

КУНДОВАР jjlaiT доао в - хаким в - 
п-хл-вон (аз «Рашидй»),

КАНАНДАИ ДАРИ ХАЙБАР
лг- л^киноя аз хазратз Али к-рра- 
маллoҳӯ ваҷҳаҳӯ.

КУНДПИР пирзаиз солҳӯрда.
КАНЗ л^ г-ач в- хззоша; в- аомз 

китоб дар илмз фидх; в- аомз кз- 
тобе дар лурат.

КУНУЗ jyf уамъи канз, кз муар- 
раби г-нч -ст.

КАНИЗ 0а маъниз з-нз м-млу- 
к- в- пар-стори зашон; в- ба м-ъ- 
нии духт-рз бикр в- душиза шиз 
омад- (аз «Бурхоа»); в- дар «Ча- 
хонгирй» ба касратайи (яъне ки- 
низ)*.

КАННОС O-lSf он кз хошоки хон-з 
мардум рубад; ва оаро б- форсиз 
Хиадӯетон хокруб в- мауозан 0- 
м-ъизз ч-ллод ва г-рданз-и-ид- 
низ омада; ва 0- к-сри аввал в- 
m-ҳуиуи нун (яъне кзнос)* чон 
хоб карданз оху ва гав-зн (-з 
«Сурох» в- г-йра).

КАНОИС мисочии ва маъоОиди 
торсо6н (аз «Кашф» в- «Мунта- 
х-б»),

КИНГОШ машварат в- с-лох-
пурсй; в- ин л-фзи туркист (-з 
«Б-хорз Ачам» ва «Сзроч» в- 
«Мадор» ва «Муайид» в- «Ч,ахон- 
гирИ» в- луготи туркй).

КИНГАШ 0а м-ъизз машвара; 
ва ни мухаффафи кингош аст.

КАНИШ б- м-ъшзи кин-; в- ба
заммз коф ва касри аун (яма ку
шит)* ба маъниз кирдор в- -м-л 
(-з «Мӯеталаҳот»).

КАНАФ оИГ чоннО в- капора ва п-- 
нох (аз «Муатах-О» в- «Муайид» 
ва «КашУ»),

ҚАНИЗАК кофи оҳиғз ин лафз 
чузви калима шест, балки барон 
тасгир ё тахкир.

КУНЧИШК -dials’ тозри маъруф; ва 
номи чубест д-р соз; в- д-р «Бур- 
хон» ва «Музил» в- «Муайзӣ»» ни 
лафз ба з-мми кофи форсй ва кас- 
ри чзм (яъне гуачишк)* аст; в- 
дар «ЧахониирИ» низ б- з-мми ко- 
фи форса ва ф-тхз чим.

КУНГ ф-р0ех в- кавзхайкал в- 
хушии хурмо; ва билкаср (яъае 
книг)* б- маъазз бeҳаб ва з-боио-
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Табъи туро то хаваси нахв кард...

ва низ мацозан ба омълии кмонн- 
соҳ оoaаM) чуноеки фулонй. дар 
камин аст; ва дтр форсй 0м оаъ- 
инн чнзи кам оотда.

ҚАМЗАН с»*- 0т нтълии кмоҳноомт 
еавиштаанд; ва баъзе туфта, ки 
кто за» яъне зикртш кам кун, яъно 
зикраш тарк кун.

КАМОН дар тсл ҳмоон 0уд (0а 
фaт\и ҳон м-ъчама), омесуО ба 
ҳмо; 0а тасйирн алсием ҳо 0а коф 
бадмл туда (аз «Бурҳол»).

ҚАМИ ЧИЗЕ ГИРИФТАН
еошуда ва ноО-д аесоштаи; 

Ондо» ки лтфзн кто дтр оак,оои 
оаъдуо ва еафйн оутлак, иетоъoол 
к-етед (аз «М-сталаҳот»),

КАМАНД ХАЛҚА КАРДАН
ч^н н-стмъидн стйд вм пайкор 

Оудан.
ҚАМОНИ ҚАСЕ ҚАШИДАН сЛ-У 

см—У \.aновтрди у у-дан вм тз
уҳдаи он Огромадте (аз «Муста- 
лм\еа»),

ҚАММУН Os* ломи давосс», ки 0т 
ҳнндй зира с-янд (мз «Myнтт\мб» 
ва «Бт\ғ--Лр^ҷвoxиp»); отъч-еи 
кммоунИ тз ин о-раккм0 Оошад.

ҚАМАР БОХТАИ стФ кмомр ши- 
кмсттл вм Оетокат моедти аз Оно 
вм ғам,

КАМАР ҚУШОДАН j* тарк
ктрданн коре вм фароҳ карда» (аз 
«Бyр\о»»).

КАМОНИ ШАЙТОН olio-о с'-Чқавси 
қyзa\,

КАМОН АЗ ТОҚИ БАЛАНД ОВЕХ-
ТАН alb (jU il -US аз зуҳури 
анри азин ва кори мчи0 тафоҳӯр 
кардан; оаъоул аст, кн чу» касе 
фтаҳи мзно некуемд, кмооли ҳудро 
тз чон Оалаед мсoвсзaа,

ҚАМОНЧА <*■-!'' ломи созе oaърyф) 
ки мизроОн он кaненуткл чизес- 
(аз «Бӯр\он» вт «Сиреҷо),

ҚАМОНА ■С1.-Г ктноен нaчҷоғо») кз 
Оармтро 0ад-он 0м сарднш ортлд 
(тз «Бурҳон»).

ҚАМАР И ҚУХ s* миёеи кӯҳ (аз 
«Сироҷ»).

ҚА1МОНЧУЛА сЛ-У 0а нмъшу
кирОон, ки камонро дар о» с-зо 
ранд, чмро ки чулт 0м омъени ттр- 
ктш аст; ч-н кирОон бе таркму ин- 
OaнатнД) чуеии суфтт шуд
(аз «Сироч»),

КАМОНГУРУХА -_>/ сй*У қмoоне) кн 
дар о» рулулм инҳодм раҳо кулмед 
(аз «Бyғ\оuо); вм 0м ҳиидй оиро 
рулел с-янд,

ҚУММАСРО Sj'+Z номи невте, к» 
оеро 0а форсй торуд с-янд (a:i 
«МуетмҳаО» ва штрҳн «Нисоб»),

КАМИЙ(Й) бар вазни фмъил; бт 
омълии диловар вм далер, ки 0о 
силоҳ Ооштд (аз уaғ\и «Нисо0о 
ва «М-наахм0»),

КАМОХИЯ//КАМОХЙ ^1-У За омъ- 
нии чуноичн он нукаддном ҳтет, 

ҚAJMOЯНВАРӢ 0а омъннн чу-
ненҷи ки сазовор аст; дар ин лафз 
коф ҳарфи тмшбеҳ вм Лафзн ио 
зонда чтро кн Омъдн кофи тaшOе\ 
лтфзн ио зонда ортид, то ҳтрфи 
чоррт 0ар феъл нтёяд ва яебағй 
сисаи музореъ аз ин0иғoИ) ки ио- 
киси ёис» тз 0о0и ннфиъол, 0а 
омъннн сазовор шудти.

Фтсли кофи мрабй отъм лун

ҚУНДАИ ПОЦ»''ччу0и ктлон вм сан
гин, ки сӯро\е чтлд дошта Оошад, 
ки нон сӯIIa.\тoғон дар он aндо\тa 
банд кунтнд,

КАНАБ vif рее.менесT) кн оеро аз 
пусти катон сезaнд вм он ниҳоят 
My^ao Ооштд; вм имвъо аз ҳиёр 
аст; ва 0м наънин 0трс ва тy\нн 
бант; ва ба артвй 0а нмънни чир
ки дасту по (тз «Бурҳое»),

КУНИШТ oOOf Оутхона (аз «Мадор* 
ва «Қтшф» ва «ЧахолгирИ»); ва 
дар «РашидИ» оттшкадм навиштт; 
вм дар «Вyрҳо»» 0а ҳммое \aғaкo- 
ти назкура 0а мтъенн маъОтдн 
яҳуд; ва дтр «Сироч» енз ба ҳа- 
но» ҳтрмкоти назкура бт ммънии 
u0еаaт\онaи куффор,

куеят с~1У ноне ки дар мввалн он 
лафзн мО Ооштд ба нмсб, ё 0м 
ҷ<тғF) ё 0т ртфъ; ё лафзн умн 0о- 
шта) ё и0», ё 0и»а, чун: Абулуа- 
сан ва Абибакр вм абоуурайра ва 
уммулкитоб ва умми Кулсум вм 
Ибни Х^оциб вм ибнуссабил ва бня. 
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тцлкарм, ба маънии шароби ангу- 
|ii ва бинтуссадр ба маънии анде- 
ша; ва гоҳс лафзи кунят дар фор
си ба маънии лақаб ҳам мусгаъ- 
мал мешавад.

киноят olS пушида ср\aн гуфган 
ин вуҳaии пушида; ва ба истилоҳ 
мииеро ба чизе дар зеҳн гашбе\ 
кнрда, исми мyIиaбҲн\го маҳфИ 
дошга, номи мушaҲҲaҳуи биҳя 
мазкур со\тaи; мисоли он, баиг:

Луълу аз наргис фуру борида гулро
об дод. 

II аз тагарги руҳпарвар молиши
унноб дод.

Яънс маъшук ранчидн шуд ва 
ншк аз чашм фуру борида рр\сo- 
раро об дод ва аз дандони рук- 
парвар лаби ҳудро молищ дод.

ҚУНҶАД >*** туҳмест маъруф, ии аз 
он равран гиранд; бн ҳиндИ онро 
тил гуянд (ба иасри тои фавцонИ).

КАНД os' ба маънии шакар; ва 
канд м■урроаби ин аст; ва номи 
деҳест аз Хуч-нд; ва ба туркИ муг- 
лаи деҳро гуянд (аз «Сироч»»); ва 
дар «Бррҳон» ба маънии ҷиpо\aг 
ва реш; ва ба маънии гурсз ва гу- 
ге\гнн низ омада; ва дар «Мусга- 
лаҳот» навишга, ки ба ивтило\и 
гирандозон кашишс, ии баъди ка- 
шидани иамон дар ҳолати кушод 
тир кунанд.

ҚАНУД ба маънии нрсипов ва
замине, ки дар у гиёҳ наруяд; в а 
ба замматаИн (яъне кунуд)* носи- 
посИ (аз «Аaтриф»).

ҚУНГУУрА-Г мухаффафи кунгура, ки 
болои иморат созанд (аз «Сироч»).

ҚУНДУР снмғт дараҳгесг му-
шобсҳ ба мастакИ (аз «Мунтн- 
\aҲ»).

ҚАНОР ианораи чизе ва гуша ва
тараф; ва ба иаср (яъне кинор)* 
ба маънии багал ва оруш; ва ба 
замми аввал (яънс кунор)* самар- 
есг ҳущмаза; ба \индИ онро бер 
гуянд (аз «Бур\оп»); ва со\uҲи 
«РашидИ» \uлрфи он пaэишгa, ки 
ба каср гушаи ҳар чиз ва гараф; 
ва ба фатҳ бнгал; ва со^би 
«Кашф» низ ба фнтҳ (яъне канор)* 
ба маънии багал гуфта.

КУНДОВАР jjIjOT доно ва ҳаким ва 
паҳлавон (аз «РашидИ»),

ААНАНДАП ДАРП ХАЙБАР LAIS’
^киноя аз \aзгaти АлИ карра- 

маллоку вaҷ\aҳу.
АУНДПИР иирзани сол\урдa.
КАНЗ ганч ва ҳизона; ва номи 

китоб дар илми фиқд; ва номи ии- 
гобе дар лурнт.

КУНУЗ jp- чамъи канз, ки муар- 
раби ганч аст.

КАНИЗ ба маънии зани мамлу- 
ка ва пар-стори занон; ва ба маъ
нии др\тaри бикр ва душиза низ 
омада (нз «Бурҳон»); ва дар «Ча- 
ҳонғирИ» ба каср^г^г^г^Ин (яънс ки- 
низ) *.

КАННОС он ки \ршоkи \опaи 
мардум рубад; ва онро ба форсии 
Хиндустон ҳокруб ва мауозан ба 
маънии чаллод ва гарданзананда 
низ омнда; вн бн касри аввал ва 
гаҳфифи нун (яънс кинос)* чои 
ҳоб инрдани оҳу ва гавазн (аз 
«Сррр\»» ва гаИра).

КАНОПС j-'W масочид ва маъобиди 
тарсоён (аз «Кашф» ва «Мунга- 
ҳаб»),

КИНГОШ машварат ва салоҳ-
пурсИ; ва ин лафзи туркист (аз 
«Бa\орu Ачам» ва «Сироч» ва 
«Мадор» за «МуаИид» ва «Чакон- 
гирИ» ва луготи гуркИ).

КИНГАШ L0ŷO> ба маънии машвара; 
ва ин мухаффафи кингош аст.

КАНИШ ба маънии кина; ва ба
замми коф ва касри нун (яънс ку- 
ниш)* ба маънии кирдор ва амал 
(аз «Мувгaлa\от»).

ҚАНАФ чониб ва канора ва па-
ноҳ (аз «Мрuтa\aҲ» ва «МуаИид» 
ва «Кашф»),

ҚАНИЗАК ^«3' кофи о^ри ин лафз 
чузви калима несг, балки барон 
тнсрир ё тa\қuг.

КУНҶПШҚ тоири маъруф; ва
номи чубест дар соз; ва дар «Бур- 
ҳон» ва «Музил» ва «МуаИид» ин 
лафз ба замми кофи форсИ ва кас
ри чим (яъне гунинши)* аст; ва 
дар «Чахоп-ирИ» низ ба замми ио
фи форсИ ва фагҳи чим.

КУНГ фарбеҳ ва қавиҳаИкал ва 
\ушaи \урм.р; ва билкаср (яънс 
кинг)* ба маънии бсҳаё ва забоно- 
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вар; ва билфатх (яма канг)* ба 
маъазз' 0оли мурр па бозун засои 
ва шохи и-рихт; ва 0а заммз ко
фи форси (awie гуаг)* 0о маъниз 
иасозн безаОон (аз «Лятоиу»).

КУНОМ fW оромгохз бахоим в- 
ошьёааи мургони с-хро ва иағогох 
(аз «СурурИ» ва «Лягонф» ва 
«Бураонз).

КУНДУЛОН ха'ймаи калош ва
бузург, кз паши дирвозиз подшох 
истода куниад; ва ин лафзи тур- 
кист (аз «Рашидй» ва «Бурҳоаз).

КАНОН our б- маъшии кухна; во 0- 
каср (яъне кзнон)* б- миъшиз пу
шит (аз шархн «НпсоО»).

КИН(Н) с/ ба маъшии пари- во пу- 
шиш; ва ба заммз коф (яъне кун)* 
ияр арабй сигаи амр -ст, Оя маъ- 
аии шив, мушт-к аз кона якуаа 
к-ва-а; в- ашорот бошид ба амри 
хак, таоло дар рузи азол д-р боби 
п-идо шуд-из мивҷуиоm (аз «Мун- 
тиҳ-б» ва ширхи «Нзсоб»); ви 0а 
касри аввил (яъне кип)* дар тур
ки ба миъшиз пис ва акзб.

КУК-'ЛАКУН сЛ- с-/ ба м-ъизз -мру 
и-хИ, кз хукумаг иОорит аз он аст 
(аз «Бурхоа»).

КАНЪОН аоыз писари Нух
илиИхиссилом, кз куфр варзида 
буд; ва аомз ш-хри Яъкуб алаИ- 
аиееилом•; ва номи падарз Нумруд 
(из «Шархи Хок,онИ» в- «Муайид» 
за «Бурхон»).

КӮНАА ШУДАН биад шу-
дан.

КУНДА КАРДАН с^Ш ноии дов
аз куштй; ва он поз худро дар пои 
хириф биад к-рди зур бар синаи 
х-риф овардан ост (аз шарх).

КАИДАН о*-5 миьғуф асг; в- б- 
м-ъниз рамидоа низ омида.

КУНФАКОН хосинз маъшии
ин м-чмуъ «шав, пас шуд», мурод 
аз олими мавчудот.

КӮНФАЯКУН кино я аз ола-
ми мавцудоm.

КӮНУН UjiT б- м-ъшиз акауи (-з 
«Буғҳоа»).

кунду хумз Оузург, кз аз гил 
созани ви дир он галл- пур кунини 
(аз «ЛатоиУ»).

КИНОЯ Ч1- пушзд- сухин гуфтаЗ 
б- тавре кз маъшии он сирех ви 
зохир нибошид.

КАНОНА -'US' кухна; ва ба касри а и 
вил (яы1е кинош-)* кешз тир, ка 
онро тирк-ш гуяад (из «Муатах-б* 
во «Бурхоа» в- шархи «Нистб»).

КУНХ, дир ириби ба м-ъаии пос
пи чазс ва викти кор ва х-кикатп 
чизе; в- ба заммитайн в- хоз мух- 
т-фи (яъне куаух)* дир форой чов- 
вараст куч-к, кз 0ор саг ва дигг1р 
чоав-роа иаспии■; ба араба оаро 
курод гуяад (б- заммз коф; а* 
«Бурхон» ва «Сзроч» ва «Муата- 
х-б» ва г-Ири он).

КӮНДА wif хор чубз сит-Ор ви бу- 
зург; в- 0а м-ъизз чубе калош» 
сурохдор, ки пои мӯҷрзмон би су- 
рох дохил карда б- мех биад ау* 
мояад; в- номи фаане аз кушта; 
в- бил^атх (яме панда)* 0а м-ъ 
низ хинд-к; ва лафзз ханд-к му- 
арраби х-мин ист (из «Бурхон» во 
«Л-mоиУ» ва «Мустилахог»),

КИНИСА *-бг маъбиди габрон в- 
гағеоён (аз «Бурхон» ва «Сурох»).

КАНОРА маьрӯУ ист (из «Бур-
хон» в- «Ч1,и:<онгирИ» ва «Раши
дй»).

КУНЧОРА ».Дя1Г он чи б-ъд -з ко- 
шиданз р-вгин суфии кунчад в- 
гийра монад (аз «Бурхон»).

КУНОСА хошок ва ои чи 0и чо- 
ру0 аз чое руфга гирдад (из «Муа- 
тихоО»),

К-АНДУРЙ суфр- в- дистархо-
нз таом (аз «Бурхон» ва «Оагоиф» 
со «Сироч»).

КУНЧКОВЙ б- миынзи та*
ф-ххус ва галош ва дзккат ва 
гавр ва змьон.

КАНДАКОРЙ jjWiM н-қшҳо, ки ба 
зар ва чубу с-нг в- имсолз он ка- 
н-ад (из «Мӯст-л-хотз).

Фаслз кофи -рабй маъа вов

КАВКАБ^Лс' ситрраи равшаи ви 0у- 
зург (аз «Муитахаб»),

КӮЛОБ vV ба м-ъшзи толоО (аз 
«Бурхон»).



 

 

—181—

КАВОИБ заколи еорписао»; ва
ил чамъи конб тст (тз «Муета- 
ҳмО») ..

ҚУДОБ -г'Ь/’ оше Оошад, ки онро аз 
тиран ансур пaвaна (мз «Бyғ\ои»),

ҚУЧ А И САЛОМАТ та А- *■ „/хеидаке 
Оошад бисьёр качу пурпоч, ки аҳлн 
мухосира аз ниёли м-рҷели ҳуд 
дтр нмuо\и качи^ояш ба курОз 
кмлъмн ртенн мермсанд.

К УХ И РАҲМАТ еоми к-\есm
кариОи Макка, кн оеро чтОалур- 
раҳнат суяед,

куст 0а наъиин садамм (аз
«Бурҳое»),

ҚА ВСА Ч р--5 муарраби куст, ки 
нмънии он дтр maҳқиқн к-см ммзкур 
аст (мз «Б-р\о»» вм «Ғисонти ну- 
мрртОот»).

КУХ & MUTe, ки мз нтю алаф со- 
заед; вт ҳолаи Оертвза»; ва ғнё\0) 
ки мз он ҳмсир Оофанд; ва 0м наъ
иин кирм, чуионки: дар фулон чиз 
кух уфтода (аз «В-рҳоио вм «Си- 
роч» вм «Лттеиф»))

К УА -Ъ" тудан \ирмaин смлла вм 
амфсири мачнӯът ҳмн ҳтст, кн дар 
муцоОмлан птросандм Оошад (мз 
«Б-рҳон»),

КАВНУ ФАСОД1-* j с1.Л мавчуд ту
дан ва тa0о\ сардидан,

ҚУХИ ЗУМУРРУД мурод ап
и» тмйъи м-.\ол.

КУЦЛЕБЕН д'/ <►бм наънии мах- 
фуз; ва куча кн 0м \aғ ду смри оч 
дарвоза Оино карда беутнД) кн 0м 
вактн тидешаи офате онҳоро 0т»д 
нyнояиД)

КАВР jjS афзунй ва речи дастор (аз 
«Суроҳ»).

КӮКНОР рузти ҳтm\оm: ну-
ртккаб аз к-к, ки ба нтънин сур- 
фа аса вм кор, ки тарчаммн рун- 
мон, зеро ки 0а сурфм муфид ас» 
(аз «В-рҳо»» вт «Сироч»).

ҚУРАР jjS дтр »уркй 0а маъенн но- 
Оинтд.

ҚУНИ ХАР > оЛ иодо» ва аҳнмк 
вм мардн Оемкл (тз «Бyрҳе»о ва 
«РашидИ»); вм дтр «Сироч» нмвну- 
тт, ки кунн ҳмр (0м изофа») киноя 
аз нaғаyми Оетаннзу м\нтқ.

ҚУТАХ.НАЗАР »еоқн0amт.идeш
(аз «Вyрҳол»))

КАВЕР у.у 0ар вазлн далер; зами- 
еи Особ ва строб (аз «В-ғҳои:»); 
вм дар шмғхи «Нисоб» ба кофи 
форсй (яъес гавер)* ба маъенн за
мшен ҳмнвоғ.

КАВТАР j'jS бт нтънин ка0-тмр.
ҚУЗАИ ҚИМОР »j.A шмҳсе ки 

зар 0м кимср-озои вон Оидихад;. 
чу» 0а тмфорик, мз онҳо боз 0исн- 
толтд дтр к-зм чммъ меиунояд,

КУЗ jj? дар артбй ба маъенн кузт 
ва ҳар зтрфи дасттдор (мз «Мун- 
тахмб»); ва дар форсй ба ммъин.» 
ҳмнндм ва дутошудт; вт ба маъ- 
лии пуутҳаннда (тз «В-рҳеио ва 
«Сироч»); вт 0а замни коф ва во
ин маъдула ва сунули зон м-ъчамт 
(яъес куз)* дтр туркИ чтторо гу- 
якд, ки тарчаммн айн аст (аз лу- 
сетu турки).

ҚУС о* емкоран Оузурс; ва 0м нмъ- 
лии куфтае ва осеб ва саданм; вз 
нткораро ба о1уносн0а»н куфтае 
кус суяед; вт 0м нтъиии сафн лаш- 
ктр ва нарран фавч ва кттор; ва 
лавъе аз 0озИ, кн мушоОеҳн maT* 
раич тст; ва 0а нмънни сушмн чо- 
нт ва силен вм палое енз оомдт; 
вт ба маънни имову ншоро» (аэ 
«В-ғ\ено ва «Сироч» вм «Ртшн- 
дй»),

КУШ J-J кони рӯзн ҷт\ердa\yн мз 
ҳтр моҳи шмосй (аз «Бyғҳо»о вл 
«МуаИид»); ва дар «ҒamнаИо бэ 
не маънй ба кофи форсй (яъне 
гууР-ст.

ҚУРНУШ 0м нмънни ҳмн туда
салом карда»; ва касоне кн вовро 
малфуз кунанд, \таост (тз л-роти 
туркИ),

ҚУ КАЛ ТОШ „ЯШ’.,*’ Отродтри ризоъй 
(аз луротн туркИ; лихозо бмродт- 
рн ризоъзи ^^^д^^^ҳро кукалтошхон 
лактб боуад, Муаллиф суяд, ки 
Оародари ризоъй дтр ин чо мурод 
тз писари доя нест, балки maхeu 
дистр Ооштд; вм кукалтош мурак- 
каб тст аз кука ва тош ва ломи 
ттҷънЛ) зеро ки кука писари дояро 
суяед ва тот н-баддали дош, ки 
калимаи иштирок аст, чуеоикн дар 
форсй лтфзн хам; птс кукалтош ба 
маъенн \aнкyкa Оошад, яъне ду 
ya\e) ки шири як доя хурда бо-
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, шанд. Уиззa■ррр писари он доя он 
ҳар ду шa\срр кука бошад ва он 
ҳар ду шаҳс бо ҳам иук-лтош бо
шад, яъне ҳамкука; ва он чи ку- 
калтош ба маънии писари доя гу- 
янд, зоҳиран мацоз бсшад, ки уро 
дар туркИ фақат кука команд.

КУФ jjT бум, ии тоири манҳус аст 
(аз «Фирдавс-ул-луғот»).

ҚУХ.П ААХ,РУҚ оз-** “ Z кӯҳест дар 
роҳи Макка.

■УК ба маънии овози бисьёр ба
ланд; ва туҳми коҳу, ки ҳррдaн-ш 
ҳоб орад; ва ба вови мaҷҳрл (яъне 
кук)* ҳ-мо\aнғ кардан созеро бо 
якдигар ва мувофик со\тaни овоз- 
ҳои горҳо ва асвог; ва ба маънии 
сурфа, ии онро ба арабИ суъол гу- 
янд; ва аз ин ҷи\нг рузаи ҳашҳош- 
ро иуинор гуянд, ки ба сурфа му- 
фид аст; ва ба туркИ ба вови маъ- 
руф (яъне кук)* ба маънии кабуд 
ва нилгун (аз «Урр\он»» ва «Сироч» 
ва «ЧахонгирИ» ва «РашидИ» ва 
«Баҳори Ачам»); ва кук (ба замми 
коф ва вови раИри малфуз ва суку- 
ни кофи aрaбӣ) дар туркИ беҳ ва 
решая д-р-ҳг; ва ба маънии чок, 
ва гандурусг (аз луготи туркИ на- 
вишта шуд).

КУДАК мураикаб аз куд, ки ба 
маънии фузла ва начосат асг; чун 
атфол дар ридаи и\тиёг ва
эҳтиёт надоранд, лихозо чунин 
гуфтанд; ва ин гa\кии \aрҷaпд дар 
зоҳир мakрр\ аст, лекин баёни во- 
қеъиро чИ чора. Роягаш дар урф 
бар писари амрад ва ноболиг иг- 
лоқ иунанд (аз «Чaв\ииp-yл-\y- 
РУФ») .

ҚУЙЛАҚ дар гуркИ ба маънии
пиpо\-н.

КУЧАК -=4 S’ б- маънии \угд; ва но
ми маиомесг аз дувоздаҳ макоми 
мусииИ (аз «Ч-мр шарбат»).

КУШ к каср ва бинои баланд
(аз «Бррҳоп»); ва ба вови мaҷ\рл 
ва фатҳи шин (яъне кушак)* низ 
омада.

ЖУЛ JS толоб ва марок; вн ба фат- 
ҳатаИн (яънс капал)* пусгине, ии 
аз пусти меши бузург дузанд; ва 
баъзс ба маънии гилеми иу\нa на- 
вишга; ва дар ҳиндИ ба фaгxaтaӣн, 
ба маънии нилуфари оф-обИ, ки 
■гулаш сурҳ бошад ва онро ба ҳин- 

дИ каммал низ гуянд (аз «Бур\ои» 
ва «Сироч,» ва «РашидИ»).

АУЧАҚАБДОЛ J-aJ А ба ивтило\и
каландарон муридеро гуянд, ии a:i 
дигар муридон сагир ва \урдвол 
бошад (нз «Чароги ҳидоят» па 
«Чавдр шарбаг»),

КУТВОЛ сЛ/аммуфарраси лафзи ҳин- 
дист, ба маънии соҳиҲи қалъа; чи 
дар асл кутвол Ҳуд (ба тои сади
ли ҳиндИ).

КУТАЛ Jo' маркаби суворин ҳос; ин 
лафзи туркнст (аз лугоги гуркИ).

КУПОЛ lbs' гурзи оҳанИ (аз «Бур- 
ҳон» ва «С^р^у^{^И» ва «РашидИ»).

ААВОПБИ АНҶУМ r~l ^S" Бано- 
трниaъш.

КУК ШУДАН е»А± ^Sмувофик шуда- 
ни соз бо созс (аз «Баҳори Ачам»),

АУҚ КАРДАН cpS ^S мувофик кар- 
дани соз ва мувофик, иардани овоз 
(аз «Уррҳон»),

КУКИН c/jT" бар вазни муъмин; но
ми вилоягесг аз мулки Дакан, ки 
бар сорили дарьёи Шур аст; ва дар 
форси ба маънии чурд, ии тоири 
мaн\ус асг; ва ба маънии дулмул 
(аз «Брр\оп» ва «РашидИ» ва «Си- 
роч»)163.

ҚАВН cS Ҳа маънии будан ва ҳнет 
шуднн (аз «Мунгахаб»); ва ба 
маънии дуньё ва ин ҷa\ои мустаъ- 
мал мешавад; ва дар шарҳи «Ни- 
соб» навишта, ки кавн (Ҳилфнтҳ) 
масдар аст, ба маънии мавчуд шу- 
дани чизе; ва олами мавчудотро 
кавн аз он гуянд, ки баъд аз нобу- 
дан буд шуд; ва дар «Уррҳон» на
вишта, ки дар арабИ чизс \рдиеро 
гуянд, яънс собик набуд ва ҳоло 
паИдо карда шуд.

АУХААН c£-S лақаби Ф-рҳод; зсро 
ки Хусрави П-рвез ба фиреби ваъ- 
даи васли Ширин kу\и Бесутун^о 
аз Фарҳод кандонида, роҳи ҳам- 
вор паИдо во\тa буд (аз «Сироч»).

КУН ХОРПДАН cMtjU dS иушаӣмон 
шудан (аз «Сироч» ва «Бур\он»).

КУРДПН б-р вазни пустии;
чомаи пашмин в- гилем (аз «Бур- 
ҳон» ва «Ч,ахонрирИ» ва «МуаИ
ид»») .

АУРГОН о>61лА он ки -з чониби мо- 
дар ҳам nодшo\зодa бошад (аз
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«Модор»); в- дар луротз турки ни- 
вишта, кз: шахсе кз нис-б-ш 0а 
еалттин рис-д ва изсб-ти домодй 
хам дошт- бошад; ви дир «Суру- 
рй» б- кофи -ввали форси в- кофи 
дуввум арабй (яъне гуркон)*, ба 
миъаиз подшохе, кз духт-ри хоко- 
зи Чин дар хзболаз никохи у 0о- 
шад.

КАВОЛ ИДАН//КУВОЛИДАН d-4'.Л 
болзи-шз зиро-т ва гайра (-з 
«Бурхон»),

КУХИ МОРОН ей‘j? талест д-р 
Кашмир (аз «Мустилахот»),

КӮСТАН 0ар в-зн в- м-ъшиз
куфтаи (аз «Бурхон»),

КАВДАН ср j* аспи полонИ, кз бор 
бир у ниханд; в- б- маънии ш-хсе 
ки тезф-хму зирак н-0ошад, мауоз 
ист (из «Мунгахаб»); в- дар «Му- 
аИид» аспи гироирав в- камр-фтор; 
в- дар «Хз66он» -з «Қомус» аақл 
кард-, кз зн лафзи -р-бист.

ҚӮХОН д'-»/’ б-ромадггй в- б-лан- 
изз пуштз шутур ва баландии шо- 
аан гов.

КУЧА ДОДАН ерь *?А гузошт-ни 
рох барон касе, то Онгзарад (-з 
«Ч-роги аидoят»).

КУЧА ЁФТАН crib ■’*■.>^ғоҳ ёфтин.
КӮЧАИ ХАМУШОНс^Ч^-Г 4->гк-0- 

рзстон.
КУРИИ ҶАШМИ ФУЛОН гЧ '<^4 

яъне ба зиьми Уӯлтн (аз 
«Муегилаҳот»)1И.

КУЧАИ НАВ у Ц jS махаллиз лули- 
ёи (аз «Муеталаҳоm»),

КУКУ j*/' навьe -з палов; ва навъе 
-з маъкулот, кз -з 0-Изаз мург 
созани (аз «Муст-л-хот»); в- дар 
«РашидИ» овозз фоҳm-.

КУ j5 0- м-ъниз куча; в- б- м-ъ- 
нии махалла ва хон- низ омад-; в- 
к-лзмаест, кз барон зетиУхомз з-- 
вилъукул низ меояд, чунонии, мис- 
раъ:

Ну дуста, ки холи м-ро пурсише кун-д...

в- 0- фитхи кофи форси (яьнe 
гав)* ба маъниз мягок.

КУРА UJ* от-шдонз оҳаигарои ва 
мисгарон; в- чое кз хишту гач в- 
-мсоли он п-зани; лекин бад-ин 

маьнИ арабист (к-мо фил — «К,о- 
мус»); ва метавонад, кз муарр-б 
Оошаи; в- низ дар -раба кура ба 
мамин ша.хр в- касаба ва ободй 
в- иоҳия; в- ба вови м-чхул (яъна 
кура)* дар фоосИ б- миънзз хисса 
ва Оахра во паачум хисси -з мул- 
ки Форс (аз «Сзроч» ви «Рашидй» 
в- «Бурхон» в- «Муитихаб» ва 
«Маиор»); ви дар баъзе фархинг 
навишта, ки гавра (0а фатхи кофи 
форсй) ба м-ъшзи вайрои ви чои 
хароО.

КАВКАБА дар -рабй 0- маъ
нии ихт-р (к-мо фил — «Комус»);. 
ви 0а м-ъази анбух в- ҷамтъ- низ 
арабист; ва мауозан ба маъниз 
фарру шукух, ви хишм-т ва гуз 
мус-йк-л (из «Сиғтҷ» ва «КяшУ»); 
ва дир «Мунтах-б» ба м-ънзз бу- 
зургИ ва ситора; в- дар «БӯҒҳтн» 
навишта, кз чубе бошид баланду 
кач, ки из сари ои гуи фулодзи 
мусоЛцал овез-нд ва пeцсувтғии 
мулук меб-ришд; в- он из ливозз- 
мз поицloxиет; ва б- маъшии -абӯ- 
хз мариум низ тмада-

КУХ.А -^5 баром-дагиз хир чиз ва 
баром-дагин пуштз гов в- шутур;. 
в- мауозан 0- маъазз души нисон 
низ омади (аз «Бурхон» ви «Сз- 
роч» ви «Рашидй»); в- дир «Бур- 
хтн» в- «СурурИ» 0а маьизи хам- 
ла в- изхеб низ омада.

КӮХ.ИОЯ ҶҶ ’j5 замзни домиши кух, 
(аз «Бурхои» в- «Муст-лахот»).

КУНАСТА ‘■"—‘S* 0ар возни гулдаста;. 
сурзиз од-ми (аз «БӯҒҲон»).

КУЗА гуле бошид сифедранг,.
мушобехи гули нзсрзи.

КАВУРГАҲ б- м-ънзи шикор-;;
ин лафзи туркисг; 0аъзе мух-қди- 
кон навишт-аад, кз дар тхири зи 
лифз 0а чои хо -лиф бояд навзшт 
ва ба хондои хо бояд хонд (а- 
«Сироч» ва «Рашшдй»); ва дар лу- 
роти турки ба замми иввил ва ф-т 
хз ро ва вови маъдул- ва ф-тхв 
кофи форси (яъие курага)* ба 
маъниз нақтрии килон и-вишт-.

КУКА **j* дир туркй бартАарз ри- 
зоъй.

КУСА <-з* касе ки баъд -з в актз ба- 
ғтм-д-нз риш муз риши у нарӯида 
бошад (-з «Бурхон»).
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‘КУФТА Ом нмъинн осеОрасидм
ва езоркayидa вт аз меҳиат ва са- 
фмр мондми-да; вм 0а нмънии су- 
лулаи книги сушт; ва о» чи мз 
ваҷҳи кмлтабонй ва даИюсй \осин 
иумудм шмвмд (аз «Myстaнa\от»))

КАВОКИБИ МАРСУДА —v v-nj' 
як\aзoрy Онсту панч снтормн саво- 
Онтмнд, ки аҳли ҳмйъмт мз кмвонди 
рмсмд о■ц\оғо наъл-н карда, ҷи\и- 
лу ҳмшт с-вар, ки бтр фмлмк нур- 
maеимauа) аз оеҳо нураккаО мст: 
мз о» чуилм аyвоваa\ сувар 0мр 
нмфсн ннетакмтулбуруч воқeъaнД) 
кн дyвoзаa\ Оуручи мay\-рa и0о- 
рм» аз он аст; вм Онсту як сувар 
0м чоииОн шимолн миетакмтулбу- 
руч вокеъ иуда вм поизаa\ сувар 
ба чоннОн чанубе мннтакатулОу- 
руч; ва тафсили кавокиО ва сувар 
дар фмсли бон нyваҳ\aдa наъа си
ен мy\мaла нмзкур иуд 0м ни ибо- 
рм»: биоту як пайкари нур дар ай- 
воин уннол.

КУПАЛА ҳу0о0, кн дар об ва 
ҳар уайън ракик птйдо меутвтд; 
ва шусуфа ва куфл ва нун фарк, 
ва қyло\ (аз «Вyр\о»»))

ҚУВВА равзан, кн дар девор
сузормкд (мз шaғ\и «Нисеб»))

КУТОХПОЧАр» Ц «Р'/"к-тo\қоotaт; ва 
eеми чоеварн чорпои смҳрой (аз 
«Мусталаҳот»),

КУЧАКДИлй jUjs’ иозукдилИ вм
бермкму таравдун низ навиу-галд.

ҚУРИ МУҚРЙ ЗЛ jjS к рИ и дмр- 
зод (аз «ХнёОон»); вм дзсмр та^- 
-ккаш дар лафзи мукрй \о\аа 
омад.

Фасли кофи арабй маъа хо

ҚАХРУБО ЦН мурмае Оошад зард- 
раес; чун оеро Омр чарм суда 0а 
коҳ кариб куемед, коҳро 0м ҳуд 
мекашмд,

ҚУХУЛАТ дун- шудаи, яъле
дар риу м-и снё\y синед птйдо 
шудан (аз «Қашф» вт «Муета- 
ҳмб»),

КУХ.БАД зо\наи кУҳииини; ва 
билкаср (яъие кеҳбад)* сарроф вт 
ҳизоиaдеғ (аз «Вyғ\он»))

КАХ,АР раите бошад нa\сyеи ас
пу мстар вм оеро кумай» ^0 не- 

суянд (мз «Рашидй» вм «Вyғҳо»о)) 
ва дар «Сироч» иавнита, кн: ту 
мол дорми, кн . ин лафз ба касри 
мввмл вм фатҳн дувв-м (яъее кн 
\aғ)* Оошад, таима кaленy\y; ни 
ба касри коф, ба ҳои наҳлутутаа 
лаффуз вм сукуен рои мyҳмтнт 
(яъле кҳир)* лафзи \инднст; ва ое 
савте Оошад м-елқиденони Хиидр<>, 
ки овозро 0м ҳмечарм несалтонтид,

КУХ'НАСУВОР -I-- стронгди птҳ-
лмвоеон вм еонби устоди куш-иге- 
рол,

ҚАХ.Ф СцТ пмноҳ; вм 0м наънин сор 
(мз «Кашф» ва «M-н-аxаб»))

ҚАХУЛ J^" нарде, кн дар риши у 
нуҳой снёҳу сифед Oоyaна.

ҚАХЛ Ji* марди ниё»aсеЛ) яъле на 
чавон Оошад, ем пир, мй ниёеи чм- 
вониву пирй боттд,

КЕХИН цк* куктктрнин (аз «Бур- 
ҳое» вм «Снроч»),

КХИРШОДХОН Л* ионн нут-
ри0е, кн савти қ\Ир ҳу0 адо не- 
кмрд,

КАХКАШОН сифедие бошад
тулонИ, ки шмОҳо н-uо0e\и роҳ 
дар, осмо» иунояд (аз «Вyрҳоно); 
нуаллиф суяд, ки ҳусусмн дар охи- 
ри мавсими Оарсо» мз сари шом 
нумоён Oоuaа) як сари он 0а ча- 
луО ва сари аитaғ 0м тимол; ва 
соҳе мз ин вазъ н-нх,мрнф ҳмм ме- 
Ооутд; вм неро каҳкашои аз он 
суянд, ки нyyобe\ Отд-он аст, ки 
кмсе коҳро дар расан баста Омр 
змнинн ресолудм кмимд вм хатхо 
мз он Омр замни птднд оянд,

ҚАХ, мухаффафи коҳ; ва Оиззан 
(яъне кух)* мухаффафи кӯҳ; ва 
билкаср (яъне кех)* 0а наъеин 
кучмк вм каннартаОм (аз «Сироч»),

КАХАНА М* цамъи ко^ин, ки 0м 
нмъеии смИОтУИ вм фолсир Oоuaа(

КЕХИНА 0м наъини ҳурд вм ку- 
чак,

ҚУХНАФЕЪЛА ч* «ч* наккор вм 
ҳилмкунанда вм -aҷғиOaқеғ,

ҚАХ.Й ut? фавче Оошад aлоҳиаa) кн 
0а мтрофу чавониб рафта Отрои 
лтшкмри \ес коҳӯ долм вм ҳенм вт 
райрм Оиёрад.
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Фасли кофи арабй маъа ёи тахтонй

КИЕ ЦТ б- маънни паҳлнвон ва ҳудо- 
ванд ва покизн .(аз «Аaтоифи ва 
«Бурдон»).

КИ ПО навъс -з таом, ки рудаи
борики гуал-ндро пои карда д-р 
чавфи он гушгн кима в- долнр\рд 
в- биринн ва масолеҳ пур карда 
д-р равр-н мепазанд (аз лугоги 
туркИ навишга шуд).

ҚИСФПДО он ки муҳолиф ба
вақди ҳазимаг кисаҳои зар андоҳ- 
та бнгрезад, то ба зар машгул иу
да таъокуби у накунанд.

ҚИЕСАТ ол-US' зиракИ ва доноИ (аз 
«Мунгах-б» ва «/М-дор»); ва ка- 
врпс ии б- кофи форси (яънс гиё- 
сат)* ҳонанд, маҳзи р-лат, чаро ки 
лафзи -раби нст ва Д-р -раби ио
фи форси намеояд.

ҚЕМУХТ маъруф -ст; в- «Со
монИ» д-р кофи форсИ оварда, ии 
нсли ин ғевoмрҳт буд; чи Гев внк,- 
те ки днр садрои Туркистон пинҳон 
мешуд, -з првmи грр\-р kемр\т 
вр\т в- аз у ,ДIп^ғ^^рu омуҳтанд (аз 
«4apoFH ҳидоят»).

ҚАЙТА ва ЗАЙТА . г-S б- маъ
нии чунои ва чунин.

ҚАЙ НУ HAT б- маънии будан
ва офариниш ва пнИдоиш (аз 
«Мунтахаб» вн гаИра).

ҚАЙФИЙЯТ Ojijf чигунагИ ва ҳолнт 
ва внзъе, ки ҳосил бошад дар чи
зе; вн д-р форси ба т-ҳфиф (яънс 
кайфият)* низ омада.

ҚАЮМАРС о>у^ номи подшоҳсст, 
ки аввал д-р чаҳои подиодИ кард; 
в- д-р ва гаИри оч
навишта, ки Гаюмарт (бн фатҳи 
кофи форси ва тои ф-вқонИ) б- 
маънии зинда в- гуё, чи гаю б- 
маънии гуё ва март б- маънии зин- 
да; ва он чи д-р мут-амирин б- 
кофи арабИ ва сои мусалласа маш- 
ҳур асг, дуруст ннбошад, чаро ки 
ин исми форсист в- д-р форсИ сои 
мусалласа наёмадн; в- Хони Орзу 
д-р «Сироч» вн «Чароги ҳидояг» 
навишга, ии Гаюмарт (б- иофи 
форсИ ва фнтҳи мим ва тои фав- 
когтист), чи гаю кнлби гуИ-сг, б- 
маънии гуянда в- март мубаддали 
мард -сг (ки ба доли мухмала бо- 
шад); пас маънии таркибии он 

марди гуё меш-в-д. Зоҳиран под- 
шоҳи мазкур \ршk-лом буда ва та- 
лок,ати янсонн ^б дошта бошад, 
ки бад-нн лақаб мулакк-б гардид; 
в- д-р «Рисолаи мунрабботи--. 
Муллю Абдуррашидн воҳиҲи «Ра- 
шидИ»» ва «Мунтах-б» чунин на- 
вишта, ки Ааюмарс (ба ф-гҳи ко
фи арабИ ва фатҳи мим ва сои му- 
в-ллaв-) муарра^би Геюмарт аст 
(ки ба касри кофи форси в- фат- 
ҳи мим ва тои фавқони бошад) ва- 
маънии гаркибии он пешвои замин 
-ст; чи лафзи гею б- маънии за
мин -ст ва март (билфатҳ) ба 
маънии с-Иид в- псшво; в- ин ка- 
лимаи забони сурьёнист ё юнонй, 
чунончи геюметриё, ки б- маънии> 
илми ҳaндaвa -ст. гею ба маънии 
замин в- мегриё б- маънии нндо- 
за; в- мард в- морт б- маънии 
саИид, ҷрнрцҷи морг Марьям гуянд- 
\-зрaти М-рьямро.

ААЙҚУБОД ‘1АГ маънии лафзии о» 
одили бардак, -ст; чи кай б- маъ
нии одил вн иубод дар асл губод 
буд (б- гаИки муъчама) ба маънии 
Ҳгрҳнк; FaiHipo б- коф бндал кар- 
днкд; номи подшо\е -зимушшон аз. 
Эрон, ки кнмоли ниёш буд. сад сол 
подшохИ кард (аз «Уур\оии); ва, 
лақнби Муиззуддин, ки подишии- 
А.^з^J^ӣ ва мамдуҳн Амир Хусрав 
буд.

КАЙД А-Г днр -раби б- маънии мак- 
ру ҳила ва фирсб ва бндсиголИ (аз 
«Оиҳр\» ва «Сурох»); вн билкаср 
в- ёи онҷ\ул (яъне кед)* мухаф- 
фафи Аедор. ки якс аз рочади» 
Хинд аст, кн муч^осири Сиканднр 
буд; ва номи якс -з маъбуднни' 
ҳиндрвоп; в- номи ситораи м-иҳрс< 
ки б- ҳиндИ гит команд (аз «Бур- 
ҳон» вн «Шарҳи Снкандарномн» аз.'

' Хони Орзу).
ААЙЁД »ЦТ маккор в а бисьёр ҳила- 

гар.
ҚАЙФАР АА подош ва чазои амаля 

б-д (нз «Кашф» в- «У-\ори Ачам» 
ва «ОррypИ»); в- дар «Уурҳони ча- 
зои неиИ вн б-дИ; ва д-р «Сироч- 
мукофот в- сазои бадИ.

АПНАТУЗ jy 'АГ kИнa-ндУэ; ва ба< 
маънии иин-иаш.

ААЙЙОВУС уССн- номи подшоҳе -з 
Эрон, ки Рустам -з рафиқони у 
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буд; ва аомз б-родари Музззудди- 
из Найкубоди султоаи Дедлй.

КАЙЙИС сп? б- м-ъаиз зир-к ви 
доао (аз «Б-аp-ул-чaаoҳир» ва 
«М-дор» в- «Муатахаб»); в- бил- 
қатр (яъае кис)* ба м-ънзи. кис- 
(к-мо фил — «Муатахаб»).

КУЮС я? уа-нъи коса.
КАЙЛУС бар вязни махбӯс; ғи- 

зо, ки дор меъда гаОхи аввил ёф-- 
т-, мисли оши чав мегардод (аз 
«Бӯрҳон» в- г-йри он).

КАЙМУС .xjt5" бар вазиз махбус; 
иоми сур-ти ризо, кз дир таОхн 
дуввум дар чигар пухт- меш-ваи 
в- он мисли оби софе Оош-д (аз 
«Бурхоа»); ва баъзе аз -хли т-х- 
кик чуазн н-вишта, кз к-Лмус он 
чз тибх меёбад дар чиг-р в- урук 
ва. он б- сур-ти рагв- бошад, яъне 
каф; за л-фзи сурьёнзст.

КЕШ ба м-ъаиз хуй ва одот;
в- 0- маъниз тарк-ш, кз дир он 
тир г^^ор-нд; в- б- м-ъшзи дин ви 
мазхаб; в- иоми шохр дор ҷаззр-з 
б-хра Форс; в- н-въе аз катон; ва 
аомз чтнв-ғe, ки аз у пустии со- 
заад; в- д-р-хти шзмшод; в- лаф- 
зест, ки б- вакти шlагранҷбoзй дар 
махалли худ гуянд в- м-ғдумтаи 
зн замон ба чон он кзшт гуянд ва 
зн ҳатоет; чз кеш сзраз -мр аст, 
б- м-ъаиз дур шав; в- дар ш-т- 
Ғааҷ низ хамин мурод -ст (-з 
«Бурхоп» в- «Рашидй»).

КИНИ СИЁВУШ J -•О ах?аомз лах- 
нест аз мусикЛ -з мусаннауоти 
Бтғбад (аз «ҶаҳонгирЛ»).

КЕДИ ҚОТЕЪ j.iU номи кавкабе
м-ахуси думдор в- он қттeъи 
-ъмтр -сг; зтҳиғаа муфарраси кет 
-сг, кз (0а ёи мацҳул) дар Хини 
аомз сигср-и м-нхус -ст.

КАЙФ 0а маъазз чз гуна; ва
зн зсми мубхам аст раЛри мут-
маккии ва мабиист бар ф-тх; ва за 
б-рои пурсидааз ахвол бош-д (аз 
«Сурох»); ва б- зстилох арзе, кз 
кабулз кисматз биззот накунад, 
иуаоаии: савод ва боёз; в- б- маъ- 
нии н-шъ- во м-стй во чизе кз а-- 
шъову бехушй ор-д мауоз аст (-з 
«Фирдав--ул-лугот» ва р-Ира).

КАЙФА МО ЯТТАФИК, О-Л ^хг 0 а 
х-р тавр, кз иттифок мeуУтад.

КАЙФА МАТТАФАК,(£11. С-Тба хар 
т-вр, кз иттифок уУттд.

КАЙК қиғмeст г-з-нд- ва сурх- 
рааги м-ъруф (-з «Буғхтн»).

КАЙЛ б- маъазз п-ймудан ви
п-ймон- д-р ду ом-д- (-з «Мун- 
т-хаб») .

КАЙЕЛ JL-У п-ймоянд-; в- чизеро 
б- паЛмон- паймоишкун-нд-.

КАЙФ в- КАМ f* j чз гуна ва 
чанд; ва б- зстилох кайф и0трат 
-ст -з -рзе, кз к-булз кисияти 
Оиззог накунад, иунтниз савод ва 
0аёз; в- кам арзест к-булз кисма- 
ти биззот куаад, иуноаии хат ва 
сатх ва чисм; ва барон т-фхими 
ом чуаин т-ърнф х-м метавоп 
кард, ки кайф в-сфест, кз дарёфги 
шидд-т ва з-ьфи он ба та-ккул 
ти-ллук дор-д в- б- зоти худ кис- 
мат аап-зирад, м-гар 0а мутобеъ- 
-тз махалли худ, иӯнтаии х-рорат 
ва бурудаг ва т-ъмҳо ва 0ухо ва 
-лвоп ва хубй в- зиштЛ в- сами- 
Лят ва тир6кзйяти ашьё ва илм ва 
чахл ва чуд ва бухл ва ғайри он 
дар мардум; ви кам он ист, ки 0а 
зоти худ кобилз кисм-т бошид ви 
иарёути миқдориш б- вази ё идид 
ё паймозш то-ллук дорад, иӯатнии
ч-мeьи ашьёи зичием.

КАЙ ВОН а'х5 иоми ситараи Зухал, 
ки 0ар фал-ки х-фтум аст; в- ма- 
уозан фалаки х-фтумро шиз гуянд 
(аз «Сироч-ул-луғот»).

КАЕН elxT поgшоҳони азимушшоа; 
ва он иаҳтғ подшох буд--ни: НиЛ- 
ковус в- КаЛхуср-в в- ҚайқуОои 
ва НаЛлухросп; ва д-р Наюмирс 
г-аммул аст (аз «Бурхон» ва «Ра- 
шздй»).

КАЙН гушти андағуаз уағчи
заа (аз шурухз «43^6»).

КАЙК ДАР ШАЛВОР ё ДАР МУЗА 
УФТОДАН »;,<. Ь jljli 
бeкaртғ ви музг-риб шуиаа (аз 
«Бӯғхта»).

КЕХОН бар в-заи эшон; ба
маьаии чихон ва рузгор в- дуньё; 
в- б- фатхи аввил (яъне кайхон)* 
низ омаи-; в- б- кофи форсй 
(яъне гехон ви гайхон)* х-м с-хех 
аст, б- эъ^^(^^рн тагйирз л-хч- (аз 
«Буғҳта» в- «Сиртҷ»).
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ҚАӢФДОН дн6Ҳ-и мaъҷрнрти
муншИ; ва дар «Мрвтaл-ҳоти на- 
вишга, ки зарфе бошад, ки \он-ҳои 
мутааддид дар он бошад; ва \рқ- 
к-\ое< ки оaърҷии дар он гузо- 
ранд.

КАЙЛА «У паИмона.

ҚАЙ (У бар вазни маИ; д-р форси 
калим-ест- ки О-рои истифҳоми за- 
мои меояд; в- ба мамин шаҳан- 
шоҳ ва б-л-ндкадр; ва ин номро 
дар О-ландИ ва кадр -з кайвон ги- 
рифтаанд, ки б-л-ндт-рин иавоки- 
би с-Иёра -ст; в- каИ б- маънии 
одил в- латиф ва -сил ҳнм омн- 

данст; ва дар қндим чаадр под- 
шоҳро ҳаИ мегуфтннд: КнИковус ва 
Қaаxycpaв вн Қ-Иқубод ва К-Илуҳ- 
росп; в- лафзи каИИ (Оилфагҳ ва 
гашдиди ё) д-р -р^бИ ба маъни- 
дог, ки р\нпро б- оташ гнрм кар
да бар узв ниҳанд (аз «Брр\Pи» ва 
«РашидИ»» ва «Кашф» в- «Мунта- 
ҳаб») .

КАЁНЙ У У м-пврб б- каён, к» 
цам-ъи каИ бошад; пае каёнИ ба- 
маънии чизе ки лоики шо\рни ази- 
оушшри бошад (аз «Хиёбон»).

АЕЛУКХ.АРЙ ЗУ/У номи дсҳс, ии- 
иариби ДедлИ. буд; алҳол д-р о» 
чо мнкбараи Хрмрюн подшоҳ асг.

БО БП КОФИ ФОРСИ

Фасли кофи форси маъа алиф

ГО I? дар гуркИ гарчнмаи ҳарфи 
бо, ии О-рои илсок в- сила ояд; ва 
гарчамни ҳнрфи ро, ки ҳарфи р-бг 
-ст; ва дар Оаъзе чо ифодаи ма- 
фърлиИяг низ мекунад.

ГОД мозИ аз годан, ки ба маъ
нии г...идан ва чимоъ кардан аст.

ГОВАНБАР .У> У чонваре бошад 
шабеҳ ба гов, ки д-р дарьё мсмо- 
над. Гуянд, ки -нб-р фузл-и уст; 
ва дар истилоҳ гованбар киноя аз 
молдори фонд-дед.

ГОВЗУР ...У касс ки бн риёзати 
фунуни куштИ д-р ниадяти қувваг 
бошад (аз «Мрстaл-ҳрт»).

ГОЗУРВОР Л...? номи дов аз куш- 
тИ< ки онро д-р ҳиндИ дҳубипат 
гуянд; ва он чунон Оувад, ки дасти 
ҳариф иашида сина в- бозуи уро 
б-р пушти ҳуд овардан ва ҳудро 
\aо врҳтa гакон додан нст ба наҳ- 
ве ии ҳариф -з Оолои пушгаш -з 
садамаи такон аз чо даромнда ру 
ба руи у б-р замин уфтад (аз 
«Шарад Гулкушти»).

ГОВСАР в- ГОВСОР J-jtf j j-jlf но
ми гурзи Фиридун, чаро ки сари он 
гурз б- сурати гов буд (аз «Ча- 
ҳоиғирИ») .

ГОР jl? лафзест, ии ба маънии иу- 
нанда оеряд< чун: ситамгор в- гу- 
наугор ва хидматгор; ва б- маъ- 
нии лоик, ояд, чун: растгор, нИ ло

ики р-ст-н; в- б- маънии с-б-5,. 
чун: рузгор, О- маънии снОнби ру
зу шаб; в- ёдгор, б- маънии сабн- 
би ба ёд ом-д-ни касс (нз «Ч-во- 
ҳир-yл-тҳрyф»).

ГОЗ jt? навъс -з микроз вн гулгири 
шамъ; ва б- маънии -л-ф ва гиёҳ» 
ии б- ҳиндИ. гх-с гуянд, ки ҳуро- 
ки баъзс ҷ-\орпрён -ст; вн б- маъ
нии дандони ноО (аз «РашидИ» 
ва «Уур\оп» вн «ЧахонгирИ» ва 
«Қашф» вн «АрaИид»); вн дар 
«Сироч» навишга- ки гоз Он маъ
нии -л-ф в- гнё^ ки Он адндИ гҳас. 
гуянд, О- ади мн\лртрттaлaффуэ, 
ки б-р р-Ири адндИ т-лаффузи он 
душвор аст; он ад-ро ҳазф карданд 
в- сини орҳм-лapр бн зон муъча- 
мн б-днл карданд; в- тавофук д-р 
ин ду забон бисьёр аст.

ГОЖ Jlf чо вн маком (аз «Уурҳрн»)..
ГОВАРС аз гакрири соадОи

«Туҳфmт-ул-оръминин» ва г-Ира 
маълум мешавад, ки гнллаесг ба 
форсИ арзнн в- б- ҳиндИ чина но- 
маид; ва соадОи «Арст-фвӣ» на- 
вишта, ки онро Оа ҳиндИ Ончра гу- 
янд в- човарс муарраби админ -ст.

ГОВРИШ .J- ба маънии -ҳоaқ ва
м-садр- ва адмт-Оъ (нз «Уррҳоии).

ГОЛ Jt? номи галла, ки Оисьёр реза 
бошад, ки онро товаре низ гуянд; 
-з «Уррҳрн» в- «Латоиф» в- «ОИи- 
ни АкбарИ» вн р-Ири он дарёфт 
шуд, ки онро О- ҳиндИ канганИ гу- 
янд; в а ииз днр «Уурҳоп» Оа м-ъ-
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иии нашғулй вт фиреО ва накр; вт 
ба наънин фмрьёд ва рмлтидаи; ва 
0а наънин дур вм Оаъид; ва ша- 
рол вм еавъе аз аекабуа; ва рузаи 
пунОм; вм \yр-с; ва иавъе аз гул, 

ГОМ rtr ктдан вт но ва нссофт-е, 
ки 0а вакти рмфатк ниёен \aғ ду 
по вокеъ шавад; ва 0а наънин ли- 
чони асн (аз . «Бyр\он»); вт дтр 
«ХиёОои» 0а омънии мсне, ки ро\e 
0,^'^ наъруф дошта Оошад; вт 
дар шмрҳи шорe\н фо.зил 0а отъ- 
нии аспи сус-раф-ор,

ГО ВДУМ (■’.•И" карной, ки оеро кар
лой низ с-яед.

ГОН сА*- лоик, ва сазовор (аз «Бур- 
\о»»); вт ни лмфз дар огари мъдод 
барон ат.ъйини теъдод ояд, чуеое- 
ки: дугон ва сегон; ва дтр «Вa\о- 
рн Ачам» иавишта, ки гое ва гоем 
танИизи нуОҳмни аъдод аст, чу- 
нонки: цавзи ҳафтгона вт бодомн 
%аштгоа\ ва дугона ва чауоргона- 
ро ҳмнин киёс аса.

ГОВ ЗОДАН j’lj нерос ва етфъз 
касир сирифтаи ва иитифоъи кул- 
лй ёфтан (аз «РашидИ» ва «Бaхерu 
Ачам» вт «Вyр\оло))

ГОВИ ГАРДУН c>eW jW бурчи Савр.
ГОВҚУН pjf-W araira (тз «Бyр\ен» 

ва «Мусталахот») ’s,
ГОВИ СУФОЛИН сгг>А*киноя аз
^mh шароб (аз «Штрга Хокоей).

ГОВОХАН -if е\a»e бошмд нУк- 
деF) ки бар кулба етсО к-нанд, 
то Оад-он занил унгофанд (мз 
«Бyр.\еu»).

ГОВИ ЗАМШИ ва ГОВИ CAPO -if 
■J -if - en'i сове, ки Замни 0ар 
пушти уст ва он сов бар нушти 
нохuса.

ГОВ ДАР ХИРМАН КАРДАН А? 
сГ> ->> кори касс помол карда» 

вм рмсво кардан ва \тро0- таОоҳ 
со\тaи,

Г^ИДАН еМ-ЛГ ҷимеъ кардан,
ГОВ -if 0а оаъенн с-рохИ, ки онро 

0м суратн сов ео\тa Оошанд (мз 
«Б-р\он»).

ГОЗА »jtX рeсмонe) кн аз шоҳн да- 
ғa\т ё аз ч-Ои смкф овe\тa) тафол 
дтр он нишасам ба гаво Ончун- 
Оаед; бм ҳиндй ҷҳ-лa номалд; 

вм 0а ммъенн ҳоеме, ки Отр 
ктеорн фолнз созаед; ва 0а наъ- 
еии канниғоҳн сайёд вм еaвнaъT) 
ки бар куҳ бошад; ва 0а не наъ- 
ени огар 0т кофи мрабй (яъне ко
за)* ҳан омада (аз «Бyр\он» вт 
«Рашидй» ва «Ҷa\онтирИ»),

соҳ АГ 0м маъеии тa\ти подтой; 
вм ба ммъннн вакт вм чой ва гай- 
ом; ва 0м нтънии довн кинор (аз 
«Бyр\оuо ва «РашидИ»),

Г0ВДӮША вм ГО ВДУШ - А—
змрфе Ооштд \оC) кн дар он шири 
сов ва райрм дуитлд (аз «Ҷтҳое- 
сирй»),

ГОНА ALT лафзест мз млфози зонда 
вм ифодмн такрор к-»aа) ки дтр 
огари гар як мз аъдод дaғовaрaна 
ва \aме» адтд Ое кану знёдм омф- 
ҳум тaғдaа (аз «Бyғ\оu»); вм дтр 
«Хиёбое» »aвиuтT) ки не лафз дао 
огари аъдод 0тро» теъдод оад, чу- 
ноеки: дугона ва сегона ва панцго. 
на ва ягона, ки дар асл якгона 
0уд; Отрои рафън сахолат кофи тв- 
втлро ҳазф қтғаaиД) ягона боки 
моид.

ГОВТОЗЙ oJiUjlf лофу сизоф задами 
ионард дар нукобтлти ҳарнф (мз 
«Чароғи гадоят» ва раИра); ва дтр 
«В-р\ои» ралаОм еум-дмн ва ҳмсм- 
ро сугаеоин тa\аид туфта».

ГОВИ ПАРВОРЙ iSAjji -if яъне сове 
ки оеро дтр ҳоиан сард 0т айёмн 
тоОистон ннгоҳ дошта ва ризои ло
ик додт ф.тғбe\ е-мудт Oоya»a( 
Мутобики таганки «ҒaшидИO) кн 
дар лафзи пмрвор нумудатс^т.

Фасли кофи форой маъа бои 
арабй ва форсй

ГАП vr калом ва сугае; вм 0а маъ- 
ени сизоф низ омтаa (аз «Раши- 
дй»); ва дтр луротн туркИ 0а маъ- 
лии е-ҳOam ва иҳтидот низ еавиш- 
та.

ГАБР -?f оааупараст (аз «В-ғҳои»)(

ГАБЗ к.авИ ва ситаОр,
ГИПЙ дар турки ттрчамаи лаф

зи моua»а ояд, ки ҳарфн тмшОеҳ 
аст,
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Ф-сни кофи форси маъа доли
мухмала

ГАД о- мухаффафи гидя (-з «Л-то- 
иф»),

(ИДЯ wS гадоз кардан (аз «Бур- 
0он») 1м.

Ф-сли кофи форсЛ маъа золи 
муьч-ма

I ' УЗАШТ o^if сигаи мозист; во ба 
маъпии рох ва гузаргох; в- би 
м-ънзи пис ви Ооъд низ омада (аз 
«РашидЛ» ва р-йри он).

ГУЗАР Л? ҷуиоики -з «Сиpис-yл-лy- 
!•<№» соОнт мегард-д, ба маъшии 
гуз-штон; ва ба м-ъизз роҳ; в- 0а 
моъаии ртҳe, кз 0а чиҳ-mз убури 
дирьё му-йян бошаи.

ГУЗОРИШ JjW адо кард-а; ви за 
лафз ба зон ^^ч-м- (a^e j-Jj?)* 
и-взшток хам дуруст аст (-з «Ҷи- 
атI^гирӣ» в- «Б-хорз Ач-м» ва 
«Бӯғаоа»).

ГУЗОФ k'liS’ гуфтори бахуда (аз 
«МуоЛид»); в- дар «Сарч'-^-^- 
рот» ва «Бурхон» гизоф (-’ '0а 
касри -вв-л во зои муъч-ма) б-р 
вязни ҳилoу в- кил- 0а з-м (яъпа 
гузоф)* б- м-ъшзи бахуда; ва дар 
«РашидЛ» ба з-ммз -вв-л в- зон 
муыҷам-, чизе кз б- тохмин- во 
гумон гуянд; ва мауозан ба маъ
аии хорз- в- бехуи-; в- б- м-ъаиз 
бисьёр в- бехисоб низ омод-.

ГУЗОРДАН адо кордон в-
пешкиш шумудои (-з «0^—^-^- 
ғтm» во «Бурата»^; в- б-ъзе му- 
а-ққиқтн н-вишт-онд, кз гузордоп 
(0о золи муъч-мо), б- м-ънии 
тирк к-рд-н в- б- зон ховв-з, б- 
моъпии -до к-рдан.

ГУЗОШГАН о- золи
муъЧ-м- во зон мӯъҷомо хор ду 
иуруст (из «Ч(ахонгирй» во «Си- 
роч») .

ГУЗОФА хор чзз, ки 0о тохмину
гумоа Оуаод во кайлу в-зн и-к-р- 
ио бошоад; оз зн чзхат ба миънии 
Оисьёр во бeҳиcо0 ояд; в- мауозан 
0- м-ънии х-рз- в- Оехудо (аз 
«РашидЛ»); в- д-р «Бурхон» б- 
зои муъч—м— (яъне <ljS)*.

ГУЗОРА «jIOT он чз -з х-д доргуза- 
род (оз «Мустон-хот»); в- дор 
«Чароғи ҳздтят» б- м-ъниз Оаҳад- 
ду ОахисоО ви комил во Онсьёр.

Ф-сли кофи форсЛ маъа роя 
мухм-ла

ГАРРО IjS ба м-ъизз ҳиҷҷом■. во 0о 
маъниз гулом (-з «Л-тоиф» во 
«Рашидй»).

ГУРЕЗПО Ьу,/ руном в- к-аиз, ки 
хор бор гурезод.

Г И РО Н Р И КО Б оГ J мудобили са-
бӯқъиптн; во 0о м-ънзи мут-хам- 
мил в- ботомкиа; во кисе кз дор 
ч-нггох етбзтқ-д-м бошаи во оз 
х-млаз хаем оз чо н-рааод (оз 
«Сироч-ул-лугот» в- «Рашидй» во 
«Муайид» во ««Буғхтн» во «Боҳо- 
ри Ачом»),

ГИРОН КАРДАНИ РИКОБ o'Z 
Vis- а* А ба миъшиз сувор шуи-н.

ГИРИФТ o-jX мозЛ -з гирифтаа; ва 
ин сигаи мозй -кс-р б- м-ънзи 
м-сд-р маояд; во 0а м-ъизз лоф 
в- тоъао ви эмиров во му-хзз- 
хом омада (оз «Бурҳта» во «Мо- 
дор»); ва дар «ХиёОон» навишта 
ки гирифт мутоаддй в- лозим хар 
ду ояд, иуаоаии гуянд, кз: овози 
фулонй гирифт, яъае 0-ад шуд.

ГУРРШЧгОШ’ баничч, ки аз шолй ги
рифт- маш-вад (аз «Бурхон» ва 
шархи «Нисоб»),

гургонҷ еaj номи дорулмулки 
взноятз Хор из м (аз «Бурхон»),

ГУРҶ номи аилояг, кз оиро Гур- 
чистта низ гуянд; ва бизз-м ва 
кофу чим хир ду форсй (яъне 
гурч)* шуша, яъне птриа ва коши 
харОуз- аа аиадувтна а- гайр-; во 
бинф-тх (яъае гарч)* шигофз ги- 
ғaбтн в- курто в- пирох-а; в- ба 
касри оввол а- фатхи сони в- чи- 
ми форсЛ (яы1е гирач)* ба маъшии 
гач, ки дор имтриг 0- кор ояд (оз 
«Лоттиф»),

ГУРД п-хл-вом во дилов-р; во
Оилфатҳ (яъне гард)* 0о м-ънзз 
ц-ҳғ а- н-въа оз оОрешумз нофис; 
во 0о м-ънзи офтоб; ви 0о моъаии 
р-м; во 0о моъаии нофъ (оз «Ро- 
шидй» во «Ооттиф» во «Бӯғхон»).

ГӮРБАБЕА -Ч; аовъа -з .хиутииx 
оавоъи 0ел.
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ГУРГБАНД **4гирифгори гургон; 
в- киноя аз заОун в- асир (аз 
«Урр\рц»» ва «РашидИ» ва «Ш-рҳи 
Сикандарнома» аз Хони Орзу).

ГПРДБОД оaъррф асг. ки ба 
мндИ б-гул- ном-нд.

ГАР J м-р-зи ҳориш; ва номи ру- 
десг днр сарҳади мулки Р-зон; ва 
иалимассг. ки ба маънии созанда 
ва кунанда ояд, чун: шишагар ва 
уилагар ва Оа магнии со\иб ва 
доранда ояд, чун: хусуматгар ва 
тувонаар:, ва аиснр исmеъорли ин 
лнфз д-р чизе крн-нд< ии чаъли 
чоилро тнсарруф д-р ҳасти он чиз 
бошад. чун: шамшер^^р в- оурнгаа 
в- заргаа мацоз аст, зсро ии чаъ
ли чоилро д-р зоти знр ва оҳан 
ҳеч д-ҳле нест (аз «Ҷaвoиит-yл-ҳр- 
руф» в- «РашидИ» в- «МуаИ- 
нд:»)167.

ГПРОНСАР .-db' мутакабОир (аз 
«Бур\ош»).

ГПРИФТАНП ХОТИТЕ сАЛран- 
чидани ҳотир (аз «Ч-дор шар- 
б-т»).

ГИРДБУР -гР-Л О-рмаи наччорон (аз 
«РашидИ»» ва шнрҳи «Нисоб»).

ГАРУГАР .?..? б-р внзни кабутар; 
номест аз нрмҳри ҳнқ гаоло; ва 
маънии он муродОн\ш асг (аз «Ра- 
шиди» ва «Уррҳоии)<

ГАРГАР /А нооевт аз иооҳои ҳ-к- 
таоло; ва маънии он срнеърсс-нреъ 
-ст; в- Оа ма-внии тнҳти пoдшр\ои 
низ ом-да (аз «Уррҳои»)<

ГИРИФТОР оaъруф; ва ба
юаънии гирифторИ низ ояд (аз 
«Мусmaлa\рт>»)<

ГУРОЗ jl-7* ҳуки нар; ва ба оуно- 
сиОати д-лерИ в- шачоати он, 6а 
м-внии марди Оaҳодрр ва далер 
ва шачоъ ояд; ва низ б-р марди 
золим ва сигамгар итлоқ кунанд 
(аз «Сирод-ул-луғот» ва «Уурҳои»» 
ва «Кашф» вн «С^р^у^р^И» ва «Ҷа- 
\опгирИ>»); ва д-р «Уур\рн» ба 
ш-внии рафтори Оа ноз кардан; 
в- б- маънии бели о\aнИ< ии Оад- 
он замин шигофннд, низ оварда.

ГУРБУЗ у/ Оа оaънии маккор ва 
\ил-ғaр< чаро ки д-р асл ^гОуз 
буд, яънс гург ба сурнти буз (аз 
«РашидИ» ва «Брр\ри» ва «Ҷ,a\oи- 
гирИ»» вн «М^г^^^,^:»).

гармхез чолок (аз «Бур
ҳон»).

ГУРЕЗ уА он чи д-р касоид аз а(Щ 
ти ҳолия ё б-ҳория ва р-Ир- биду 
ни овардани ҳарфи фосил якОор.1 
гИ Он мадҳи м-мдрҳ ингиқол ну 
моянд.

ГУРБАП РУС угурбаи ҳонагп, 
чаро ки дар Эрон аисар гурбаи py- 
м1спарварннд.

ГУРС сА мухаффафи гу/р^с^шггИ.
ГИРОИШ J-A м-Ил ва рагбаг (.и 

«Бррҳри»),
ГИРАУОЛИШ уЩА Оолиши куч «к 

в- м-уд-ввар, ки ба в-к-ги ҳоб зори 
гр\вор пи\aнд; ба ҳиндИ галтакн 
гуянд (ба ф-тҳи кофи фс-рсИ); пи 
оетaврц-д< ки гултаия (б- замми 
аввнл) бошад, мухаффафи гултнио 
( -и" Jj? ); ва лафзи гирдболиш Оар 
ҳамин долл аст; ва Ҳ-ъзс аҳли лу 
раг қоиланд- ки мок.-бли шини Оо 
лиш касра ва ф-тҳ- (яъне Оолит 
ва Оолаш)* ҳар ду снҳеҳ.

ҒУРЕҒ jiZ гурсз ва грреҳт-н (:п 
«Бурҳон» в- «ОI•Iрoҷ-рл-лyғoт»),

ГИРИФТАНИ 4APOF ҳн
муш кардани чарор.

ГПРДАК \нИоa в- ҳ-ҷд-; па 
ҷивтон< ии онро паҳелИ гуянд; iit 
навъе нз нон (нз «А-триф»)<

ГАРМАҚ Ооқилои дар об Чушо 
нида; ва н-въе -з \-рОрэ- дар му 
кобални сарда; ва он вифедpaигll 
ширин в- муаттар бошад; в- таг 
гири гарм ҳам -ст (аз «Бррҳрu»)

ГАРДАНБОРИК мулоим рн
мутеъ в- мушкод.

ГИРОНСАНГ е£1--Ь? марди ботам 
кин ва в-қ-ор; ва Оа о-ъшии собнр 
ва консъ (аз «Уур\рн» вн «Ср 
роч»).

ГАРГ •££ номи шнҳр.
ГАРМ (_Г ба о-впии чалд ва шито!
ГУРГП МАСЕХОДАМ (■*1*-— ки- 

ноя аз субҳ.
ГИРИФТАМ онъррф -ст; ни

мацозан ба о-ънии фарз кардам.
ГУРЗАМ ?..? номи бнродари -ъёшш 

Исфнндиёр (нз «Уурҳони); в- Cm 
ф-тҳи кофи -рабИ ва ҳарфи всввро
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зон мyъҷaмти ммзоун (яъле кар- 
зум)* сиё\e бошад ҳушОудор (аз 
«Сурурй» вм «Мадор» вм «ИОрохи- 
мИ»).

ГУРУСНАЧАШМ гЧ *2рJr киноя аз 
мумсик ва бa\нл вм ҳарнс вм смдо 
(аз «Бyр\еи»).

ГИРОН с*/ бм маъннн сакил ва 
стетие, ки мукрбили смОук бошад 
ва зидди трзон; ва ҳмр чиз, ки ки- 
мат 0м иисОати дисар мшьё зонд 
доута Оошмд (аз «Вyғ\он» вм «Бт- 
ҳорн Ачми» ва «Мадор» ва «Му- 
мйид»); ва низ дар «Сиpчр-yл-н-- 
рот» наст-р мст, ки Отъзе ил лафз- 
ро 0м танйири лa\чa 0а фа»х (яъле 
гарое)* низ \ендаанд ва ҳао нт- 
виуаа, ки лафзн строе 0а ммъинз 
yт\си носувор ва мaкғ-\maбЪ) ки 
вучудат 0мр омрдум таро» Oоyaа,

ГИРОНЧОНс1- „1 /ммрдунн стҳтчое 
ва нтрди бисьёр сус» ва коҳнл вт 
нир (аз «Бyғҳон»).

ГУ РДОН cl'/ па\лaвон ва диловтр 
(аз «РаиндИ»); ва дар «Вyғ\он» 
0а фт^ (яъие сардое)* аст.

ГУРГОН с^/ ломи 1,^ мз Эрое; 
муарраби он Чурчон Оотмд (аз 
«Вyрҳоио).

ГУРДАНОН пмҳлавонон ва ди-
ловарон; ва дар «РашидИ» бил- 
фааҳ (яъле тардаеон)*1’8.

ГИРОЙИДАН//ГАРОЙИДАН сМ?'/ 
дар «Мадор» 0м кмсрн мввтл ва 
дар «Ч.ахонгирй» 0а фaт\н аввал 
ва дар «Сироч» вм «Вyрҳоно 0а 
касри мввтл мустафод нешавмд; ба 
маъенн расбмт кардан ва нмИл иу- 
мудае.

ГИРИСТАН мухаффафи си-
рисами (^^/; мз «Муайид:» ва «Бур- 
ҳои:») ,

ГИРЕБОН C-'.S’ нурмккаО мст аз 
лафзн сире (0а касратай» ва ёи 
маҷҳул); 0а нмъннн смрдаи вм 
унук ва калиомн бон, кн бт оаъ- 
нии дерaиаa ва нуҳофиз бошад (аз 
«Вa\ори Ачамо вм «РашидИ» вт 
«Ҷтхонгирй» вм «Бyр\он»); нумл- 
лиф суяд, кн ёи oaчҳyнғе астр 
маъруф (яъие тирибон)* ҳолaна 
музонк,м иa0оmaа) балки фасеҳ н-- 
мояд,

ГИРОЙИСТАН ммйл вм рат-
ба» кардан (аз «Сироч:»),

ГУРГИН с?’/ ломи пмҳлавоие эро- 
нй; вм 0м фam\ (яъие сарсин)* со- 
ҳибн ммрази ҳорнт (аз ^arc^» 
вм «Сироч»),

ГАРМХУН Oyfjf б м маъиин Онсьёр 
дуст вм оуҳиО (аз «Б-рҳон»),

ГАРМ ЧУШИДАН Онсьёр
муҳабОм» касдал вм тапок иуму- 
дан.

ГАРДУН СР-S’ фалак вм гроба, ки 
0м ҳнндй сари суянд; вм 0м мгъ- 
ени ратҳ вм Oа\ал низ Оошад (км- 
мо фй «Вaҳори Ачмо»); вм дар 
«Хиёбое» навнуам: сарду» осмо»; 
ва aғебa) кз ба ҳнидй сарй суянд; 
ва ҷaғ\e) ки яке аз асбоОи чарри 
сакил мст; вм маҳфй канонад, ки 
тард-н муракктб тса аз гард 0а 
маъеии сaрдиаaн вм вову и-н, ки 
дар асл глифу ну» Оуда; пас тар- 
дун дар асл сардон боитд вм ттб- 
дзди ҳaғфu нллм» Оисьёр аст.

ГАРЗАМОН сбтр вазли пaҳнa- 
сое; ба маълии фaнткyлaфлоқ (аз 
«ҶаҳонгирИ») ч9,

ГУРОЗИДАН с-Ч?1/ \иремидaн ба 
еоз (аз «Бурҳое» вм «Чахои-шрИ»),

ГУРОЗОН сЫ/ \иғемои (аз «Бур- 
\он») .

ГУРБАИ ҚАСЕ БА АНБОН ФУРУ 
ШУДАН с-р2 jA сЧ1! ц-* Ч/ киноя 
аз кммолн конёбни у,

ГАРДМОН с^р/ ломи ммвзеъ аз 
Шервон,

ГАРД БАРОВАРДАН ср-Л- »/ пой- 
мол кардан ва \aлек ео\таu (аз 
«Бyр\ел»).

ГУРБАГУН мгккор ва ҳила-
сгр ва нуҳнл (гз «Сироч» ва «Бур- 
ҳон») .

ГИРД БАРОМАДАН с^Р р/ба та
лой ва тафавдус сиғаотлраи чизе 
сaғаиаaн.

ГАРДАН ХОРИДАН с^ ср/ нзҳо- 
ри тафаккур ва аa\aИюғ (мз «Чм- 
ҳор шарбаа»),

ГУРБАИ МУШКИН с/2- О итвъс 
аз сурбаи сa\poИ) ки ба мрабй за- 
бод суянд (0а фaт\и зон муъчамм 
ва бон мyвa\\тдт) вм Оаёиау дар 
змОод сузмшт.

%
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ГИРДАГОН мсвнест. ки мисли
ходом шикаста марзи он меxрр-шд; 
в- онро чавз низ гуянд в- чор- 
магз \-о ном-нд; ва Он ҳиндИ нкх- 
рут \он-нд.

ГУРБЛ ДАР АНБОНнА! --> мак-
ру ҳилн ва маккор (аз «Л-тоиф»).

ГУРГУН с// рнллаи саОз Оирьён 
кард-иуд- (аз «ҶахоигирИ»).

ГУРБА ДАР БАГАЛ ДОШТАН J 
с.'—ь JJ jJ маиру ҳила кардан (аз 
«Мусгаладог:»).

ГИРЕҲ БА БОД ЗАДАН
такя в- эъгимод б-р кори бебак.о 
кардан.

ГАРДА ПУШ ПДА Н. •■>А моли-
дани ҳоки замини эурҳрнa б-р ба
дан б- ҳ-пгоои куштИ.

ГАРД КАРДАН о-/' -А зуҳур кар
дан; в- гард кнрдняи тир баланд 
рафтани тир -ст (аз «Мусталн- 
.\рти);, в- ба касри аввал (яънс 
гирд кардан)* б- маънин чамъ 
кардан (аз «Чароғи \идояги).

ГИРИФТАН ф^А сшвои маънин маъ- 
руф, бррид-н< чун гирифтани шох 
ва гиаифтр^ш нохун; в- Он маънии 
Оанд кардан, чунончи дарро гириф- 
там в- рахнаро гир-ифтал; ва ба 
мнънии кнндан, чунончи дандон ги- 
рифтан О- маънии дандон кандан; 
в- б- магнии фнрз кардан; ва ба 
м^^ънии шуру-ь кардан (аз «Мустн- 
лаҳот»).

ГИРАВ -А О- м-ынии раҳ^н; в- ма- 
цозан Оа о-ънии каИд ва мукаИяд 
низ ояд (аз «Баҳори Ачам»),

ГУРУХ.А «>•.*■ гулии бунду!- в- гулу- 
лаи иамон (аз «ҶаҳонгирИ»).

ГИРОН СОЯ Ч.6- ФА киноя аз мар- 
думи олицадр вн срxuОшркрҳ ва 
тамкин (аз «^^у^р^^с^н»:»- вн «Сироч»).

ГАРДА » а* ҳокан инккошон; в- он 
зуголи суда аст. ки д-р порч- бас
та бошад в- б-р когазе, ки д-р он 
ба нақшаи гулм в- гасвирог су- 
э-ш\о зада Оошанд, молаид, то аз 
он суромо тнрҳи нак,ш бнр когнзи 
дигар нишинад; ва он когази су- 
э-нзнд-ро низ гарда гуянд.

гургинА ^АА ба матшии мутлақн 
пӯс^г^ин (аз «Бурҳон»).

ГАРМОБА -Ц/ Оа оaьпин даммом 
(аз «Сироч» ва «Уррҳоп»),

ГАРДОНИЯ *А>А номи пнрдас л 
мусИКИ!.

ГА РЕВА//' ГИРЕВА •у.А Он мнынн 
пуштн, яъне замини баланд (а» 
«МуаИид» ва «Қашф» ва «Бур- 
\рн»); ва д-р «НахонгирИ» фнкнт. 
Оа фатҳ (яъне гарева)*,

ГУРАСНА <~-А касе ки уро HUTH^m 
таом бошад; Ва О- замши аввнл па 
сукуни сонИ ва фнтҳи син (яъне 
гурсана)* низ саҳсҳ (нз «У-\o|н^ 
Ачам»); в- д-р «Уррҳон» вн «Му- 
зил» О- знмм-т-ӣп (яъне гуру- 
на) *.

ГУРГП БОРОНДИДА сЗ-Ч *?/Вбп
маънии озорд-кор ва гарму сарди 
рузгор дида (аз «Мусталаҳот»).

ГУРЗА инфчаморн брзррг; в- Оа 
м-ыннн муҳиО.

ГАРА »А б- маънин сабу; днр ми 
лнфз навъе -з тавофуки лисснаПи 
аст; пн Оа каСр-таИн вн хои мал- 
фуз (яънс гкреҳ)* Он онъпии уидп 
(аз «МуаИид»» в- «Бррҳрн»).

ГИРДКӮҲ >А3А номи кӯҳест д-р на- 
вохин РаИ (аз «Латоиф»),

ГУРУХ »А чн моьни оaгдро (;:» 
«Бурдон» ва «Кншф»),

ГПРИФТА *^А лоф вн т-ыгн (аз 
«МуаИид» в- «Уррҳоп» в- «Бахори 
Ачнм» ва «ҶахонгирИ»).

ГИРДРУИ Jjj >А тасбеҳе Оошад на 
марворшд, ки занон б- ҷuҳнгн оро- 
нш бар гирди рун ҳуд Онндннд (аа 
«Бурхон»»); в- дар «Чароғи ҳидо- 
ят» б- оaъиин оИинни фулодИ- ки 
мудаввар бошад.

Г ИРОЙ cjljf маИл ва рарОат ва ҳо- 
ҳиш ва қнсд; ва сигаи нмр ҳам аст 
бо маонии мнзкурн (аз «Бурдон»)).

ГУРГОШТИ *?.? биноОар масл-, 
ҳати ҳу^д ба тнриқи фиреб ба зо- 
хиран Оо душман ^у^лҳ кардан (ан 
«Бурдон» ва гаИри он).

ГАРМАИМОРИ А» ?А киноя аз та, 
кнОбур бошад.

ГИРАНОЙ аз кисми Оозичаи
атфол нст, ки онро ба хинди латту 
гуянд (аз «Haвoдиp-рл-aлфрэ-»).

ГИ РОНДОН 11 bPl/* суттИ вн коҳм- 
лй.
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ГАРМҶУШИ мухоОбот во их-
тилот к-рдин в- т-пок аумуд-н.

ГУРОЗЙ IjT киноя аз ҷуғьот а-
иолер>й.

ГУРУСНАЧАШМЙ и*Ч ^Ухирс во 
годтИ.

Ф-сни кофи форсй маъа зон 
муъчама

ГАЗ ПО ЦУ шоми ҷонвирeег, кз пояш 
дороз 0тшод.

ГАЗИТ о. У ҳоғтҷ во зоре, кз -з 
кyУУтр гиронд; во ош чз шухрот 
дорад билкаср в- фотхз тоҳmти3 
(яъна гизят)*-ст в- муарраби ош 
чизя 0тцои (-з «Буғхтн»).

ГАЗ ИД б- моънии бочу хоғтҷ; 
в- ба м-ъизи чизя, кз -з куффор 
ситон-нд (оз «Сироч»).

ГАЗАНД б-р а-зни к-м-ад; б-
моъизи офит а- осе0 во ронч (оз 
«Буғҳон» в- «Рашидй» во «Си- 
ғтчз) ; во иор «Муайид» во хим 
дор «Бурхон» во «Модор» в- «И0- 
рохимн» в- «Бохтри Ачом» в- 
«Музил» во «ҶахоигирЛ» 0о зомми 
оавон ви уиmҳи сонй (яъна гу- 
зинд)* овордоанд.

ГУЗИР у.У тор- во зноч (оз «Си- 
ғтч-ӯл-лyғoт»» во «Бурхон»),

ГУЗОР Jjf ништ-рз хаҷҷом в- фос- 
сод; во иокииз борзк, кз и-ққоцти 
Оид-он т-ъйзаз ш-кли иукуш в- 
гоетвир созани; в- -мри гузорд-и 
(оз «Буғҳои»» во «РашидЛ»); в- 
Мир Иуруллох дир «Шорхз Гулис- 
тоа» новишто, кз гузор во гузор- 
ион б- м-ъниз рохо кардан а- оио 
кордон -ст; дор мирдум, кз б- зо
ли муъчомо (яъне J)* мишхур 
шуда,. рилати м-хз -ст, б- зон муъ- 
чом- сахех Оош-д.

ГЛЗАР Ь/ зирдок, кз ба хиндЛ го- 
цоғ гуяид (-з «Бурхон»); ва д-р 
«Буғҳон» ва «М-дор» в- «Н-шф» 
0а к-сри -вв-л ва фатхи соий 
(яъне гизар)* ва дир «Муайнд» 0а 
фатхатаМи и- золи муъҷамa (яъне 
газар jjf )*; в- гузар (ба замми 
аваан в- фатхи зоз мӯьҷ-мо) 0а 
миьниз рох (-з «Ҷаҳонгирй»),

ГАЗ ‘Г дағаҳтe бошад, кз 0ешт-р 
д-р 1<-норахои рудхонахо рГ'яд; иа 
би хиндЛ чх-в гуяшд; в- нааъе -з 
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тири Оепару пайкон, кз хор ду са
ри он борнк в- мзёнз у гуни- во 
сит-Ор бошид (оз «Буғҳта» а- 
«МуаЛид» во «Рашидй» ви «Мо- 
дтғ»» во «Ҷахонгнрй»),

ГӮЗОРИШ у1У идо к-рдин (оз 
«Бурхон» а- «Муайнд» в- «Раши- 
ди» в- «Мидор» в- «ҶаҳонгнрЛ»); 
ви л-фзи гузор в- гуз-р во гуз-ш- 
гаа (у- . -1jS’) -з «Сироҷ-ул-
лугот» 0о золи муьчомо соОнт гор- 
дзд.

ГИЗОФ О.? 0ор возни рилоф; 0еху- 
д-' в- х-рз-; во б- моъаиз бeҳиео0 
в- беход (оз «Буғҳтн» во «Сироч- 
ул-луғот» во «Ч-хонгнр)й»); в- хам 
дир «Бӯрҳта» аа «Сиғтч» наанш- 
та, кз ин лофз 0о зомми оваол 
(яме гузоф)* шиз -ст; во Мир Ну- 
рӯллтҳи Ахрорз дор «Шорхи Гу- 
листон» нианшти, кз гузоф (ба 
зомми оваил, но 0- касри оваол), 
лакни дор to^hO чизоф гуянд (0о 
к-ср) б- ғнъоятз возни мисиор, 
чуштнч3 китол.

ГИЗЛИҚ гиу кордз кучок; в- иовъа 
оз кордз коломтарош, кз сори ош 
борг-шт- 0ошод в- дуаболоош 0о- 
рзк; во ин лофз 0о кофи -рабй 
(яъна кизлик)* низ с-хех ост (оз 
«Буғҳоиз); во дор «Сироч» б- ко- 
фз араба в- ба фотхз оввол во 
саваум (яъна козлак)* шиз иовиш- 
то.

ГУЖМ ГУ иорох^тз содоро гуянд, кз 
доғ-ҳти пашшан рол ост; в- 0- 
орабй шиҷоpaтyл0aк, хонинд (оз 
«БӯғXTн» во «Сиғоҷ»).

ГАЗМ -У дорохин газ, кз 0о хзндй 
чхав гуянд (оз «Бурхон» во «Сз- 
роч»); во новъе оз иорохти гоз бо- 
шод муштбeҳ б- доғоҳти сори; во 
билуитҳ во кофи -рабӣ (яъиа 
козм)* соОзое бтцод, кз 0ор коно- 
роз ховзу лобз чуй руяд (оз« Бур- 
хон») .

ГАЗ НАРДАН еРУ У б- газ пойму- 
ион.

ГАЗИДАН ^.У неш зодон в- 0о 
дондон 0о зур гиpиут-и, чуноаки 
кори кождум во мор ост; ио 0- 
зомми оввон (яъне гузздан)* пи- 
соад нумудон во зхтнёр кордон (оз 
«Буғҳтн»).

♦



ГУЗИН o.-jf муетахмО вм пиcaнднаa 
(аз «Сироч» вм «Вaҳори Ачан»); 
ва дар Оаъзе шурух вм расоил омс- 
тур мст, ки тузил сисаи мир аст мз 
с-зидан, 0а нмъннн исми ммфъул,

ГУЗОРДАН кяАХ адо кардан (аз 
«Чахонгирй» ва «Бурхон»); вм дар 
«Шарҳн Бyетен» аз Абдулвоссъ 
мтркуо □0', ки сyзоғаaИ) кн ба 
нмъини мдо кардан Oошаа) бм зон 
ҳавваз мст; вм сyзеғаaн (срА^) , кн 
ба нмъннн тарк кардан бошад, 0м 
золи муъчама; ва Мир Нуруллохи 
А\рopИ дар «Шмрҳн Г-нистон» иа- 
виута, кн тyзоғаaн ба нмъннн рт- 
ҳо кардан ва тарк кардан, кн дар 
нард-н 0а золи oyъҷaмa мтуҳур 
туда, салат мст, 0м зон муъчама 
сa\e.\ Оошад.

ГАЗА имвъе мз тиру пайкой Оо- 
шад; ва чубе, ки Oaа-ен »a\орa на- 
возанд,

ГАЗИДА ва ГАЗ Я - “ЧУ ҳaроҷ
вм чизя вм ришват (мз «РашидИ» 
ва «Лмтонф» вм «Муайид»),

ГАЗИ ИЛОҲЙ (jplyT нОорат мз смзи 
акбарй; вм он чи\нлy як алеут» 
аст,

ГАЗБОЗЯ ifil-jf имвъе аз рак.с (аз 
«Ба\оғн Ачтм»),

Фасли кофи форсй оаъа сини 
o-\мaлa

ГУСТОХДАСТ''*"'1 СФ'З’чобукдаст (аз 
«Бyр\он»).

ГУСТОХ fU-S’ шуҳ ва чолок ва 0е- 
адаб,

ГУСОР A-f ба оаънии \-рaнаa) чу- 
нонкн ғамгусор ва майгусор (аз 
«Снроҷ-ул-л-еоа» вм «Вyғҳен»); ва 
Оаъзе ’-лил навни-а, ки сусор 0м 
нмъннн muқaиaнаaн чизе ки имрм 
Оотмд вм печидм шмвад, нагар 0а 
тарае кн исме 0ад-у оураккаО Ое- 
тaa; вм се\e мацозан 0м оаънии 
ҳ-Fанда ояд, чаро кн аз ҳурдаи 
чиз кам мeгардaа вм мз никдорн 
ҳуд тикас-м oeтaвaД) чуноичн 
майгусор ва ғамгусор.

ГУСИЛ J-f мир аз сусеҳтан (аз 
«Вyғҳон»).

ГУСЕЛ Сь-’ ба нмъини дтфъ кардан 
ва мypaҳ\ас кардан вт фиристодаи 
(аз «Латонф»),

ГУСТАХАМ |Ч"-Ғ Омр вмзин ну^тл 
ран; ломи писари Навзмр нОли Мл 
и-ҷe\р; ва ломи яке мз пмҳлмвоео 
ин Эрон (аз «В-р\он»)(

ГАСТАРДАН//ГУСТАРДАН срА-4
пмҳн кардан вм фуру ’идан (;и 
«Вyрҳо»)) ва райрн он).

ГУСАСТАН —? тикастани чизи
иарн, ки печида шавад.

Фасли кофи форссй оаъа унии 
муъчамт

ГУШТОСП комн nеamо\e) кн
падари Исфa»аиёғн Ғyоинтaн Оуд 
(мз «Б-ғҳо»» вм «Сироч»),

ГАШТ сайр ва сaрдиаaл.
ГУШОД ilf 0а маънии фатҳу з; 

фар ва ҳушй; ва ба мтънин равд 
кмрдмнн тир аз иаст (мз «Бур 
ҳон»); ва дар «Ҷaвoҳиp-yл-\-Fyф) 
навиита, ки лафзи сууод-ро игр 
дунн форс ба кофи форсй ва мзуш 
Mевaғо-ннaҳр ба кофи .мрабй зс 
теънол иумоянд.

ГАШТАР \-yтaғ.
ГИШНИЗ бь—m-\мн оаъруф аст 

(аз «Музил» вм «Вyғ\оно); вм дтр 
урф 0м фатҳи кофи араби (яънт 
кмуинз)* myҳғam дорад.

ГАШ J3" ҳуо, ва \yтғaфтер бо ее 
зу такаббур (аз «Бyғ\он» вг «Си 
роч-ул-лугот:» вг «Рашидй» ни 
«Қмшф»).

ГАШАН ц? Огр вазии чтоан; вг бп 
фатҳи мввгл вг сукунн сонИ (яъне 
саше)* низ 0а нгъинн Онсьёрй нп 
анОуҳй ва еунчои аз \ағ чиз, кп 
Оошад; ва 0м змиин аввмл вм су 
кули сони (яъне суши)* бм омыше 
фаҳл вм имр, ки мукрбили модп 
мст; вм 0м оаънин толнбн нар шу 
дан ва Оорвар иудали йодан сон 
ри \aИвo»от ва Оорвмр иудали ди 
рахти \yрме (мз «Мадор» не 
«Қашф» вм «Муайид» вм «В-рҳ<e) 
ва «Сироч» вм «Рашидй» ва «Су 
рурй», манкул мз «Oдо--yр-фyз:l 
ло»); вм сyянД) кн 0м аaға\mн ҳур 
но, ки бор »aёрaа мз дaрa\ти \yғ 
ион аисaр) ки мeвaаoғ Оошад, ду 
чор \yғмо сирнфтм дар не дарахт11 
ОеОар мeни\aнД) 0м кудра-н нл<к.д 
он дара^ти Оесаотр нусммотр hi' 
сaраaд.
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ГУШНИ б- м-ъизз чуфтни нор 
0о мод- во боғвоғ кордонз дарох- 
тн хурмо (оз «Бурхон» во р-йрн 
он).

ГУФТАН б- м-ъизи кордаи
(«Шорхи девонз Хофиз» -з Бух- 
лул).

Ф-сли кофи форсЛ моъо лом

ГУЛИ РАЪНО I**.» 1-5гули дур-иг; ва 
он гула Оош-д оз ондорун сурх во 
осрун зорд (оз «Бохтғз Ачим»),

ГУЛИ ГУО ОБ ^5 J5 0о зсmзлoҳu 
Ооъза м-Мнушон киноя аз ш-роО.

ГУЛИ М.АҲАОБ vM** jf птрч-хтн 
мохтоб, кз оз мзёаз Оорги g-ғаҳ- 
тон 0ор зомзи меуфтод; во коми 
гуле, кз оаро 0- хиадЛ чоиднй гу 
яни,

I УО ШУГУФГ e-iXi Jf яъне -мри го- 
рн0е зохир шуд.

ГУЛГАШТ o-HJl* саИрз ҷтҳти мор- 
гу0.

1ИОИ ХИКМАТ J? он чз птғ- 
ҷаҳои корпос б- гили р-кик олудо 
кардо 0ор зорфи гилй ё шиша аосл 
купонд, то ба огош т-рқидо ноша- 
вад.

I Улоч, цисме оз холао (оз
«Бӯpҳон»).

I УЛИ ТАСБЕҲ с-г"' д* имоми тосОах 
(оз «Мустал-хот»).

I УЛИ САРИ САБАД-V j- киноя 
аз еоғмояз роанок,; во чиза кз -з 
,'lмcтлз худ бехтор во муаззоз во 
мумтоз Оошод; чз моъмунз гулуғ-- 
рушон во 6of6ohoh -ст, хор гуле 
из оз чумлоз гунхо кинои во бех- 
гор Оош-д, онғт 0ор сори соОоие, 
кн оз гулко пур Оошод, мeннаоаg.

I УЛҚАНД м-ъғӯф; во киноя аз
лоби маъшук, (оз «Мустолохот»).

IУЛБАНД иовьa оз чомоҳои 
рпнгзи, кз 0о хзндй бондхиу гуянд.

1УЛ HOP jXlf иовъе оз -нор -ст, кя 
снаои гул с-мор нодород, могар гу
ли он колошу содО-рг мебошод 5о- 
роОорз гунн гулоб; во онро гул- 
порн форсЛ низ гуянд (оз «Бур
ной» во «Сироч»).

I УЛИ АБР yl J5 китьон о0р.

ГУОШАКАР Л! S 0о моъннн гул- 
қанд.

ГУОЗОР АрТ 0- зон ховвоз аовнш- 
тон сохах ост в- б- золи ))ӯъҷим•о 
мохзи голот, ч-ро кз лофзз зор 
дор каннмоз гулзор -з оломи ло- 
лазор во сабзазор во,киштзор ост; 
во колзмоз зор б-рои касрот во 
зорфияг меояд.

ГУОУСУЗ j-j-i дор «Чороги хзиоят» 
0о моъннн хушнумо.' во ҳӯшоянg- 
и-вишто; а- дор «Бохори Ачом» б- 
моъазн ширин твоғдо, иорт кн чи- 
зе кз Оогоят ширни бошод гулуро 
месузод, лихозю шиғзнро гунусуз 
гуфтоад; а- хусни гулӯсуз, яъна 
ширин, и0тр-т -ст оз хусаи собех 
дор 1^^00.03 хуснн молех, кз 
хусии снёху ном-акин 0тшид.

ГУО ГАЗ jfjS рангаст сурхи монл 5о 
-ид-к коОудй, кз д-р урф онро 
оООосй ном-ид; во ош ронгест, кз 
мушт0eҳ 0о гули газ бошод; во 
гоз иорахгeеm, ки б- ҳиидй чхов 
гуянд (оз «Рашидй» во «Сироч»).

ГУЛРЕЗ jjlS коале оз отошбози, кн 
0- хнндЛ пҳулчхapй гуянд.

ГУЛИ НИШОРГШ JT киноя аз шо- 
^0 (оз «Сзроч-ун-луғот»).

ГУЛИ САДБАРГ J50o моьниз
гули сурх во гулнори форсй низ; во 
коми гулест, кз зoғдғoшг меОошод 
во онро 0- хзндй геидо гуянд (оз 
«Бoхтрз Ачом»),

ГУЛБОНГ оаозз колоадороп
во шотирти (оз «Суғypй)) во «Чо- 
рогн хидоят»); лакни б- моъннн 
мутлок, шурз мордум, кз дор вокти 
шодй меОошод, мустоъмол меша- 
аод; в- и-р «Бӯрхта»» 0- моъанз 
твози шттирти в- твози 0ул0ул 
твoрд-; во дор «Сардав-ун-нугот» 
0о .маъаии твози хуш в- муждоз 
нек.

ГУО JJ" ма^уф ост; хор чо кз лаф- 
зз гул билоизофот 0- исми дoрoҳтa 
мозкур шовод, хосн гули сурх ,му- 
род бошои, кз б- -р>аби ворд гуянд 
во -гор музоф бошод б- суз до- 
Ғ-атa, дор он сурот ом -ст, иуион- 
чз гули са-зс^сан в- гули наргис; во 
лoузи гул ба м-ъизи охгорз отош 
низ ост; во ^^фзз гул мауозан ба 
маъизз нomиҷo низ фмодо; во низ 
б- моънзз бeҳтoғ.во ху0; во гнл
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(Оилкаср) ҳокн 0а об емеҳта; ва 
-0^ 0м нмъннн ҳокн мунчамид вм 
ҳ-ткшудм низ Оотмд (аз «Бур- 
ҳон» ва райрн он),

ГУЛИ ЧАШМ fiy сифедии кӯчак, 
кн бар сuё\ии ’мши пайдо ояд.

ГУЛЗОРИ ИВРОХИM,~*в•M Я.;Кдар 
тафосир омикул аса: вакте кн Нум- 
руд Иброҳио алайхҳзсаломро дар 
оташ aнаоҳT) оташ ба ҳукнн илохИ 
сард сардида аксоми еулхо дар он 
чо тусуфтанд.

ГИЛЕМ „U чомтн птиннен отъ- 
руф, кн аз пашни меш Oофaна (мз 
«Вaҳоғн Ач.ам»),

ГУЛ БОМ fl*JUT ломи лтҳне аз лаҳн- 
ҳои нусиқй,

ГУЛХАН 0м маълии оаашгоҳ; вм 
навъе аз оаашдои aеT) кн дар он 
ба роси таро галла бирьён кyнaна; 
ва маъини ааркибии ин лафз оташ- 
ҳонм Оошад; чи гул (бнззмн) 0м 
оаъини a\гaрн оташ аст ва ҳтн 
мухаффафи ҳонм (аз «Вyрҳои» вм 
«Сироч» вм «Мадор» ва «Кашф» ва 
«Муайид»); вм мацозан 0м оаъиии 
чон андоҳтмин ҳмсу ҳоуок низ еуф- 
таана; ва лазди факир нумллнф 
мсмҳ ни тс», кн гyнҳaн нураккаО 
Оошад аз к-л, кн (0м замни кофи 
арабИ) дар турки ҳоқистapғо еу- 
янд, чунонкн дар баъзе лусотн тур
ки днда туда ва ҳаи мухаффафи 
ҳона; дар ил сура» итлокн ни лафз 
барон ҳгр се оат^ий, кн оазкур 
иуд, дуруст нешавад ва илло эа- 

. рои оаъини о\иF) кн Урфй дар 
касида овараааеm) қaбоҳaт пайдо 
ҳоҳгд шуд; Омйтн Урфй:

Шояд аз ‘1° с-лб-ксифт» дар ^^^^те 
аз файзи ҳаво

Пардадон тнкмОу» теее:зад аз ҳтр
тори сул,

ГУЛ КАРДАН с>в" J1” 0а нгъннн зо- 
ҳнр ва нунудор шудаи; ва 0а оаъ
иии ҳомут кардан ва рушми кар- 
дгнн чарор низ омгдм (аз «Бур- 
ҳон» ва «Myстaлa\ото ва «Сироч» 
ва «Вa\оғн Ачан»); ва дар «Мус- 
тaлaҳото навитта, кн гул кардан 
дар наворндн кгломн асотнза ло
зин днда туда, нагар ЧМлолон Та- 
ОотгОо дар фнкрае, кн ба тмърнфн 
чмимми дуриок аст, ну-мадди овмр- 
дт, яъие 0а нмъннн зоҳнр вм иуоу- 
дор кардан ш.

ГУЛ ШУДАН aBi зоҳнр туда» (n,t 
«Бa\оғи Аҷaмо),

ГУЛГУН аА^ 0а нгъинн сyғ\ғтu. 
ва ломи аспи Ширни, кн наъшуқпи 
Фар^д ва нмъшукгн Хуср;еп 
Парвез 0уда; ва мацозан ҳар темп 
бe\тарро т-нт-н гуянд (аз «Бур 
ҳоно ва «Сироч» ва «Каиф»),

ГУЛ БУН ба ммълнн дарт^ҳ^аи су 
ли сyр\ (аз «Бурҳон»); ва бм фтч 
ҳи бон мyваҳ\адa (яъне еулОан)* 
\ондaл \aтост.

ГУЛ ФИШОН а1^5” имвъе мз оттиГш 
зй, кн 0а \индо пҳyлҷҳapИ гуянд

ГУЛ ФИРИСТОДАН ва ГУЛИ ХАМ 
ЧАШМИ ФИРРСТОДАН д»и-н А 

ujl--j- J? кмсеро барон м-кеСи
лай ҳуд -алмОндал (аз «Му■сталв 
ҳот»).

ГУЛШАН чои гул; вм нн муруп 
кмб аст аз гул вм ути, кн калинпн 
нисОм» аст (аз «Сироч»),

ГУЛИСТОН вм -0^ 0м зтомп
аввал вм с-к-еи соли вм касри си 
нн муҳмала (яъне гулситон)* ши 
неояд; нмънй оаъруф мст,

ГУЛОН а51? кисме мз иоин нтида 
(мз «Сироч»)1’2-

ГУЛ ХОНДАН uJOIji- Jf 0м hcth-ohi 
киморОозони вилоя», ҳанм лтк.дн 
ҳудро дар як 0ор бар дов инҳо^мlll) 
чи вакте кн ҳама иткдн ҳудро нк 
бор 0ар дов oeниҳаиД) о» и:и< i 
лафзн гул (ба замни кофи форси) 
Oa забои мeронaнa) чуиончн виш1р 
бозоен Хиед дар чуинн ҳола» тир 
зн ҷҳyл (0а замни чини ap.-uiiii 
маҳлутутталаффуз 0м ҳо) нетуянд

ГУЛИ ЗАМИН//ГУЛЗАМИН
0м нмъннн китъан змоннн ҳу0 (hi 
«Мусталаҳот»),

ГУЛ ЧИДАН а-Ҷ-S5" нмъруф; ет щ 
маънин тмиото кардан (мз «Myi 
тaлaҳото),

ГУЛИ МИЗОН а'л* Зyҳғa) чщ», 
кн Мизои млаи Зуҳрм тс»,

ГУЛИ ХУДРУ jaA сР’Омъзе мз - ул 
ҳон имбототн нутаъорнфм вм i .iiipii 
мyтaъoғнфa) кн 0т омҳро ва xjiiui 
лип боғ ҳуд Oa ҳуд ғyяа) мпгпи 
лолан кӯҳй ва райрм.
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ГУЛП БЕГОНА *Л£-. jr гули ҳрдрр'; 
на Оаъзс Оа маънии гули нав на- 
пиштаанд.

ГУЛҒУНЧА Оа маънии гулгу-
ин, ки б-р ру орлaни (аз «Бур- 
\рш»).

ГУЛГАЧА 4я£1Г шодИ, ки то рузи 
аииқаи мавлуд кунанд (аз «Бур
цов») .

ГУЛ ГУНА ■с.ХЬГ р-нгест. ки занон 
О-р ру мол-нд (аз «Уур\он»); ва 
дар якс аз иутуби тиОбия Оа назар 
ом-да. ки гулгуна давое мураикаб 
аст аз ссндур ва сифеда в- шa\он 
\-из-л ва равгани ёсамин, ки Оа- 
рои чило в- сафои ранги ру бар 
чеҳрн орл-нд ва О-ъд аз ним соа- 
те Оа оОи гарм бишуянд.

ГУЛИ ППЁДА j)f ҳар гуле, ии
Оутни кучак дошта Оошад, мисли 
ннргис в- лола ва савсан в- бу- 
инфша; ва низ Оа м-ынии гули 
\рдpу (аз «Бa\рри Ачам» ва «Ра- 
шидИ» ва «Чарори ҳидоят» ва 
«Аувгaлa\от» ва «Бррҳон»).

I ИЛМОЛА ол-тест меьморон-
ро< ии бнд-он гилу .овди бар девор 
моланд; ба ҳиндИ онро и-рнИ гу
янд.

ГИЛА «-И шикоят (аз «Баҳори 
Ачам» в- «Брг\ои»).

ГУЛОЛА муи мучаад ва печи-
да; ва ба оaъинн зулф (аз «Раши- 
ди» в- «Ч-^з^^^uн^иг^И» в- «Уур\они 
на «Сироч»); ва дар «Сироч» ва 
«Уурҳон» навишга. ки ин лафз ба 
кофи арабИ (яъне кулола)* низ 
ом-да; в- дар «Уурҳон» б- о-ъини 
қнмнв низ оварда.

I УЛҚУНДА • муфррррс ва му-
хаффафи гулкунда (“^J/"), номн 
цалъа, ки Оа орфрвaлaн сс куру\ 
яз ХаИдароОод воқсъ аст.

ГУЛ И КУЗА »..7 гули сифеди ор- 
мюОеҳ О- гули ннернн, магар кадре 
из он калон бошад ва дар ҳушбр 
кам (аз «Сироч»).

ГУЛҒУНА •ь.гИ’ Ҳа маъннн гулгуна.
I УЛ ИСТОНЗОДА »аЬл£-У Ҳ-

гулу сабза; ва ба оaънин иoҳэоиa 
пн кннизакзода (аз «Мусталаҳот»).

I ИЛОБА гилу лоИ ва гили ба
оО вuришт-< ии Оад-он девор ан- 
доянд.

ГУЛИ ОТАШЙ JS гул. ии онро 
ба \индИ садагулаб 173 номанд; ва 
ба^ыс навишта. ки \aонн гули сурҳ 
аст, ки аз он гулоб гиранд (аз 
«Чароги ҳидоят»).

ГУЛП ЧАЪФАРИ lSj4"- J7" гулесг 
зардранг.

ГУЛП ХАМЧАШМИ ва ГУЛП ХАМ- 
КОРИ 6 Оа оaъинн
гули куштИ.

ГУЛ ОБИ ТАБАРИ . а-Лу лулоба, 
ки д-р Т-О-ривтри ҳосил шавад.

ГУЛНОРИ ФОРСЙс-И jb”?кисмс аз 
анор, ки гули он сад б-рг ва 5aFO- 
яти суркИ в- калонИ Оа онқдори 
гули садОарг Оошад.

ГУЛИ КУШТИ ^-s' Jfгуле. ки паҳ- 
лавоне О- иродаи куштИ назди паҳ- 
лавонс дигар фиристад; ва.ин раем 
д-р вилоят шоеъ -сг; в- номи мас- 
навИ -з Мир Начот дар нстилоҳоти 
куштИ (аз «Ч-ҳрр шарОат»),

ГУЛШАНИ л-ИА т-\-ллусн шоире.
ГУлОБИ ннвъс аз шишаи ку-

чаки мудаввар ва рангину орнaқ- 
каш бошад; ва қисме аз амруд (аз 
«Мусталаҳот»).

ГУЛОНИ гулфуруш ва бргОрн<
ГИЛПН ГУЙС?/ киноя аз замин

(аз «Сироч-ул-лугот»» ва «Уурҳои»)•
ГУЛП МУШКИ ЗГномн гуле- ки

рангаш сиёҳ бошад.

Фасли кофи форсй маъа мим

ГИМИЗ З--* Оавл. ки дар урф онро 
пешоб гуянд (аз «Уррҳоии ва «Ча- 
ҳонғнрИи ва «МуаИид»)174.

ГУМ-ГУМ ££ овози канднданн нак-О 
(аз шарҳ).

ГУМЗАН ej-T оaыдуо ва мробку- 
нанда; ва гораи У'.

ГУМОН ol-f ба оaъинн шак.
ГУМЗАДА •■>>*’ гумроҳ.
ГУМ ГИРИФТАНИ ЧИЗЕ J^£ £ 

d-?? оaъдуо ангоштан он чизро 
ва касд н-ирмриaи Оа он чиз.

ГУМБУДАГИ £ \aррсои шудан 
(аз шуру\н «Ониaниaриoо-и)<
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Фосни кофи уоғси маъа шуи

ГАНДАНО Calf иовъе -з с-Оз-з хур- 
донй, мзслз сир (оо «Бурхоиз).

ГУНБАДИ ОБ у" >*-lf иборот -з ху- 
0об.

ГАНЧИ ДЕВОРБАСТ ебо
моъннн гoнҷe; кз мзслз девор 0о- 
ноид уфтодо бошод; в- номи гонч
ест, кз шохсе писари согор дошт, 
б- вокти мупдон моли худро борон 
он писар дор Озион geвтғ нзхтд-. 
Боъд -з муддоте чуш девор кирзОи 
уфтодон гошто буд хозрати Хизр 
0- ғoфок.amз Мусо ош де^орро ши- 
косто, боз дуруст сохт, кз то моли 
ятзм -з досгз днгарон мохфуз мо- 
иод.

ГУНҶ giS 0о моънзз гӯнчтиш (оз 
«Лотозф»); в- дор «Бурхон» гонч 
(Ознфотх) б- мoьнии моли косир. 
Бздои кз Хуер-ви Пoғвeзғт хошт 
гаич буд: -авон гончи орус, кз худ 
ҷамы корда буд; дуавум гоичи бо- 
довағд, севвум гончи деОоз хусра- 
вЛ, ч-хорум гончи Афрос^О; пан- 
чум гончи сухто во дор ин чо лаф- 
зз сухто б- моънзз еoнҷиg- ост; 
шошум гоичз хозро; хофтум гоичз 
цтдовoғд; хоштум гаичи 0тғ-

ГАНҶИ БОАОВАРД gif гоичн
дуввум оз хошт гончи Хусроаз 
Порвез; вачхи тосмзяош ни кз кой- 
сорз Рум -з ховфз Порвез чоад 
коштй оз зори сурх пур корд- б- 
ҷoззғ-а мaфиғзстод. В о Оодз му- 
холиф он коштнҳоро бо суз мулкз 
Порваз твoғд. П-рваз ош монро ги- 
рифт, лихозо он молро гончи бо- 
доварл ном к-рдонд (оз «Бурхон» 
в- «Рашидй» в- «Муайнд» во «Мо- 
дор» во «Н-шф»); в- дор «Чохор 
ш-ғб-m» новзшто, кз гончи 0тgo- 
ворд бо истилтҳ моли муфтро гу- 
яид.

ГУН БАД шовъа оз змтғ-тз му-
д-вв-р, кз м-'ьpуУ ост; в- 0- моъ- 
изз ҷoсmан, лакни новъа оз ҷoетин 
-ст, чуноииз 0- ч-хор по ҷ-стoни 
оху в- осп; в- киноя аз сурин шиз 
бошод (оз «Сиғтҷ» в- «Мустона- 
хот» во «Буғҳтн»).

ГУНБАДИ ■ЮРБАИД-Лц- айобо
рот -з дуаьё, 0- лз^озз -ғбaъoз 
oнтсзғ; во баъзе оемтнғт шиз гу

янд, б- эьти0оғи мошрику могри(1| 
во ҷoнӯбӯ шимон (оз «Сиғтч»).

ГАНД А* буи бод; в- дор хинди 
гандх (б- доли м-хлуmӯTтoлoфУ)уl 
0о хо), 0- моъннн мутлоки 0уй; O.i 
хамин собоб -тторро гандҳй гуянд 
(оз «ХиёОон»),

ГУНАБИР .rf.Ai 0- м-ъизи зол по 
-чуз, яъна пирзоиз стлхуғд (ил 
«Бурҳтн» во «Рашидй»); во дар 
«Сироч-ун-нурот» новзшто, кз гони 
0нр (б- фотхз кофи утpcӣ) во мо’- 
гувтаoд, кз б- зомми кофи ораЛи 
во бои форсЛ (яъне куидпир)* 0о 
шод, 0- м-ъизз коса кз ҳофизиaш 
кунд бувод; в- 0- мауоз 0о мот- 
низ пирз ҳoрoу мустоъмол шудм, 
лиҳозо куадфир (0о коф во фо) 
муарраби он омодоост; агар бо ко 
фи форсй мебуд, иор to^hO Пи 
чнм 0аи-л мешуи; ва факир муол- 
лифро шиз дор «Комус» 0о иозад 
омоди, кз кундфир муарраби гупд 
бнр ост; пос аз коздон 1-^110 
иoғбфт мешовои, кз кундпир Пн 
кофи -рабй в- бон фоғеиеm.

ГАНЧУР j»?r5 ҳизтн-доғ; дор осл 
г-нчвaғ буд, -лууаккаО оз гонч ни 
колзмоз вор, кз бо м-ынии дороп 
до в- худовоид -ст. Пос утқaC>Jlll 
вовро 0о чихотз тoхуифз m-л-фУғ i 
зоммо додо, вовро сокин кордапА, 
В- хомин хон ост рануур в- мӯ.,l- 
дурро (оз «Снғтҷ» во ройрн оп),

ГУНЧИШН п-ғғoндиeст мош
хур (оз «Муайзи» в- «Бурхтн» ни 
«Музин»); в- дор «Ҷаҳонгирй» П« 
уomхи чим, могар будонз кофи 
форсй дор оввон бо иттифок -ст.

ГУНБАДИ ГУЛ J5" oJT б о у-ъшш 
рунчон гул во пнёно (оз «Бур>хош ),

ГАНГАЛ JCT сухр во хозл в- заро 
ф-т (оз «Л-ттиУ»).

ГАНДАНОГУН d кин аз сао
ранги моил 0о ондок сиёҳй.

^НАИДАН буи бод додаип
чиза.

ГАНЧИ ШОЙГОН аГ'ни Ш11
номн гончи бтдтвoғд -ст, кз yi 
кур шуд; чуш шойгои б- моъ|ш11 
форох в- лоик в- созовор -ст к I 
хор чззи бахт-р во хубро шиз гу 
янд, кз ноикз шох бошод; чз шоп 
гон дор -сн шохгои буд, яъне ли 
зки шох. Чун гоичз 0тдтвағд пш 
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чи фаровон ва бсҳгар буд, лихозо 
шойгон низ ном иардаид; ва кори 
пиммузро низ шойгон гуянд; чун 
ганчи бриовaри низ Ос мс\ннт Оа 
даст уфтода буд, лиҳозо ганчи 
жош-он ном карданд (аз «Бррҳони 
па гнИри он).

ГАНДИ РАВОН С киноя аз
ганчи Корун, чаро ки паИвасга дар 
:и'ри замин ҳаракат ба суш таҳг 
мекуннд.

1АНҶИ ҚОРУН cjjjL» гримом Фар- 
ро гуфта, ки чиҳил ган к-лид\ои 
кунузи Қорун мскашиданд ва ҳар 
кнлид б- микдори ангушт буд; ва 
имом СньлaбИ гуфта, ки ҳизонам 
Коруи ҷ-\огв-д ҳaзогр чиҳил ҳа- 

.’1о|) нпбоп Оуд пур -з зару иукра; 
па Он дуьои Мусо ал-Ихнсс-лом 
Уг-р^^ун ва ҳама ҳизонаи у О- замин 
фуру рафта ва то қиёмат ба суш 
псфнл рнвон ҳр\-и моид.

I У11БАД СОХТАНцЦ»-- киноя аз
<7^1 ҳуд б-рдошт-н б-рои феъ- 

I ан Оад (аз «Мрст-лaҳог»).
1А11ҶОРА >jhcr б- оaънии гулгуна 

(из «Бурҳрн»).
1У11АА дар мукрОaл-н борик,

чупончи рeвоон в- чомги гунда; ва 
(i.i оньнин ғрлрлaн ҳaонр. ки ба
рки нон ба ҳар ду даст мудаввар 
мекунанд (аз «Уурҳои»).

|Л Н ЧА •W.S’ номи шаҳри НизомИ 
иlaйӣ\uрaҳоaг.

| АНДИНА оaпврҲ О- ганч ва
чои ганч;ва мацозан Оа иглоқи 
ипрф Онр мазруф ба оaьннн моли 
мшир низ меояд.

-АII ҶИ ГОВ jW jmT номи ганчест аз 
|||цҷчои Ҷамшсд; ва он дар з-мо- 
шш Баҳромн Гур зоҳир шуда буд. 
Гуянд дсҳқоне энрр-гро об медод- 
ногоҳ сррр\с дар он чо буд- ки га- 
моми об дар он вуроҳ мерафг. 
Дескои Баҳромро ҳабар кард. Са 
мппдумоии Баҳро^ми Гур он чоро 

| индиданд- июорнти вассъ зоҳир 
Шуд. Ва дар он имораг говмешҳо 

■ I тило воҳт- брд-ни орp-ссaъ ба 
Ьчнодири кимата. Ва гирди онҳо 
ни ар шаклҳои вуҳуш ва гуюр аз 
I пру ҷнво\ир воҳгa брдaид. Уa\рo- 
ан Гур он ганчро гирифта О- фа
ки ропу муҳточон дод (аз «Раши- 
А|- ва «Уур\они).

ГАНЧИ ИЛОҲИ<ур1 £аКҚуръони ма- 
чид (аз «Сироч»)-

ГАНДАААГЗИ J*- вр\-пн га- 
и-Обур гуфтан (аз «РашидИ»),

Фасли кофи форсй маъа вов

гусоро шу ҳар чиз. ки ҳршм-зa 
Оошад в- б- табиат ҳуш ояд ва 
эуи\-зм Оувад; ва б- фагҳ (яъис 
гаворо)* \-трст (аз «Бурҳоп» ва 
«ҶааднгирИ»» ва «М-дор» ва «Баҳо- 
ри Ачам» ва «Қашф» в- «Лато- 
иф»).

ГУНИЕ ьгу гн\т-и мусaлл-в бошад 
моил О- тул. ки меъморон ва пнч- 
чорон дор-нд. качиву ростии чуО 
в- штор-тро б-д-оп маълум пумо- 
янА (аз «Сироч-ул-лугот») ва
«Бурҳоп»).

ГУИЕ tjy О- мaьпии гуИ; -лиф дар 
омр зиёда аст; истеъмоли ин лафз 
-кс-р б- ҷнҳ-ги гншбe\ Оошад.

ГУВО Ij? мухаффафи гувоҳ (аз «Ма- 
дор» ва «Кашф» ва «Бррҳон»).

ГУДОБ -ЬУ поми гаомссг, ки аз 
гушту бириич в- м-рз, пу\уир мар- 
зи гирдагон бипазанд ва онро ба 
сирка в- душоб гуруш ирн-ни (аз 
«Уур\рн» ва «Сироч»); в- низ д-р 
«Сироч» н-вишта, ки О-ъзс б- маъ- 
пиИ таоми зс^ирьСи гуфта; в- дар 
шарҳс иавишга, ки Оириичро дар 
чавфи б-рра пур карда бипазаид.

ГАВАШТ оАУ номи яке -з шнш ово- 
зни мусикИ ва он: «Навруз» ва 
«Мота» 176 в- «Салмак» ва «Га- 
в-шuи ва «Шa\нрэ» в- «Гардоння» 
бошад (аз «Сироч» ва «Уррҳон» ва 
«Чарори ҳндоят»)-

ГУШТПЕҶ г* o. б- маънии гуш- 
мол (аз «Сироч»).

ГУГИРДИ СУРХ »УУкиноя аз 
иксир; чаро ки иксир аз у соҳга 
шавад ва ои чузви аъзами иксир 
асг..

ГУГИРД |j?j? даооесг мaьи-иИ. ки 
онро ба ҳиндИ ғaид\-и ғряии (аз 
«Уурҳрн»).

ГУСФАНД -Aii-y Оа оaыини мсш. му- 
кобили буз. чупонки мааз дар ара- 
ОИ мукоОили заън аст (мусгафод 
аз «Комус» ва «Сррр\и); ва Оаъзс 
иавиштаанд- ки иглоки гусфанд 
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бар неш вм Оуз ҳтр ду омада (мз 
«Сироч») •

ГУВОР Л/” ҳар чизи ҳурданй ё ну- 
шиаaнИ) ки 0а зоика ҳутназа ояд 
ва зудҳмзн Оотад; вм бнлфмтҳ 
(яъне створ)* ҳттост (мз «Бyр\он» 
вм «Чахошннри» вм «Бa\ори А’ан») .

ГУР л? ҳмрн сaҳpoИ) ки оеро еӯрҳмр 
е-янд вм ин мацоз мст ё 0а ҷи\aтn 
тa\фиф г-ғ\aғ-ро гур фака» гуф- 
тамнд; вм дар «Рашидй» ’-лил на- 
виттм, ки тавр (0ннфттҳ) комн 
нулк вм кавнест аз Оармҳмтнон; вм 
иомн қилоятeет аз Бмнсола; қт Опз- 
зан вм вови нaҷҳyл (яъее тур)*0а 
наълии кабр; ва 0а наънии дашти 
ҳанвор; вм мз ин чост, ки ҳмрн 
дтутн^о сурҳмр еуянд, яъее \арн 
сур; вм дар «Бyр\он» ба вови на’- 
ҳул (яъее сур)'* 0м наънии айшу 
пират ва шароб; ва ба наънии 
саҳро вм вaнИиn ҳанвор,

ГУРХАР бм наънип ҳарп саҳ-
рой; чи гур бм наълии стҳро ва 
замиен \aнвор ва дтшт мст (мз 
«В-ғҳош)),

ГАВХАР зотн имйъ ва асли ҳмр 
чиз; ва ҷавҳар муарраби о» мст, 
ҳоҳ 0м нмъипн ёкуту лаъл ва рмй- 
рм бошад, ҳоҳ 0м нмъиин чaвҳaғп 
ианиер вм райра; вм дар «Вyрҳон» 
гавхар 0м нмъиин нaрворuа; вм 0м 
наънии нутлмқ чтво\ироT) чуеои- 
чп: лаъл ва ёк,ут ва злмлрруд ва 
алмос ва райрп он; ва 0а наънии 
тсл ва лтжод ва зот; вт 0а наъ
нии фарзанд; вм 0м нмъиин сифоти 
енҳонй вм мкл вм фарҳанс,

ГАВЕР j>_? дар иарҳп «НисоО» 0а 
наъеии вaнинп \aнвоғ; ва дар 
«В-ғ\оно 0м наънип сароО, кп мз 
д-р об нeнyнояа; вм 0а наънип 
стҳро.

ГУШЁР jUijf Омр вазни хушёр; лм- 
ка0п Хакиме, ки АOyнҳтсaн ком 
доит ва шаЙх АО-алии Сило шо- 
сирдии у нyнyaa_aст {аз «Б-ғ\о»»)] 
вм дар «Рашидй» 0м кофи мраби 
(яъне Кушёр)* номп н-»а’’ине.

ГУШАИ ЗАНҶИР х*1.) 0а нмъ- 
. нии ҳaнқaп заи’ир.
ГУЛБОР бори сангин.
ГУШТИ ХАР киноя аз ’пзе

кп ҳеч 0т кор имёяд.

ГАВДАРЗ нони пa\лaво»e у
Эрон; ва номп подшоҳ (аз «Бур 
ҳон»),

ГА ВАЗ — мухаффафи савазн; вт бу 
фатҳи аввтл ва сукуен вов (я’ыо 
савз)* ба наълии сирдгеои ва чши 
муарраби он ас»; ва 0а вови мл н 
ҳул (яъне туз)* боде кп гз рИ 
пони бг овоз бгрояд (аз «Бур 
ҳол»); ва бг згнмп мввгл ва воне 
райрп налфуз ва сукуип зон oyi 
’ама_ (яъне суз)* дар т-ркй чтиН 
ро е-янд.

ГУВОРИШ \-mмазего ва ,\н«
мп таон вм номп давое н-ра1кИв 
барон ҳазни таон, бм шартс еп 
ҳутназа боттд; вм чувориш муч 
раби он аст (аз «Б-рҳое» вт «( 1 
роч» ва «Муайид» вм «Мадер» ■ 
«Қауф»).

ГУШ yj? наъруф аст; ва мухафШ 
фи суша; ва номп р-зи чa\оғдтX‘■■ 
аз ҳар ноҳи шммсй (мз «Чахош е 
рй» ва «Рашидй» вм «Сироч» ■ 
«Бyғҳон»).

ГУШ ТО ГУШ U ^мз не Ц 
то он cap,

ГАВАҚ eJjf отрок вм ҳтидaқп кучнц 
вм 0а замни мввгл вм вови риИн 
налфуз ва сукулп кофи фор....
дуввун (яъне тус)* дар турки Q 
нон ва ранен кабудро низ с-яед

ГУЛ J-? мблаҳ ва иодол вм a\o« 
ва ба наънип нгкру фиреб; ' I 
замни мввгл ва вови райрн мп ■ 
фуз ва сукуен лом (яъее гуд| 
дар турки 0т наънии толоОп кунпе 
ва 0а фгтҳатайн (яъне сaвaн)“ i 
наънии пгшнплм Оо н-\oи овм к 
ки дарвотое ва нуҳточон путче 
(аз «Бyғ\он» ва «Сироч» ва «М 
талa\ото ва «С-рурИ» вм «Риме 
Ао»).

ГУВОЛ Jljf 0м наънии чувол; ни чу 
вол муарраби он аст (аз «Сирочи

ГУРЧАШМ Г-Ч' игвъе аз чин •
ҳaғир) ки дар бофти он ба mm I 
’гимн сурхгрон нукуи кунтид, ' 
ионкн дар Хиедустон порчтн Г 
Оулчашн равоч дорад (аз «Сну. 
ва «Б-рҳоио))

ГУЗМ//ГУЗИМ fjS бг игъннз чи
мп нал; чи дар т-ркй суз бт и» 
иип ’мши ва ним барон мутлен» 
лпн; вм ин лафз бм лaҳҷаu у if-
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кон б- кофи -рабЛ (яъие куз)*-ст 
но б- лoҳҷ-з қизил0oштн б- кофз 
фюрсЛ (яъна гуз*; -з «Лотонф»),

ГУРГОД diw б- у-ьизз косе кз 
лонки -йшу ишрот бошод; чз гур 
0о моънзз -йшу ншрот в- шороб 
ост в- гон 0о моънзз ноик во со- 
:^твтғ (оз «Бурхон»); во лок-Ои 
шох Темур низ -з Оома кутуб дор-- 
ёфт мешовод; во хор подшоҳй чо- 
лилулқадрро Гургон гуянд.

'УРХОН локоОз подто-хй
Хато в- Хутои (оз «Сироч»).

УШ КАРДАН J--/ ба ^^33
шушилян.

УШ МООИДАН cMt*- u-jf Оидунз 
доъво 0о кори озим ууетoиg шу- 
дои (оз шурухз «Сзк-идoрнтуo»).

ГУИ ГИРЕБОД dlbjS тукмоа кз
0ор гире0|он дузонд.

lAI^ Н aj ҷтнв-рeет в- ои нoвьa 
оз говн кухнст, кз б- хор ду шо- 
хош чонд шохн дигар руст- бошод; 
0о хиндй онро б-р-хсингх- гуянд 
(оз «Сиртҷ» в- «Бурхон»),

ГУИ БУРДАД с^. iSj* у-вқияm ёф- 
гои во знёдот кордои в- голиО 
туoд-н (оз «Бурхои»),

ГУН aS б- у-ънзз р-иг (оз «Сн- 
|юч»).

ГЛВҲАР-ХОТУД dyb- у*/ номн зонз 
Султон Сoиҷoр.

ГА ВОД с1/ б- моъазн п-хливонти 
па дилoвoртн.

ГУДБОД сЬ-/ 0а маънзи кухтиз 
|цутур во FaSpa (оз «Лотонф»).

ГУР КА Д /л? иомз ҷонвoғa иoхоғпоя; 
0а хиндй биҷҷу гуянд.

ГУВОО ИАОД//ГAВОЛИАОН 0^1/ 
0тлидoнз дорохт во шумув кардо- 
ин д-р-хт во ройро (оз «Муайнд» 
ко «Буғҳтн»),

'ГУ111 ДОДАН срЬ ш КНиОп.
I УШИ COFAP МОЛИДАД

-j-Ajlb етғoрро ба коф твoрдo май- 
||ушЛ кордон.

IAB / уoртк во заминз нишеО; во 
0а моънни шуитъ во уӯътa0oғ во 
Оузург; во 0- воин у-ъруф (яьиa 
гу)* б- мoьнии гуй, кз б- човгои 
бозй ба он кушонд; в- б- воин моч- 

хул (яъие гу)* 0о моънни гов, кз 
бо -р-абЛ боқор хоноид (оз «Бур- 
хоа» в- «Сзғтҷ»).

ГУДА •’/ лофзз туркзст; 0о моъннн 
бодои в- тон (оз «Мует-л-хот»).

ГӮШВОРА «ДА/ 0- зетилохз иҳли 
д-фтор в-с-тз орзз вароки дофт-р 
-ст, кз овди мизтн он чо н-виеoнд; 
в- б- зстилтхи шуоро мотлоъ, кз 
б-ъди мoқтoь тғани; во нтмз зе- 
ворест, кз дор гуш кун-ид (оз 
«Мустон-хот» в- р-Лри он).

ГУИ АИГУЛА*-^! (_£_тукмо в- хол
ка, кз б-р гнребои в- гоЛро ду- 
зонд; гуй б- уoъниз тукмо во ан- 
гула 0о моънзз х-лқо, кз дор ои 
тукм- гузороид (оз «Сиртҷ» во 
«Бурхтн»).

ГУСОЛА AU/ О-чон гов Оошод; во 
0- моъннн Oa^H шутур в- Оочон 
фин низ; во 0- моъииз мутнок ба- 
чо хам омидо; чз гу (б- воин у-ҷ- 
хун) б- у-ънии_ хурд во кучок 
оуoдooсm; пос гусола 0- уoьнзз 
хӯғдеолo 0ошод; во гу (б- воин 
м-чхун) 0- уoъиии гов хам новиш- 
тоонд во хо 0-роз инсОот бошод; 
пос моънзз гусола говн яқстл- Оо- 
шод (оз «Бурхои»); в- дор «Сз- 
ғтҷ» чунзн новишто, кз гавсола 
(Оилфотх) б-ч-з гов; чз гав (бил- 
Уomҳ) мухаффафи гов -ст во сола 
дор осн ҳола буи; чз ҳол б- моъ- 
азз ором во қoртр -ст, яъна чиза 
кз гов бод-он трpу мег-ирод во ои 
Оочон уст.

ГУНА ранг во новн в- тавр во 
возъ в- услу0.

ГУПИЁЗА .jU/ тoтуeсm мут-ьоғиф 
дор Балх (оз «Бӯғҳтн»); во боъза 
новишто, кз номз торон бодбу.

ГУГДА дор туркй лофзи мурок- 
коб -ст, б- ^^33 дор осмон; чз 
гуг 0о мoьнзи осмон в- да (б- 
ҳои мухт-фи) 0- моънзз дор.

ГАВЧЙ j?/ мягокз кӯчок (оз «Бур- 
хти») .

ГУШМОҲЙ (.у/0о у-ъизз содоф
во пнёно (оз «Буғхтн» во «Сз- 
роч»).

ГУЙ сигои хитоб ост оз гуфгон; 
во мацозан б- уoьизз тошОах шиз 
ояд (оз «Ч-рорз ҳидоят») j во бо
рон шок низ уeояд.



 

 

 

 

—202—

ГАВТ03И \S'j^j? лоф ва даъвои бе- 
ҳакикат дар р-л-б- ва зур бар ҳа- 
риф.

Фасли кофи форсй маъа хои хавваз

ГҲАНПОЙТ ^.ЛАГ иоми шa\рсвт дар 
Д-к-н.

ГАҲГПР -спе ки тап ба врвoplI 
п-ди\нд У7 (-з «Мувт-лa\рm»).

ГАҲСОРАП ДЕСл.а ЫдУ ф-ннест аз 
фунуни куштИ, ии ду ҳариф якди- 
гарро такой диҳанд, го яке дига- 
реро рофил карда бар замши андо
зад; в- го^ киноя бошнд аз одами 
б-дтинат.

ГАХСОРА навъе аз чорпоИ. ки 
б-рои роҳати агфол д-р ҳаво ове-
3- нд.

ГАХ Оа маънии чоИ ва вақт; ва 
ба о-ьиuи србҳ; в- б- м-ьиии бу
гаи з^гарои, ки зару нукра д-р ои 
гудозанд; в- ба м-мнии зуд в- ши- 
тоб; ва ба м-ынuu кучак низ ома- 
да (аз «Брр\оп»» в- «Ҷн\онгирИ>»),

Фасли кофи форсй маъа ёи тахтоий

ГИё ЦГ ба маънии гис\ (аз «Бур- 
ҳон») .

гипо ЦУ кисме аз палов; ва д-р 
лрготн турки б- кофи -рабИ (яънс 
кипо)* навишга, лихозо дар ф-слч 
кофи арабИ О- тафсил маркум 
иуд.

ГИРО ЬО ба оaъниu гиранда.
ГИТ С—Т Оа заболи ҳиидИ иaвьс -з 

суруд -сг. мисли и\урп-д.
ГАЮМАРТ поми подиоҳе, ки

нввал д-р ҷ-ҳрн подиоҳИ карда; 
ол б-ён-и д-р фасли кофи арабИ 
о-ьa ёи таҳтонИ гузашг.

ГЕҶ парешои ва пнрогандамаззИ 
(аз «Латоиф» ва «Мувтaл-ҳрг»).

ГПРУДОР jbjjJ фармондихИ ва ҳу- 
кумат ва ҳукорoнИ; ва ба маънни
4- иг низ омада (аз «Хиёбон» ва 
«Урр\рн»); ва Мир Нуруллоҳ дар 
«Шарҳи Гулистан» иавишта- ии ги- 
рудор (umc гир ва дор)* ҳар ду 
сигаи амр -ст. яъне ииро Оигир ва 
онро иигоҳ дор ва гаҳи мак-оми ҳу- 
кум-г гуфта меш-вад; в- киноя аз 
карру ф-рри салтанат ва амирИ.

ГЕОУДОР мавлозода, яъне пи
сари рулом; ва б- м-ьнии снторан 
думдор (аз «МуаИид»).

ГИРАНГ бар вазни нийраш;
номи кдсаба (аз «Уурҳрни).

ГИЛ мулкест, ки онро Гилов гу> 
янд.

ГИИ со\иб ва \уирв-нд; ва би 
маъпии пур ва мамлув; дар ин су- 
р-г мухаффафи огин -ст (аз «Ра 
шиди») .

ГАЙХОН ба маъпии ррзгрг ии
ҷ-\рн (аз «Бурҳон»); ва д-р «Сш 
роч» павишта, ки гийхон (Оилк-ср) 
ва қила ба фатҳ (яыне гаИхоа)* 
О- маънии ҷa\ои в- рузгор; ва бп 
кофи форсИ ва -рабИ, ҳар ду, са 
ҳсҳ асг. ба эътиОрги тагИири лах,- 
ча; в- Оаъзе му\aкдuк,uн нaвииma- 
-нд, ки гехон (Оа ёи о-ч\рл) ими 
лаи гохон аст. маисуб Оа гох, яъи* 
в-к-т в- замона; чун аксар ашьСи 
олам га-ллук ба авког доранд, ли 
тазо Оа оaънии чаҳон ояд.

ГИЛОН//ГЕЛОН oV номи орлквlт 
в- номи деҳест н-здики Б-ғдод, 
мавлиди \-эр-ти ШаИҳ Абдулкпҷ 
дир рa\мaтулло\и алнИҳи; вн Ҷ« 
лон (Ҷилон) муарраби он аст.

ГЕСУ у-? Холи Орзу д-р «Сироч» 
навишта, ки Қ-всИ гувд; гесу муи 
дарозе, ки -з ҳар ду чониб д-рол 
иaиииa бошад, чуноики д-р «Гу- 
листон»» виё\ин геврврни гофтн пн 
баъзс оуродифи зулф иавишта; ни 
нз aшърри мут-амирин зоҳиг ме- 
и-вaи. ки гесу раИри зулф -сг; I\ii' 
сими МашҳадИ гувд. б-Ит:

Як сари му д-р сари лaӣливaири
Оскор шҷчр 

Он чи меояд зи ёр аз зулфи гссу
оеи-вaи п|.

ГЕВ х? номи писари Г-вд-рзи nav 
лавоии эропИ (аз «Уррҳои»»),

ГЕСУ БУРИ ДА »Аҷу j—У запи беҳаё.
ГЕВА •j/' нaвьс аз кафши намадН, 
ГЕТИ олам ва дуиьё (аз «Си< 

роч») i
ГИЛ И мансуб О- Гил, ии мулк!

ест аз Т-О-ристон; в- гили кинон 
аз аспи беҳгар, чаро ии аспи он ч< 
ҳуб ва беҳтнр бошад; ва гилй кнш 
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не мз нусулон низ мст; вм килт 
номп анпре мз унарои нурул.

ГИДЙ <3^? нурмккмО аз сид, кп 0м 
наъепп рилевоз ас» вм ёп нисОат; 

вм рилевоз шаш ноҳ лару шащ ноҳ 
мода нeтaрдaа) ллхозо бар марду- 
не, ки р-чулийя» ва раИрат »адо- 
рад, итлок, кунанд (аз рисолме 
н-ътабар),

БОБИ ЛОМ

Фасли лом маъа алиф

ЛОЛО М 0м наънип Омида ва су
лои ва \пaнаmеoғ; вт 0а наънпи 
рушми ва дyрa\mон; нагар истеъ- 
ноли ил лмфз ба наънии руштн в, 
дурмҳиол мксар Оо лмфзп л-ълуи 
ояд (мз «Баҳори Аҷмн» ва «Си
роч» вм «Вyрҳон» вм «Ҷa\онсиро»( 
ва «МуаИид»),

ЛО У бм мрабй \aғфи лафй аст; вм 
ба форсй 0м нмъини нарда ва ту
ки окро таҳ низ е-яед; в, ло бар 
ло 0а наъипи ту бар ту (аз «Му- 
мйид»); ва 0м наънии никроз; зо- 
\ирaи ба пн нмънй киноя мст a 
ниқроз Ом нушоОаҳатп шмкли ло, 

ЛОРАЙБ ч"Оешмк вм он чп дар 
он так игОоттд.

ЛОЗИБб-ч' Ом нмъини ’мспгндг (аз 
«Кмиф» вм «Сyро\о); вм зарбати 
лозиб зарберо еуянд, кп иншони он 
баъдп 0еҳ иудми 0окИ монад,

ЛОКПУШТ с-Ч 0оҳа, кЙ 0а ҳннддй
та’^'вм суяид; ва лок бг ммъНнп 
кости чубин ас» (гз «Вyғ\оно),

ЛОТ ломи 0уте, ки кгвнн Шуъ- 
тйй млгйҳлссмлон уро^ мепграсти- 
аaна (аз шарҳп «Нисоб»))

ЛОХУТ олгип зотп плoҳпеT) кп
соликро дар он маком фано фил- 
лоҳ \оеил нemaвaа вм имртмОгн 
сифотро чмбару» вм имртгбгн ас- 
норо имлмку» ионa»а (аз «Кашф» 
ва «Лмтонф»); вм Оаъзе еуянд, ки 
лохут дар мсл лоху илоху-ст ва 
\aрфп то зонд; ва коиуни араб 
□ст, кл чуи калиноти нурлака еу
янд, чпзе ҳазф нyнояна вм чпзе зп- 
ёдм куегед, то нонa\рaнои надрум 
тз \□қиқ□ти он Оошгид; пас лоху 
зтфй aеT) яъне лес» тачаллпи сп- 
фот нар тонфгп гфродро; ва лаф- 
зз ху псин зот мст, илоху насар 
атчаллип зот; ва ҳмк. пн мст, кп 
лохут дар мсли лусм» н□ед□ғ тс», 
бар вмзнн фмълут, нуттак мз лох,

’-нонки рагбут ва раумут; в, Лох 
мсли лмфзн мл^^ҳ □еT) нaъ\yв аз 
лайх ба наънии п-индан вт дар 
птрда рафтгн ва ҳокгзо (фпс — 
«Суроҳ») •

ЛОЕХо1'* а-P□\mон ва пмйдощгвгн- 
дм (аз «Mye-aMO» ва «Сyро\»))

ЛОК.ЕҲ -JоОистан; ва он чи фмҳл- 
ро ба ваИ чуфтй дпҳ□a; ва боде кп 
гбр пгйдо кунгд ва а□ғаҳтро бор- 
вар кунгд; лавоқех цамъи с» (мз 
«Муитахаб»),

ЛОХ ty 0м наънии ҷой вм нткон; 
мгстр Оидуеп таркнО туфта нане- 
имвад, ҳанҷуи санглох 0а наънпи 
Чое, кп дар он саисҳо Оощгд ва 
девлох 0а наънпп ҷои девон в, лох 
0а нгъиии Онсьёрй ва ан0-ҳ низ 
неояд (гз «Снроҷ» ва «Вyрҳоио ва 
«Сурурй»).

ЛОБУД(Д) бг наъипи но’ор ва 
носузпр ва Оиззарур; нургккгО аз 
ло, ки ҳгрфи лгфй гс» вг будд 0а 
нмъеии чорт вг нвгз (аз «Мунтм- 
мб») .

ЛОД раддаи девор; вг »гвъе
аз дебо; вм навъе тз атрпёт; Ва 0а 
наънип калъа (аз «Вурҳои»),

ЛОРАР j*» 0м наълии наър-ф мст 
(мз «Ваҳорп Ачан» вм сайра),

ЛОТАЗАР сисаи иаз^И, ба наъ
нпи имезор,

ЛОЧОР Л»') 0а наънип ноеузпр нус- 
таънмл мешавад, лекии сақеҳ но- 
чор (бм еу») мст; ’и таркнОи лтф- 
зи чор, ки форсист бо лмфзн ло, ки 
ктлпими aрaбиеT) Отрои иафй Оо 
вуҷудн нмвҷуд Оудалп но, ки лаф- 
зи форсист, вачм нaдоғaа (аз «Вм- 
ҳори Аҷан»),

лоҳнурломи шаҳрп Ло\yр,
ЛОЛШАҲБОЗ ЗЦ- дарвоше, ки 

соҳи0қaнол будагст, нтсмр мксарп 
қтнaнаaро» 0м у эътикодп -анон 
аорaнд ва ба вткти Оглсл-цщ уро 
ёд некуианд 119,
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ЛОК.ИС сн5^ номи деве, ки дар на- 
моз ба хотир васваса андозад (аз 
«Сурурй» ва «Мадор» ва «Кашф»); 
ва сохиби «Рашидй» ба ҷои коф, 
фо гуфта ва навишта (яъне ло- 
фис)*, ки баъзе касон ба ҷои фо, 
қоф хонанд; ва дар «Бурхон» ба 
фо (яъне лофис)* навишта ва гуф
та, ки ба қоф низ омада; ва дар 
«Сироҷ-ул-луғот» ба коф аст; ва аз 
«Мунтахаб» хам коф мустафод ме- 
шавад.

ЛОС ^-У абрешуми фурумоя (аз 
«Бурхон»).

ЛОМИСОС „rl—У иктибос аст аз ояи 
карима: «фазхаб фаинна лака фил- 
хаёти ан такула ломисоса», яъне 
гуфт Мусо алайхиссалом Сомирии 
гусоласозро, ки: пас бирав аз миё- 
ни мо, пас ба дурустй, ки хает ту- 
ро аз укубат дар зиндагй, ки гӯи 
хар киро, ки назди ту ояд, ки судан 
макун маро, яъне дур шав аз ман; 
чаро ки хар ки наздик шудй ба у, 
уро ва он касро тап гирифтй; аз ин 
бим мардумон аз у ва у аз марду- 
мон гурезон мебуд (аз «Тафсири 
Хусайнй»).

ЛОШ дар турки тани мурдаро 
гуянд; ва ба арабй мухаффафи ло- 
шайъ, ки маъдум иборат аз он аст.

ЛОМЕЪ ^-У рушан ва дурахшон (аз 
«Мунтахаб»).

ЛОЗЕЪ {_->У сузон ва сузанда (аз 
«Мунтахаб» ва ғайри он).

ЛОР хазл ва зарофат ва хуш- 
табъй (аз «Бурхон» ва «Латоиф»),

ЛОДИР ба маънии газанда; ва 
номи дардест, ки пустро мегазад, 
ҷунонки мору каждум мегазад (аз 
«Мунтахаб» ва шархи «Нисоб»);ва 
баъзе шореҳони «Нисоб» навишта, 
ки ба золи муъҷама ва айни мух- 
мала (яъне лозеъ)* номи дардест, 
ки сохибаш пиндорад, ки касе аз 
оташ месӯзад.

ЛОТКУФ(Ф) аз боби насара
янсуру; ба маънии боз истода ма- 
шав ва боз истода макун.

ЛОҲИҚ (у»У он ки аз пас омада во- 
сил шавад; ва он ҷи аз акиб ба 
ҷизе пайвандад.

ЛОЛАНГ <^ОУ ба маънии залла ва 
пасхурда (аз «Латоиф»).

ЛОЛ с)У дар туркй ба маънии гунг, 
яъне забонгирифта; ва ба маънии 
ранги сурх мущтарак аст миёни 
форей ва хиндй; ва лола хам му- 
раккаб аст аз лол, ки ба маънии 
сурх аст ва хо, ки калимаи нисбат 
аст; ва ҷавхарест сурхранги кима- 
тй, ки онро лаъл гуянд; ва лаъл 
муарраби лол аст (аз «Бахори 
Аҷам» ва «Бурхон» ва «Сироҷ»).

ЛОЯЪК,ИЛ Ji-У дар истеъмоли фор- 
сиён ломи охир ба вакф хонда ме- 
шавад ва сигаи музореъи манфист, 
барои истимрор меояд ва дар си- 
фати хайвон вокеъ мешавад, ба ҷи- 
хати изхори камоли нодонии у, 
яъне алхол хам беакл аст ва дар 
истикбол хам беакл хохад монд.

ЛОТОИЛ JJUAI бефоида; ҷи тоил ба 
маънии фонда аст (аз «Мунта
хаб») .

ЛОЯЗОЛ доим ва безавол; ин 
сигаи музореъи манфист аз боби 
хофа яхофу, ки барои истимрор 
дар сифати хак таоло вокеъ ша
вад, ба ҷихати изхори камоли бе- 
заволии у, яъне алхол хам безавол 
аст ва дар истикбол хам безавол 
хохад монд.

ЛОЛОИ ЧАШМ (-» iS МУ иборат аз 
мардумаки ҷашм, ба эътибори сиё- 
хии он; ҷаро ки лоло гуломро гу
янд ва гуломи хабашй сиёх бошад.

Л О ИМ ДУ ба маънии маломаткунан- 
да (аз «Сурох»).

ЛОЯЪЛАМ Д“У сигаи музореъи 
манфист; ва мими ин дар мухова- 
раи форсиён ба вакф хонда меша
вад; ва ин барои истимрор низ ме
ояд ва сифати хайвон вокеъ меша
вад, ба ҷихати изхори камоли но- 
донии у, яъне алхол хам нодон аст 
ва дар истикбол хам беилм ва мав- 
суф ба нодонй хохад монд.

ЛОМ fV зиреххо; ва як зирехро 
лома гуянд; ва номи харф, ки зул- 
фи хубонро ба он ташбех кунанд 
(аз «Мунтахаб»); ва дар «Шархи 
Хоконй» навишта, ки дар форей 
навъе аз кулохи намадй, ки факи- 
рон бар cap ниханд; ва низ харфи 
лом ба рои мухмала бадал шавад 
ва ба кофи арабй низ.

ЛАИМ гД1 нокас ва бахил (аз «Мун
тахаб» ва «Сурох»); ва баъзе на-
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вишта, ки фарк, дар лайм ва бахил 
он аст: лайм он ки на худ меху- 
рад ва на дигареро медихад; ва 
бахил он ки худ мехурад ва дига- 
pepo намедиҳад.

ЛОҶАРАМ fyi-V ногузир ва бизза- 
рур ва лоилоч; чи ло харфи нофия 
аст ва чарам (ба фатхатайн) ба 
маънии илоч ва гузир ва чора.

ЛОЗИМ (3 'У мукрбили мутааддй; ва 
он ки дар урф лозимй мегуянд (ба 
зиёдати тахтонй) ғалат аст, чаро 
ки лозим худ сираи исми фоил аст, 
хочат ба ёи фоилият надорад; ва 
дар мутааддй ёи аслист, муқобили 
ломи калима, зеро ки сигаи исми 
фоил аст аз тааддй, ки ба маънии 
гузаштани чизе бошад аз яке ба 
дигаре,

ЛОҶУСАЛЛ ИМУ^-'У ба маънии са
ломат намедорем, яъие кабул на- 
мекунем; магар дар назми форси 
замми мимро талаффуз намекунанд 
ва мимро мавкуф хонанд,

Л О ВА ҶАЪАМ r»J j 'J хар ду хар
фи эчобанд; ло барои нафй ва ин- 
кор ба маънии не ва нест; ва наъ- 
ам барои исбот ва икрор, ба маъ
нии оре ва бале,

ЛОЛОЁҶ сД.У N руломон ва хидмат- 
горон (аз «Ҷаҳонгирй» ва «Бур
хон»),

Л Ой И ДАҶ сМт'У сухан гуфтан ва 
лоф задан ва харзагуй кардан (аз 
«Сироч» ва «Бурхон»),

ЛОШКАҶ ц^У номи кухест (аз 
«Бурхон»),

Л ОН с>У номи кухест,
ЛОҶИҶ е^Удар турки шохини ши- 

кориро гуянд,
ЛОДАҶ еяУ номи хушбуй, ки мисли 

душоб сиёху ракж бошад; онро 
анбари асалй низ гӯянд (аз «Бур
хон») ,

Л ОМОҶ ба маънии фиреб ва 
дурур (аз «Шархи Хоконй»); ва 
анбухй; ва ба маънии бевафой; ва 
амр аст ба маънии бичунбон; ва 
ба маънии марок (аз «Латоиф»),

ЛОКАҶ ^У кухест (аз «Бурхон»), 
ЛОВ зУ гили сифед, ки бад-он дево- 

ри хона сифед кунанд (аз «Бур
хон») ,

Л ОБА ->У ба маънии. тамаллук, вз 
чоплусй ва хушомад; ва ба маънии 
фиреб ва ачз ва ихлос мацоз аст 
(аз «Бурхон» ва «Кашф» ва «Си- 
роҷ»),

ЛОҶА ба маънии хонаи зунбури 
бешахд ва ошьёнаи муррон (аз 
«Бурхон» ва «Кашф»),

Л С F И Я гиёхест ширдори бисьёр
гарм; ва ба арабй ба маънии бо- 
тил ва зани бехудагуро гуянд (аз 
«Бурхон» ва «Мунтахаб»),

ЛОХРА •j*'I навъе аз сурати каштй, 
ки бад-он аз дарьё убур кунанд; 
ва ин лафзи хиидист,

ЛОҶУРЪА якборагй хама ну-
шидани он чи дар ииёла бошад, бе 
он ки дам гирифта андак-аидак ну- 
шанд,

ЛОҲИҚА он ки аз пас восил
шуда бошад; ва он чиз, ки баъди 
аввал даррасад; маъхуз аз лухук,, 
ки ба маънии аз дунболи чизе пай- 
вастан аст,

Л ОМАХОЛА маънии лафзии он
ин аст, ки: нест бозгардидан; дар 
асл чунин аст: «ломауолата мин 
уазаламри», яъие нест бозгардидан 
аз ин кор, Пас хулосаи маънии ло- 
махола биззарур аст (аз тарчамаи 
«Мишкоти шариф»); ва касоне, кя 
мимро мазмум хонанд (яъне лому- 
ҳола)* ва дар охир хои замир до- 
нанд, ралат; ва дар «Сироч» ва 
«Мунтахаб» навишта, ки маҳола 
(ба фатхи мим) ба маънии чора ва 
гузир; ва ломахола ба маънии но- 
чор ва ногузир,

ЛОМИСА ■‘—У кувватест дар чилди 
бадани инсон, ки ба судани чиза 
идроки нармй ва сахтии он чиз ме- 
кунад,

ЛОМА «*У ба маънии зйрех, ки аз 
халкахои оханй созанд (аз «Мун
тахаб» ва «Сурох»)-

ЛОВА »лУ номи бозии атфол, ки ба 
хиндй гиллиданда гуянд (аз «Бур
хон»),

ЛОДИҶА ■GM гиёхест, ки аз пусти 
соки он расаи бофанд; ба хиндй 
сан гуянд (аз «Бурхон»),

ЛОЯ ҶУ раддаи девор ва той чома 
ва кораз, ки дар урф онро тах гу
янд,



 

 

 

 

 

ки гуянд: лат-лат кардам, яъне по. 
ра-пора кардам; ва латта, ки ба 
маънии пораи ҷома мустаъмал аст, 
аз ин маъхуз бошад; ва лат ба 
маънии катон, ки қумошест маъ- 
руф; ва лат ба маънии шикам; ва 
аз ин мураккаб аст латанбон (аз 
«Сироҷ-ул-лурот» ва «Бурдон»).

ЛАТАНБОР ва ЛАТАНБОН jLJI oJ 
cjt-JI oJ j ба маънии бисьёрхоо 
ва шикампараст; мураккаб аз лат, 
ки ба маънии шикам аст; ва ла
танбон касе ки шиками у мисли ан
бон бошад; ва анбон зарфи чармин 
мисли машк; ва метувон гуфт, ки 
мураккаб аз лут (биззам) бошад, 
ки мухаффафи лут аст; ва лут ба 
маънии таоми лазиз аст; дар ин су
рат лутанбон ва лутанбор (ба зам- 
ми аввал) бувад (аз «Сироҷ»); ва 
дар «Ҷавоҳир-ул-хуруф» навишта. 
ки нун дар охири латанбон дар ба- 
дали рои мухмала омадааст.

Фасли лом маъа сои мусалласа

ЛУСУМ бусидан ва буса додан 
чизеро.

ЛАССА//Л ИССА//ЛУССА aj гушти 
гирдогирди дандон (аз «Мунтахаб» 
ва «Шархи Ҷазарй»-и Муллоалии 
Қорӣ; ва билкаср назди аксар аст.

ЛАСИҚҚАа навъе аз тапи балғамӣ; 
ва билкаср (яъне лисица)* хатост.

Фасли лом маъа ними арабй 
ва форси

ЛАҶОҶАТ муболага кардан ва
ситезакорӣ кардан (аз «Қашф» ва 
«Сурох» ва «Мунтахаб» ва «Қанз»).

ЛАҶОҶ fl* ба маънии ситеза (аз 
«Қашф» ва «Муаӣид» ва «Сурох» 
ва «Мадор» ва «Мунтахаб»).

ЛУҶАҶ чамъи луҷҷа, ки ба маъ
нии миёни дарьё ва амицтарин 
мавзеъи дарьёст.

ЛАҶУҶ ба маънии ситезакунан- 
да.

ЛАҶЛОҶ £** он ки дар сухан забо- 
наш дармонад ва сухан дуруст 
гуфтан натувонад; ва номи возеъи 
шатранҷ; ва баъзе навиштанд но
ми шотири шатранҷ аст, на исми 
возеъ; ва баъзе гуянд номи шоти

ри шатранҷ ва муршиди киморэо- 
зон (аз «Қашф» ва ' ва
«Бурхон» ва «Сироҷ» ва «Ҷахон- 
гири» ва «Муаӣид» ва «Рашидӣ»); 
ва баъзе, ки лахлоҷ гуянд ва Аими 
аввалро ба хои хуттӣ гумон ба- 
ранд ва баъзе ба ҷои ҷими аввал 
ёи тахтонӣ (яъне лайлоҷ)* хонанд, 
ин хар ду тавр ралати махз.'

ЛУЧ г-1 барахна; ва номи кавмест, 
ки бузургони эшон сииа ураён ме- 
доштанд (аз «Муаӣид»),

ЛАЧАҚ лафзи туркист; ба маъ
нии меъҷар ва рупоки мураббаъ, 
ки дар он такаллуф ба кор баранд 
(аз «Мусталахот»).

ЛИҶОМ ft* муарраби лигом (аз 
«Бахори Аҷам» ва «Мунтахаб» ва 
«Рашидӣ»),

ЛУҶАЙН ejc* бар вазни хусаӣн; ба 
маънии сими холис (аз «Мунта
хаб»).

ЛУЧАН с* зани каҳба; ва дар 
«Бурхон» ба маънии барахна ва 
урьён; ва мауозан ба маънии лулӣ.

ЛУҶҶА <* миёни дарьё ва амикта- 
рин мавзеъи дарьёи жарф (аз 
«Мунтахаб»); ва лачча (билфатх 
ва ташдиди ҷими форсӣ) муфарра- 
си лаччха, ки лафзи хиндист.

ЛУҶҶЙ (_?J дарьёи жарф ва пуроб 
(аз «Мунтахаб»).

Фасли лом маъа хои мухмала

Л УҲО UJ цамъи лихя (билкаср), ки 
ба маънии риши мардон аст.

ЛАҲАД навъе аз кабр (аз
«Мунтахаб»).

лихоз it* нигох доштан ба ҷашм 
ҷизеро; ва ба фатх (яъне лахоз)* 
дунболаи ҷашм (аз «Сурох» ва 
«Бахр-ул-ҷавохир»).

ЛИҲОФ abW ҷомаи пунбадори шаб- 
хобӣ ва казоганд (аз «Мунтахаб»).

ЛУҲУҚ <jj* ба хам паӣвастани ду 
ҷиз ё бештар ва ба дунболи низе 
паӣвастан (аз «Мунтахаб»).

ЛИҲёН cjL* номи шакле аз шонз- 
дах ашколи рамл бад-ин сурат .///.; 
ва дар лугат марди сохиби риши 
дароз.
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JIAXH овози хуш, ки бо нагма 
бошад; ва хуш хондани Қуръон ва 
чуз он; ва ба маънии хатое ки дар 
гуфтан бошад; ва навъе аз кофи- 
яи маъюб (аз «Сурох» ва «Мунта
хаб» ва ғайри он).

ЛАХЗА микдори як бор нигох 
кардан ба гушаи ҷашм (аз «Мун
тахаб» ва «Латоиф»).

ЛИХ.Я ч-т*-' ба маънии риш, ки бар 
чехраи мардон мебошад.

JI УХМА **»J туъмаи боз аз шикори 
у; ва ба маънии пуди ҷома, ки 5а 
тор бофанд; ба хиндй бана гуянд 
(аз «Мунтахаб»).

ЛАХДКД **=J аз пас расандагон ва 
аз дунбол пайвастагон; ин цамъи 
лоҳик аст.

Фасли лом маъа хои муъҷама

ЛАХТ oJ гурзи оханй; ва ба маъ
нии пораи низе; ва ба маънии ан
даке (аз «Бурхон» ва «Рашидй»),

ЛУХ cJ гиёхест, ки бад-он буриё бо
фанд; ва он бар канораи обхо ру- 
яд (аз «Мунтахаб»),

ЛАХТИ ДАР j* ^-“J ба маънии тах- 
таи дарвоза.

ЛИХОФ jbJ ба маънии сангхои си- 
педи тунук, яъне камхаҷм (аз шар
хи «Нисоб» ва «Мунтахаб»),

ЛАХШИДАН coUiiJ ларзидан (аз 
«Бурхон»).

ЛАХШОН е>Lb*-1 визе соф, ки бар он 
даст ё по биларзад.

ЛАХЧА “«J шуълаи оташ ва ахгар 
(аз «Бурхон»).

ЛАХША чЬ-J шуълаи оташ ва ахгар 
(аз «Бурхон»).

ЛАХЛАХА ‘«b.j хушбуе ҷанд, ки он- 
хоро ба хам омехта мебуянд (аз 
«Мунтахаб» ва «Бурхон»).

Фасли лом маъа доли мухмала

ЛУД цамъи алад, ки ба маънии 
гумрохтар ва ситезандатар аст; ва 
номи мавзеъ ба Шом (аз «Лато- 
иф») .

ЛАДГ газидани мору каждум 
(аз «Мунтахаб» ва «Сурох»); ва 
Ибки Хоҷ навишта: он ки ба му- 

аххари худ неш занад, мисли зун- 
бур ва каждум, газидани онро 
ладр ва ласъ гуянд; ва он ки ба 
дандон газад, мисли саг ва сибоъ 
ва мор, газидани онро нахш но- 
манд.

ЛАДИР моргазида.
Л АДР А неш задани мору каж

дум (аз «Қомус» ва «Мунтахаб»).
ЛАДУННЙ он ҷи касеро бидуни 

саъйи у ва кушиши райри махз 5а 
фазли хеш аз назди худ хак. таоло 
ато фармуда бошад; ё бидуни таъ- 
лими райр аз.назди табиати зехни 
у, бошад; ин мансуб аст ба ладун, 
ки ба маънии назд аст.

Фасли лом маъа золи муъҷама

ЛАЗО ИЗ цамъи лаззат (муста- 
фод аз шурухи «Шофия»),

ЛАЗЪ t-XJ сухтани оташ касеро ва 
сузиш додан касеро (аз «Мунта- 
хаб»).

ЛАЗЗОЪ £.И сузонанда.

Фасли лом маъа рои мухмала

ЛАР J дар туркй харфест аломати 
ҷамъ, ки ҷун баъди муфрад ояд, 
ҷамъ гардонад, чӯнончи: асплар, 
яъне бисьёр аспон (аз «Мадор» ва 
«Бурхон»); ва лур (биззам) тоифае 
аз сахроиён, ки аз шаётин ва кани- 
зони Сулаймон алайхиссалом ба 
вуҷуд омаданд; ва ба маънии рус- 
той ва марди ахмак, мустаъмал (аз 
«Мунтахаб»).

Фасли лом маъа зои муъҷама

ЛАЗИВ ҷаспанда ба ҷизе (аз 
«Суроҳ»).

Л УЗУ ЧАТ ҷаспидагй (аз «Мун-
тахаб»).

ЛАЗИЧ £> хар визе ки ҷаспанда 
бошад, мисли сиреш (аз «Мунта
хаб» ва «Қомус»).

Фасли лом маъа сини мухмала

ЛАСЪ e-J газидани мору каждум ва 
райра (аз «Қашф» ва «Сурох» ва 
«Мунтахаз»).

Л ИСОН УЛ ХАМЛ ,>*Л О’-J гиёхест 
баргаш мушобех ба забони барра
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ва тухмашро ба форси бортанг гу- 
янд; барои дафъи исхол нофеъ.

ЛИСОН забои; ва ба фатх ва ба 
ташдиди сини мухмала (яъне лас- 
сон) * фасехулкалом ва теззабон,

ЛАСИН ц—1 фасех ва забоновар; ва 
ба замматайн (яъне лусун)* цамъи 
он, яъне фасехон ва забоноварон; 
ва ба замми аввал ва сукуни сонй 
(яъне лусн)* чамъи алсун, ки ба 
маънии фасех ва заооновар аст; ва 
ба фатхатайн (яъне ласан)* фа- 
сохат ва забоноварй (аз «Мунта
хаб» ва гайри он),

Фасли лом маъа шини муъҷама

ЛАШКАРЙ марди сипохй (аз
«Шархд Гулистон»),

Фасли лом маъа соди мухмала

ЛИС(С) дузд ва сорик; цамъи 
он лусус (аз «Мунтахаб»),

Фасли лом маъа той муҳмала

ЛАТАМОТ oUkJ таиончахо,
ЛУТФ нармй ва тозагй (аз «Су- 

рох») ,
ЛАТИФ некукор ва покиза ва

нарм (аз «Бахори Ачам» ва «Мун- 
тахаб») ,

ЛАТОИФУЛХ.ИЯЛ накуи-
хои хилахо ва хубихои хилахо,

ЛАТИМ гА1 силихурда ва номи аспи 
нухум (аз шархи «Иисоб»),

ЛАТМА таионча.
ЛАТИФА ЧЛ-1 накуй ва чизи нек ва 

нозук (аз «Мунтахаб»),
ЛАТОИФИ СИТТА мукар-

рар аст, ки солик ба маротиби улё 
ва маърифат восил намегардад, то 
ин шаш латифа уро рушан нагар- 
дад: аввал латифаи нафс аст, ма
халли ои ноф бошад; дуввум ла
тифаи қалб аст, махалли он дил 
аст, ки чониби ясор бошад; севвум 
латифаи рӯҳ аст, ки махалли он 
дар сипа, чониби ямин; чахорум 
латифаи cap аст, махалли он фами 
меъда, ки мобайни ямину ясори 
сина аст; панчум латифаи хафй-ст, 
ки махалли он дар пешонй бошад; 
шашум латифаи ахфо-ст, махалли 

он қиҳфи cap аст; ва инхоро атво 
ри ситта низ гуянд.

Фасли лом маъа зои муъҷама

ЛАЗО номи дузах ва оташи за- 
боназананда (аз «Мунтахаб» ва 
«Муайид» ва «Кашф» ва «Сурок* 
ва «Мадор»),

Фасли лом маъа айни мухмала

ЛАЪИБ ба маънии бозй (аз 
«Мунтахаб»); ва дар «Сурох» ба 
фатхи лом ва сукуни айн ва фатхи 
лом ва касри айн (яъне лаъб ва 
лаъиб)* хар ду тавр навишта,

ЛАЪЛИ МУЗОБ J-J ба ; аънш
лаъли гудохта; ва ин киноя аст аэ 
шароби сурхи ангурй (аз «Бур- 
хон») ,

ЛУЪОБ v.l«J оби дахан ва оби хар 
чизе ки гнлзат ва часпидагй до
рад; ва ба фатхи аввал ва ташди- 
ди айн (яъне лаъъоб)* бозигар,

ЛУЪБАТJ чизе ки ба он бозй ку- 
нанд; ва тасовири чома, ки духта- 
рон бозй кунанд (аз «Мунтахаб» 
ва «Сурох» ва «Муайид»),

ЛАЪУК, С доруи ракик, ки лесида 
шавад (аз «Мунтахаб» ва «Кашф»),

ЛАЪАМРУК ишорат бад-ин оят: 
«л.аъамрука иннауум лафй сакра- 
тиуим яъмахун», яъне савганди бе- 
хисоби '81 ту эй Мухаммад ба ду- 
рустй, ки куффори кавми ту хамчу 
к,авми Лут дар гумрохии хеш хай- 
рону саргардонанд,

ЛАЪАЛЛА харфи тараччист; ба 
маънии умеди чизе, ки вусули он 
мумкин бошад; ва гохе ба маънии 
шояд ояд (аз «Мунтахаб» ва «Ла- 
тоиф»); ва лаъл (ба фатхи аввал 
ва сукуни сонй) муарраби лол, ба 
маънии хар чизи сурх умумаи; ва 
ба маънии чавхари сурхи киматй, 
хусусан (аз «Рисолаи муарработ»); 
ва дар «Сироч» навишта, ки лаъл 
муарраби лол аст, ки ба хиндй ва 
форсй муштарак бошад ё тасарру- 
фи форсиёни арабидон аст; ва дар 
«Бахори Ачам» гуфта, ки лаъл ҷав- 
харест сурхранг; ва ин дар асл ба 
алиф буд, ки форсиёни мутаарраб 
ба айн менависанд; Мир Садруд- 
дин Мухаммад дар «Чавохирнома»

м
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овардааст ин ки: мегуянд маъдани 
лаъл дар Бадахшон аст, аз мута- 
хаддисот аст, зеро ки маъдани он 
махфӣ буд, то дар замони хилофа- 
ти авоили Аббосиён дар арзи Хат
лон зилзилаи азим падид омада ва 
кухи Сакнон шигофта шуда кони 
лаъл паӣдо гашт. Ва лаъл аз шаҳ- 
ри Бадахшон намехезад, балки аз 
маъодини дигар дар Бадахшон 
оварда мефурӯшанд ва бад-он шух
рат шрифта; ва лаъл анвоъ мебо- 
шад; руммонӣ ва пиёзӣ ва тамрӣ 
ва лаҳмӣ ва уннобӣ ва бакамӣ ва 
пдрисӣ ва душобӣ ва лаъли паӣ- 
конӣ ва лаъли акрабӣ ва лаъли 
кутбӣ ва он нигинавор пахн бошад.

ЛАЪЛ ИН ба маънии сурх; ва
ин мансуб ба лаъл, ки ҷавхарест 
маъруф.

ЛАЪЛИ ПАЙ ҚОНЯ J*J лаъле,
ки онро ба шакли паӣкон тароши- 
да бошанд ва занон аз он гушво- 
ра созанд (аз «Мусталахот»).

ЛАЪЛИ ПИЕЗЙ иЛ; •• навъе аз 
(лаъли)* камранг.

.ЛАЪЛИ ҚУТБЙ J*1 кисме аз
лаъл, ки нигинавор пахн бошад.

ЛАЪЛИ АҚРАБЙ уУ навъе аз 
лаъл.

ЛАЪЛ Й рангест сурх, ки мусав- 
вирон ва наккошон ба кор баранд.

Фасли лом маъа ғайни муъҷама

ЛУРУБ VJiJ раг^ря ва дармонда 
шудан (аз «Мунтахаб» ва «Қанз» 
ва «Латоиф»).

ЛУҒАТ oJJ забони кавмро гуянд, 
хар забоне ки бошад; ва ба исти- 
лох алфозе, ки маонии он шухрат 
надорад; ва лафзи лугат дар асл 
лағв буд. Вови мутахаррики мо- 
кабли он мафтух. Он вовро ба 
алнф бадал карданд, баъдуху ил- 
тикои сокинаӣн шуд миёни алифу 
танвин, алифро хазф карданд ва 
ивази он то дар ҷояш дароварданд, 
лурат шуд.

ЛУРОТ л-и ҷамъи солим ба хазфя 
ломи калима.

ЛУРАЗ сурохи муши даштӣ; ва 
он багоят пеҷдор бошад, лихозо 
номи навъе аз каломи мубхам, ки 
ба форси ҷистон гуянд.

ЛИҒ cJ калимаест, ки дар турки 
ифодаи ишорат182 кунад, ба маъ
нии хает (аз «Мадор»).

ЛАРВ >-1 бехуда гуфтан ва сухани 
ботил; ва хар ҷи ба кор наёяд; ва 
биззам (яъне лурв)* навъи сухан 
ва забони кавме (аз «Мунтахаб» 
ва «Сурох»).

ЛУРУНА ба маънии ороиш ва 
гулгуна (аз «Мадор»).

Фасли лом маъа фо

ЛИФТ -сЛ! ба маънии шалғам (аз 
«Мунтахаб»).

ЛАФЧ//ЛАФҶ дар асл ба
маънии порван гушти беустухон; 
ва мацозан ба маънии лаби ситабр 
ояд; ва гохе ба маънии мутлак лаб 
ояд (аз «Сироҷ» ва «Бурхон» ва 
«Рашидӣ» ва «Латоиф»),

ЛУФФОҲ навъе аз буӣиданӣ,
ҷун бодинҷон, ки зард шавад (аз 
«Сурох» ва «Мунтахаб»); ва дар 
«Тухфат-ул-муъминин» навишта, ки 
самари ябрух аст; ва ябрух (ба 
хои мухмала) бехи наботест ба су- 
рати инсон, ки ба форси мардумгиё 
гуянд.

ЛАФЗ берун афгандан аз дахон 
ва сухан гуфтан (аз «Мунтахаб» 
ва «Роят-ут-тахкик»); ва баъзе ба 
маънии мутлак андохтан навишта- 
анд.

ЛАФ(Ф) ба маънии дарпечидан; 
ва лаффуннашр ба маънии дарпе- 
нидан парогандаро.

ЛАФИФ лил) хар ҷизи пенида ва 
дархам ва дуст ва калимае, ки дар 
он ду харфи иллат бошад (аз 
«Мунтахаб»).

ЛАФЧАН//ЛАФЧИН ба маънии
марде, ки лаби ситабр ва бузург 
дошта бошад (аз «Сироҷ» ва «Бур- 
хон»).

ЛАФЧА каллаи паркола183 ва 
гушти беустухон (аз «Бурхон» ва 
«Муаӣид» ва «Рашидӣ»).

Фасли лом маъа коф

ЛИҚО •• ба маънии дид (аз «Су
рох» ва «Муаӣид» ва «Қашф» ва 
«Мадор»); ва дар «Сурурн» ба
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фатх (яъне лақо)* ба маънии ҷи- 
моъ навишта.

ЛАКАВ номе ки дар он маънии 
мадх ё зам манзур бошад, ба хи- 
лофн алам, ки дар он хек маънй 
мутабодир 184 набошад (аз «Лато
иф»).

ЛИҚОХ, сШ обистан ва хомила шу- 
дан (аз «Мунтахаб»).

ЛАҚАВМОҶИСь-?1--^ ин лафзро Хо
ни Орзу дар «Шархи Сикандарно- 
ма» Нақавмоҷис тахрир карда (ба 
фатхи нун ва коф ва касри ҷими 
арабй ва сини мухмала) номи ха
ким, ки падари Арасту буд ,85.

Л АҚТ ҷизи уфтодаро бардоштан 
ва барҷидан (аз «Мунтахаб»).

ЛАК,ИТ AJJ баҷае, ки дар рох уфто- 
да ёфта бошанд ва онро аз замин 
бардошта бошанд (аз шархи «Ни- 
соб» ва «Мунтахаб»),

ЛАК.У ДАҚ//ЛАҚУДАҚ j ба
маънии замини хамвор ва сахт, ки 
гиёху дарахт надошта бошад ва ин 
дар асл лағу дар (ларудар; ба рай- 
ни муъҷама) буд (аз «Сироҷ-ул- 
лурот»).

ЛАК, (jJ бему ва соф (аз «Латоиф»).
ЛАҚЛАК, З1*-' муарраби лаклак, ки 

тоири обист, мор ва мохиро шикор 
кун ад,

ЛУКТА ҷизи уфтода, ки бардош
та шавад аз замин ва бариидашу- 
да (аз «Мунтахаб»).

ЛУКЯ <r*J мулокот (аз «Латоиф»), 
ЛУКМАИ ХАЛ ИФА ■JiiOj навъе аз 

халвост, ки багоят нафис бошад 
(аз «Бурхон»),

Фасли лом маъа коф

ЛУКНАТ охи гирифтагии забон дар 
хангоми сухан гуфтан, ки ба хиндй 
хаклана гуянд.

ЛАК 'J аблах ва нодон; ва низ ада- 
ди маъруф, ки сад хазор бошад, 
лекин ба ин маънй хиндист, зеро 
ки хиндиён барои шумор мартаба- 
хо мукаррар кардаанд, яунонки 
дар кутуби хисоб маркум аст; ва 
назди форсиён ва тозиён мартаба 
мукаррар нест, райр аз як ва дах 
ва сад ва хазор; ва ба маънии ҷи- 
зе, ки мисли самр бар дарахти ку- 

нор ва райра дар Хинд мунҷамиД 
мешавад, низ хиндист, магар on mi 
таъриб кардаанд; ва биззам 
лук)* ба маънии гунда ва сптаО 
ва нотарошида ва латтакухна' (hi 
«Сироҷ»); ва дар луроти турки им 
вншта, ки биззам, лук ба маъпп» 
ситабр ва гунда туркист; ва дн|1 
«Бурхон» ва «Латоиф» биззам, (ш 
маънии визе ки аз у ранги cvpx гм 
ранд.

Л У КУК ■=>& цамъи лак, ки муар/ш'/ 
ва муфарраси лакх аст; ва он (>п 
хиндй номи адади сад хазор аст.

ЛАКЛАК тоири обист.
ЛАГАН ташт, ки дар он даст 

шуянд; ва ба турки чалопчи гуянд; 
ва ба маънии шамъдон ва манка! 
ннз омада (аз «Чахонгирй» н» 
«Мусталахот» ва «Сироҷ» ва «Бур 
хон»).

ЛУККА ба маънии дор ва порпи 
(аз «Бахори Аҷам»)1£6.

ЛИГНА аз ангуштони по то бу 
ни рон; ва ин калби линга аст.

ЛАКҲНАВТӢ дар замонаи со'
бик, шахре будааст дар аксои шар- 
кияи мулки Бангола; ва баъзе на
вишта, ки номи мулки Гавр, ки ви- 
лоятест аз Бангола.

Фасли лом маъа мим

Л AMMO ба маънии хар гох; ва 
ба маънии илло; ва яке аз хуруфи 
ҷозимаи нофияи истиррокия.

ЛАМАЪОТ рушанихо; ва номи 
китоб дар илми хадис.

ЛАМТУР ДЛ фарбех ва кавк ва гун- 
да (аз «Латоиф»).

ЛАМС о—- судан дизеро ба даст ё 
ба узве; ва ба маънии хоҷат; ва 
ба маънии ҷимоъ (аз «Мунтахаб» 
ва «Латоиф»),

ЛУМУЪ дурахшидан; ва ба маъ
нии рушанихо ва тобишхо; ба из 
маънй цамъи ламъа аст, ки ба 
маънии дурахшидан бошад.

ЛАМЯЗАЛ jJa. fJ хамеша ва поянда 
ва безавол; ва иборат аз зоти хак. 
таоло; ва ламязал дар асл язол 
буд; ҷун лам ҷозим бар язол овар- 
данд, охирашро ҷазм карданд, 

алиф ба илтикои сокинайн уфтод.

I
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ДЛМ fJ харфи нафй; ва ба касри 
лом ва фатхи мим (яъне лима)* 
ба маънии чаро; форсиён дар му- 
ховароти худ ба ин маъни низ 
мимро сокин хонанд; ва ба маънии 
сабабпурсй ва хуччат ва эътироз 
мустаъмал нумоянд; ва дар мухо- 
вараи арабй дар сурати илхоки ёи 
иисбат мимро мушаддад хонанд,

ДАМЪОҶ дурахшидан (аз «Су-
рох») •

ЛАМҲА**^ дурахшидани барк ва як 
бор андак дидан чизеро (аз «Мун
тахаб» ва «Мадор» ва «Кашф»); 
ва мацозан ба маънии замонаи ан
дак, ки ба микдори калил бошад,

ЛИММА и муй, ки аз буногуш гу- 
зашта бошад (аз «Мунтахаб»),

ЛАМЪА рушании андак; ва биз- 
зам (яъне лумъа)* порае аз узв, 
ки хушк монда бошад дар вузу ва 
русл (аз «Мунтахаб»),

Фасли лом маъа нун

ЛУҶҶ giJ ба маънии лаб; ва бил- 
фатх (яъне ланҷ)* хироми ноз (аз 
«Сироч» ва «Бурхон»),

ЛИҶГИ КАМАР номи фанне
аз фунуни куштй, ки пои худро 
дар пои хариф банд кардан ва зур 
бар камараш овардан аст, то бар 
замин уфтад (аз «Мусталахот»),

Л АҶГАР чизест охании гирон-
вазн, каштиро бад-он бар чои худ 
нигох доранд; ва таом, ки ба фу- 
каро ва масокин диханд; ва чое 
ки дар он чо таом ба фукаро ди
ханд (аз «Мусталахот» ва райри 
он),

ЛИҶГИ CAPKAIU JS j- cCj фаннесг 
аз фунуни куштй; ва он чунон бо
шад, ки пои худро ба узве аз 
аъзои хариф банд карда ба зур ка- 
шидан аст,

ЛАИБАК номи саккои мулозими 
Бахроми Гур, ки дар мурувват ва 
мехмоннавозй шухрати тамом дошт 
(аз «Бурхон»),

ЛАҶГ “Л -' он ки аз по рафтан ната- 
вонад; ва ба маънии олати тано- 
сул; ва дар аснои сафар маком дар 
чое кардан; ва биззам (яъне 
лунг)* фута ва лунгй; ва билкаср 
(яъне линг)* ба маънии сок ва аз 

бехи рон то нохуни по; ва дар хин
ди линг (билкаср) ба маънии ола
ти таносул (аз «Сироч» ва «Мус- 
талахот» ва «Бурхон»),

ЛАҶГАР АҶДОХТАҶ ,ХУқа-
pop гирифтан ва маком кардан,

ЛИҶГИ БАРРА БАР ЛИҶГ ЗАДАН'
СЯ «&J jj о* cCJ гурехтан (аз <«Мус- 

талахот» ва «Бурхон»),
ЛИНГИ БАРРА »,j кисме аз ош'

аст, ки аз орди гандум месозанд 
ва бар рон нихода мислк расан ме
тобанд ва бирьён карда дар гушт 
мепазанд,

ЛИҶГИ ХОКЙ i/u- «&J харифро ба, 
хок андохта по бар пушташ задан 
(аз «Мусталахот»),

ЛАҶГАРЙ cSjJc-1 навъе аз ташти бу- 
зург; ва мансуб ба лангар.

ЛАҶТАРОВЙ (ylj^J харгиз нахохи. 
дид маро; ва мацозан ба маънии 
худситой бошад; ва баёнаш дар 
лафзи аринй гузашт,

Фасли лом маъа вов

ЛИБО Ы алами фавч ва нишони' 
лашкар; ва ба фатхи аввал (яъне' 
лаво)* хатост (аз «Бахори Ачам> 
ва «Муайид» ва «Кашф» ва «Су- 
рох» ва «Мадор»),

Л У ко l-b номи хакиме юнонй, па- 
дари Кусто; ва баъзе гуянд, ки- 
Кусто номи китоб аст (аз «Бур
хон»),

ЛУШО LijJ номи хаким (аз «Бурхон» 
ва «Муайид»)137,

ЛАВҲИ ПО Ц CjJ тахтаи чубй, ки 
Ҷӯлоха ба ангуштони по мухкам 
мегирад (аз шархи «Ыисоб»),

ЛУБ >t'jJ замини сангистони беоб (аз, 
шурухи «Ҷисоб»),

ЛАВОХИБ ^IjJ оташхои шуълазан;. 
ва ин цамъи лохиб аст, чунонки са- 
вохил цам'ъи сохил.

ЛАВЗИЁТ oU/p далвои бодом,
ЛАВЪОТ oUjJ сузишхои дил дар' 

дустии касе (аз «Мунтахаб» ва 
«Сурох»),

ЛАВЪАТ сухтани дустй дилро
ва сузиши дил аз ишк (аз «Мун
тахаб»),



 

 

 

 

 
 

■214—

JI УТ OjJ барахна; ва ба вови маҷхул 
(яъне лут)* аксоми таомхои лазиз; 
ва ба маънии кудаки амрад (аз 
«Бурхон»).

ЛУТ-ПУТ о-1 аксоми таомхои ла
зиз (аз «Бурхон»)188.

ЛАВС ба маънии олудагӣ (аз 
«Мунтахаб»),

ЛАВЗИНАҶ муарраби лавзи-
на 189.

ЛУЧ gjJ ба маънии ахвал; ва ба 
маънии барахна (аз «Рашидӣ»); ва 
дар луроти турки ба хар ду маъ
нии мазкур ба замми лом ва вови 
,ғаӣри малфуз ва сукуни ними фор- 
еӣ навишта; зохиран хамин асах 
аст.

ЛАВОИҶ ба маънии сузишхо;
цамъи лоиҷа, ки ба маънии сузан- 
да аст (аз «Сурох»).

ЛУЛАПЕЧ хар кумоше, ки
онро мисли мактуб бипеҷанд, ҷунон 
ки дороӣ ва атлас ва сотхан.

ЛАВХ cjJ хар ли пахн бошад аз ус- 
тухон ва ҷуб ва санг ва гаӣра; ва 
дурахшидани барк; ва паӣдо шуда- 
ни ситора ва ҷуз он; ва биззам 
(яъне лух)* хавои миёни замину 
осмон, яъне ҷавв ва фарке, ки ми
ёни замину осмон аст (аз «Мунта- 
хаб» ва шархи «Нисоб» ва «Си- 
хох») .

ЛАВОЕХ, рушанихо; цамъи лое-
ха; ва номи китоб дар тасаввуф 
(аз «Мадор»); ва он ни дар ибти- 
дои «Тоҷ-ул-мадоех»-и Зафар ла- 
воех ба маънии цамъи лавх мус- 
тафод мешавад дар хеҷ китоби лу- 
рат ва сарф ба субут намерасад.

ЛУХ Cj3 гиёхест, ки бар канораи об- 
хо руяд ва буриё аз он бофанд.

ЛУРҚАНД марок, ки аз саӣл
бар замин паӣдо мешавад (аз 
«Бурхон»).

ЛАВЕД -чР ба маънии дег (аз «Ра- 
шидӣ»); ва дар «Бурхон» дег ва 
патнлаи саркушода.

ЛУР jjJ замине, ки саӣлоб онро кан
да бошад; ва камони халлоҷ; ва 
навъе аз каштӣ ва сафина (аз «Ра- 
шидӣ» ва «Бурхон»).

ЛАВЗ jjJ бодом (аз «Мунтахаб»).

ЛУС isjJ тамаллук ва ҷоплуеӣ.
ЛАВОШ дар туркӣ нони тунук 

ва нарми аз гандум (аз «Рашидш 
ва «Бурхон» ва «Мадор»),

ЛУШ бехабар ва бехуш; ва (м 
маънии вахал ва халоб ва гили си 
ёх; ва ба маънии каҷдахан ва со- 
хиби худдом низ омада (аз «Му 
аӣид» ва «Бурхон»),

ЛУТ J номи паӣрамбар, ки зани у 
кофира буд ва кавми у ба аморнд 
муглим мешуд, хак таоло заминп 
шахри эшонро мункалиб сохт ва 
бар бокимондагон сангу оташ бо
рид.

ЛАВОХИЗ дунболахои ҷашм
(аз «Сурох»).

ЛАВОМЕЪ f-ijJ асархои рушан ва 
партавхон дурахшон; ва ин цамъи 
ломеъа ва ломеъ аст.

ЛУҚ аз1 навъе аз шутур, ки бор ме- 
барад; ва он ки ба зонуву даст ро* 
равад ба таври атфол аз шиддати 
заъф ва сустӣ; ва ба маънии оҷизӣ 
ва забун (аз «Рашидӣ» ва «Суру- 
рӣ» ва «Латоиф»).

лавлоқ ах j ишорат аст ба «лав
локу лимо хилкатилафлоки», ба 
маънии агар намебудӣ ту, албат- 
та на паӣдо кардаме афлокро; ва 
ин хадиси қудсист; ва хадиси куд- 
сй онро гуянд, ки он хазратро ба 
хоб вахӣ расида бошад.

ЛУЙИЙИЛ JJ <JjJ соли наханг, ки 
назди туркон мукаррар аст.

ЛУЛ JP бешарм ва бехаё; ва ба 
маънии бешармӣ ва бехаёӣ (аз 
«Рашидӣ» ва раӣри он); ва лулаи 
обрез, ки онро ба хиндӣ тунтӣ гу- 
янд.

ЛАВМ J маломат кардан (аз 
«Қашф» ва «Мадор» ва «Сурох» ва 
«Қомус»); ва баъзе ба маънии 
бухл низ навиштаанд; зохиран ин 
мацоз бошад.

ЛАВЛАВШАМ баъзе шорехоии 
«Сикандарнома» навиштаанд, ки 
номи гулест.

ЛАВХИ ТИЛИСМ рЛК J лавхе бо
шад, ки тарики кушодани тилисм, 
ки бар он тахта тахрир карда дар 

миёни тилисм таъбия нумоянд.
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ЛУКОН он ки ба зонуву даст
рохраванда бошад (аз «Рашидй»).

ЛУРИЁН кавмест сахронишин,
ки аксари эшон рохзан бошанд ва 
бозигарй ва ба кӯчахо саройидан 
низ пеша доранд ва ба мухрахон 
биллавр низ бозй кунанд; ва бнл- 
лаврй киноя аз пиёлан бнллавр 
(аз «Бурхон» ва «Шархи Хоконй»).

ЛАВЗИНА «ЧЪ1 халвое, ки дар он 
марзи бодом андохта бошанд (аз 
«Бурхон»;.

ЛАВХАШАЛЛОХ-^'С дар асл ло- 
авхашахуллох буд; ва маънии он 
вахшат надихад уро аллохн таоло; 
форсиён дар вакти таъзим ва ис- 
теъҷоб ба маънни хохиш ва тахсин 
истеъмол кунанд, чуноикн гуянд: 
бар вай фулон сад лавхашаллоу, 
ай сад орзу ва сад тахсин (аз «Ба- 
хорн Аҷам» ва «Рашидй»).

ЛАВХ.И НОХОНДА U нлми 
ладунни; ва дар баъзе шурух му- 
род аз кутуби гайрн муравваҷ; ва 
дар баъзе шурух киноя аз лавхи 
махфуз.

ЛАВИША <4j-1 ресмоне, ки ба вакти 
наълбандй лабн аспро бад-он бан- 
данд (аз «Сурурй» ва «Рашидй»),

ЛИВОША номн фанне аз фуну- 
ни куштй (аз «Чарори хндоят»),

ЛУЛЙ yJjJ маъруф аст; ва ин ман- 
суб ба лул аст, кн ба маъннн бе- 
шармй ва бехаёй бошад (аз «Ра
шидй») .

ЛАВЗАЪй tZi>1 багоят зирак ва 
зудёбандаи маонй (аз «Мунтахаб» 
ва шурухн «Нисоб» ва «Сурох»).

ЛУТЙ (s^jJ риид ва кудакбоз (аз 
«Чарори хидоят»); ва дар «Муста- 
лахот» ба маънни бебок ва ному- 
цайяд, кн хнндиён банка гуянд.

ЛУТИЮЛЛАХЙ и*-и яъне бан-
кан худо; ба ҷнхатн узмн шаън 
банкаро ба худо мансуб кардаанд.

ЛӮРӢ номн тонфаест, кн бози- 
гарй ва саройидан ба кӯчахо пе- 
шаи эшон бошад (аз «Бурхон»),

Фаслн лом маъа хои хавваз

ЛАХАБ ҷҷ- шуълан оташ.
ЛАХИБ оташн шуълазан.

ЛУХРОСП V"’ Jp номи подшохест 
(аз «Муайид» ва «Бӯрҳои»;.

ЛАХ.ОТ 0I4J ба маънин мулоза, яъне- 
гуштпорае, ки дар халк муаллак, 
бошад (аз «Бахр-ул-ҷавоҳир» в а- 
«Кашф»),

ЛАХОНУР лнЧ-' яке аз номхои шах- 
рн Лохур.

ЛАҲЗ j+J даромехтан ва мушт 
бар сина (аз «Мунтахаб» ва «Ла- 
тоиф»).

ЛАХДФ дарег хурдан ва андух- 
гин шудан (аз «Латонф» ва «Су
рох» ва «Мунтахаб»),

ЛАХ.В jfJ бозй ва ҷнмоъ кардан (аз- 
«Мунтахаб»).

ЛА «J дар турки тарҷаман бо, кн 
барои маънин маънйят ояд; ва дар» 
асл ила буд (ба касри хамза).

Л УХ НА *4-1 таоми ношто, яъне он 
ҷи нахор хуранд (аз «Кашф»); ва. 
дар «Шархи Макомотн Харири» ба 
маънии таоми калил, ки ба зуди 
пеши мехмон ииханл, то бад-он- 
шурл кунад, кабл аз ризои знёфат.

Л УХ НА таоми ношто, яъне на-
хорй; ва бнлфатх (яъне лахҷа)* 
забон ва муховара ва вазъ ва та- 
каллум ва овози хуш ва лурат.

Фасли лом маъа ёи тахтонй
ЛАӢЛАТУЛИСРО (Ь-АИ шаии

меъроҷ.
ЛАӢЛО 5LJ маъшухаи К,айс, кн ба- 

Маҷнун машхур аст.
Л И HAT oUJ ба маъннн мулоимй ва 

нармй (аз «Кашф»).
ЛАӢТА калнмаест, ки ба вакти 

орзун ҷнзе гуянд; ва ба форси тар- 
ҷаман он кошки бошад (аз «Мун
тахаб»); ва баъзе навиштаанд, ки 
лайта барон орзуи визе, ки хусули он- 
номумкнн бошад, ба хилофн лаъ- 
алла, ки барои орзуи ҷнзест, кн- 
хусули он мумкин бошад.

ЛИЁМАТ c-U маломат кардан; аз 
лавм (бнлфатх).

ЛАӢС 'i'r1 шери дарранда, кн онро 
асад ннз гуянд (аз «Мунтахаб»),

ЛИЕЗ iU ба маънин панох гнрнф- 
тан.

ЛАӢЛАТУЛБАДР .JU il-J шаби ҷа~
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хордахум, ки дар он нури мох ба 
камол мерасад,

ЛАӢЛАТУЛКАДР>^Л <Ц-1шабест дао 
сол як бор ва дар таъйини он их- 
тилофи ривоёт аст; магар наздикя 
аксар шаби бисту хафтуми рама- 
зон аст; ибодатн ин шаб бехтар аз 
ибодати хазор мох аст,

ЛАЮС беиззат '9' (аз шархи
«Висоб»),

ЛИСУРРУС сарсоми балғамй
(аз «Ҳудуд-ул-амроз»),

ЛИР ёА баддил (аз «Латоиф»),
ЛИФ с*у чизе бошад, ки онро аз 

пусти хурмо месозанд (аз «Бур- 
хон») ; ва дар «Кашф» ва «Мунта
хаб» решай пусти дарахти хурмо; 
ва баъзе навишта, ки чизест нарм, 
ки аз дарахти хурмо хосил шавад.

ЛИЁМ f>У бахилон; ин цамъи лайм 
аст (аз «Сурурй» ва «Муайид»),

ЛИК оз-1 суфи давот.

ЛИН нармй, зидди хушунат (аз
«Мунтахаб»); ва хуруфи лин вов 
ва алиф ва ёи тахтонии сокини мо- 
кабл мафтух.

ЛЕСИДАН cM-J хойидан (аз «Бур 
хон»); ва дар урф чизеро ба ап- 
гушт ё забон гирифта хурдан,

ЛИНА танаи дарахти хурмо (аз 
«Сурох» ва шархи «Ыисоб»),

ЛИФАЬЛ суфи давот, ки дар сиёхи 
тар кунанд (аз «Мунтахаб» ва 
«Бурхон»),

ЛАӢЛӢ//ЛАӢЛЕ хар ду вазъ
дуруст; номи маъшукаи Кайс; ва 
ин исм муфаррас аст ба ин тасар- 
руф, ки Лайлй ба эътибори коидап 
арабй шояд ки дар асл Лайло 
( эу ) бошад; чи муаннаси афъал 
сифате ки маънии лавн ва айб ва 
райрухумо дошта бошад, бар вазни 
фаъло меояд; чун лавни маъшукаи 
мазкура сиёх буд, лихозо ба ин 
исм мусаммо шуд; форсиён хамзаи 
охирро эътибор надоранд; Лайло- 
ро ба коидаи имола Лайле карданд 
(ба ёи мачхул); чун назди эшон 
аксар чо ёи мачхулро маъруф хон- 
дан асах аст, лихозо ёи охири Лай- 
ли-ро маъруф хонданд.

ЛАЁЛӢ y>LJ цамъи лайл аст; ба 
маънии шабхо.

БОБИ МИМ

Фасли мим маъа алиф

МО I» харфи нафй аст, ба маънии 
нест; ва калимаи истифхом аст, ба 
маънии чи чиз аст; ва исми мав- 
сул аст, ба маънии он чи (аз 
«Мунтахаб» ва «Канз»); ва моъ 
(бо хамза), ба маънии об аст; ми- 
ёх цамъи он (аз «Мунтахаб»),

МОНО UU ба маънии шабех ва на
зир ва монандшаванда; ва ба маъ
нии таҳқиқ; ва ба маънии шохид; 
ва хамоно, яъне пиндори ва гуй 
(аз «Рашиди» ва «Бурхон» ва «Хи- 
ёбон»),

МУАДДО ба маънии адо кар-
дашуда ва расонидашуда; ва гохе 
ба маънии мазмун ва маъни низ 
ояд (аз «Мунтахаб» ва «Кашф» ва 
«Канз»),

МАЪВО S- ба маънии бар чой бар- 
яъне хонаи худ (аз «Мун- 

тахаб»),

МОНИё ЦЛ- навъе аз чунун аст, ки 
сохибашро хислати даррандагон бо
шад: аксар разабнок будан ва кас- 
ди изои мардум нумудан хосийяти 
у бувад (аз «Кифояи Мансурй»),

МОШИРО JAI-. вараме ва муе бу- 
вад, ки дар сару руй ва пешонй зо- 
хир шавад; ва ин лафзи сурёнист 
(аз «Худуд-ул-амроз» ва «Бурхон» 
ва «Баҳори Ачам» ва райри он).

МОЛИХУЛИЕ LJхалали димоғӣ 
ва савдо ва хаёли хом; ва саҳех 
молинхулиё (ба нун; аз «Бурхон» 
ва «Бахори Ачам» ва райри инхо).

МОХУЛИЕ Jji-U мухаффафи молин- 
хулиё, ки (ба касри лом ва сукуни 
нун ва замми хои муъчама ва вови 
маъруф ва касри ломи дуввум ва 
тахтонй ба алифи кашида) лурати 
юноннст, ба маънии маразе, ки дар 
димоғ ба хам расад; ва тарчамаи 
ин хилти сиёх бувад; чун марази 
мазкур савдовист, лихозо ба ин 
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ном хонданд, аз олами тасмиятуш- 
шаӣъ ба исми модда; мохулиё ба 
тахтонӣ ба ҷои нун, яунонки маш- 
хур шуда галат аст (аз «Бахори 
Аҷам» ва «Хиёбон» ва «Бурхон»); 
ва дар «Худуд-ул-амроз» навишта, 
ки лафзи юнонист, баъди ломи ав- 
вал нун аст ва кабл ёи тахтонӣ ва 
хар ду лом максур аст дар маш- 
хур; ва дар асл ломи аввал маф- 
тух; навъе аз чунӯн, ки дар фикр 
фасод ба хам расад, магар сохиб- 
аш изо ба касе намерасонад.

МОЧДРО lj»L. он ҷи гузашта бошад 
ва саргузашт ва ахволи замонаи 
гузашта.

МОМИСО 1—Л. ба луғати сурёнӣ но- 
ми гиёхест багоят бадмаза, усораи 
онро низ момисо гуянд; ва ба ши- 
ни муъҷама ва мухмала хондан ва 
навиштан хатост (аз «Бурхон»).

МОРАФСО L-iljl. афсунгари морон 
(аз «Бурхон»); ва мацозан ба маъ- 
нии мутлақ афсунгар низ меояд.

МОСИВО Ij-L. он ҷи сивои зоти бо- 
ритаолост; ва он хама мавҷудот ва 
махлукот аст.

МО-МАЗО е»'*-*1- он ҷи гузашт ва за
монаи гузашта.

МАЪМАНИ РИЗО 1-j сГи яъне ҷои 
амни Ризо; ва ин ишорат аст ба 
Машхади мукаддаси Ризавия, ки 
мазори мутаххари имом Алии Му- 
соризо дар он ҷост; ва ин пеши 
баъзе хукми Қаъба дорад. Ҳар гу- 
нахгор, ки дар он ҷо ояд аз боз- 
хости гунох эмин бошад (аз «Хиё
бон») .

МОДАРБАХАТО Ui, душноми 
машхур; ва модарбахутан, ки хар- 
фест мухмал ба мукобилаи он кур- 
синишин.

МОБАҚО UA. он ҷи аз ҷизе бокӣ 
монда бошад; ва ба маънии пас- 
хурда низ мустаъмал.

МАОБ 1« ҷои бозгаштан (аз «Мун- 
тахаб») .

МАОРИБ vuk бар вазни матолиб 
аст; ба маънии ҷохои хоҷат хос- 
тан; цамъи маъраб, ки исми зарф 
аст ва хам масдари мимӣ, маъхуз 
аз ирб (билкаср), ки ба маънии 
хоҷат аст (аз «Мунтахаб» ва ман- 
кул аз «Зубдат-ул-фавоид»).

МОХТОБ ва MAXTOB^lf ->vU*U6a. 
маънии мох ва партави мох хар д.у 
омада ва маънии дуввум машхур 
аст; ва ба маънии аввал Хоҷа Ҷа- 
молуддини Салмонрост баӣт:

Аз ин дақиқ мӣ хосил сипехрро ҷу аз он 
На курен меҳР барояд, на гирдаи маҳтоб.

Хоҷа Низомӣ фармояд, баӣт:

Харири рукоки ду парвезанӣ 
Чу маатоб тобанда дар равшанй1.

(аз «Бахори Аҷам»).
МОХ,И НАХШАБ »1.. мохе, кв

Хаким ибни Атоӣ машхур ба Ибни 
Муканнаъ, ба сехру шаъбада аз си- 
моб ва дигар ашьё сохта буд: он 
мох то муддати ду мох хар шаб аз 
кохе, ки дар поӣини кухи Сиём. 
буд, бармеомад, то чахоғ фарсанг 
нураш мерасид; ва Нахшаб (ба 
фатхи нун ва сукуни хои мӯъчама 
ва бои муваххада) номи шахрест 
дар мулки Мовароуннахр. Аз Нах
шаб то Самарканд серуза рох аст.. 
Ва аз он яох то Нахшаб ду фар- 
санг аст. Ва Ибни Муканнаъ (ба 
замми мим ва фатхи коф ва таш- 
диди нуни мафтух ва аӣни мухма- 
ла; аз «Рашидӣ» ва «Бурхон»).

МОХ, ДАР АҚРАБ-г- ie >> »1* ба вак,- 
ти будани мох дар охири бурҷи 
Акраб кардани кори нек мамнуъ 
аст.

МОТ oL дар истилохи шатранҷбо- 
зон гирифтор ва мукаӣяд шудани 
шохи шатранҷ; зохиран лафзи мот 
дар асл сираи мозӣ хохад буд, ба 
фатхи тоӣ фавконӣ (яъне мота)* 
аз мает; холо ба касрати истеъмол 
тоӣ онро мавкуф хонанд; ва ба 
касри аввал ва фатхи хамза, бар 
вазни сифат (яъне миат)*, ба маъ
нии сад, ки адади маъруф аст; ва 
ба касри мим ва мадди хамза, бар 
вазни сирот (яъне миот)*, ба маъ
нии садхо (аз «Қанз»),

МО итсли ба маънии миранда.
МОФОТ ojLsL. он ҷи фавт шуда.
МОК.УТ OjSU навъе аз халво (аа 

«Бурхон»),
МОХ.ИЙЯТ ба маънии хакика-

ти ҷизе мустаъмал; бидон ки ин 
масдари ҷаълист, тарошидаи ахли 
мантик, ва хикмат; маънии лафзии
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лафзи моҳийят чист? Ин шудан бо- 
шад, мураккаб аз мо-и мавсула ва 
хи (ба касри хо) ва фатхи ё (яъне 
я)* замири муаннаси вохид бошад; 
ё-и мушаддад аломати чаъл ва той 
масдарй, магар ёи лафзи хи ба чн- 
хати ичтимоъи ёи ят хазф шудааст, 

•МОЪУ,ЛҲАёТЪ-л-)'1И> оби хаёт; ва ба 
истилохи мухаввасон давоест му- 
раккаб аз шахду танкор ва равра- 
ни зард, ки ба хар филизи кушта 
омехта оташ диханд, он филиз зин- 
да мегардад,

Э1АУНАТ бар вазни азубат; ба 
маънии моюхточи маъишат, чун на- 
фака ва кисват; ва ба маънии мех- 
лат ва ранч кашидан (аз «Мунта- 
хаб» ва «Кашф» ва «Канз» ва «Ма- 
дор»); ва дар «Хиёбон» навишта, 
ки маунат дар асл ба маънии бор 
ва машаккат; ва дар урф ба маъ
нии харч,

МУОЛАФАТ -L-W':- бо касе пайвас- 
тан ва хугар шудан (аз «Канз»).,

МУОХОТ//МУВОХОТ oUly бо хам 
бародарй доштан,

МОСТ бар вазни рост; ба маъ
нии чугрот (аз «Бурхон»),

МОБАЪДАТТАБИАТ ЧА11 чизе 
ки сивои табиат аст, яъне илми 
илохй,

МОҶ Е1* ба маънии мох (аз «Бур- 
хон»),

МО РИЧ, ЕЛ оташ, ки дуд надошта 
бошад (аз «Мунтахаб» ва «Ко- 
мус»); ва номи падари навъи чин, 
чунонки Одам номи падари навъи 
инсон аст,

МОРПЕЧ пурхам; ва баъзе ба
маънии парчами алами лашкар на- 
вишта; ва он чи мусаввирон шак- 
ле ба вазъе кашанд, ки гуё чанд 
мор бо хам печидаанд,

МОЮХТОҶ Е&ч'- дар асл моюхто- 
чилайх буд, ба маънии он чи хочат 
карда шавад ба суи он; дар нс- 
теъмол лафзи клайх-ро, ки силаи 
он аст, хазф нумоянд,

МОИДАИ МАСЕҲ g*-* то муд- 
дате хар руз ба васотати абр хон 
бар Исо алайхиссалом нозил ме- 
шуд; ва дар он мохй будй бирьёни 
бехор, ки равран аз у мечакид, наз- 
дики сари он намак ва муттасили 

думи он сирка ва бар хаволии хон 
анвоъи тарахо чида ва панч гни 
дай нон ва бар яке раврани зайтуп 
ва бар дигаре асал ва бар севвум 
раврани зард ва бар чахорум па, 
нир ва бар панчум кадид, яъио 
гуштбирьён (аз «Тафсири Xycaii- 
ни»),

молех с-и шур в"а намакин (;i'i 
«Канз»),

МО HEX сахи ва бахшанда ва ка
рим (аз «Мунтахаб» ва «Канз»),

МОХ £И сифедии тухми мурр; ва 
мух (биззам ва хон мухмала) зар- 
даи байзан муррро гуянд (аз 
«Канз»),

МОСИХ с-Ь ба маънии тафех, яъне 
бемаза, ки ба хиндй пхика гуянд 
(аз «Мунтахаб» ва «Тухфат-ул- 
муъминин»),

МОҶАҶД харфи ташбех (аз
«Бахори Ачам»),

МОРИСФАНД^-Н ,L номи рузи бис
ту иухум аз хар мохи шамсй,

МОСТБАҶД оЬ v— панирсоз, 
МОЪУЛВАРД гулоб, ки ара

ки гул бошад,
МОҶИД марди бузургвор,
МАЪХАЗ чое ки чизеро аз он

гиранд,
МАЪХУЗ гирифта ва гирифтор, 
МОХИР устоди кор (аз «Мунта

хаб» ва «Сурох»),
МОХУР номи шуъбаи мусикй

(аз «Бурхон»),
МУАХХАР >•> ба маъиии дар охир 

овардашуда; ва номи манзили бис
ту хафтум аз манозили Камар (.аз 
«Мунтахаб»),

МАЪҶУР jjrb ачр додашуда ва са- 
воб додашуда (аз «Мунтахаб»),

МОВАРУППАХР Л'-*1 ->А* мухаффафи 
Мовароуннахр; ба маънии он чи 
он рун руд бошад; чун мулки Ту
рон аз Эрон он рун руди Ҷайхун 
вокеъ аст, лихозо мулки Туронро 
эрониёни арабидон Мовароуннахр 
иоманд,

МОДАҶДАР занн падар, ки
модарн райри хакикии ин кас бо
шад,
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M(>X,A3AAj»U он ҷн ки хозир шу
да; дар форснён нсмн таомн кали
ли бетакаллуф, кн мавҷуд ва хо- 
:шр бошад; лихозо ба лихозн нс- 
мият ён танкир дар охнр оварда 
моҳазарй гуянд ва нлло ён танкнр 
дар охири феълн мозй ҷй маънй 
дорад, ба хилофи лафзн модом, кн 
из ҷихатн мо масдарияи исме шу- 
дааст барон таъйинн вак,тн ҷизе 
барои ҷцзе, лекнн чӯнки назди фор- 
сиён модомро исмият барон лизи 
муайян мустаъмал нашудааст, ли- 
хозо ён танкир дар он овардан ха- 
тост (аз «Бахорн Аҷам» ва «Мус- 
талахот» ва «Хиёбон»).

МЛ(^^ИР /X* осор ва нишонахои 
пек ва корхои писандида (аз «Мун
тахаб» ва «Кашф»),

МОРМУҲР мухрае бошад, ки аз
сари мор берун меоранд; ва низ ба 
маънИН фодзахр (аз «Бурхон);.

МОРИ НУХСАРЛ> киноя аз фа- 
лак (аз «Бурхон»); ба лихозн он 
ки маҷмӯъи фалак нух табак, аст.

МАЪСУР yU асарпазир шуда ва ҷа- 
зо додашуда; дар лугати араб наё- 
мада, магар форсиён меоранд; са- 
хех ба ҷон он мутаассир аст; ва 
адъияи маъсура ба маъннн адъняе, 
ки аз он хазрат саллаллоху алай- 
'н ва олнхн ва саллама манкул 
аст (аз «Мадор» ва «Мунтахаб»).

МОЛИКИ ДИНОР А» ал. лакабн 
яке аз авлиёуллох аст; рузе он бу- 
зург дар каштй нншаста буд, як 
динор аз нохудо гум шуд. Он но- 
худо бар он бузург тухматн дуздй 
кард. Он бузург гнрья ба ҷанобн 
илохй нумуд. Мохнён он кадар дн- 
нор дар каштй рехтанд, кн агар он 
нохудо тавба аз хатой худ наме- 
кард, каштй аз борн дннор гарк, 
шудй (аз шурухи «Сикандарно- 
ма»).

МАЪЮС сгуЪ он ҷнз, га аз у умед 
бурида шуда бошад; ва ба маънин 
беумед, ки онро дар урф ноумед 
гуянд; ва лафзи маъюс дар лугатн 
араб наёмада, магар мустаъмалн 
форсиён аст (аз «Бахори Аҷам»),

МАЪНУС ^>1» хугар ва хукардашу- 
да; ва ба маънин пнсанд ва мар- 
губ.

МОДАРИ ОБУ ОТАШ J-T j VT >>L. 
ба маънии гирьякунанда бо сузу 
гудоз (аз «Бурхон»).

МОХПАӢКАРИ ДУРАФШсЛъъЧ «U 
киноя аз шаб ё осмон.

МОЛ ИД ГУШ a-JL. ай хушёр 
шуд.

МОЕЪ хар ҷиз, ки ракик бошад 
мнсли равган ва сирка ва шахд ва 
мнслуху (аз «Мидор»),

МОХ, И МУКАННАЪ fb «и. хамон 
мохи Нахшаб, ки мазкур шуд, ҷа- 
ро кн Муканнаъ номи ҷаддн он. 
Хаким аст, кн мох аз тилисм сох- 
та буд ва нураш то цахор фарсанг 
мерасид.

MOF £1* тоирест сиёх, ки аксар бар 
об нишинад; ва ба маъннн мер; ва 
ба маънин бухор, ки дар айёмн 
сармо гох-гохе ба вакти субх мебо- 
шад; ба хинди куха гуянд; ва 
навъе аз кабутар; ва ба маънни 
аблак низ омада (аз «Бурхон» ва 
«Латоиф»)192.

M030F jJjb ншорат аст ба ояи ка
рима: «мозоғалбасару ва мотағо», 
яъне он хазрат дар шаби меъраҷ. 
дар макоми курб нагардоиид ҷашм- 
ро ба сун дигар ашьё ва на бефар- 
монй кард аз хукмн худо; мо но- 
фия ва зоғ снган мознст аз зайғ, 
ки ба маънин каҷй ва майл кардан 
аст.

МАУФ бар вазнн макул; ба маъ
нии офатрасндашуда (аз «Мунта
хаб»),

МАЪЛУФ хугирнфташуда ва
дустй кардашуда.

МОЮЪРАФ мурод матоъи хо
на ва моле кн тахбисотн касе бо
шад (аз «Мусталахот»).

МОК; о1» ба маънин гушаи ҷашм, кн 
ба тарафн бннист; ва хамнн лафз. 
ба фатхд мнм ва сукунн хамза, ки 
ба суратн алнф аст (яъне маък)* 
низ ба маъннн гушан ҷашм, кн ба- 
тарафи биннст (аз шархн «Ни- 
соб»).

МОРИК, ОА- аз дин берунраванда ва 
гумрох (аз «Мунтахаб»),

МОСАДАК, дар асл мосадака-
лайхи буд, яъне он ҷн соднк, шуд 
бар он; дар муховара ба маъини 

мазмун ва маънй мустаъмал.
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он чи ки дар куд- 
рат ва токати касе набошад.

•МОЛ И Қ -=иь номи савдогаре, ки 
Юсуф алаӣхиссаломро аз ихвони у 
харида буд; ва номи фириштае, ки 
муваккали дузах аст; ва баъзе гу
янд, ки дарбони дузах аст.

iMOMAK тасғири мом, ки ба
маънии модар аст; ва ин тасғир 
барои тараххум бошад, на ба маъ
нии тасгири ханин.ӣ ва тасгири тах- 
циғӣ; ва дар мухотабот ба вакти 
тараххум духтарро низ гуянд; ва 
номи бозии атфол ва онро сармо- 
мак низ номанд.

МОРИ ЗАХЛОҚ jL-море, ки дар 
шонан пушти Заххок паӣдо шуда 
буд ва хамеша магзи сари одамӣ 
мехурд; ва низ киноя аз сари зан- 
ҷир (аз «Рашидӣ»),

МОЛ J* маъруф аст; мол-ро мол 
аз он гуянд, ки табъи инсон моил 
ба суи он мебошад (аз «Муаӣид»); 
ва ба истилохи ахли хисоб мол он
ро гуянд, ки ададеро дар нафси 
худаш зарб кунанд, он ҷи хосил 
шавад онро мол гуянд, чӯнонни ҷа- 
хорро дар чаҳор зарб карданд, 
шонздах хосил шуд. Пас ин шонз- 
дахро мол гуянд ва маҷзур низ но
манд ва он чаҳорро чазр хонанд. 
Лекин ин кадар дар мол ва мач- 
зур фарк. аст: аввалро дар ҷабру 
мукобала итлок кунанд ва сониро 
дар ададиёт.

/МАОЛ Jt* бар вазни мақол; ҷои ру- 
ҷуъ ва ҷои бозгашт; ва ба маънии 
анҷоми кор мустаъмал аст; ва ин 
лафз сигаи исми зарф аст аз авл, 
ки бар вазни кавл аст ба маънии 
бозгардидан.

МОЛОМОЛ JH)l. агарчи ба маънии 
бисьёр ва касир аст, лекин мацозан 
ба маънии пур ва мамлув мустаъ
мал мешавад; ва муаллиф гуяд: 
ҳағчанд ки дар кутуби арабӣ ва 
фореӣ талош нумуда, магар дарёфт 
нашуд, ки дар таркиби моломол 
лафзи мол барои кудом маънист. 
Охираш ба илкои гаӣбӣ чӯнон ка- 
риби савоб менумояд, ки дар ин 
таркиб мол мусталахи ахли хисоб 
аст, ки ҷун ададеро дар нафси ху- 
даш зарб нӯчачд, он ҷи хосил ша
вад онро мол гуянд. Пас моломол 
ба алифи иттисол, ба маънии мол 

•бо мол (молбомол) бошад; ва аз 

ин касрати мол мафхум шуд. Ни 
мисоли касрати мол ин аст: ҷунон 
ҷи панҷро дар панҷ зарб кардсм, 
бисту панҷ хосил шуд ва ин мил 
аст. Пас ин мол-ро, ки бисту пшщ 
бошад дар бисту панҷ зарб кнр 
дем, шашеаду бисту панҷ хосил шуд, 
чӯч шашеаду бисту панҷро зяро 
кардем, се лакху навад хазору 
шашеаду бисту панҷ ба хам раенд, 
ало хазалкиёс. Чун иҷтимоъи мод. 
хоро касрат лозим аст, лихозо мо 
ломол ба маънии вофир ва фаро 
вон бошад. Ва фаровонии шаӣъ 
муҷиби пурии зарф аст. Аз ин бо 
не мацозан ба маънии пуру мам- 
лув ояд. Ин маҷоз дар маҷоз аст 
Ва баъзе гуянд: дар ин таркиП 
мол мухаффафи моли-ст, исми dio 
ил аз малоъ. Ҳамзаи исми фоил бп 
сабаби касраи мокабл ё гардидн 
молй шуд. Баъдуху ба касрати ио 
теъмол ё уфтод, чуночни аз лафзи 
софи ё сокит шуда соф монд, мол 
ба маънии пур хосил шуд. Баъд аз 
он алифи иттисол лохик нумуданд, 
Пас моломол ба маънии пур По 
пур бошад ва аз ин касрати пурин 
ҷизе хосил гашт.

МАЪМУЛ Jj-t умед дошташуда.
МАЪҚУЛ J.S'b хурданп ва он ҷиз ки 

хурда шавад ва хурдашуда.
МУАЧЧАЛ Jr> бар вазни мунаввар; 

ба маънии фурсат ва мухлат дода- 
шуда (аз «Мунтахаб»),

МУАВВАЛ Jjb бар вазни мунаввар; 
таъвил кардашуда; ва каломи аз 
зохир ба хилофи зохир гардонида- 
шуда.

МОИЛ JJI- хамида ва маӣлкӯначда 
ва хохишкунанда ва шоик; ва но
ми ҷузви аъзами фалаки Қамар, 
ки дар он хомил маркуз аст ва дар 
хомил тадвир ва дар тадвир Қа- 
мар; ва баёнаш дар тахкики лафзи 
тадвир гузашт.

МОЛОЯНҲАЛ (>1аПон ҷи кобили во 
шудан нест.

МАОҚИЛ Jfb цамъи маъкал, ки 
масдари мимист, ба маънии хур- 
дан; ва итлоки ин бар маъкул ба 
тарики мацоз аст, аз кабили итло- 
ки масдар бар мафъул, чӯчоччи 
халц ба маънии махлук.

МОҚАЛЛА ВА ДАЛ Л A J° j jJsL- ки- 
ноя аз каломи калил, ки далолат 
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кунад бар мурод ва муддаъои 
бисьёр.

МАОСИМ |Л* гуноххо; цамъи маъ- 
сам, ки масдари мимист, ба маъ
нии исм.

МОМ (Ь ба маънии модар (аз «Бур- 
хон»).

МОДОМ (Ы- аз афъоли нокиса аст, 
ба маънии то вақте; бидон ки мо 
дар лафзи модом масдария аст, ки 
феъли мадхули худро ба маънии 
масдар гардонад; ва модом сура- 
тан феъл аст ва дар маънии исм 
ва ахкоми исм бар ин ҷорист, ҷу- 
нонми таваккият; пас ин лафзи мо
дом барои тавакдияти мазмуни 
ҷумлаи мадхули худ меояд; ва ба 
маънии мудом ва хамеша низ ома- 
да, чучончи дар «Тухфат-ул-иро- 
каӣч»; магар бад-ин маънӣ алифи 
аввал зонда бошад.

МОЪУН ба маънии закоти мол
ва он ҷи бад-он муъовинат ҷуянд; 
ва асбоби хона, мисли дег ва тоба 
ва оташ ва каланд ва мисли он (аз 
«Мунтахаб» ва шархи «Нисоб»).

МОИН а1* дуруггу (аз «Мунтахаб»). 
МАЪМУН cb-k амн кардашуда ва 

махфуз ва бехарос; ва номи хали- 
фаи Багдод, ки писари Ҳоруни Ра
шид буд.

МАЪМАН а** ба маънии ҷои амн.
МОРИН е>->и ба маънии сари бинӣ он 

кадар, ки нарм бошад (аз «Мунта
хаб» ва шурухи «Нисоб»).

МОФОРИҚ.ИН номи вилоятест
(аз «Шархи Хоконй»).

МОЪИ МАЪИН as-»* ба маънии 
оби равон, ки тохир ва соф бо
шад; ва маъин сигаи исми мафъул 
аст аз айн, чуночни мабиъ аз байъ 
(аз «Мунтахаб» ва «Қрмус» ва 
«Сурох») .

МОБУН ох* шахсе ки 5а марази ил- 
лати убна гирифтор бошад (аз 
«Латоиф»).

МОЖАНДАРОН JL мулки Таба- 
ристон, аз тавобеъи Эрон дар ик- 
лими чахорӯм; ва дар замонаи ка
дим он мулк маскани девон буд 
(аз «Бурхон» ва гаӣри он).

МОЧИН аЛ* мулкест дар чануби 
Чин ва машрикда Хиндустон.

МОҚИЕН а^Р лафзи муфрад аст, 
ба маънии як мурги хоиагӣ, ки мо
да бошад; ва нари онро хурус гу
янд (аз «Бурхон»),

МОДИЁН с>1'з1- лафзи муфрад аст, 
ҷамъ нест; ба маънии як аспи мо
да; ва хоҷат ба илхоки лафзи асп 
надорад; пас аспи модиён гуфтан 
хато бошад; ва модаи дигари хаӣ- 
вонотро модиён намегуянд, хоси 
модаи аспро гуянд. Зохиран хамин 
аст, ки модиён тамом як лафз аст 
ва метувонад, ки мазид алаӣхи 
мод бувад, ҷун солиён ба маънии 
сол (аз «Бахори Аҷам»),

МОН ба маънии хона ва асбоб 
ва матоъ; ва ба маънии мо бошад, 

' ки замири мутакаллими маъалгаӣр 
аст; ва ба маънии моро ва маро 
низ меояд; ва сигаи амр аст аз 
мондан ба маънии бигзор; ва ба 
маънии бош ва бимон низ ояд; ва 
ба маънии шабех ва назир ва мо- 
нанд (аз «Бурхон» ва «Латоиф» 
ва «Хиебон»),

МИАТАЙН ст—1*» лафзи арабист; ба 
маънии дусад, ҷаро ки таснияи ми- 
ат аст, ки ба маънии сад бошад; 
ва ба истилохи мусикиёни Ачам 
номи яке аз усули мусикист (аз 
«Бахори Аҷам» ва «Чароги хидо- 
ят»).

МИИН at* ба маънии садхо; ин 
цамъи миа аст ба хазфи тоӣ фав- 
ҚОНЙ.

МОХИ ҚАНЪОН .’'-у «и киноя аз 
Юсуф алаӣхиесалом.

МОМИРОН a’.rt* бехест мушобех 
ба зардчуб, ки ба давои ҷашм ба 
кор ояд (аз «Мадор» ва «Бур
хон»),

МОХТОБ БА ГАЗ ПАИМУДАН
киноя аз кардани ко

ри мухол ва харакати лагв ва бе- 
фоида (аз «Бахори Аҷам» ва ғай- 
ри он).

МУЪТАМАН а"л* ба маънии муъта- 
мад ва амин (аз «Мунтахаб» ва 
«Зубдат-ул-фавоид»).

МОДУН охЬ мосиво; ва ба маънии 
фурутар низ омада.

МОШУ jpL рарбол (аз «Мустала- 
хот»).
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МОКУ jfl* олатест оханй чулохагон- 
ро, кн ба хнндй онро нал гуянд 
(аз «Кашф» ва «Латоиф» ва «Бур- 
хон») .

МОИДА ба маънии хонн пур аз 
таом ва неъмат (аз «Кашф» ва 
«Канз» ва «Мадор»),

МОША el. олатест охани охангарон- 
ро, ки охай гарм карда бад-он ме- 
гиранд ва гохе чнзи мухкамро 
бад-он ба зур мекашанд; ба хннди 
сансй гуянд; ва ба маънии тутан 
бундук, кн дар он фатила, яъне ту
ра иихода дар борути пиёлан бун
дук оташ мерасонанд (аз «Бур
хон» ва «Чг^^^нг^ирй»),

МОХЧА 'll- он чн аз зару сим шак-- 
ле мисли мохи мудаввар сохта ва 
сайкал зада ба сарн алами фавҷ 
насб кунанд (аз «Бурхон»).

МОХИЧА, «ft>b риштахои майдан 
гандум, кн пухта бо ширу шакар 
мехуранд; ба арабй атрия гуянд 
(аз «Кашф»).

МОШУРА •j_.il- ба маънии найпорач 
кучаки миёнтихй, кн ҷулохагон до- 
ранд ва ресмоне бар он печида дар 
моку нихода мебофанд; ва низ ба 
маънии ресмонн хом, кн бар дук 
печида мешавад; ба хинди онро 
ннндия гуянд; ва мутлак луларо 
мошура гуянд (аз «Бахори Аҷам» 
ва «Бурхон» ва «Кашф»).

МАЪСУРА «jyt. ҷазо додашуда; ва 
адъиян маъсура ба маънин адъияе, 
кн аз он хазрат ва сахоба манкул 
аст (аз «Мунтахаб» ва «Мадор»),

МОШИТА «bib ба маънин зане, кн 
муи сари вананға шона мекарда 
бошад ва арусро оронш кунад; ва 
онро машшота низ гуянд, маъхуз 
аз мишт (бнлкаср), кн ба маънии 
шона аст.

МО С И КА «Ь-Ь номи кувватест, кн 
нигох дорад гнзоро дар меъда (аз 
«Мунтахаб»).

МУ ВАЛ ЛИДА»а*л* дувватест, кн аз 
хун тахсилн манй кунад ва онро 
мустаъидн кабули сурати ннсон ва 
гайра кунад.

МОҶИДА »ь.ь-и зани бузургвор.
МОХА «»Ь ба маъннн барма, ки 

бад-он сурох кунанд; ва ба маъ

нни моша, кн номи вазн аст (а» 
«Бурхон»),

МАЪДУБА ««U зиёфат.
МОНИСТА «AWU монанд кардашуд» 

(аз «Латонф»),
МОРИ ГУРЗА »jjf jJ морн сиёҳи 

кафчадор.
МОРИРА «jijI- доян модархонда (ал 

«Муайид»).
МОЯ «»Ь ба маънин асл ва модда; ва 

ба маънии микдор низ омада (an 
«Хиёбон»); ва дар «Бурхон» навнш- 
та, ки моя ба маънин модае, ки. 
зидди нар бошад; ва номн гове, ки 
Фнрндунро шир медод; ва ба маъ
нин дастгох ва сомон ва буньёд.

МОДДА «Ь аслн хар чиз ва сомони 
таркибн хар шайъ, ки мадад бо- 
шад барон гайрй ва зиёдатн мут- 
тасила ба чизе (аз «Мунтахаб» ва 
«Зубдат-ул-фавоид»); ва дар «Су- 
рох» ба маънин афзунии пайваста; 
ва лафзи модда дар хутути мур- 
сала гохе ба ҷои лафзи боб ва 
лафзи мукаддама мустаъмал меша
вад, чунонки дар моддаи саъйи. 
фулон ва дар моддаи ирсоли русу- 
ли расоил.

МОРЧУБА Sj?jI- номн давое, ки ба 
арабй хилявн гуянд; ва дар 
«Кашф» навншта, кн гнёхест до- 
феън захрн мору каждум; ва хам 
гирех ба сурати мор бувад.

МОЗИЯ <^Ь ба маънии гузашта.
МОНӢ 'll- наккоше буд дар Рум, ки 

ба дуруг даъвон нубувват мекард 
ва наккошнро муъҷизан худ сохта 
халонкро даъват мекард; ва кито- 
бн Аржанг у хам тасннф карда (аз 
«Туҳфат-ус-саъодат»).

МОХ.Ӣ (У-1- махвкунанда ва несту но- 
будкуианда.

МОХЛЗАРӢ//МОХ.АЗАРЕ J_.~b тао
мн калилн бетакаллуф, кн ба вак- 
тн хоҷат мавҷуд ва хозир бошад.

МОЛОЯЪИЙ tji-ЛЬ он чиз, кн мурод 
надорад касе аз у.

МОЛЯ (/I- пуркунанда ва пуршаван- 
да.

МОВАРОӢ (il>A- он чи паси чизе бо
шад; ва ба маънни моснво низ ома- 
да.
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МОК,Й (у1- гушаи чашм, ки ба тара- 
фи бннист (аз шархи «Ыисоб»),

МОХИ ҶАЛОЛЙ »Ь иборат аз
хар мохи шамсй, ки маисуб аст ба 
таърнхи Ҷалолудднн Маликшохн 
Салчукй; ва баъзе мохи Ҷалолй 
мурод аз мохи фарвардин доранд, 
чаро ки офтобро шараф дар он 
мох мебошад; дар ибтидон дафта- 
ри дуввуми Абулфазл мохи Ҷдлолй 
мансуб аст ба таърихн Ҷалолуд- 
дин Мухаммадн Акбар подшох, ки 
онро мохи илохй низ гуянд; ва иб- 
тидон он мох аз тахвилн офтоб 
аст аз бурче ба бурче,

МОРЙ дар турки ба маънии ха- 
локат,

МОКОҶЙ номи шахре; ва Мо
кой номи подшохе, ки шахри маз- 
кур мансуб ба уст (аз «Шархи Хо- 
конй»),

МОЪЙ ба маънии обй, яъне ман- 
суб ба об; ва мухаффафи Моваро- 
ӯниаҳғИ.

МОРИ ХИМЯРЙ (5 л— jU киноя аз 
Заххок, чаро ки Заххок аз каби- 
лаи Химяр буд,

МОЛИШГАРЙ мулоабат бо
занон (аз «Ба.хори Ачам»),

МОЗИЙЙ (yjl- исми нахвист, ки ман- 
суб ба суи Мозин, ки кабилаест аз 
Тамнм (аз «Лубб-ул-албоб»),

МОХИ ЯМОҶЙ (УЦ *'* рун сарварн 
коинот саллаллоху алайхн ва олн- 
Хй ва саллама (аз «Рашндй»),

Фасли мим маъа бои муваххада

МУБАРРО безоршуда ва пок
кардашуда (аз «Мунтахаб» ва 
«Канз»),

МУБТАРО 1*4* хосташуда ва орзу 
(аз «Мунтахаб» ва «Канз»),

МУБОЛО МЧ* мухаффафи муболот 
ба мамин пок доштан,

МАБО Ц* мухаффафи мабод аст (аз 
«Латонф»),

МУБОРО ЬЧ* дар асл муборот буд 
ба маънии безории завчайн аз як- 
дигар (аз «Латоиф»),

МАБДАЪ »!<.!--• сиган исми зарф аз 
сулосни мучаррад> ба маънии ма
халли огоз кардан ва чои ошкоро 

шудан; ва биззам ва доли мухма- 
лаи максура ва баъдуху хамза 
(яъне мубдиъ)* сиган исми фоил 
аз боби афъол, ба маънии огозку- 
нанда ва ошаоғокунанда ва офарн- 
нанда; ва биззам ва доли мухма- 
лаи мафтух (яъне мубдаъ)* сиган 
исми зарф аз боби афъол, ба маъ
нии махалли огоз кардан ва чои 
ошкоро кардан; ва аз ин лафз дар 
хар се вазъи мазкура гохе зоти 
хак, таоло мурод бошад; ва дар 
сурати зарфийят ба маънии мут- 
лаки газал ва касида низ меояд,

МУБОСАТАТ бо касе фарохй
варзидан; ва ин иборат аз дустист,

МУБОАДАТ дури ва муфора-
кат,

МУБТАҒАЕТ ^Ч*—* ба маънии орзу- 
хо (аз «Шамсй»),

МУБАРРИДОТ С'Ь,,-. сардкунаида- 
гон; ва адвияи сард, ки мизочро 
сардй бахшад (аз «Канз» ва гай- 
ри он),

МУБАРРОТ >^л* хар чнзи муаннас, 
ки пок карда шуда бошад,

МАБХУТ Of хайрон (аз «Кашф» 
ва «Мадор»); исми мафъул аз 
бухт, ки (биззам) ба маънии хай- 
рат аст,

МУБОЛОТ «оуч* пок доштан ва ан- 
деша кардан (аз «Кашф» ва «Су- 
рох» ва «Сурурй» ва «Мунтахаб» 
ва «Канз»),

МУБОРАЗАТ ^j->4* ба маънии чанг 
ва корзор (аз «Кашф» ва «Мунта
хаб»),

МУБОДАРАТ ^>>4* пешй гирнфтан 
ва шитобй кардан ва далерй нуму- 
дан (аз «Кашф» ва «Мунтахаб» ва 
«Канз»),

МУБОШАРАТ чнмоъ кардан
ва ба худ ба коре даршудан (аз 
«Канз» ва «Мунтахаб» ва «Кашф»),

МАБ ИТ о?** ба маънии шаб гуза- 
рондан ва чои шаб гузарондан; 
маъхуз аз баёт (ба фатх), ки бар 
вазни фаъол, ба маънии шаб кар
дан аст; ё муштак аз буютат, ки 
масдар ба магнии шаб гузағоидаи 
аст (аз «Муҳаззаб» ва гайрн он),

МАБОТ ^Ч* шаб гузарондан ва чои 
шаб гузарондан,
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МАБОНИЯТ c—iL* аз хамдигар ҷудо 
шудан (аз «Мунтахаб»),

МУБОҲ.ОТ C.UL. нозидан ва тафохур 
кардан ба ҷизе (аз «Мунтахаб» ва 
«Қан.3»).

МАБТ о-* ор ва нанг (аз «Латоиф»),
МАБЪУС барангехташуда, яъне 

паӣдо кардашуда (аз «Қанз»),
МУБТАҲИЧ шодон.
МУБҲИҶ//МУБАҲҲИЧ г*? ба маъ- 

нии хуш ва шодмонкунанда.

МУБОҲ сЧ- халол дошташуда ва ҷо- 
из дошташуда.

МАБОД ба фатх сахех ва ба зам 
(яъне мубод)* хато; нафӣи бод, ки 
барои дуъо бошад.

МИ БРАД Ъг* сухон; ва ба замми 
мим ва фатхи бо ва рои мушадда- 
ди максур (яъне мубаррид)* сард- 
кунанда; ва ба фатхи рои мушад- 
дад (яъне Мубаррад)* номи нах- 
вист, мохири фанни нахв (аз «Мун- 
тахаб») .1

МУБАТТАР j—- думбурида ва бе- 
фарзанд ва хароб; ва ба маънии 
душман низ омада.

МУБАШШИР jV. хабари хуш расо- 
нанда,

МУБАЗЗИРа^* исрофкуначда ва бе- 
махал ва бедарер хардкунанда (аз 
«Мунтахаб» ва «Қанз»).

МАБРУРааг* чанӯӣ кардашуда.
МУБОШИР ji't* ихтиёркунанда ва 

ба худ ба коре даршаванда ва ҷи- 
мськунанда.

МАБРАЗ j_r* ба маънии мАхона (аз 
«Мунтахаб»); ва ба замми мим ва 
фатхи бо ва ташдиди рои мухма- 
лаи максур (яъне мубарриз)* ба 
маънии зохир ва рушан; ва бузург 
ва номвар.

МУБОРИЗ jaly он ки бо касе ба 
ҷанг берун ояд ва он сипохӣ бо
шад; ва ин сигаи исми фоил аст 
аз муборазат, ки ба маънии берун 
омадан бошад дар ҷанг ба мукоба- 
лаи хариф (аз «Мунтахаб» ва 
«Шархи Нисоб» аз Юсуф).

МАПЕШ имолаи мапош, яъне
марез.

МУБДИЪИ ФАЙЁЗ (JlLl ба мм
нии огозкунандаи бнсьёр фап:;р| 
сон; ва аз ин мурод хак таоло (■ 
шад.

МАБСУТ фарох кардашуда п
номи китоби фикх (аз «Қанз»),

МУБДЕЪ £0- аз худ ҷизе паӣдок 
нанда (аз «Қашф»),

МУБТАДЕЪ бидъатнӯначда (в 
«Латоиф»),

МИБЗАЪ нештари фассод (и 
«Мунтахаб» ва «Сурох»),

МАБИЪ харидашуда ва фурун
ташуда (аз «Қашф»),

МУБАРҚДЪ е?_г* номи нармае аз му 
сикӣ (аз «Бахори Аҷам» ва «Чаро 
ри дидоят»),

МАБЛАҒ ҷои расидан ва маком1 
ва ба маънии хад ва нихоят; ан 
ба маънии микдор; ва ба маъшв 
андак; ва ба маънии бисьёр (;и 
«Муаӣид» ва «Қашф» ва «Б^х^<ри 
Аҷам»);ва мубаллар бар вазни му 
накдаш, ба маънии расонидашуди, 
ва ба касри лом (яъне мубаллиг)* 
расонанда; 193 ва мублар (ба замми 
мим ва сукуни муваххада ва фатхи 
лом) низ ба маънии расонидашуди, 
сигаи исми мафъул аз иблор аст 
ва мутафарреъ аз булур, ки бн 
маънии расидан ва комил шудан 
аст, дунтонди гуянд, ки: ин кудак 
болиг шуда\ ва дар фореӣ низ тар' 
ҷамаи булур, ки расидан лет, ба 
маънии комил шудан бисы мео 
яд, чунончи гуянд, ки: ин мева ри 
сидаастт, ай пухта ва комил шуда- 
аст. Ҳaмчунин мублар низ ба маъ
нии комил ва ҷаӣӣид аст. Ва им 
лафз аксар дар иншои сифати за
ри накд вокеъ мешавад. Магар ни 
сифат кабл аз мавсуф меояд, ҷу- 
нончи: мублаги дау рупия, яъне 
чӯчин рупияхо, ки созанда онро 
ҷаӣӣид ва комил ба сифоти худаш 
сохтааст ва носара ва раӣри ҷаӣ- 
ӣид нест; ва баъзе навиштаанд, ки 
маблар (ба фатхи аввал ва севвум) 
масдари мимист, ки дар сифати за
ри накд ба маънии исми мафъул 
вокеъ мешавад.

МУБАДРИҚ ба маънии рахбар.
МУБОРАҚ 44— баракат кардашуда 

ва хуҷаста ва бузург кардашуда 
(аз «Мунтахаб»),
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МАБОЛ J^- ҷои бавл, яъне махаллн 
пешоб, ки иборат аз фарчи зан ва 
казиби мард бошад.

МАБОҚИЛ JSV* мазраъахон тара, чу- 
нонкн киштзори пиёз ва снр ва бо- 
дииҷан ва шалгам ва хулба, яъне 
митхй.

МУБТАЗАЛ <J—— ба маънин залил 
на хор ва бекадр.

МУБТИЛ JV1 ботилкунанда.
МУБИЛ Jf резанда; ва сиххатёфта; 

на таркунанда ва ашкбор (аз «Ла- 
тонф»).

МУБРАМ fjp мухкам ва устувор 
(аз «Кашф»),

МУБХАМ f+f пушида ва фурубаста 
(аз «Мунтахаб»).

МУБТАСИМ f—~* шугуфтагикунанда 
па дандон сифедкунанда.

МУБИН цяг* ашкағокӯнанда ва ош- 
корошуда; ва ба замми мим ва 
ташднди ён тахтонин максур (яъне 
мубаййин)* баёнкунанда; ва ба 
фатхн тахтонй (яъне мубайян)* ба- 
ён кардашуда (аз «Мунтахаб»),

МУБАРХАН сХ-r? ба хуҷҷатхон ру
шан ва ба далоили котеъ собит 
кардашуда.

МАБСУТА <Ь.т* фарох ва фарохй 
кардашуда ва чнзн гайрн мурак- 
каб.

МУБА6ШИДА чнзхон сардкунан-
да ва сарднднханда.

МАБТАХА ба маънин фолнзи
харбуза (аз «Латанф»).

МАБСУСА »;А- пароганда ва паре- 
шон (аз «Сурох» ва «Мунтахаб»),

МАБОДИИ ОЛИЙЯ'У— иЯ-.-.Малонк 
ва укулн ашара.

МУБОҲАЛА хамдигарнро наф-
рнн кардан, яъне дуъон бад кар
дан (аз «Мунтахаб» ва «Канз»),

МУБОЛАҒА 4-JU. сахт кушндагон 
дар коре; ва ба нстилох сифотн 
Махмуда ё мазмуман шахсе ба та
рифе баён кардан, кн мустабънд 
нумояд ё мухол: агар ба аклу одат 
мумкнн бошад, муболагаи таблир 
гуянд; ва агар ба ак,л мумкнн ва 
ба одат номумкин бошад, мубола
гаи игрок, хонанд; ва агар ба аклу 

одат хар ду мухол бошад, мубола
гаи гулув номанд.

МУБОХӢ нозкунанда ва фахр- 
кунанда.

МУБК.Ӣ cSv бокидорандаи чизе ва 
коим ва барпадараида.

МУБОДӢ С.Р--Р ошкорокунанда; снгаи 
исми фоил аз мубодот, кн ба маъ- 
ннн ошкоро кардан аст; ва ба фат- 
хн мим (яъне мабодй)* цамъи маб- 
даъ, кн сигаи нсмн зарф аст ба 
маънин ҷои ошкоро шудан.

МУБАӢИИҲӢ уЪт* пайдокунандан 
кувватн бох; ва бндуни ёи тахто- 
нй ва ташдиди хо галат аст (аз 
«Музнл»); бидон ки мубаййихи 
мансуб аст ба мубаййих, кн сиган 
нсмн фоил аст, бар вазнн мусав- 
внр, аз боби тафънл, маъхуз аз 
бох, ба хазфн ёи тахтонин максур, 
ба конуне, кн бнюфтад ён максур 
аз ён мушаддад, кн мокабли у ху- 
руфн саҳех бошад дар вакти ннс- 
бат, чун: сайиидй ва мухаймй.

МАБНӢ yV бино кардашуда; ва 
дар нстилохн сарфнён лафзе, кн 
харфи охираш хамеша бар вазъе, 
ки хает собит бошад ва ба ихтило- 
фи авомил мутагаййнр нашавад; 
ва ба фатхн мим ва сукуни бо ва 
фатхн нун ва дар охнр алнф ба 
суратн ё (яъне мабно)* ба маънни 
ҷон бинои чнзе.

МАБО НИ (уЦ- чохои бино; ва ин 
цамъи мабно-ст, кн (ба фатхн мим 
ва фатхн нун) ба маъннн чои би- 
ност; гохе ба маъннн мазомин бо
шад; ва гохе киноя аз аъзо ва ан- 
дом бошад.

МУБТАНӢ у-"- бинокунанда ва би- 
нашаваида; ва ба фатхн нун (яъне 
мубтано)* бино кардашуда.

МУБХИЛ Ӣ бахилй ва ба бухл
нисбат карда шудан.

Фасли мим маъа той фавқонй

МУТТАКО ба маъннн такьягох 
(аз «Кашф» ва «Мидор»); ва мут- 
такои ресмонй нборат аст аз раса- 
не, ки аз ресмонй пунба ё пашм 
бофанд ва дарвешон ба вактн му- 
рокаба гкрдогнрди камар ва хар 
ду зону бнкашанд; онро каманди 
вахдат низ гуянд, ба хиндй селй 
номанд.
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МАБОҶИЯТ аз хамдигар чудо 
шудан (аз «Мунтахаб»),

МУБОХ,ОТ oUL., нозидан ва тафохур 
кардан ба чизе (аз «Мунтахаб» ва 
«Канз»),

МАБТ ор ва нанг (аз «Латоиф»),
МАБЪУС ^.г-— барангехташуда, яъне 

пайдо кардашуда (аз «Канз»),
МУБТАҲИҶ шодон,
МУБХИҶ//МУБАҲДИҶ ге- ба маъ

нии хуш ва шодмонкуиаида,

МУБОҲ сЧ- халол дошташуда ва чо- 
из дошташуда,

МАБОД -Ц- ба фатх сахех ва ба зам 
(яъне мубод)* хато; нафйи бод, ки 
барон дуъо бошад,

МИБРАД .j?- сухой; ва ба замми 
мим ва фатхн бо ва рои мушадда- 
дн максур (яъне мубаррид)* сард- 
кунанда; ва ба фатхн рои мушад- 
дад (яъне Мубаррад)* номи нах- 
вист, мохири фанни нахв (аз «Мун
тахаб»),,

МУБАТТАР jV думбурнда ва бе- 
фарзанд ва хароб; ва ба маънии 
душман низ омада,

МУБАШШИР ./г* хабари хуш расо- 
нанд^г^^

МУБАЗЗИР .Mr’ исрофауиаида ва бе- 
махал ва бедарер харчкунанда (аз 
«Мунтахаб» ва «Канз»),

МАБРУР jjjt“ накуй кардашуда,
МУБОШИР нхтиёркунанда ва

ба худ ба коре даршаванда ва чн- 
моъкунанда,

МАБРАЗ jjf ба маънии пойхона (аз 
«Мунтахаб»); ва ба замми мим ва 
фатхн бо ва ташдидн рои мухма- 
лаи максур (яъне мубарриз)* ба 
маънии зохир ва рушан; ва бузург 
ва номвар,

МУБОРИЗ -А- он ки бо касе ба 
чанг берун ояд ва он сипохй бо
шад; ва ин сигаи исми фоил аст 
аз муборазат, ки ба маънии берун 
омадан бошад дар чанг ба мукоба- 
лаи хариф (аз «Мунтахаб» ва 
«Шархн Ынсоб» аз Юсуф),

МАПЕШ имолаи мапош, яъне
марез.

МУБДИЪИ ФАЙЁЗ сЗЦз ’Зт" ба Min, 
нин орозкунандан бисьёр файарп 
сон; ва аз ин мурод хак таоло fm 
шад,

МАБСУТ фарох кардашуда пи
номи кнтобн фнкх (аз «Канз»),

МУБДЕЪ аз худ чизе пайдоку
нанда (аз «Кашф»),

МУБТАДЕЪ tбuдъатаӯнанда (т 
«Латоиф»),

МИБЗАЪ нештари фассод (па
«Мунтахаб» ва «Сурох»),

МАБИЪ харидашуда ва фурух;
ташуда (аз «Кашф»),

МУБАРКДЪ номи нагмае аз му
сикй (аз «Бахорн Ачам» ва «Бара
ги хидоят»).

МАБЛАР CV чои расидан ва маком; 
ва ба маънии хад ва ннхоят; пи 
ба маънии микдор; ва ба маъшш 
андак; ва ба маънии бисьёр (ан 
«Муайид» ва «Кашф» ва «Баҳорн 
Аҷам»);ва мубаллар бар вазни му 
наққаш, ба маънии расонидашуда. 
ва ба касрн лом (яъне мубаллиг)* 
расонанда; 193 ва мублар (ба замми 
мим ва сукунн муваххада ва фатхн 
лом) низ ба маънии расонидашуда, 
сигаи исми мафъул аз иблор аст 
ва мутафарреъ аз булур, ки бя 
маънии расидан ва комил шудан 
аст, чунончи гуянд, ки: ин кудак 
болиғ шуда; ва дар форей низ тар- 
чамаи булур, ки расидан лет, ба 
маънии комил шудан бисы. ■ мео 
яд, чунончи гуянд, ки: ин мева ри- 
сидааст, ай пухта ва комил шуда- 
аст, Хамчунин мублар низ ба маъ
нии комил ва чаййид аст, Ва ин 
лафз аксар дар нншон сифати за
ри накд вокеъ мешавад, Магар ии 
снфат кабл аз мавсуф меояд, чу
нончи: мублаги да% рупия, яъне 
чунин рупияхо, ки созанда онро 
чаййид ва комил ба сифоти худаш 
сохтааст ва носара ва райрн чай
йид нест; ва баъзе навнштаанд, ки 
маблар (ба фатхи аввал ва севвум) 
масдари мимист, ки дар сифати за
ри накд ба маъннн исми мафъул 
вокеъ мешавад,

МУБАДРИК, ба маънии рахбар,
МУБОРАК JjU* баракат кардашуда 

ва хучаста ва бузург кардашуда 
(аз «Мунтахаб»), 
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МАБОЛ J-а ҷои бавл, яъне махалли 
пешоб, ки иборат аз фарҷи зан ва 
казиби мард бошад.

МЛБОҚИЛ J*V мазраъахои тара, ҷу- 
нонки киштзори пиёз ва сир ва бо- 
динҷон ва шалгам ва хулба, яъне 
митхӣ.

МУБТАЗАл J-—-* ба маънии залил 
ва хор ва бекадр.

МУБТИЛ ДЦ- Потиинӯчанда.
МУБИЛ Jr° резанда; ва сиххатёфта; 

ва таркунанда ва ашкбор (аз «Ла
тоиф»).

МУБРАМ ("Г мухкам ва устувор 
(аз «Қашф»),

МУБҲАМ -е- пушида ва фурубаста 
(аз «Мунтахаб»).

МУБТАСИМ рЩу шyгyфтaкикннчндa 
ва дандон сифедкунанда.

МУБИН угг1 ошкорокунанда ва ош- 
корошуда; ва ба замми мим ва 
ташдиди ёи тахтонии максур (яъне 
мубаййин)* баёчlиучанда; ва ба 
фатқи тахтонӣ (яъне мубайян)* ба- 
ён кардашуда (аз «Мунтахаб»).

МУБАРҲДН .УтУ ба хуииатхои ру
шан ва ба далоили котеъ собит 
кардашуда.

МАБСУТА фарох ва фарохВ
кардашуда ва иизи раӣри мурак- 
каб.

МУБАҚ if ИДА o>J.r. чизхои сардкунан- 
да ва сардидиханда.

ИДБТАХА ба маънии фолизи
харбуза (аз «Латоиф»).

МАБСУСА пароганда ва паре-
шон (аз «Сурох» ва «Мунтахаб»).

МАБОДИИ ОЛИЙЯ4?-! cP1— малоик 
ва укули ашара.

МУБОҲАЛА *А1 •и хамдигариро наф- 
рин кардан, яъне дуъои бад кар
дан (аз «Мунтахаб» ва «Қанз»).

МУБОЛАҒА “LJIl. сахт нушидагоч 
дар коре; ва ба истилох сифоти 
Махмуда ё мазмумаи шахсе ба та
рике баён кардан, ки мустабъид 
нумояд ё мухол: агар ба аклу одат 
мумкӣн бошад, муболагаи таблир 
гуянд; ва агар ба акл мумкин ва 
ба одат номумнич бошад, мубола- 
раи игрок хонанд; ва агар ба аклу 

одат хар ду мухол бошад, мубола- 
ғаи рулув номанд.

МУБОХ.Й нозкунанда ва фахр- 
нӯначда.

МУБК,Й (Уг* бонидоғандаи чвзе ва 
коим ва барподоранда.

МУБОДЙ орЦ* ошноронунанда; сигаи 
исми фоил аз мубодот, ки ба маъ
нии ошкоро кардан аст; ва ба фат
хи мим (яъне мабодй)* цамъи маб- 
даъ, ки сираи исми зарф аст ба 
маънии ҷои ошкоро шудан.

МУБАЙЙИҲЙ иЪт- паӣдонуначдаи 
куввати бох; ва бидуни ёи тахто- 
нӣ ва ташдиди х.о галат аст (аз 
«Музил»); бидон ки мубаййихй 
мансуб аст б а мубаййих, ки сигаи 
Исми фоил аст, бар вазни мусав- 
вир, аз боби тафъил, маъхуз аз 
бох, ба хазфи ёи тахтонии максур, 
ба ночуче, ки биюфтад ёи максур 
аз ёи мушаддад, ки мокабли у ху- 
руфи сахех бошад дар вакти нис- 
бат, ҷун: саӣӣидӣ ва муха}'^.

МАБНЙ у*г* бино кардашуда; ва 
дар истнлохи сарфиён лафзе, ки 
харфи охираш хамеша бар вазъе, 
ки хает собит бошад ва ба нхтило- 
фи авомил мутагаӣӣиғ нашавад; 
ва ба фатхи мим ва сукуни бо ва 
фатхи нун ва дар охир алиф ба 
сурати ё (яъне мабно)* ба маънии 
ҷои бинои ҷизе.

МАБОНЙ (уА. ҷохои бино; ва ин 
цамъи мабно-ст, ки (ба фатхи мим 
ва фатхи нун) ба маънии ҷои би- 
ност; гохе ба маънии мазомин бо
шад; ва гохе киноя аз аъзо ва ан- 
дом бошад.

МУБТАНЙ у“* бинокунанда в а би- 
ношаванда; ва ба фатхи нун (яъне 
мубтаио)* бино кардашуда.

МУБХИЛЙ ybi- бахилӣ ва ба бухл 
нисбат карда шудан.

Фасли мим маъа тоӣ фавқонй

МУТТАҚО ба маънии такьягох 
(аз «Қашф» ва «Мадор»); ва мут- 
такой ресмонй иборат аст аз раса- 
не, ки аз ресмонӣ пунба ё пашм 
бофанд ва дарвешон ба вакти му- 
рокаба гирдогирди камар ва хар 
ду зону бикашанд; онро каманди 
вахдат низ гуянд, ба хиндӣ селй 
номанд.
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MATO (J1* ба маънии кай ва чун ва 
хар гок (аз «Канз»),

МУТА/МАМБО ба маънии орзу
кардашуда (аз «Канз»),

МУТАБАҶҶО (У?! ба фарзандй ги- 
рифташуда, яъне шахсе ки уро ка
се ба фарзандй гнрифта парварда 
бошад (аз шурухд «Йисоб»),

МУТАВАФФО вафот ёфташуда;
исми мафъул аз таваффи, ки (аз 
боби)* тафаъул аст,

МАТОВ vli* бозгаштан ва чои ручуъ 
(аз «Мунтахаб»),

МУТАРОҚИБ бар хам нншас-
та (аз «Мунтахаб»),

МУТАЪОҚИБ ^W- аз паси хамди- 
гар даванда ва аз пас даванда,

МАТОИБ v*1-* ранчхо ва мондагихо; 
цамъи таъаб, хилофн к,иёс,

МУТААЗЗИБ хушгувор,
МАТОҶАТ o^U- устуворй ва мухка- 

мй (аз «Мунтахаб»),
МУТАШОБЕҚОТ оётн махфн-

юлмаънй (аз «Канз»),
МУТАММИМОТ CJ.UW тамомкунанда- 

хо ва комилкунандахо.
МУТАММННИЕТ^АТ-о орзухо ва ор

зу кардашудахо.
МУТААММИНОТсЛЦ^баракатхо ва 

чизхои бобаракат,
МУТААҶҶИА wiw сахв ва хатой ка

се чуянда ва айбгиранда (аз 
«Канз»),

МУТАХАТТИМОТ вочибша-
вандагон,

МАТОЪИ РУИ ДАСТ—- Jjj fU- ки- 
ноя аз матоъи камбахо, ки дар бе- 
руни дукконхо медоранд ё бар 
даст ннхода мсфурушанд (аз «Ба- 
хори Ачам»),

МУТАВВАҶ £>- ба маъннн точ нн- 
ходашуда,

МУТАФАРРАҶ чои сайру тамо-
шо,

МУТАРАШШЕХ, eV* тарованда,
МУТАЛАТТАХ олуда (аз «Су-

рох» ва «Мунтахаб»),
МУТААВВИД ба маънии хукар- 

да ва одаткунанда (аз «Мунтахаб»),

МУТАЗОД(Д) .Uz, ба маънии Пи 
хам мухолафаткунанда,

МУТАРАДДИД мутафаккир; о
ба маънии раванда низ омада,

МУТААБҶИД o!W бар вазни муы 
факкир; душман ва бадхох ни 
инодкунанда,

МУТААВБИД a-W ибодаткунанда ин 
бисьёр ибодаткунанда ва ба такал 
луф ибодаткунанда,

МУТАСОИД a«LW болобароянда ня 
бар баландй раванда,

МУТАМАРРИД бар вазни му
таваллид; ба маънии саркаш ва ни 
фармон ва бағй (аз «Мунтахаб»)

МУТАБАЛЛ ИД л'л* бар вазни мутя 
раддид; кундзехн ва ахмақ.

МУТАРАССИД умедвор мл
чашмдошт доранда (аз «Сурох»)-

МУТАКАССИР шикананда ни
шикасташаванда,

МУТАБАХҲИР марди бисы1
рилм (аз «Мунтахаб»),

МУТАЗАРРАР зарар расонидп
шуда; ва ба касри он (яъне мути 
заррир)* зараррасонанда,

МУТАШОИР худро ба зур шо
ир гуённда,

МУТААССИР душвор,
МУТААЗЗИР jaw душвор (аз «Мун 

тахаб» ва «Канз»),
МУТАҶАФФИР jHb раманда ва щ| 

фраткунанда (аз «Канз»),
МУТАБОДИР j»lw пешй гиранда пи 

ба суръат шитобанда ба сун зеҳп
МУТАЛАББИС чома пушанди

ва пинхоншаванда ва пушида,
МУТААТТИШ JJ-w ташна,
МУТАРРАШ ба сиған исми ми 

фъул аз боби тафъил; марди риш 
тарошанда; ва ин тасарруфн фор 
сизабононн мутаарраб аст, ки аз та 
рошидан, ки калимаи форсист, Па 
таври арабй иштиқоқ кардаанд (.м 
«Бахори Ачам»),

МУТАФАХХИС кован да ва чу«
тучукунанда (мустафод аз «Мун 
тахаб»),

МУТАХАССИС хусусийятдорап
да,
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МУТААРРИЗ пешоянда ва со
пл.

МУТАСАЛЛАТ баргумошташу-
да ва касе ки бар у даст ёфта бо- 
шанд; ва ба касрн лом (яъне му- 
тасаллит)* бар касе дастёбанда ва 
галабакунанда (аз «Мунтахаб» ва 
«Канз»).

МУТАСОКИТ Ы-Х. бо хам фуруре- 
занда.

МУТАВАРРЕЪ пархезгор ва
норсо (аз «Канз»),

МУТАВАЗЗЕЪ пароганда ва па-
решон (аз «Мунтахаб» ва «Канз»),

МАТОЪ jlx. хар чн аз у нафъ гн- 
ранд (аз «Мадор»).

МУТАФАРРЕЪ ё.й" фарън чизе ша- 
нанда ва аз чизе мислн шох беру- 
ноянда.

МУТАССДДДЪ^'^'-дарди cap ёбан- 
да; ва ин лафз ба чон мусаддеъ 
(ба касри дол), кн ба маъннн дар- 
дн cap днханда аст, овардан ха- 
тост, чунончи баъзе дар иншо на- 
внсанд, кн: мутасаддеъи хидмат 
мешавам; дар ин сурат мусаддеъ 
бояд навншт.

МУТТАСЕЪ ба маънин фарох-
шаванда.

МУТАДАРРЕЪ знрехпуш.
МУТАЗАРРЕЪ {7" ворнкуианда. 
МАТБУЪ ■ пайравИ кардашуда.
МУТАНАВВЕЪ Jj*** гуногуншаванда 

(аз «Сурох,»).
МУТАЗАЪЪИФ СмИ* бар вазни му- 

тасарриф; бисьёр заъифшаванда, 
чаро кн боби тафъил барон мубо- 
лага низ меояд ё барон зарурат.

МУТАҚОСИФ ралнз ва ситабр
шудан; зидди мутахалхнл (аз 
«Мунтахаб»).

МУТТАСАФ i-wu сифат кардашуда 
(аз «Канз»),

МУТЛИФ ба маъннн талафку-
нанда ва харобу зоеъкунанда.

МУТТАХИФ тухфаднханда; ва
фатхн хон мухмала (яъне мутта- 
хаф)* тухфа кардашуда.

1МУТААФФИФ oViW муттакй ва пор- 
со.

МУТАЗОИФ бо хамдигар нис-
батдағанда.

МУТАРОДИФ дар паси якдн-
гар суворшаванда; ва ба маънин 
пай дар пай низ мустаъмал - меша- 
вад; ва ду-се лафз, кн дар маънй 
шарик бошанд, чунончи: калб ва 
чанон ва фуъод, кн хар се ба маъ
нин дил аст.

МУТАЛАХДИФ CufU. бар вазни му- 
тасарриф; афсусхуранда ва андух- 
гин (аз «Мунтахаб»),

МУАСAННИФ сарзанишкунанда
ва дуруштхуинумоянда.

МУТАМАЗЗИК, порашаванда
(аз «Мунтахаб» ва «Суро.х»).

МУААААРFИҚ<ЗJС-■• бар вазни мута- 
фаррик; рохёбанда ва рох пайдо- 
кунанда.

МУТАЗОИК, jJUi- бо хам тангику- 
нанда.

МУТАЪОРИК моландан гуш
ва гушмолдиханда ва харошанда 
ва махву мундарискунанда ва хо- 
ҷатғаванкунаида ва комёбшаванда; 
ва корзағкуианда; ва анбухшаван- 
да (аз «Сурох» ва «Мунтахаб»),

МУТАКАФФИЛ Jifi- зомин ва мута- 
аххид (аз «Мунтахаб» ва «Қаив»;.

МУТАЗАЛЗИЛ JjJj^ ланданда ва 
ҷунбанда (аз «Канз» ва «Мунта- 
хаб»),

МУТАХАЛЛИЛ Jbii* xaлaаидавз.
МУТАМОСИЛ JJUL. мушобех ва мо- 

нанди хамдигар шаванда.
МУТАФОВИЛ фолгиранда; ин

лафзро ба вов навиштан хатост; 
ба ҷои вов хамза навиштан ва хон- 
дан сахех бошад, ба ин шакл (му- 
тафоил

МУТААХКИЛ сохибн ахлнйят
ва худовандн хона ва сохибн зану 
фарзанд.

МУТАМОИЛ майл ва хохишку- 
нанда ва дар хаму чамшаванда; 
маъхуз аз тамоюл, ба маъннн ха- 
мндан.

МУТАДОВАЛ аз якднгар нав-
бат ба навбат гнрнфташуда ва 
даст ба даст гардонндашуда.

МУТАРАССИЛ бар вазни мута- 
хаммнл; нома фнрнстанда.

L
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МУТЛОЛ баландшаванда; дар
асл мутаолӣ буд, исми фоил аз та- 
оло, кн нокиси вовист аз тафоъул; 
дар холати рафъӣ замма бар ё са- 
кил буд, сок,ит карданд, баъдуху 
иҷтимоъи сокинаӣн шуд миёни ё ва 
танвин, ё-ро хазф карданд ва дар 
охир вак,ф карданд, танвин хам со- 
кит гардид, мутаол бо.кӣ монд.

МУТААЛЛИМ дардманд ва
дарднок (аз «Қанз»).

МУТАЛОТИМ ба хамдигар та-
поччaзананда ва ба якдигар латма- 
зананда; ва ин лафз аксар дар си- 
фати дарьёи шадидӯимавҷ вокеъ 
мешавад (аз «Муитахаб»),

МУТАРЧДМ (-Tj1, тарҷама кардашуда 
ва аз забоне ба забоне дигар баён 
кардашуда; ва ба касри ҷим (яъне 
мӯтарҷим)* тарҷамакӯначда.

МУТАБАССИМ f—ба маънии охис- 
та хандакунанда, ки хеҷ овозаш аз 
дахан ва бинӣ берун наёяд; ва ба 
маънии шугуфта низ мустаъмал 
мешавад (аз «Қанз»).

МУТАРОҚИМ t-yiy— бар хам ниши- 
нанда ва гирдоянща; ва киноя аз 
хуиум ва ачбӯхнуначда (аз «Қашф» 
ва «М1унтахаб» ва «Қанз»).

МУТАРАССИМ нависанда ва
расмкуианда ва сохиби раем.

МУТАЗАЛЛИМ додхох.
МУТТАСАМ г-- дор кардашуда ва 

нишонии махсус кардашуда (аз 
«Сурох») .

МУТАҲАТТИМ (г*~1 воҷиб ва лозим; 
аз хатм (билфатх) ба маънии ус- 
тувор кардан (аз «Қанз» ва Мун- 
тахаб»).

МУТААЛЛИМ Д*— таълимгиранда, 
яъне талмиз ва шогирд (аз 
«Қашф»).

Л1УТАРАННИМ са
«Мунтахаб»).

МУТАЙЯМ муштоқ ва дардманд
(аз «Латоиф»).

МУТАММИМ с-'~‘ тамомкунаида ва 
номилнӯчанда.

МУТАНАЪИМ ба позу неъмат
ғӯзағочкучанда.

МУТАДАЙЙИН dui. ба маънии дин- 
дорӣ.

MATH сЛ» ба маънии пушт; ва I» 
маънии устувор ва ҷои баланд ни 
сахт; ва мацозан ба маънии иборп 
ти китобӣ, ки шархи он тувон кари 
ба маонии мазкура; ба фатхатаИи 
(яъне матан)* хондан хатост; ми 
гар матан (ба фатхатаӣн) дар фор 
еӣ сотаи иахӣ аст аз танидан.

МАТИН устувор ва мухкам; ни 
яке аз асмои расул саллаллоху 
алаӣхи ва оиини ва саллама.

МУТАҲОВИН сустинучанда; ин
дар «Мунтахаб» ба маънии хор "н 
хакир дошташуда.

МУТАҲАССИН ӣ-»*- дар хисор ин 
шинанда ва қалъаиишин.

МУТААЛЛИХ,ИН ба маъшш
парастиши хак; қуначдағоч ва ибо- 
даткунандагони хак, таоло ва хука- 
мои сохибислом.

МУТҚАН устувор ва мухкам (a:i 
шурухи «Нисоб» ва «Мунтахаб»),

МУТАБОИН ^1-* аз хам ҷудошаван 
да.

МУТАҚАВВИН хаетшаванда ва 
мавҷудшаванда.

МУТАлАВВИН а г ба ран,
шаваида.

МУТАМАҚҚИН маконгираид,'|
ва ҷогиғачда; ва ба истилох исме, 
ки дар охири он эъробхои мухта- 
лиф паӣдо оянд, ба ихтилофи аво- 
мил.

МУТАҚАЛЛ ИМИН . сохибоин
илми калом; ва илми калом илм- 
ест, ки дар он мукаддамоти илми 
манкулро ба далоили ақлӣ собит 
кунанд ва ахоидро ба адиллаи ак,- 

лня муваҷҷах созанд.
МУТАНАББЕҲ Vs* хабардор ва огох.
МУТАДОВАЛА -LjIlA. нав-

бат ба навбат гирифташуда ва 
даст ба даст гардонидашуда.

МУТҚАНА ба маънии устувор 
ва мухкам.

МУТАНАВВЕЪА гуногӯншавач- 
да ва иавъ-навъшаванда ва аксом- 
аксом шаванда.

МУТАХАЙЯЛА хаёл кардашу-
да ва махалли хаёл, ки димоғ бо- 
шад; ва ба касри ёи тахтонӣ (яъне 
мутахаӣӣила) * кувватест дар ди
мор, ки таркиби баъзе сувар ба 
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баъзе маънй мекунад ва гохе чиз- 
\ои дида ва нодида, рост ё дуруғ- 
|ю накш менумояд,

МУТОҶАРА бо хам тнчорат
кардан,

МУТАҶАББИРА фиркаи золи-
мон ва чамоъатн зулмкунандагон,

МУТАЗОДДА utii* бо хамдигар знд- 
кунанда,

МУТАҶОХИЯ ба поёни чизе
расаида ва ба мунтахон чизе ра- 
санда,

МУТАТОЛИЯ ба маънии пай
дар пай оянда ва паси якдигар 
раванда; маъхуз аз тулувв, ба маъ
нии дар пайн касе рафтан (аз 
«Мунтахаб»),

МУТАДОРИКА «s'jIai* дарёбанда чи- 
зеро, ки аз даст рафта бошад,

МАТТА ба маънии барма, ки 
наччорон чубро бад-он сурох ку- 
нанд,

МУТААЗЗИБА хурданй ва ну-
шиданин хушгувор; ва укубат ва 
азобкунанда,

МУТТАКЙ такьйкунанда,
МУТАҶОХЙ ба поён расанда

ва ба мунтахо расанда,
МУТАТАЛЛИ иЛ-Й аар сари кор бо- 

шанда ва дустидоранда (аз «Муи- 
тахаб»),

МУТАМАҶҶЙ орзуманд; ва ба 
фатхи нунн мушаддад (яъне мута- 
манно)* орзу кардашуда,

МУТААДДЙ стач оачовкш<унш^да аз 
хадди худ; ва ба истилохн илмн 
сарфу нахв феълеро гуянд, ки 
маънии он феъл аз фоил тачовуз 
карда, тааллук гирад ба мафъул; 
ва зидди он лозим аст, ки маънии 
он факат ба фоил тамом шавад ва 
мафъулро нахохад,

МУТАМАШШЙ чорй ва равон-
шаванда (аз «Мунтахаб»),

МУТАВОРЙ Jjjl* пушидашаванда ва 
пинхоншаванда (аз «Кашф»); ва 
Анварй ба сукунн дуввум (яъне 
мутпорй)* бастааст; ва ин сукун 
навъе аз тафрис аст,

МУТАВОЗЙ jjly- бо хам баробар- 
шаванда (аз «Мунтахаб»),

МУТАСОВИ • бо хам баробар- 
шаванда,

МУТАСАДДЙ шешоннда; аз та-
саддй, ки ба маънии пеш омадан 
аст (аз «Мунтахаб» ва «Сурох»); 
ва аз пеш оянда; дар ин чо мурод 
аз пешкор аст,

МУТААЗЗЙ с£а!"1 нвоёбанда ва озур- 
дншнвнндн,

МУТАОЛЙ yJUL. балаидшнванда; ис
ми фоил аз таолй (ки ба касрн 
лом) аст, боби тафоъул аз нокнс, 
маъхуз аз улувв.

МУТАВОЛ Й сЛ’-й паёпнйшаванда ва 
пай дар пай оянда,

МУТАЛАЪЛЕЪ рушан ва то-
бон; исми фоил аз талаълуъ, ки 
бар вазни тафаълул аст, рубоънн 
мазнд, маъхуз аз лӯълӯъ, ки ба 
маънии марворид аст; ва ин кием 
иштикок аз чомид дар каломн араб 
мустаъмал аст, чунончи: аърак ба 
маънии расид дар ярок; маъхуз аз 
ирок, ки чомид аст,

МУ^ЛАН^Й' мулокоткуннндн;
ва ба фатхи кофи мушаддад (яъне 
муталаққо)* ба маънии мулокот 
кнрдншудн,

МУААҶСЛ Л Й рушан ва ошко-
ро,

МУТАХАЛЛ Й зеварпушанда ва
оросташаванда,

МУТАРАҚҚЙ афзуншавннда,
МУТАРОК,Й сЛ'-й афсунхон,
МУТАЛОШЙ парешон ва ха-

роб ва маъдум; дар ин сурат маъ- 
хуз аст аз лошайъ; ва ин кием нш- 
тикок аз мураккабот бнсьёр ома- 
дн; ва он чи ки дар мардум мута- 
лошй ба маънии талош ва тало- 
шиаунаидн машхур, махзн галат, 
чаро ки талош лафзи туркист; ва 
аз алфози туркнву форси ба таври 
арабй нштикок кардан хатост, 
агарчн ба нудрат баъзе форсиён 
аағдаанд, аннодиру калмаъдум,

МУТАМОДЙ ба маънии дароз,
МУТАРОСЙ цИЛ* фарьёдхох, ки за- 

бонзадн баъзе мардум мешавад 
махзн галат, чаро ки инро аз суло- 
сии мазидн нокис медонанд; ва хол 
он ки масдаре, ки ба чихатн ин 
мнъннст, аҷваф аст; сахех ба чои 
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он мустағосй-ст, ба маъннн додхох 
ба ду ваҷх: яке он ки мустағос сн- 
раи нсмн мафъул аст, ба маънин 
касе кн аз у додрасй хоханд, чу- 
наикн мустаъон; ва ёи тахтонй дар 
охир барон ннсбат аст, яъне ман- 
суб ба мустарос ва он додхох бо- 
шад; дигар он кн мустарос сиган 
масдари мимй низ метувонад шуд, 
чаро кн масдари мимй бар вазнн 
сиган исмн мафъул ва зарф меояд 
ва ёи тахтонй барон нисбат, яъне 
мансуб ба мустагоса, фа ифхам.

МУТАҲАЗЗӢ ба маънии бахра-
вар; исмн фоил аз тахаззй, кн та- 
фаъул аст, мучаррадаш хизва 
(бнлкаср), кн нокнси вовнст ба 
маъннн бахрамандй (аз «Сурох»).

Фасли мим маъа сои мусалласа

МУСАННО ду бор кардашуда 
ва дуввум гардонидашуда (аз 
«Мунтахаб» ва «Канз»).

МАСВО dA чон ором ва карор (аз 
«Кашф» ва «Канз» ва «Мунтахаб»).

МИСКДБ —он чн бад-он дар ни
зе сурох кунанд; ба хиндй онро 
барма гуянд; нн сигаи нсми ола 
аст аз сакб, кн (ба фатҳ аст) ба 
маънии сурох кардан (аз «Мунта
хаб»).

МАСОЛИБ айбхо ва забунихо
(аз «Мунтахаб»).

МУСИБ -г-—* подошднханда ва ба 
эътидолн мизоч бозоянда (аз «Мун
тахаб») .

МАСОБ чои бозомадан ва чои 
анбухи об ва ҷон анбухн одамнён; 
ва ба зам (яъне мусоб)* рохе кн 
дар кух бошад; ва ба маънии ҷазо 
ва подош ва савоб додашуда (аз 
«Латоиф» ва «Мунтахаб»).

МУСБАТ навишташуда ва собит 
кардашуда; ва ба фатхн сон му
салласа ва бои муваххадан мушад- 
дадн мафтух (яъне мусаббат)* 
баркарор дошташуда (аз «Мунта
хаб») .

МАСУБАТ ба маънии чазон
некй.

МАСУБОТ нвазхои некй ва ча- 
зои некй; ва ин цамъи масуб аст, 
ба маънии савоб додашуда; ва са
воб ба маънин музди ибодат аст 

дар охират (аз «Кашф» ва райрн 
он).

МУСАЛЛАС гл. се кардашуда mi 
сето ва сегуша; ва номн хушбун, 
кн курсхон онро сегуша месов^шlt1 
ва баъзе гуянд, ки он хушбуро 
мусаллас аз он гуянд, кн аз муип. 
ва сандал ва кофур мураккаб со 
занд; ва навъе аз шароб, ки баь 
ди соф кардан севвум хнссаи худ 
монда бошад; ва онро ба форси 
секй номанд, чи дар асл сеякй буд, 
ва ба истнлохн фукахо навъе л 
шароб ва он ширан ангур бошад, 
ки ду сулсн он ба ҷушидан бису 
зад ва сулс бимонад; манофеъи oil 
кариб ба хамр аст; ва ба истилохн 
ахли лугат ба маънии лафзе, ки 
барои як маънй харфн аввали он 
ро ба хар се харакат, кн фатха ин 
зам ва касра аст, хондан сахех бо 
шад; ва гохе киноя аз калимаи сс 
харфй бошад, чунонки лафзи мехр 
ва мох (»Б ва Л), кн хар як <т 
харф дорад; ва шаклн днмоғн ни 
сон низ мусаллас аст, чунонки шан. 
лаш дар фаслн хон мухмала маъ>т 
вов маркум шуд; ва мусаллас ло
ми шаклест аз ашколн илмн таъви- 
зот се дар се, ки хама нух хона 
дорад; ва он ба нисбатн мураббаъ 
муасснртар бошад; ва кавме аз на- 
соро, ки ба се худо коиланд; на 
навъе аз ҷулуси адаб; ва номи 
шакле сегуша аз ашколи илмн хан- 
даса (аз «Мидор» ва «Тухфат-ул- 
муъминнн» ва «Бурхон» ва днгар 
кутубн лурат).

МАСОЛИС t-JKb сеторхо; ва гохе 
киноя бошад аз сози мутрибон.

МУСМИР мевадоранда ва мева- 
оваранда.

МССҒСАИАУС ба забони
юнонй давоест маъҷун; ва ин му- 
хаффафи Масравдитус (ё Масруди- 
тус) аст.

МАСРАДТОС мурод аз тосн
калон, ки дар он арабон сарид ме- 
хуранд; ва сарид порахон нони дар 
шурбо тар кардашударо гуянд.

МУСАЛ-ЛАСИ МУАДСOВИЮЛДЗ-
ЛОЪ£.^'-1 шаклест сегу-
ша аз ашколн илмн хандаса, кн 
хар се хатти мустакнмн он баробар 
бошад (мнсолаш бар хошия навнш- 
та мешавад); ва ба чнхатн тамиз
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мусалласи мутасовиюссокайн ва 
мусалласи мухталифулазлоъ низ 
бар хошия навишта мешавад,

МУСААЛАСОТУЛЛФЛОКК^Л оШЬ 
мурод аз буручи афлок аст, чаро 
ки минчумлаи дувоздах буруч се 
бурчи оташнанд; Хамал, Асад, 
Каве; ва се бурчи бодй: Чавзо, 
Мизон, Далв; ва се бурчи хокй: 
Савр, Сунбула, Чадй; ва се бурчи 
обй: Саратон, Скраб, Хут,

МИСКОЛ номи вазнест, кн ча-
хору ним моша бошад (аз «Кашф» 
ва «К,нро6один»-н Мухаммад Ша- 
рифхони Шохичнхоно6одй), Сгарчя 
дар ин ихтилофи бисьёр кнрднннд, 
магар акво хамин аст,

МИСЕЛ J"* имолаа мисол.

тан шаклн мусаллас зохнр меша- 
вад,

МУСФООАСИ ОТАШИН
киноя аз Хамал ва Асад ва Каве,

МАСОБАТ ва МАСОБА ■.1* j с- И. ин 
лафз барои ташбех ояд, ба маъ- 
нии монанд (аз , «Қашф»); ва ин 
лафз дар хакикат нсми зарф аст, 
муштак аз савб ва савабон, ки ба 
маънии бозгашт бошад, мнслн ман- 
зила, кн аз нузул аст;' пас тачрид- 
карда ба маънии мутлакн чой бо- 
шад; ва ба мнънни хад ва марта- 
ба мустаъмал мешавад,

МИ СОЛ A фармони подшохй ва 
маншур,

МАСОНА IL. кисан бавл, кн дар 
шикам мебошад,

МИ СОЛ Jli- шабех ва назир ва тас- 
вир; ва хукмномнн козй; ва 5а 
маънии монанд; ва фармони под
шохй ва парвона ва мутлак хукм; 
ва олами мисол оламест фурутар 
аз олами арвох; ва он чи дар ин 
олами зохирист, мисли он дар ола- 
ми мисол аст; ва хоб ки мебинанд 
онро суварн оламн мнсолй гуянд 
(аз «Чароги хидоят» ва «Кашф»),

МИСЛ ба маънии монанд; ва ба 
фатхатайн (яъне масал)* монанд; 
ва васфи хол ва достой ва кисса, 
ки машхур шуда бошад; ва кисса 
ва хикояте, кн барон эзохи мато- 
либ оранд (аз «Мунтахаб»); ва дар 
«Шархи Маснавй» ннвиштн, ки 
мисл (билкаср) мусовй дар чамеън 
сифотро гуянд; ва мисол-ро мусо- 
вот дар чамеън еифот шарт нест,

МУСАММАН j* хаштпахлу ва 
хаштгуша кардашуда; ва гохе ки
ноя бошад аз бихншт, зеро кн бн- 
хишт низ хаштанд,

МУСАЛЛАСНИШОН дига-
ронро ба адаб пешн худ нuшонаи- 
да, ай дузону нншонанда; ва зохир 
аст, кн дар холатн дузону нншас-1

МУСЛС гушу бинй буридан ва 
укубат кардан (аз «Мунтахаб» ва 
«Сурох»); лекнн ин масдар ба маъ
нии нсми мафъул мустнъмнл меша- 
вад, чунонки халк. ба маънии мах- 
лук; ва дар баъзе кутуб ба маъ
нии аъзо буридашуда ва пустбар- 
канда ва мун тан барканда навиш- 
таанд,

МАСУБА чА* чазон некй ва ачри 
ибодат дар охират (аз «Сурох»),

МАСОНЙ дутохо; ва ба маънии 
сураи фотиха аз он кн дубора хон
да мешавад дар ду рнкънт; ва ба 
маънии тамомн Куръони мачид, ба 
сабаби иктирони ояти рахмат ва 
'оятн азоб (аз «Сурох»); ва баъзе 
аз муҳнaaиaзн навишта, ки масо- 
нй цамъи масно-ст, кн (ба фатхи 
мим ва сукунн сонй ва фатхн нун 
бошад) маъдул аз иснон, ба маъ
нии ду-ду; ё он ки масонй цамъи 
мусанно бошад, кн (ба заммн мим 
ва фатхи сонй ва ташдидн нуни 
мафтух бошад) ба маънии тасния 
кардашуда,

МФОНАВЙ J& мансуб ба масно, кн 
(ба фатхн мим ва сукунн сои му-



 

  
 

салласа ва фатхн нун ва алнфн 
максура) исмест маъдул аз иснайн; 
иснайн, ки тарчамаи он ба форей 
ду-ду бошад; алифи максура муто- 
бнкн коида дар холатн илхокн ёи 
нисбат.ба вов бадал карданд. Чун 
дар абьётн маснавй дар хар байт 
ду кофиян алохида бошад, лихозо 
абьётн мухталнфулкавофиро мас
навй ном карданд.

МУСАЛЛАСИ БОДЙсРЧ гд^иборат 
аз Чавзо ва Мизон ва Далв.

МУСАЛЛАСИ ХОКЙ^'-~ гД^иборат 
аз Савр ва Сунбула ва Чадй.

МУСАЛЛАСИ ОБЙ (у.Т нборат 
аз Саратон ва Акраб ва Хут.

Фасли мим маъа чим

МУЧАЛ КА лафзи туркнет; ба
маънин ахдноман мучрнмон.

МУЧРО1.Г** равон кардан ва чои ра- 
вон кардан ва равон кардашуда; 
ва билфатх (яъне мачро) * ҷои ра- 
вон шудан ва ҷои ҷорй шудан; ва 
номи харакатн равй (аз «Мунта- 
хаб» ва «Кашф» ва «Шамс-ул- 
улум»); ва ба расмулхатти арабй 
дар охирн ин лафз алифи максура 
ба сурати ё (яъне с£>*)*-ст; ва ба 
истилохи баъзе мутааххнринн Хин- 
дустон мулокоти умаро ва салом 
ва таслимотро гуянд.

МУЧТАБО и-г*’ баргузидашуда (аз 
«Мунтахаб» ва «Канз»),

МИҶАСТИКУШО касе ки
халли масонли кнтобн «Мичастй» 
нумояд (аз «Буғҳан»).

МУҶОЗО Ij*-* мухаффафи мучозот,
. ба маънии якдигариро ҷазо додан 
ва бадла додан; ва ин тасарруфи 
форсиён аст, чунонкн мувосот ва 
мудоротро мувосо ва мудоро гу- 
янд (аз «Хнёбон»),

МУЧАЗЗО Ij** пора-пора кардашуда 
ва дузв-чузвн алохнда кардашуда.

МАЧОЗИБ «г-Ьи» кашидашудагон ва 
рабудашудагон; ва ин цамъи мач- 
зуб аст (аз «Мунтахаб»),

МУЧИБ < «ж* ҷавабднҳанда ва кабул- 
кунанда (аз «Мунтахаб»).

МУЧОБ <«->Ц* ҷавоб додашуда ва ка
бул кардашуда (аз «Мунтахаб»).

МУЧТАНИБ ■ аз чизе дуршу 
нанда (аз «Канз»).

МУЧАРРАДОТ ofj** иборат аз уцу 
лн ашара; ва назди баъзе арвох н* 
малонк.

МУЧМАЛОТ оХл. оёте, кн маъпии 
он мухточ бар тафенл бошад.

МАЧХУРОТ наздн кориёи п >
чумлаи хуруфи тахаччй нуздп- 
харф аст, сивон дах хуруфи маЦ 
муса.

МУҶОНАБАТ с—; аз чизе дур шу
дан ва аз коре як су шудан (и] 
«Мунтахаб»),

МАЧОАТ ом1ж. гуруснагй (аз «Мун 
тахаб»).

МУЧОМАЛАТ о-Ы»- накуй кардан 
(аз «Мӯнтaҳаб»;.

МУҶОНДСДА o-JJ»* хамҷиней т» 
хамкавмй.

МУЧОВАРАТ кур б ва хамсоя
гй.

МАЧИИЯТ c-v ба маънии омадан 
МУЧОЛАСАТ o-Jlj* хамнишинй.
МУҶОБОТ обЬи. суханхон ҷавоб до 

дашуда.
МУЧОЗОТ oljJ** подош додан ва ча 

зо додан дар некию бадй (a | 
«Канз» ва «Мунтахаб» ва «Кайф»).

МУЧТАС(С) ба маънин аз бех
баркандашуда; ва номи бехрест а* 
нуздах бухурн шеър, чаро кн ич 
тисос аз бех баркандан аст; чу» 
мусаддас ин бахрро, кн «мустафъи 
лун фаилатӯи» аст, аз бахрн ха 
фиф барканда гирнфтаанд, зеро ки 
дар арконн ин хар ду бахр ихтн- 
лоф хамин аст, ки дар нн бахр 
«мустафъилун» мукаддам аст бар 
ду «фоилотун» ва дар хафнф дар 
миён аст; ва аз музохифоти mr 
бахр вазнн аксар ояд: «мафоилун, 
фаилотун, мафоилун, фанлоту».

маҷ(Ч) е* мош, ки раллан маъруф 
аст (аз «Мунтахаб»); ва дар «Рисо- 
лан муарработ» навншта, кн мучч 
(биззам ва ташдидн ҷнм) муарраби 
мунг, ки ба хнндй ба маънин мо
ши сабз аст.

МУЧАННДХ с-'?* бар вазнн муфар- 
рах; сохибн чанох, яъне сохнби 
бозу.
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МУҶТАҲИД op*- ҷаадкуначда ва 
иҷтиҳодкунанда ва рохи савоб паӣ- 
донӯчанда.

МАҶИД р*. бузургвор ва гиромя 
(аз «Сурох»).

МУҶАММАД •«. ҷизи ракик, ки аз 
сардӣ баста шуда бошад (аз «Ла- 
тонф»).

МАҶҲУД иститоат ва кудрат
кардашуда ва кушиш кардашуда.

МУҶАА,Д муи маррул.
МУҶАДДИД ^о*- аз сари нав ку

н андаи коре; ва ба фатҳи дол 
(яъне муҷаддад)* аз сари нав пап- 
до кардашуда (аз «Мунтахаб»),

МАҶДУД >>»- сохиби бахт ва рузи; 
на номи хаким Саноӣ (аз «Мунта- 
хаб»).

МУ ЧОХ,ИД ал1я< ба қофироч корзор- 
^нанда ва қушишқӯнанда.

МАҶД о*- бузурга ва бузургвор шу- 
дан; ва ба замки мим ва касри 
ҷим ва ташдӣди дол (яъне му- 
ҷидд)* қӯшишқуначдагоч дар коре 
(аз «Мунтахаб» ва «Сурох»),

МУҶАРРАД Ъ». танхо ва торинн 
дуньё ва марди безан; ва ба исти- 
лохи хукамо ҷизе аз мумкинот, ки 
муназзах ва модда бувад, ҷун укул 
ва нуфус, ки ахли шаръ малоика 
ва арвок хонанд.

МИЧМАР он ҷи дар он уд су- 
занд ва зугол афрузанд (аз 
«Қашф» ва «Бахори Аҷам» ва «Му- 
аӣид» ва «Мадор» ва «Қомус» ва 
«Сурох» ва «Халл-ул-лутот»); ва 
дар «Мунтахаб» билкаср ва биззам 
(яъне миҷмар ва муҷмар)* номи 
шакли сездахум аз понздах ашколи 
нанубй, кавокибаш хафт аст.

МУҶИР ба маънии дастгир ва
панохдиханда (аз «Латоиф»),

МУЧ,АДДАР jo*.> бар вазни мунав- 
вар; он ки обила дар обила дошта 
бошад; ва мацозан ба маънии му- 
чаққаш; ин сигаи исми мафъул 
аст аз таҷдир, маъхуз аз ҷадар (ба 
фатхатагш), ки ба маънии нишони 
газидани шутур, ки бар гардани 
шутур ва хар бошад (казо фил — 
«Мунтахаб» ва «Сурох»),

М-АЧЗУР jjm** дар истилохи хисоб 
мазрубе, ки ба зарб хосил ояд, ма- 

салан дуро дар ду зарб карданд, 
чахоғ хосил шуд; ин чахоғро маҷ- 
зур мегуянд (аз «Мадор» ва «Мун- 
тахаб») .

МУЧОВИР иЦи хамсояғиқӯчачда.
МАЧБУР ля* баъд аз шикастагӣ 

басташуда; ва ба зур бар коре 
дошташуда (аз «Мунтахаб»).

МУЧТОЗ гузошташуда ва таҷо- 
вузкучачда (аз «Мунтахаб»),

МАЧО3 jb- рох ва ҷои гузаштан ва 
зидди ха^икат; ва ба маънии ка- 
лимае, ки дар ғаӣғи маънии хаки- 
қни худ мустаъмал шавад ва маъ- 
чии мавзуъи хакишии он матрук 
нашуда бошад, балки дар маъчии 
мавзуъ ва ғаӣғи мавзуъ лак ало- 
каи мушобахат ё зарфиӣят ё са- 
бабиӣят ва гаӣри он мӯтахаққиқ 
бошад, чучончи: хар дар асл ба 
маънии хаӣвони чохиқ аст ва ба 
алокаи мушобахат, ки хамокат бо
шад, бар марди ахмак итлок ку- 
нанд; ва алокаи зарфиӣят, чучон- 
ҷи: хон хостанд, яъне таом хос- 
танд; ва алокаи сабабиӣят, чучон- 
чн итлоки шамс бар завъ (зуъ) 
ва итлоки кул бар ҷузв, масалаи 
аномилро асобеъ гуфтан, чучончн: 
«яцъалуна асобеъауум фй азони- 
%им»; ва итлоки ҷузв бар кул, ма- 
салан тамоми сураи фотихаро 
«алкамд» гуфтан; ва итлоки олат. 
ушшаӣъ бар он шанъ, масалаи ху- 
руф ва хатро калам гуфтан ва ка- 
ломро забон; ва тасмиятушшаӣъи 
биисми мо яъулу илаӣхи, мисли 
шираи ангурро шароб гуфтан, ка- 
кавлаху таоло «инни арони аъсару 
хамран»; ва тасмиятушшаӣъи би
исми мошон, чӯнончи: ятим гуфтан 
касеро баъди булур; ва тасмиятуш- 
шаӣъи биисми моддатихи. чунончи: 
тегро охан гуфтан ва ало хазалки- 
ёс; чӯч баёни аксоми маҷоз ҳоиӣ 
аз татвил ва такаллуф набувад ба- 
рои мисоли он ба хамин кадар пи- 
санд нумуд.

МУЧАВВИЗ раводорандаи коре; 
ва ба фатхи вов (яъне муҷавваз)* 
таҷвиз кардашуда ва раво дошта
шуда (аз «Мунта.хаб» ва гаӣра).

МУЧОҲИЗ соҳтагикӯчачда ва
асбобдоранда.

МАЧАС(С) ег»* ҷои даст чиходани 
табиб бар набзи бемор (аз «Мун-
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тнхнб»); ва дар «Сурох» ба касри 
мим ва фатхн ҷим (яъне миҷасс)*.

МАЧЛЙС г-1?- ҷои нишастан; ва ба 
фнтхи лом (яъне маҷлас)* нишнс- 
тнн (аз «Мунтахнб»),

МА/ОЛИС -14“ цамъи маҷлис.
МСЧЛИСМСВИС j-!*" хузурнн- 

вис, яъне воаеъаиависu днрбори 
подшохй,

МАЧУС кавмн отншпнрнст, ки
аз тобеъони Зартуштннд (аз «Бур- 
хон»); ва дар «Мунтахаб» пнрас- 
тандагони мох ва офтоб ва отнш; 
маҷусй вохнди он; ва дар «Комус» 
ва «Рисолни муаррнбот» навншта, 
ки маҷус муарраби манҷгуш, яъне 
снгирулузн; ҷуи возеъи дннн ма- 
чус мнрдн хурдгуш буд, лихозо чу- 
ннн гуфтаид,

МУЧСССИС но"?- гач кардншуда (аз 
«Латонф»),

МАЧОМЕЪ £-1* ҷохон ҷамъ шуднн, 
МИҶДОФ сЛа?- чубе пахни сепахлу, 

кн бар пахлун кнштй мебанданд ва 
каштиро ба он меронанд; ба хнндй 
онро пата гуянд (аз «Муитахнб» 
ва шархн «Нисзб»),

МУ/АВВАФ бар вазнн мушар
раф; ба маънии чизе кн ҷавф кнр- 
дашуда бошад ва аз ннднрун холи 
бошад,

МУЧСФФИФ ^4“ хушакунннда (аз 
«Кннз»),

МАЧХУЛ J _ҷ?* нодоннстншудн ва 
навъе аз феъл, кн фоилн он мнъ- 
лум набошнд,

МСЧОЛ ҷои ҷавлон кардан, ки 
майдон бошад; ва масдарн мнмй 
ба мнънии ҷнвлон; ва мацозан ба 
маънии кудрат ва токат мустаъмнл 
(аз «Кашф» ва «Мунтахаб»),

МУЧМСЛ J*?* фарохамоварда ва 
дархамкарда ва оян каримн, кн 
маънии он мухточ ба тнфсил бо- 
шнд (аз «Мунтахаб»),

МСЧБУЛ Jjt?- офнрндашуда ва тн- 
бъй ва ҷибнллат кнрдашуда (аз 
«Мунтахаб»),

МАЧЗУМ рл**> касе кн онро бемории 
ҷузом бошад; ва он иллатест, кн 
хуи фосид шуда аъзон сағор мере- 
знид,

МСЧЗУМ сууы мнктуъ ва буридашу 
да; ва ба маънии якин кардашудп

МАЧЧОҶ сЛ»' муфт ва Харзн ва poll 
гон (аз «Мунтахаб» ва шнрхи «Ҷц 
соб»),

муҷун су бебоки кардан ва шух» 
ва хнзл (аз «Мунтахаб»),

МИЧАЩҶ) сЛ* сипар, ки панохн 
знхми тегу табнр нст (аз шнрх),

МСЧҶУҶ о..** ҷунунзада ва девона; 
ва лнкнби Қайс, кн ошикн Лайл» 
буд (аз «Мунтахаб»),

МСЧОҶИҶ е^4“ девоннғзн; ва ин 
цамъи мнчнун нст,

МС ЧМАЪУЛ БСХРС Й Ҷ .>.^-4'чов 
ки дар он ду днрьё ҷнмъ шуда бо- 
шннд; ва номи макоме, кн Мусо на 
Хизр алнйхимусснлом дар он муло 
кот кнрднннд; ва он чоест, ки он 
ҷо дарьён Рум ва дарьёи Форс 
ҷнмъ шуданнд,

мсчзу Ууу бахри мусаддасест, кя 
дар асл внзън мусаммнн бошад; 
онро маҷзу гуянд ба эътибори дур 
кнрднни чузве аз он,

МУЧОХСДС м*Ъ. рннҷ ва мншнккат 
ва кушиш ва бо кофирон чннг кар 
даи (аз «Мунтахаб»),

муҷаннада ьля* ҷнмъ кардншуда 
вн чои чнмъ шудан; аз тнчнид, к» 
ба маънии лашкар ҷнмъ кардан 
аст (нз «Муитахнб» вн «Мндор»); 
вн мацозан бн мнънии помол, чар
ки ҷон ҷнмъ шудани лншкнрро по- 
молй зарур аст,

МУЧМСЪСЛСЙХ//МУЧМСЪ СЛСИ- 
ХИ«-* ичмоъ кардншудн бар
он, яъне муттнфак алнйхн,

МИ ЧСИ ҶС 'I* иоми бозоре кнриб 
бн Маккан муаззама (аз шнрхи 
«Ыисоб»),

МУЧОВСБА 4J4*- кнсеро ҷнвоб додан 
(нз «Мунтахаб» вн «Канз»),

МИЧСРРА Кахкашои; вн ои хат- 
ти сифед аст, кн бн шнб дар ос- 
мон дида мешнвнд (аз «Мунта- 
хнб»),

МИ ЧАСТИ номи китобест днр
илмн риёзй муштнмнл бар днлоил 
ва усули ншколн илмн хнндаса; 
муҷиди он Б'нтлаймус нст; ва днр 
асл иоми илмест ба хнйъати нфло- 
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ку замин ва макоднрн харакот ва 
каммийяти абъод ва аҷром; ва ба 
забони юнонй ба маънин тартиб аст, 
зеро кн ин илм пеш аз Батлаймус 
бад-ин тартиб набуд; ва баъзе на- 
вишта, кн аз хаким Уклиднс аст; 
ва билфеъл, ки «Миҷастй» мавчуд 
аст, тарчамаи он аст, кн Насируд- 
динн Туей тахрнр карда.

МУЧАЛ лй t/** рушанкунанда; ва 
номи аспи аввал, кй аз ҳама аспо- 
ни рнхон пештар бошад; ва маъ- 
мули суворонн Араб чунон буд, кн 
дар майдонн муъораза омада, гу- 
руххо (гаравхо) баста, ба ҷихати 
имтнҳон хама аспонро баробар ис
тода карда, якборагй ба хам ме- 
тохтанд. Хар аспе, ки аз хама ас
пон пеш шавад, онро мучаллй гу- 
янд ва хар ки аккби у бошад, он
ро мусаллй номанд, аз таслия, ки 
ба маънии сурин гирифтан аст; ва 
намозера, ки мусаллй гуянд аз он 
чнхат аст, кн дар суҷуд сурин бар- 
медағад; чун аспи дуввум сари худ- 
ро дар сурини аспн аввал нихода, 
мусаллй гуянд; хар кн пас аз му
саллй бошад, онро мусаллй (□/—* 
хонанд; ва аз ин тартиб чахорум- 
ро толй ва панчумро миртоҷ (бил- 
каср) ва ало хазалкнёс, то дах- 
дувоздаҳға ном аст ва бокиро нест, 
чунончи дувоздахумро, ки аз хама 
пас бошад, онро фискил номанд ва 
тоскит, кн аспи дахум бошад, хама 
ахлн лугат муттафиканд ва дар 
сиххати қошур ва фискил, ки ёзда- 
хум ва дувоздахум бошад, шак 
кардаанд (аз шурухи «Нисоб»); ва 
ба заммн мнм ва фатхи чим ва ло
ми мушаддадн мафтух (яъне му- 
чалла** чало додашуда ва рушан 
ва ошкоро кардашуда; ва ба фат- 
хн мим ва сукуни ҷим ва фатхн 
лом (яъне мачла** сигаи исмн 
зарф, ба маънии чон зидудан ва 
рушон ва ошкоро кардан.

МАЧОЗЙ JjЦ* мансуб ба маҷоз, яъне 
гайрн хакикй; ва ба заммн мим 
(яъне муҷозй)* чазоднханда ва по- 
дошднханда (аз «Кашф»),

МАЧОЛЙ цамъи мачло-ст, ки
(ба фатхн мим ва фатхи лом) си- 
раи исми зарф аст, за маънии ҷои 
чало, ки ойина бошад; пас маҷолй 
ба маънии айннаҳаст; ва ба маъ- 
нии чохои чилва.

МАЧОРЙ ҷохои ҷорН шуданн
чизе ва роххои равон шуданн чизе.

МАЧЙ & ба маънни омадан (аз 
шархи «Нисаби*.

Фасли мим маъа хои мухмала

МУХОБО Ц1** дар асл мухобот аст, 
ки форсиён ба хазфн то нстеъмол 
кунанд, ба маънии фуру гузоштан 
ва мурувват ва нъонат ва сулх ва 
нигахдошт ва лнхоз (аз «Мунта- 
хаб» ва «Музнл» ва «Кашф» ва 
«Мидор»),

МУХОКО мухаффафи мухокот,
кн ба маънин бо хам сухан гуф- 
тан аст (аз «Мyнтaxаби).

МИХЗО олатест, ки бад-он
чармдӯван чармро катъ кунанд; ба 
хиндй рапнй гуянд (аз шархн «Ни- 
соби)19'l.

МУХАЛЛО ijbf оросташуда ва зевао 
додашуда ва сифат кардашуда; ва 
мацозан ба маънин чехра ояд (аз 
«Мунтахаб» ва «Мадор» ва «Канз»).

МУХАПЕЦ-*- ба маънин чехран нн- 
сон ва райри он; ва дар охирн нн 
лафз алнфи максура ба сурати ё 
(ят^|н^л-)* хам менавнсанд.

МУХАММАД ПИСАРИ ЯХЬЕ 
u^.j-j. имом Мухаммадн Разолй рах- 

матуллохи алайхи.
МУХИБ(Б) у-"- дустдоранда.
МЕХРОБ у>Ь~ хона ва садри мачлис 

ва токи даруни масчид, кн ба та- 
рафн кибла бошад; чун токн маз- 
кур олан харбн шайтон аст, лнхозо 
мехроб ном карданд.

МАХСУБ ба шумор овардашу-
да-

МИХЛАБ у-*»* зарфе бошад, кн шир 
дар он душанд; ва ннз номн да- 
рахтест хушбудор, ки тухмн онро 
хаббулмнхлаб гуянд (аз «Мунта- 
хаб» ва «Латоиф» ва «Бурхон»).

МУХТАСИБ ~ нахйкунанда аз 
чнзхое, ки дар шаръ мамнуъ бо
шад ва башумороранда (аз «Мун- 
тахаб»).

МУХТАЧИБ v?2** дар парда шаван- 
да ва пушида ва пинхоншаванда.



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

—236—

МАҲМИДАТ ситоиш (аз «Мун- 
тихаб» ва «Сурох»)-

МУҲСАНОТ цамъи махсана;
он ҷи нек дошта шуда бошад; ва 
ба маънии накуихо мустиъмил.

МУҲОМАЛАТ llJU*. бо хим бор бар- 
доштан.

МУҲТАҶИБОТ занони парди-
нишин.

МУҲОРАБОТ oLjIsm чингхо ва кор- 
зорхо.

МУҚОКАМОТ otft». цамъи мухока- 
ма, ки ба маънии рафъ нумудани 
хусумат аст.

МУҲҚАМОТ C.US*. оёти зохирулмио- 
нӣ, яъне оёте, ки маонии он сарех 
бошад бар як ваҷх.

МУҲОҚОТ сДУМ. бо хам хикоят кар
дан (аз «Муитихаб»).

МАҲАББАТ ба фатх сихех аст; 
ва он ҷи ба зам (яъне мухаббат)* 
машхур аст, галат; ҷи масдари ми- 
мӣ аз сулосии муҷаррид ба замми 
аввал мустаъмал нашуди (аз тах- 
қикоти Мир Нуруллохи Ахрорт).

МУҲОЗОТ оДИх* бар вазни мулоқот; 
мукобала ва ру ба ру шудан ва 
дар баробари хам шудини ҷизе ба 
чнзе дигар (аз «Мунтахаб»).

МУҲАЙЕТ d.»* ҷамоъати зинди кар- 
дишуди.

МУҲОЗАРОТ ^^1-Ы.=х;^м^,ълумот ва ёд- 
дошташудахо ва суханхои мувофи- 
ки хол ва хикоёти салаф муносиби 
маком, яъне илми тиворих; ва ба 
маънии хозир шуданхо низ омада.

МУҲОВАРАТ cjjjU* посух додан.
МУХОВАРОТ хамкаломихо.
МАҲМУЛ БИЛМУВОООТо-ШыМ~^ 

ба истилохи мантик хабар будин 
аз шаӣъ биловоситаи килимаи ди- 
гир, яъне бидуни таркиби калимаи 
дигар, чӯноччи: зориб дар «Зайд 
зориб--, в а дигир махмул билишти- 
қоқ бошад ва ин махмул аст ба во- 
ситаи калимаи дигар, чуноччи: лаф- 
зи мол дар «Зайд зумол», ки мах
мул аст ба воситаи зу.

МУҲОМОТ ltL^w аз касе дафъ кар
дан чизеғо ва нигох доштан (аз 
«Сурох»)-

МУҲОВАЛАТ oJjb~ талаб кардан ни 
хостан.

МУҲДИС нав паӣдонунанда; ин 
ба фатхи дол (яъне мухдас)* ц;т 
паӣдоқардашуда ва бевузугардидн; 
ва ба замми мим ва фатхи хо ни 
ташдиди доли максур (яъне му 
хаддис)* донандаи илми хидис пи 
ахбори чабавӣ саллаллоху илаӣхк 
ва олихи ва саллама.

МАҲЛУЧ пунбии аз дона пок
кардашуда.

МУХ(Х) С* зардаи тухмн мурр (на 
«Қанз»).

МАҲОМИД o-U. ситоишхо ва хис 
латхои нек; ин цамъи махмида! 
аст.

МАҲМУД хамд кардишуда; ни
номи подшохест; ва номи филест 
аз афёли Абрахи, ки ба ҷихати 
хадми Қаъба оварда буд; ва номн 
шихсе, ки аз машохири масхара1^о- 
ни Эрон буд ва дар ахди Акбар 
дар Ҳинд омада (аз «Мунтахаб» ва 
«Мусталахот»).

МУҲАММАД ■>-я- саллаллоху алаӣхи 
ва олихи ва саллама, ибни Абдул- 
лох ибни Абдулмуттилиб ибни Ҳо- 
шим ибни Абдмииоф ибни Қусаӣ 
ибни Қилоб ибни Мурра ибни Қиъб 
ибни Лувиӣ ибни Ролнб ибни Фихр 
ибни Молик ибни Назир ибни Қа- 
ноча ибни Хузиӣма ибни Мудрика 
ибни Ильёс ибни Музар ибни Ни- 
зор ибни Миидд ибни Аднон то ин 
ҷо билиҷмоъ аст; ва баъдуху мух- 
тилаф фихи вин-Назир хуви Абу- 
қурийши фӣ қавлилҷумҳур Мутта- 
лнб (ба замми мим би тоӣ мушид- 
дад) ва Маноф (би фатхи мим) 
Қусиӣ (би сигии тасгир), Қилоб 
(би каср), Мурра (биззам ва тиш- 
дид), Лувиӣ (тисгир), Фихр (бил- 
киср), Назар (ба фитхатикн), Ху- 
заӣма (сигии тисгир), Музар (ба 
замми мим ва фатхи муъҷами), 
Низор (би кисп), Миадд (билкиср; 
из Анғмонӣ «Шархи Сахехи Бухо- 
рӣ»); ви маънии лифзи Мухаммад 
бисьёр ситудишуди (из «Мунти- 
хаб»).

МЕХВАР jj** сигии исми оли аз 
хавр (билфитх), ки ба миънии гирд 
гиштан аст; ва би миънии тири 
чарҳ> ки чағхн дулоб бид-он мегир- 
дид; ва ба истилохи ғнёзӣ хатест 
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мнвхум, ки як сарй он ба кутбн 
шимолй ва як снри он ба кутбн ҷа- 
нубй пнйвнста аст (нз «Кашф» ва 
«Мунтахнб»),

МУХ,АЙИИР л-*' иомн пнрдни муси- 
кй, мувофикн тудй-н Хинд (аз 
«Мадор» вн ғайри он); ва бнъзе 
гуянд, ки пардан «Хусайнй»-ст,

МСҲАЛЛИ ҶАЗАР j-U J*- мнкомн 
фнкр; ва киноя аз чои эътироз,

МУҲТАКИР Л-** рнллафуруш, кн ба 
нийяти гиронй раллнро ннгох до
рад,

МСҲРУР гнрммизоч ва лорнр
(нз «Мунтахаб»),

МАХШУР jj—* хншар кнрдншудн, 
яъне рузи киёмат барнигехташудн,

МСҲЗСР . Ьх* снҷилли қозй в н хузур 
вн хозир шуднн вн ҷои хозир омн- 
днн ва вакти хозир омаднн; вн 
некмахзар касе ки роибро бн иекй 
ёд кунад,

МУҲАРРИР ;о?" нависанда вн озод- 
куиннда; вн ба фатхи рои дввнл 
(яъне мухаррар)* навнштншуда вн 
озод кардншудн (аз «Мунтахаб»),

МАХШИР мутлак чои гирд ома- 
дани мардум днр рузи киёмат; вн 
ин лнфз бн фнтхн шии (яъне мах- 
шар)* низ омндн (аз «Сурох» вн 
«Комус» ва «Мунтнхаб» вн тарҷа- 
мни «Макомоти Харири»),

МСХЗУР -уЛ* он чи аз он тарсида 
шнвнд (нз «Мунтнхаб»),

МСХЗУР хнром кардашудн вн
мннъ кнрдашуда (аз «Мунтахаб»),

МУХТАРИЗ эхтнрозкунннда,
яъне пархезкунаида вн хешро ни- 
гохдорнида (нз «Латоиф»),

МСҲБИС ст**' чои хабе вн зиидон,
МАХСУС дониста ва дарёфт-

шуда бн яке нз хавоссн хамсн; ва 
ба мнънии ошкоро (нз «Мунтнхаб» 
вн «Лнтоиф»),

мсхрус стз—* ннгох дошташудн,
МАХШУШ сухташуда ва олу-

дншудн вн макрух; маъхуз нз 
хашш (бнлфатх ва ташдид), ки ба 
маънии нфрухтнни оташ; вн часпо- 
нйданн пари тир; ва бнроз ва кн- 
зои хочат аст, чунонкн дар «Су- 

рох» ва «Комус» ва «Мунтнхнб» 
нст,

МСХИС о»;*- бнр внзни фаъил; гар- 
днданн чизе ва растгорй ёфтан ва 
халос гнрдонидан (нз «Латоиф»),

МУХАРРИС днр хирс ва оз ан- 
дозанда; ва ба фатхи ро (яъне 
мухаррас)* дар хирс ва оз андох- 
ташудн,

МУХАРРИЗ варгнлонандн ва
касеро бар ҷаиг нигезандн; ва ба 
фатхи ро (яъне мухарраз)* варға- 
лонидашудн вн бнр чанг ангехтн- 
шудн,

МСХИЗ иЦ*- бнр внзни фаъил; холн- 
ти хайз (аз «Латоиф»),

МСХЗ шири холис ва хар чизи 
холис (нз «Мунтахаб»),

МУХИТ Ц-» даргирандн вн ихотнку- 
ннндн ва дарьёи Шур, ки тамомч 
знминро ихота кардааст; вн номи 
китоб аз имом Мухаммад днр фикх 
(аз «Муитнхаб»),

МСХ.ЗУЗ ij** бахрнманд вн бахтвнр 
(аз «Мунтнхаб»),

МУҲТАЗ(З) бахрнёб; вн мацо
зан ба мнънии хуш ва масрур,

МСХФУФ гирдогирд гирифтн-
шуда (аз «Мунтахаб»),

МСХЗУФ буридашуда ва нспи
думбурнда (нз «Мунтахаб» вн «Ма- 
дор»); ва ба истилохи нруз рукне, 
ки нз охири он снбнби хафиф, ки 
ду харф бошннд, нндохта бошанд, 
чун нз мафойлун луи бияндозннд, 
мафой бимоннд, фаулун бн ҷон он 
ннхннд,

МУХАРРСФ баргнрдонидншуда
, аз ростй, яъне кнҷ; ва бн кнсри ро 

(яъне мухарриф)* баргардоианда 
нз ростй, яъне качкуннндн,

МУХТСР И Ф хнмпешн,
МУХТАРИК о.-** сухтншавнндн ва 

сухта (нз «Мунтахаб»),

МУХСҚҚИК б**-* тахкнккунаида вн 
он ки суханро ба далел собит ку
над ва мудакдж он кн далелро ба 
днлел собит куиад; ва бн истилохи 
суфия касе ки бар у хнкнкнти 
ашьё аамоинбнғИ мункншиф гншта 
бошнд, Вн ин маънй кнсеро муяс- 
сар нст, ки нз хуччат вн бурхон 
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гузашта, ба мартабан кашфн илохй 
раснда бошад ва ба айнулъиён му- 
шохада нумуда бошад, ки хакика- 
ти хама ашьё хак аст ва ба райр 
аз вучудн вохндн мутлак мавчуде 
днгар нест; ва мавҷудняти ашьён 
днгар ба чуз изофат беш нест (аз 
«Латонф»); ва дар сурате, кн ко- 
фи аввалро мушаддадн мафтух 
(яъне мухаккак),* хонанд, ба маъ- 
нии он чиз, кн тахкик шуда бошад; 
ва номи хатте аз шаш хат, кн Иб- 
нн Мукла онро вазъ кардааст.

МАХХУК ЗЛ»- рост ва дуруст кар- 
дашуда (аз «Латонф»),

МАХ.К, о*- ботил кардан; ва пок кар
дан; ва кохидан ва кохонидан; ва 
сухтанн гарма-чнвеғо; ва ба заммн 
мим ва касрн хо (яъне мухик)* он 
ки хак ба ҷонибн у бошад (аз 
«Мунтахаб» ва «Латоифи); ва ба 
маъннн амри маъкул.

МУХО^/МИХСКУ/МАХОК, кос-
танн мох; ва нбтндои он аз шабн 
понздахум бошад; ва ба маъннн се 
рузи охнри мох, ки дар он айём 
мох нопадид мешавад (аз «Лато- 
иф» ва «Мунтахаб» ва «Кашф» ва 
«Мадор»),

МУХРИК сузоианда195; ва ба
фатхн ро (яъне мухрак)* сузонн- 
дашуда.

МАХА^/МИХАК ба маъннн сан-
ги заркаш, ки сиёх бошад ва бар 
он озмоишн зар кунанд (аз «Бахо- 
ри Ачам» ва «Муайид» ва «Кашф» 
ва «Мадор»),

МИХРОК Л.,»- бнсьёр харакатдихан- 
да ва бнсьёр афсункунанда; ва яке 
аз номхои Исрофил алайхиссалом 
(аз «Латонф»),

МАХОФИЛ (>1** цамъи махфил, кн 
ба маъннн ҷои ҷамъ шудани мар- 
дум аст; маъхуз аз хафл (бил- 
фатх), ки ба маъннн гнрд омадан 
аст (аз «Су^рох»).

МУХОЛ Jbn амри нобуданй, ки буда- 
нн он мумкнн набошад; ва ба фат
хи аввал (яъне махол)* чохон фу- 
руд омадан ва ҷохои кушодан мус- 
таъмал мешавад; ва ба маъннн 
мутлак чой; дар нн сурат цамъи 
махалл аст; ва махол (ба фатх) 
дар асл махолил буд, ломро дар 
лом идром карданд, махол шуд; ва 
михол (ба касрн мим ва тахфифи 

лом) макру хнла (аз «Муайид» в,7 
«Кашф» ва «Мадор»),

МАХЛУЛ Jjbc- хал кардашуда. /

МУХТАМАЛ эхтнмол кардаш^ -
да. .

МАХМИЛ J-x- каҷова, кн бар шут') 
банданд ва хавдач; ва нн сиран Нс- 
ми зарф аст аз хамл (билфатх), /ки 
ба маъннн бор бардоштан аст. >

МУҲОВАЛ JjL*. гнрдгарданда ва ка- 
валакуиаида.

МУХАЧНАЛ J**- аспи сурхранг С 
сиёх, ки хар чахор пои у снфед бо- 
шад (аз «Мyнтаҳаб»*.

МУХАССИЛ тахсилкунанда ва
бнсьёр хосилкунанда; ва ба ташдн- 
ди содн мафтух (яъне мухассал)* 
хосил кардашуда; ва ба фатхн мнм 
ва сукуни хон мухмала ва соди 
мухмала (яъне махсал)* ҷои хосил 
шудан.

МУХИЛ хилагар.
МУХДВВИЛ jJ*-* бар вазни мусаввир 

(ба вови максур); гардонанда ва 
хавола ва супурдкунанда; ва ба 
фатхн вовн мушаддад (яъне му- 
хаввал)* супурд кардашуда.

МАХМУЛ ба маъннн мазнун,
яъне гумон кардашуда ва бор бар- 
дошташуда; ва ба истнлохи манти- 
киён ба маъннн хабар, кн дар му- 
кобалаи мубтадост; ва ин махмул 
муцобили мавзуъ мебошад; ва ман- 
тикийин мубтадоро мавзуъ гуянд, 
чунончи: «алинсону хайвонун»; пас 
инсон мавзуъ аст ва хайвон мах
мул аст.

МАХТУМ воҷиб кардашуда ва
хукм кардашуда.

МУХТАШИЛ1! г1*** сохиби хадам ва 
хашам.

МУХАРРАМ f** ба снгаи исмн ма- 
фъул харом кардашуда ва харом 
дошташуда; ва номн мох; чун дар 
ин мох дар айёмн ҷохнлият китол 
бар мардум харом будааст, лихозо 
мохн мазкур ба нн исм мусаммо 
гардид (аз «Рисолан нучум» ва дн
гар кутуб); ва ба заммн мнм ва 
касри’рои мухаффафа (яъне мух- 
ғнм*) касе ки эхромн хаҷ баста; 
ва ба маъннн дар харам раванда; 
ва ба фатх ва рон мафтух (яъне 
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махрам)* он ки дир харам рох 
ёбид ва бо ваӣ никох харом бошид; 
ви мацозан би миъчии вокифи кор 
низ ояд (из «Қишф» ва «Сурох» ва 
«Мадор»).

МИХАН цамъи мехнат; ва бил- 
фитх ва сукуни хо (яъне махи)* 
0а маънии озмудан (из «Қишф» ва 
Мадор»).

МАҲЗУН си?»-- индухгин.
МИҲЧАН чг?*- чивғоч (из шархи 

«Нисоб»).
МУҲЗАРУН cjA*• хозиршудигон (из 

«Литоиф»).
МУХ.СИН &*** марде ки зин кунад 

(аз «Мадор» ва «Мунтихиб»).
МУҲЙИУДДИН ви би зам-

ми мим ва фатхи хо ва тишдиди 
ёи миксур (яъне МухаМ^адин)* 
низ сихех |9б

МАҲОСИН цт-Ь- никуихо; ин цамъи 
хусн ист, хилофи киёс; ви ба маъ
нии риши мардон низ (аз «Сурох» 
ви «Муитахаб»).

МАҲВ сутурдин ва зоил кардан 
ви пок кардан хуруф ви нукушро 
из ливх ва ҷуз он; ва низ номи 
мивзеъест ва сиёхии мох; ва ба 
истилохи суфиён кам ва нобуд ви 
зоил ви маъдум шудини авсоф ви 
одоти башарӣ; ва форсиён би миъ- 
нии шефта ви ошик, ва девона низ 
меоринд (аз «Литоиф» ва «Чарори 
хидоят» ва раӣри он).

МАҲШУВ(В) оганди ва пур кар- 
дашуда ва мимлув; форсиён би 
тахфиф (яъне махшув)* низ мео- 
ринд.

МАҲБАРА «х" давот (из «Мунти- 
хаб»); ви дир «Сурох» би ин маъ- 
иӣ билкаср (яъне миҳбара)* ист; 
ва мацозан би маънии қииамдон 
низ омада.

МАҲАФФА//МИҲАФФА би миъ-
иии хавдаҷмонанд ҷизе, ки кихорон 
бир душ биринд (аз «Мунтихиб» 
ви «Мидор»).

МАҲАЛЛА ..я- ҷои фуруд омидан ви 
минзил ви макоми мирдум (из 
«Мӯайнд» ви «Қишф»); ва ба зим 
(яъне мухалла)* хатост.

МУХА В ВАТА ҷои ихота кардан
ва ҷои нигох доштан ва ҷои гирд 

овирдан; ва ин сигаи исми зирф 
ист аз боби тафъил, ки дир. у хир- 
фи иллит аст, сивои лом килимии 
таалил ва табдил намепазирид; ва 
ба фитхи мим ва сукуни хо (яъне 
махвата)* ралат аст; ҷи сихех дош- 
тини хирфи иллит дар сигии зарф 
аҷваф аз сулосии мӯҷирғад бидуни 
мивонеъ собит нишуда; ё он ки дир 
исл махут бех буди бошад (ба 
фитхи мим ви замми хо ва сукуни 
bob), ки аз касрати истеъмол силии 
хо хазф шуда фикит махут би миъ- 
нии исми зирф мустиъмал шудиист.

МЕҲРОБГАҲ иборат из мис-
ҷид.

МУҲОРАБА бо кисе ҷанг ва
корзор кардан.

МУҲОҚАМА назди хоким риф-
тин бирои дафъи хусумат ви мун- 
сифшуди ви дафъи хусумат нуму- 
дин (из «Сурох»).

МАҲҚАМА «-fjf чои хукм кирдини 
козӣ.

МАҲНУБА зане пирданишин ва
чуOе ки дар паси дарвози мечихичд 
(из «Қашф»).

МУҲИЛА запи хил^^инди.
МУҲОФА ҷизест монинди хив-

диҷ, ки занон дар он сувор ши- 
винд; бидон ки мухофа (ба замми 
мим) бидуни тишдид дуруст нибо- 
шад; сихех ба тишдиди фо (яъне 
мухоффа)*-ст, ҷиро ки ин сигаи ис
ми зирфи музоъиф аст аз боби му- 
фоилит; магао он ки форсиен игар 
би тихфиф хонанд, цоиз бошид.

МИҲҶАМА олии ҳнҷомит кир-
дин; ви он устура бошад куҷак, ки 
ба хиндя пичҳча гуянд; ё шишиа 
хаҷҷом ё кадуи ҳиҷҷом, ки дар он 
хун мекишад; ва хиҷомат дир ин 
ҷо би маъчии устура зидин аст ба- 
рои xvh кашидан; ви ба маънии 
кисби ҳаччоми урфӣ низ омида.

МУҲТОЛА зини хилигир ви
маккора (аз «Қишф» ва «Мунти- 
хиб»).

МАҲРУСА <-.>/' чигоҳOочӣ кирдашу’ 
ди; ва мамоиннн махруса киноя аз 
мулки худ аст, ҷиро ки аксир ода
ми ҷизи худро хиросит мекунад; 
ва дир урф киноя аз мулки подшо- 
хист.
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МУХОВАРА бо дигар калом
кардан ва посух додан якдигарро 
(аз «Сурок» ва «Канз» ва райрн 
он).

МУХОСАРА •z’1'- аз гирдогирд банд 
карданн рохи касе (аз «Мунта- 
хаб»).

МУХТАРИФА пешаварон ва
санъатгарон (аз «Канз»); ва ин 
дар асл сиган нсмн фоили вохндн 
муаннас аст, аз боби нфтиъол, кя 
снфат вокеъ шуда, мавсуфи у мнс- 
ли лафзи фиркщ. ва цамоъа хамеша 
махауф мебошад; аз ин ҷихат нт- 
лок дар маънии чамъ менумоянд, 
чунонки муътазала.

Махкийя хикоят кардашуда.
МАХКУМСУЩАЛАЙХ ва МАХКУМ- 
(УН)БЕХ^ 'Л- j ■Ч» (jS—баёни хар 

ду дар ин таркиб аст, чунончи: 
«Зайдун қоимун»; пас дар ин чо 
лафзи Зайдро махкумалайх гуянд 
ва лафзи коимро махкумбех но- 
манд; бидон кн лафзн цува дар 
арабй ва лафзи аст дар форей ва 
лафзи истин дар юноий ва лафзн 
цй дар хиндй барон ннсбати хака- 
мия далолат мекунад.

МАХМУДА сакмуниё, кн даво- 
ест талху мусхил барон сафро ва 
балгам (аз «Тухфат-ул-муъминнн» 
ва «Бурҳон»*.

МУХОДССД ->i>lsb. бо хам сухан 
гуфтан.

МУХТАВЙ гирдогирд гиранда
ва мухитшаванда (аз «Мунтахаб»).

МУХОЗЙ мукобил ва ру ба ру
ва баробаршаванда (аз «Мунта- 
хаб»); муштак аз хазв (билфатх), 
кн ба маънии баробар карданн ду 
чиз аст.

МУХЙ у** знвдакунанда; дар асл 
мух,йй буд, бар вазни мукрим; зай
ма бар ё сакнл буд андохта ё-ро 
сокнн карданд, ичтимоън сокинайн 
шуд миёни ёи сонй ва танвин; ё-ро 
хазф нумуданд мухй монд; ва ба 
заммн мим ва фатхн хо ва таш- 
днди ё (яъне мухайй) * низ ба 
маънии зиндакунанда; ва ин дар 
асл мухйй буд а; замма бар ё душ- 
вор буд андохтанд, ба ичтимоън 
сокинайн ё хазф шуд мухайй монд; 
дар нн сурат аз бобн тафънл аст.

МЕХРОБЙ навъе аз шамшер; / 
ва ба маънин масчид низ омада. /

Фасли мим маъа хои муъҷама / 

МУХАЛЛО ^1" рахо кардашуда L 
холй кардашуда (аз «Канз» Ь 
«Л1унтахаб»),

МУХОТИБ ^М1=» ру ба ру сухангуяп 
да; ва. гохе мурод аз он хашму 
нтобкунанда бошад; ва ба замми 
мнм ва фатхи то (яъне мухотаб)* 
касе кн ба у сухан гуфта шавад; 
ва ба маънин ном ва лакаб карда
шуда; ва гохе мурод аз он хашму 
нтоб кардашуда низ бошад.

МИХЛАБ чанголи мурри шико- 
рй ва чанголи шер (аз «Мунтахаб» 
ва «Канз») *

МАХОЛ И Б чанголхои ҷоиваға-
ни шикорй, мислн боз ва чурра ва 
шер ва гайрухумо.

МУХАРРИБ Vj** вайронкунанда.
МУХАЗЗАБ 1—рангин кардашуда 

ва васма басташуда.
МУХОТАБОТ oLiU* бо хам калом 

карданхо; ва гохе мурод аз он му- 
росалот ва мукатабат бошад.

МУХОААДТ OmU. макру фиреб до
дан "Х-з «Мунтахаб»).

МУХОДАЪОТ oUjIU* макрхо ва фн- 
ребхо (аз «Шамсй»),

МУХАДДАРОТ с^'^л» занонн нарда- 
нншнн; маъхуз аз хидр (билкаср), 
кн ба маънин парда аст; ва ба кас- 
ри доли мухмалан мушаддада 
(яъне мухаддирот)* адвия, кн бе- 
хобй ва сустии андом орад (аз 
«Мунтахаб» ва «Сурох» ва «Қаиз»*.

МУХОЛ АТАТ а«JI.Я)ба касе даромех- 
тан (аз «Мунтахаб» ва «Канз»),

МАХОФАТ ба маънии хавф ва
тарсидан (аз «Канз» ва «Мунта
хаб»); ва ин масдари мнмист аз 
сулоснн мучаррад; дар ,асл маху- 
фат буд, вови мутахаррикн мокаб- 
лн он харфи сахехн сокнн, харака- 
ти вов накл карда ба мокабл до 
данд; вов дар асл мутахаррнк буд, 
мокаблн он акнун мафтух гарднд, 
он вовро ба алнф бадал карданд 
махофат шуд; ва ба замми мим ва 
касри фо (яъне мухофнт)* охиста 
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хонандл; ва ба фатхи фо (яъне му- 
хофат) * охистл хоидашуда,

МИХХЛТтУ"тубра, кн ба дона пур 
кнрда бн дахони асп бнидннд (аз 
шархи «Иисзб»),

МСХ^^УҶОТ oUjji, киноя аз пушн- 
дагихо ва нродахон махфй,

МСХТУРОТ ?>1jA" фикрхо ва анде- 
шако ва он чизхо, кн бн хотир ра- 
сида бошннд ва чнзхое, кн дар он 
хавф бошад,

МУХОЛСФСТ «i-AJbU ба фнтхи лом, 
пн ба касри лом (яъне мухоли- 
фат)*197,

МУХОФСТАТ бнр внзни му-
фоБалат; охистн хондан (нз «Қо- 
мус»),

МСХУФТ oAU сиглн нахй аст аз 
хуфтан, бар хилофн кнёс (аз шар
хи Абдулвосеъ 5нр «Бустон»),

МУХА Ҷ ҶСС -Д-" ба маънии хез; 
яъне касе кн уро бн днсткорй аз 
ручулийят соқит карда бошанд; нс- 
ми мафъул аз тахнис, ки маъхуз 
аст нз хине (бнлклср), ки ба маъ
нии суст вн дутост; чун аз мардн 
ручулийят дур кардашудн чолокй 
вн устуворнн мардона намебошнд, 
лкхозо муханнас гуфтанд; ва хине 
ба мнънии млзкур днр «Сурох» 
маетур нст,

МСХРСч чои беруи бнромаднн;
ва ба замми мим ва кнсри ро 
(яъне мухриҷ)* беруи баровнрннда,

МУХ(Х) мағзи cap вн магзн ус- 
тухои; вн мацозан хулосаи хнр чиз- 
ро гуянд (нз «Мунтахнб» ва «Тух- 
фнт-ул-муъминин»),

МСХЗУД дарахти пок кнрдашу
да аз хор (нз «Мунтахнб»),

МУХАЛЛСД ба маънии хамешн, 
МАХТУР ба халок иаздик кар

дншуда; вн аидеша ва он чи днр 
дил гузнрад,

МУХАДДИР -***-• бехис ва сустку- 
нандан андом; вн ба мнънии дар 
пардн нишонннда; ва бн фнтхи до
ли мухмнлни мушаддад (яъне му- 
хадднр)* бехис вн суст кардншуда 
вн дар пнрдн нншоиидашуда,

МУХБИР у*** хнбнрдиханда; ва гохе 
нз ин лнфз чехрнн инсон низ мурод 

бошад, чнро кн чехра аз ахволи 
ботии хабар медихад; ва мухбири 
содик, иборат аз хазрати расулул- 
лох саллаллоху аллйхн ва олихн ва 
салламн,

МУХАЙЯР нхтнёр додашуда; ва
ба касри ёи тахтонин мушаддад 
(яъне мухаййир)* нхтиёр ба кнсе 
диханда; ва мардн иекутлр ва 
бисьёр хайркунанда ва слхй,

МУХАММАР ** бар вазнн мунав- 
вар; сирншташуда ва тайёр (аз 
«Му нт ахаб»),

МУХСММАС о-*** плиҷгушл карда- 
шудн; ва ннвъе аз иазм, кн доъруф 
аст; ва иоми навъе аз усули мусн- 
кй, ки ба хнндй оиро тал гуянд; ва 
назди ачам усул хафтдах аст, чу- 
нонки: мухаммас ва турки ва дуяк 
ва давр ва сакил ва хафиф ва ча- 
уорзарб вн дурафшон ва миатайн 
в н зарбулфату в н усули фохта в а 
чанбар вн нимсауил вн азфар ва 
арсад в а рамал в а уазац.

МСХДУШ А*"*' хлрошидашудн ва 
хнрош дошташуда (аз «Мунта
хаб»); ва мурод аз он васваса кар- 
длшуда,

МСХРУШ харошндлшуда; муш-
так аз харш (билфатх), кн ба маъ
нии хнрошидни аст, ҷуионкн днр 
«Муитнхаб» ва «Комус» вокеъ аст; 
ва дар ин лафз навъе аз кабнлн 
тавофуки лисоннйи аст дар арнбй 
вн форей,

МУХЛИС и^"* нхлоскунанда; ва ба 
замми мим ва фатхи лом (яъие 
мухллс)* холнс кардашуда; ва ба 
фатхи мим ва фнтхи лом (яъие 
махлас)* чои нхлос ва мнхнлли ит- 
мом; ва хам масднри мимист, ба 
маънии рахой ва «ххлосн; ва бар 
внзни мунлввлр (яъие мухллллс)* 
бл маънии озод вн рахонидашуда 
ва пок кнрдашуда ва хулоса кар- 
дншуда,

МСХИЗ цЦ-» дуги рлвгни гнрифта- 
шуда (аз «Мунтахаб» ва шнрхи 
«Йисоб»),

МСХОЗ днрдн зех, яъне дарде
кн ба вакти вилодат занонро ло- 
хик. мешнвад; ва ба маънии шерн 
модни обистан; ва длр «Ыисоб» 
мурод аз млхоз ибнн махоз; вн иб- 
ни млхоз шутурбачне, ки ба соли 
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дуввум даромида Зошид; ва агир 
Oача моди бошид, бинти махоз но- 
минд; ви ба миъчнн дир коре диро- 
мадан ва ҷои диромидин (из «Мун- 
тихаП» ва шурухи «НисоО»),

МУХАЛЛИТ омехтикунанди; ви
ба фатхи ломи мушаддид (яъне 
мухаллат)* омехтишуда (из «Мун- 
тихаб»),

МАХЛУТ bjl»» омехташуди.
МИХЯТЬ t** сузив; ва ба фитхи мим 

ва кисри дуввум (яъне махит)* 
духтишуда (из «Литоиф»),

МУХТАБИТ Ц хохандии ҷизе из 
касе бе васила ва собикии маъри- 
фитӣ; ва дар шаб суолкунанди из 
ҷихати ширм ва ор (из «Мунти- 
хиП»),

МУХАТТАТ хир ҷи бо хутут бо
шид ва маъшуки сохибхит.

МУХАББАТ "t** дир хим омехта; ви 
гохе из он мурод Зошид маънии 
фосид ва тиПох (из «Литоиф» ви 
раӣри он).

МУХОТ "■*-• оби Пичӣ (из «Қишф» ви 
«Баҳғ-ӯл-ҷавоҳиғ» ва «МунтахиП»),

МАХ РУТ харошидишуди; ва
ҷисме, ки Па шикли гизар, яъне 
зирдак, як сири он ситибр ви як 
сири он Порик бошад.

МУХАЛЛАЪ е**- хилъат додишуди.
МАХЛУЪ <£р** Перун овирдашуди ви 

Пировирдашуда.
МУХТАРЕЪ иҳтиғоъқучичди ва

кори нав беруноранди (из «Мунти- 
хаб») .

МУХОДЕЪ £»*** микр ви фиреПку- 
нанда.

МУХЛО БИТТААЪЪгь ч^ррахо кир- 
дишуда бо тибиит, яъне билотикал- 
луф ви беиндеши.

МУХОЛ ИФ ба истилохи муси-
киён номи шуъбии микоми «Ирок»; 
ви мухолиф муриккаб аз панҷ ниг- 
ма бошид ва онро ба викти завол 
месироянд.

МУХАЛЛАФ UU- вопас гузоштишу- 
да; ви Па замми мим ва сукуни хои 
муъҷама ва кисри лом (яъне мух- 
лиф)* шутуре, ки из нуҳсоиағӣ 
даргузашта бошид (из «Сурох» ви 
риӣра).

МУХТАТИФ Cil:»- иҳтилофкӯчи^IД.'и/ 
ви киноя аз хинду, ҷаро ки хииду/ 
вон бо хам дир аксар мукиддамот 
нхтилоф доранд дар му^бал;^ 
муттафик, ни иПорит аз мусалмои 
ист; ва мухталаф (биззам ви ломи 
мифтух) ихтилоф кирдашуда; |iii 
Пи миъчии лурате, ки дар он ихти 
лоф Пошад, ни ириПист ё форсӣ.;

МАХУФ ■»_>** бар вазни мақул; б;> 
миънии тарсидишуди ви хивфнок 
(аз «Мун^ихиб» ви «Сурох» ви rail- 
ри); ва Паъзе чавнштаачд, ки хавф 
мисдари лозим ист, Па миъчии тар- 
сидин, на мутииддӣ, Па маънии 
тирсонидан; пис сигаи исми мафъул 
аз у омадин махалли тииммул аст; 
ролиПии харфи ҷарр дир ин лафа 
мукиддар Пошад, яъне дир такдири 
махуф анху бошад, чӯночки лафзи 
муштирик, ни из масдири лозим 
аст, дир хицицит муштарак фихи 
бувад, тамма киломухум; ва му- 
хавваф бир визни мунаввар, сигаи 
исми мифъул из тахвиф ист; дар 
ии супит ба касри вов (яъне му 
хаввиф)* ба миънии тағсочачда' 
Пошад.

МАХОВИФ Ojti. чоҳон хавф (ан 
«Мунтахаб»).

МИХРОҚ Па маънии дурра, к»
из кирпос Па хим печиди Пи касе 
зининд (из «МунтихиП»).

МУХАРРИҚ ЗА- порикунанди ви аз 
хам даринди.

МУХНАҚ Су-** гулу гирифтишуда.
МАХНУҚ Ьу** гулу ифшурдишуда.
МАХЗУЛ хор кирдишуда (из

«МунтахаП»).
МАХОЗ И Л JpUl* цамъи михзул аст.
МУХТАЛ(Л) Р" Па маъчии халал 

ёфтишуда.
МУХАЛХАЛ '[изе ки иҷзояш По'

хам хуб часпоч ви муттисил наПо- 
шинд.

МУХТОЛ JI** мутикаППир (аз «Мун 
тихиб»).

МАХОИЛ JJI» цамъи махила, ки Па 
миънии махалли хиёл аст; ви Па 
миъчии осор ви аломот ви ҷоҳoнғ 
хиёл ва гумон бурдин (из «Мунти- 
хаб» ва риӣғa).
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МЛХОДИМ г»*1** мнхдумои вл бузур- 
гон; вл ин цамъи махдум аст.

МУХЯМ -г” ҷои барпо кардани хай- 
мл; вн бл замми мим вн фатхи хои 
муъҷлма вн ташднди ёи тдхтонии 
млфтух, бар вазни муаззам (яъне 
мухайям)* чои истода карданн хай
ма; днр сурнти аввал аз боби афъ- 
ол вн дар сурнти сонй аз боби та- 
фъил; ва фатхи аввал хатост, чн 
хнр гох ки нз сулоснн мучаррад 
гирифта шнвнд махом бонд нн- 
вишт, чунонки маком вл маном (аз 
«Мунтнхлб» вл «Блхорн Ачлм» вн 
«Сурох»),

МУХТАСИМ с хусуматкунлидн,
МАХТУМ мухр кардншуда ва

мукнффал вн банд кнрдншудн (лз 
«Кашф»),

МУХСТТСМ мухр кардашуда ва 
мукаффнл,

МАХОТИМ -^’Ьи цамъи махтум аст; 
вн махтум бн маънии мухр кнрдн- 
шуда; пнс паймондхоро махотим аз 
он номлнд, ки мухри подшох бар 
онхо мебошлд (аз шлрхн «Ыисоб»),

МАХОЗ И Н u>jI" цамъи махзан, ки ба 
мнънии чои ниходнни хизонл нст,

МСХЗУҶ днр хизонл ниходншу- 
дн (нз «Мунтнхнб»),

МАХЗОН cjI j** номи мнъбнди тлрсо- 
ён, ки бл нсми Вонй млъруф лст,

МСХТУБА знни хостгорй клр-
длшудл (нз «Мунтахаб»),

МУХАДДСРС знии пнрдннншин; 
млъхуз лз хидр (билкнср), ки бл 
мнънии пнрдл лст (лз «Сурох» вн 
«Мунтахаб»),

.МСХРАКД шнрмнндлгй вн тирн- 
гй; вн билкнср (яъне михрака)* 
теги чубин, ки бнъзе аалннднрзи 
дорнид; ва номи олли бозй (аз «Ла
тоиф» вн «Сурох»); вл бнъзе бл 
маънии харкни днрвешон нлвиштл,

МАХИДА мчунбидн вл ллрзидн; 
вл мацозан бл мнънии хлробкнрдн 
(лз «Бурхон»),

МУХОССМС бо хам хусумат
вн душманй кардан,

МУХАЙЯЛА махалли тнхйил, ки
димоғ бошад; чаро ки димор чои 
ллёл нст; ва бн знмми мим вн фнт

хи дуввум ва ташдиди тахтонии 
мнксур (яъне мухаййила)* номи 
куввлтест, ки онро хлёл низ гуянд, 

МАХМАСА *»•>■ гуруснлгии муфрнт
вл сузише, ки лз гуруснлгй дар си
на вн шнкам пнйдо шавад; ва ма
цозан ба маънии рами дзими нзтн- 
робангез мустаъмал (аз «Мадор» 
ва «Мунтахаб»),

МАХМАЛИ ДУХОВА^-Ар и-Ршавъе 
нз махмал, ки хар ду тараф пашм- 
дору рнигии ва мулоими яксои бо- 
шад,

МУХТЙ касе ки иродан савоб
кунад ва беклсд дз у хато зохнр 
гнрдад; вн хоти касе ки ба иродан 
худ хато кунад (нз «Сурох»),

МУХОТЙ хатокунандн; аз боби 
муфонлат; ва кисме аз балгам, ки 
мушобех ба оби бинй бошад,

МАХРУТЙ ба истилохи илмн
ншколи ханднсй чизе кн як сари он 
муднввару пахи бошад ва сари дн- 
гнр борик ба тадрнч бувад, чунои- 
ки шлклн газнр бошад,

МАХЛАСЙ рахой; чи махлас
(билфлтх) млсднри мимист; вл зи- 
ёдлти ёи млсднри бдъди млсдлри 
нрлбй нз тнслрруфн форснёи лст, 
чунончи: саломат вл саломатй вл 
фузул вн фузули.

Фасли мим маъа доли мухмала

МУДОВО I?>** днво кардан ва днр- 
мон кнрдан; ва ни мухаффафи му- 
довот аст, ки ба маънии ддрмои 
кнрднн бошад, ҷунончи: мухобо ва 
мувосо мухаффафи мухобот ва му- 
восот нст (нз «Кннз»),

МУДОВО <3j'**• сигаи исми мафъул; 
днвзaардн вн днрмон кнрдашудн 
(аз «Кннз»),

МУДОРО Ыд- риъоят кардан ва сул- 
ху оштй нумуднн; ва ии дар асл 
мудорот буд; ва дар кнломн фор
си гохе то нз ин меуфтад ва днр 
арабй ба то мустаъмал аст; вн 
хамҷунин мухобо ва мувосо (нз 
«Мунтахаб»),

МАДО бн маънии гоят ва нихо- 
ят (лз «Мунтахнб»),

МИДХАТ ситоиш (аз «Сурох»
ва «Кншф»),
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МУДОХАНАТ зохир кардан,
ба хилофи он чи дар дил бошад 
(аз «Комус»); ва дар «гМунтахаб» 
ба маънии нифок ва дуруг гуфтан; 
ва дар «Сурох» ва «Мадор» ба 
маънин чағбзабанй ва хушомад; ва 
дар «Канз» ба маънин сустй кар
дан.

МУДРА КОТ ^-М- аклхо в а данйшха.
МУДОВОТ оЫ* даво кардан ва дар- 

мон нумудан.
МУДОАБААю^кимазох ва хуштабъй 

ва бозй кардан.
МУДОРОТ сулху оштй ва риъ-

оят кардан; ва ба фатхн мнм (яъне 
мадорот)* хатхон сайри кавокиб, 
кн хукамо бар куран афлок фарз 
кунанд.

МУДДААЕТ цамъи муддаъо;
алиф дар холати ҷамъ ба ё бадал 
шуда.

МУДДАТИ ИДДАТ оао Слъ айёмн 
баъдн талок, кн дар он арса зан 
шавхар накунад; барон муталлака 
се хайз ё се мох ва барон бева ча- 
хор моху дах руз; ва нддати ваиа- 
ни хомила вазъи хамл.

МАДЕХ бар вазни фасех; снто- 
нш.

МАДОЕХ снтоншхо; ва ин
цамъи мадеха аст.

МИДОД Ми- снёхни давот (аз «Мун- 
таҳаб»*.

МАДИД л_о* кашидашуда ва дароз; 
ва номн бахре аз аруз.

МДД(А* кашнш ва афзунй ва
дарозй; ва назар кардан ба суи 
чизе; ва хатте, кн бар алнф нави- 
санд; ва хатте дароз, кн дар хнсоб 
нависанд (аз «Мунтахаб»); ва биз- 
зам ва ташдидн доли мухмала 
(яъне мудд)* номи паймона; ва он 
назди ахлн Ирок ду ратл бошад 
(аз «Сурох»).

МАДОР Л** чои давр ва чои гардиш 
(аз «Мунтахаб»); ва ба маънин 
дойра ва давра ва халка низ ояд.

МАДАР кулух; ва гохе киноя 
бошад аз замин; ва ба заммн мим 
ва касри дол ва ташднди ро (яъне 
мудирр)* чорнкунандан бавл (аз 
«Мунтахаб»).

МУДБАР уу* пушт додашуда, яънр 
касе кн давлату бахт уро пушт до- 
да бошад, ай баргашта бошад; ва ба 
заммн мим ва фатхн дол ва таш
днди бон муваххадаи максур (яъне 
мудаббир)* тадбиркунанда ва со- 
хнбтадбнр; ва ба фатхн бои уу- 
ваххадан мушаддад (яъне мудаб 
бар)* парвардашуда ва тадбнр 
кардашуда ва бандае, кн аз паси 
марги сохнби худ озод шавад (аз 
«Мyнтаҳаб»*,

МИДРОР бнсьёр обрезанда па 
абри бнсьёр боранда; ва ба маъ
нии борон ннз ояд (аз «Мунтахаб» 
ва «Сурох» ва шархн «Ннсаб»*.

МАДОРУС „-зАм кухнашуда ва но- 
падидшуда ва беравнак ва хонда- 
шуда 198.

МАДОРИС &j^ ҷохон даре гуфтан; 
цамъи Мадраса (аз «Мунтахаб»)19”.

МАДХУШ бар вазни масрур,
лафзн арабист, снгаи исмн мафъул 
ба маъннн мутахаййнр ва саргашта 
ва хайрон (аз «Сурох» ва «Мунта- 
ҳаб»*; ва он чи форснён ин лафзро 
ба вовн мачхул (яъне мадхуш)* ба 
маънин мает ва бехуш меоранд, 
навъе аз тафрис аст; чунонки Хони 
Орзу дар «Хнёбон» навишта, ки 
мадхуш лафзн арабнст, ба nаnн 
маъруф, ба маънии тахайюр, маъ- 
хуз аз дахиш (даҳаш)*; форснён 
гохе вови маъруфи лафзн арабиро 
маҷхул хонанд, чунонкн: гута ва 
мадхуш; пас нн /навъе аз тафрис 
бошад; ва лафзн мадхуш, кн ба 
маънин мутахаййнр аст, форснён 
мацозан ба маънии бехуш нстеъ- 
мол кунанд.

МАДК^УК, куфташуда ва логар
ва борик кардашуда (аз «Лато- 
1^»).

Л1УДАККИК, (З*1-^ кори борик кунан 
да ва нуктахон борик пайдокунан■ 
да; ва дар «Латоиф» навишта: он 
кн далелро ба далел собнт кунад.

МУДРИК djt* фахманда ва расанда
ва дарёбанда 
«Мунтахаб»).

(аз «Латоиф» ва

МАДХАЛ дахл кардан ва до-
хнл шудан ва ҷои дахл; дар су-
рати маънии аввал масдарн мн-
мнст ва дар сурати маънии со*
нй нсмн зарф; ва ба заммн ав-
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вал ви хои муъҷимии максур 
(яъне мудхил)* ба маънии 5ихил; 
ви Пи фатхи хо (яъне мудхал)* 
ҷои дахл кардан ви дохил нирда- 
шуда (из «Муиӣид» ва «Мунтахаб» 
ва «Қашф»).

МАДОХИТ >-1^ ҷоҳои дахл; Пи 
маънии омадани зар мустаъмил; ви 
По хим ёфтан ва дирхам духтани 
ду ҷизе; ва ҳинои бутадор, ки за- 
ноии риъно Пар дасту по Пиндинд; 
ва амонин ва Пуютро низ гуянд (из 
«Мусталихот»).

МАДДИ БУТБУТ J4: нолаи бул- 
бул.

МУДАЛЛИЛ би далел соПитку-
нинда; ва Па фитхи ломи мушид- 
дид (яъне мудаллал)* Пи далел со
Пит кирдашуда.

МУДАММАЛ//МУДАММИТ он
ми ҷироҳитро из рим пок кирда фа- 
рохам орид.

МАДЛУЛ JjU. Па истилохи ихли 
минтиқ миъниро гуянд.

МИДЪАМ номи гуломи он хиз- 
рат саллиллоху алиӣхи ви олихи ва 
силлами; ви Пи ин маънӣ ба гаӣни 
муъҷима (яъне Мидгам) * рилат 
(из ширхи «НисоП»),

МУДҒАМ хирфе ки дар харфи
ҳимҷинси худ даромида Пошид; ви 
Пи миънии иаӣвиста ва дархимриф- 
ти ва дирҷкарда ви пушида низ 
омида; ва дир асл маънии идғом 
лигом дир дахони исп даровирдин 
ист (из «МунтихиП» ва «Сурох» ви 
гиӣра).

МУДОМ flшароб; ви Пи миънии 
хамеша дошташуди; ви исми ма- 
фъул аз идомат (аз «Сурох» ви 
«Қашф» ва «Мунтихаб» ви «Ми
дор») .

МУДЛАҲИМ сахт сиёх ви то
рин (из ширхи «НисоП»),

МАДИНАТУЛИСЛОМ г*-И W- ли- 
каПи Қуфа, ки дорулмулки Ироки 
Араб аст.

МАДЯН номи шахрест бар на
пори дарьёи магриб (из «Бурхон» 
ви «Латоиф»),

МАДОИН ^/1 цамъи мадина; ва он 
хафт шахр буданд ободон дар ха- 
волии БоПул. Акнун хамахо харо- 

бинд (аз «Бурхон» ва гиӣри он);, 
ва дир «Шархи девони Хоқочӣ» ва 
«МунтихаП» навишти, ки шахрест 
дар Ироки Ариб тихтгохи Нушер- 
вон.

МУДҲОМТО Н//МУДҲОММАТОН1 
боги сибзу сероП, ки из ғоя- 

ти саПзӣ ба сиёхӣ запад (аз «Мун- 
тахиП»); ва биъзе ба мигнии ду 
бирги сибз навишта,

МУДУН шихрхо; ви ин цамъи 
мадина аст, ки Пи маънии шахр По- 
шад.

МАДЮН сл-а карздор (из «Қашф> 
ва «Мадор»).

МУДАВВАН Пир визни мулав-
ван; ҷимъ кардашуди (аз «Мидор» 
ва «Мунтахиб»).

МАДДА ва ЛИН мадда (бил-
фатх ва ташдиди дол) Па истилох® 
сирфиён харфи иллити сонин, ки 
харикати мониблиш мувофини о» 
Пошид, чучонки вови сонини монаб- 
лиш мазмум ва ёи сокини мюниПл 
максур ва илифи сокини мдк,иПи■ 
мифтух бошад; ви лин (билкаср) 
хирфи иллити сонин сивои алиф, ни’ 
мониПлиш мифтух бошад.

МАДИНА Па маънии мутлик.
шахр; ва номи шихри хос, ни мир- 
киди хазрати рисолитпиндх силлил- 
лоху алаӣхи ва олихи ви силлими' 
дир он аст; ви лифзи мадина маъ- 
хуз аст аз тамаддун, ни Па миънии 
ҷимъ шудин ист; чӯн инво™ мух- 
тарифи ва анвоъи мирдум дир 
шахр ҷимъ мешивинд, лихоо ма
дина мегуянд.

МАДРИСА -wA" ҷои дире ва тидрис 
(аз «Музил»).

МИДДА рим, ни из пирохат ба- 
дар меояд; ва билфитх ва ташдид, 
(яъне мадда)* ба истилохи сирфи
ён хирфи иллити сокин, ни хирини- 
ти мониблаш мувофини он Пошад,, 
чуноччи вови сокини мокаПл миз- 
мум (из «Сурох» ви гиӣра).

МУДРИҚА куввитест дар ин-
сдн, ни идрони хиқоиқи ишьё кунад- 
ва он акл асту зехн.

МАДАНЙ (У-а* бошиндаи шихр; в а 
мансуб ба мадина; из лифзи мади
на дар холати нисбит ё ва хо хазф- 
кирда шудиаст.
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Фасли мим маъа золи муъҷама

МУЗАККО гулу буридлшудл вн 
бнсмил (лз «Мунтахлб» вл шлрхи 
«Ҷ[исоб»),

МАЗХАБ бар вдзни мактаб; ҷои
рдфтли вл рох; вн мацозан бл мдъ- 
нии дину ойнн; вл бл злмми мим 
вл флтхи зол вл хои мушлддлди 
млфтух (яъне музахдаб)* злрлнду- 
да кардашуда; вл бн кнсрн хон му- 
шадднд (яъне музахдиб)* заранду- 
дакунннда (аз «Мунтахлб» вн 
«Канз»),

МУЗОБ -уЖ гудохташудн (аз «Кашф» 
вн «Бурхон»),

МСЗХ,УБ vW-' знрнигор вл зараиду- 
дн,

МУЗҶИБ гунохгор (нз «Кннз»),
МУЗАБЗАБ мутарадднд бнр як

хол вн як ҷо карор нагнрнфташу- 
да„

МСЗСЛЛСТ оЛо» хор шудаи,
МУЗ ӯ- днр нрабй бн мнънии ибти- 

дои замом вл он замон (аз «Мун- 
тнхнб»); вл днр форси биззнм вл 
билфнтх (яъне муз вн маз)* ба 
мнънии сохнб вл худованд; вн нк- 
слр мурлккнб ояд, хамчу исфан- 
дормуз (лз «Бурхон»),

МУЗСККИР /'j* ёддиханда; вл ба 
фатхи коф (яъне музаккар)* бн 
мнънии млрд вн ннр, кн зидди мо- 
дн бошлд (аз «Мунтлхлб»),

МСЗ КУР нглрчи дар арабй си
гни исми мнфъул аст, форсиён ба 
млънии зикр низ истеъмол кунннд 
(нз «Чароги хидоят»),

МСЗОК, чншиднн; вл ба мнънии 
чншидннгох вл махнлли куввнти зо- 
икн, ки кому знбон аст; вн мдзок 
сигни исми знрф аст аз здвк, ки ба 
мнънии чншидди аст (аз «Мунта
хлб») ; вн дно «Мустнлахот» навиш- 
тн, ки мазок дар дсл ба мнънии 
знрофнт вн изхори шавк пешн маъ- 
шук,

ЗМАЗМУМ |-.>,«ь бад вн зишт вн он ки 
уро бнд гуфта бошннд (аз «Клшф» 
вн «Мунтахлб»),

МСЗОК ЗСДСЫ сРЗ 311? иборат аст 
нз зохир иумуднни беихтиёрии шав
ки бусу кннор вл гнйрн он,ки днр 

махнлли рдгбат вл шахват даст ди, 
хад (лз «Чароги хндоят»),

МАЗХУРА здхира кардашуда
МАЗМУМА **уЬ> хар чиз, кн бнд ни 

зишт бошлд,
МУЗАККАРИ мар

де ки мутеън знин худ бошлд (п и 
«Муайид» вн «Бурхон»),

МФЗЙ//МФЗЙ Ji- рутубат аст, ки 
днр гнлаоли шахват зохир мешл 
внд (аз «Бахр-ул-чавохир»),

Фасли мим маъа рои мухмала
МУРТА/О Цу умед доштлшудл (лз 

«Ллтоиф»),
МИРОЪ .1у ҷидол вн ситезд кардан 

вл худнумой (лз «Мунтахлб» вл 
гайри он),

МАРИО чнрогох; вл ба маъннн 
гиёхн сабз вл ҷариддн (аз «Мун- 
тахнб»),

МУРАВЕО *>.у тарбнят клрдашудл 
вл плрвнрдашуда; вл он чи аз кис 
ми мевн дар кивоми кннд ё шл- 
кнр пнрвдранд,

МУРТАЗО писандида (аз «Мун- 
тнхнб» вн «Канз»); вл лакнби хнз- 
рнти Слй каррАмаллоху вачхаху,

МАРЗО и*. беморон; ин цамъи ма- 
риз нст (аз «Мунтахлб»); вн бл 
злмми мим вл фатхи ро вл ташди- 
ди зоди муъҷнмни мафтух (яъне 
мураззо)* ба млънии писнндида,

МСРХСБО ин лафз днр Срнб 
барои таъзими мехмон гуянд; мар- 
хаб млсднри мимист, бл мнънии 
фнрох шудаи вн алиф аломнти 
илсб нст, чаро ки дар тнркиби мн
фъул мутлнк вокеъ шуда, ба хаз- 
фи феъл; днр асл чуиин буд: «рл- 
хнбнт лакнддору мархабан», яъне 
фнрох шуд барои ту хонаи фарох 
шудннй; пас ба ҷихдти тнхфиф 
феълро маъа мутналлик хазф кнр- 
данд вн ннсбро бнрои далоллти 
хнзфи он бокй гузоштннд, мархабо 
бокй монд,

МАРОё Ь1 у. ойннлхо; ин цамъи ми- 
ръот лст, хилофи киёс вл муроъй, 
кн мувофики киёс лст, мустлъмлл 
нест (нз «Сурох» вл гнйри он),

МУРРИ ИСО у? {ушнппнр вл хнф- 
фош (лз «Бурхон»),
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МАРДУМҒИЕ гнёхе бошад, ки
бехи он шабеҳ ба сарн одами ме- 
бошад; ва баъзе навншта, ки ба 
шакли тамоми ҷнсмн одами хам 
мода ва хам нар бувад ва барка- 
нандаи он хамон дам бимнрад (аз 
«Бурхон»).

МУРҒН МАСЕХО шаппар ва
хаффош.

МУРВО фолн нек (аз «Бурхон» 
ва «Латаиф»).

МУРҒН КИБЛАНУМО Ьл -з
мне шакле хурд ба суратн мург со- 
занд, ба хар тараф, ки хоханд бн- 
гардонанд, магар сари он мург ба 
тарафн кибла карор мегирад.

МАРКУБ суворй кардашуда.
МАРРУБ пнсанднда ва маъкул

ва хохиш нумудашуда.
МАРЪУБ тарсонидашуда.
МУРТАЪИБ s- хонф ва тарсанда. 
МАРХУБ сиган нсми мафъул аз

рухб дуруст набошад, чаро ки рухб 
(бивзам* тарсидан, лознм аст; ва 
снгаи мафъул аз лознм дуруст на
бошад; ба чон он маръуб (ба айни 
мухмала) сахех бошад, аз раъб, ки 
ба маънии тарсонидан аст, чунонкн 
дар «Сурох».

МАРХАБ 5—-J- фарох шудан ва ҷон 
фарох (аз «Мvнтаҳаб»*.

МАРТ У Б ujty рутубатнок ва фарбех 
(аз «Мунтахаб»).

МУРОКИБ -Л1/ чашмдоранда, яъне 
умедвор ва тарсанда ва мурокиба- 
кунанда ва нигахбан.

МАРБУБ уоу ба маънии махлук. (аз 
«Латоиф»).

МАРСУБ уу/ ба тах нншасташуда 
ва дурдн хар чиз.

МУРАККАБ ^у* бар вазнн мунав- 
вар; сиёхии навиштан, кн дар да- 
вот андохта бад-он китобат ку- 
нанд; ва ба маънин чизе дар чизе 
нишонидашуда ва таркиб додашу- 
да; ва ба фатхн мим ва сукунн ро 
ва фатхн коф (яъне маркаб)* он 
чн бар он сувор шаванд аз кисмн 
мавошй ва каштй магар аксар ба 
маънни асп мустаъмал; ва гохе ба 
маънин каштй ва сафина меояд (аз 
«Кашф» ва «Мунтахаб» ва «Су- 
рох») .

МАРОКИБ ‘-"Л^он чизхо, кн бар он- 
хо сувор шаванд.

МУРАТТАБ у*-- рост ва дуруст кар
дашуда ва дараҷа ба дараҷа дар 
мартаба ва макоми хар кудом 
озардашуда.

МУРТАКИБ шуруъкунанда дар
коре ва суворшаванда ва ба амал 
аnаранда ва гуноҳкунанда (as. 
«Канз» ва «Мунтахаб»),

МАРТАБАН АВВАЛИ ХИСОБ
yt-* Jjl киноя аз оход аст; ва от 
аз як то дах бошад.

МАРТАБАН ДУВВУМИ ХИСОБ
yl-» pi киноя аз ашарот; ва он аз 
дах то сад аст.

МУРОБИТОТ сЛЫубо хам рабтдош- 
тахо.

МУРОФААТ пеш бурдан ва су-
ханн даъво наздн хокнм бурдан 
(аз «Мунтахаб» ва «Канз» ва «Ма- 
дор»).

МУРОФАЪОТ oUilj- ағвдоштҳо, кв 
ба хндмати бузургон наnисаид.

МУРОСАЛОТ мактубхо, кн
мӯсапиён напнсаид.

МАРЪИЙЕТ чизхое, ки днда
мешаванд.

МАРОРАТ талхй (аз «Муайид»
ва «Мунтахаб»)200.

МАРДАШТ номн ҷое 201.
МУРОБАХАТ ба суду манфаат

байъ кардан (аз «Қанз-ул-лугат»).
МУРОКАБАТ o-ly чашмдошт ва нн- 

гахбанӣ ва хиросат (аз «Мунта
хаб» ва «Қанв»*.

МУРОЧААТ «i-r'y бозгаштан (а-
«Мунтахаб»).

МУРОГАБАТ у хохиш ва рагбат.
МУРОФАКАТ cJjl.,» хамрохй ва ра- 

фокат кардан (аз «Сурох»»)-
МАҒХСМДТ мехрубонй нуму-

дан.
МУРУВВАТ мардумй ва мардй; 

ва ин маъхуз аст аз маръ, ки ба 
маънин мард бошад (аз «Муайид» 
ва «Кашф» ва «Музил» ва «Су- 
ғах»)■; ва ба заммн аввал ва фат
хи сонй (яъне муғаппат)) хатост.
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MУPOЪОА бо хам ҷағд кар
дан ва нигах доштан; ва ба гушаи 
чищм чнгарнстан; мацозан ба маъ- 
нии сулук ва риъоят (аз «Мунти- 
хаП» ва гаӣра).

•МАРОМОТ oUlj* макосид ва мито- 
либ.

МИРЪОТ »?у оӣина; ин сираи исми 
ола аст из руъят ба маънии асбоби 
дидан;ин дар асл маръият Пуда бар 
визни мафъилат, ёи мутихиррики 
мокаПли мифтух; он ё-ро ба алиф 
Падал кардинд, миръот шуд; ва на- 
соне ни миръот ба насри мим ва 
сукуни ро ва фитхи илифи ғаӣғи 
мам дуда (яъне миръат ё мирот)* 
Пир вазни мифъал гуянд, хатост, 
ҷаро ни тоӣ ин ислӣ нест, ки дар 
макоми ломи феъл уфтад, балки 
зонди аст; ви маръат (ба фатх ва 
алифи риӣри мамдудаи мифтух) би 
маънии зан (аз «Мунтахаб» ви риӣ- 
ри он).

ШАРҚАВ И ЗИНПУШТ аО ^У 
киноя аз шутури дукухон (аз 
«Шархи Аироч-ус-caъдаӣн»)-

МИРҚОТ о>15у нардПон ва зииа; ин 
лифзро би тоӣ мудаввар (яъне 
Jljy)* хам нивисанд (аз «Сурох»), 

'МУРАҒҒАБОТ cjLj ба маънии ҷиз- 
хои пиcачриди ва марруб.

МАРҚ АЗ И МУСААЛЛАСИ- Л> ки
ноя аз замин би эътибори иПъоди 
силоси, ки тул ви арз ва умк дорид 
(аз «Ширхи девони Ҳоқднӣ»),

гМАРГПЕЧ <у нивъе аз печи дис-
тор; ва он чунон бошад, ни як пеҷ 
из дастор тоП дода халкадор ба 
тарифи гушу гирдан меовезачд; ва 
онро мағғпеч из он номанд, ни до- 
рандии он худро аз рояти шаҷоит 
гирифтори мирг мсдочаА; ва ин 
маъмулн баҳодӯғоч ист.

ЙИАРАҶ £у ошуфта шудини нор ви 
фисод ва табох^ мигир ванте ки 
бо лифзи харҷ Пи хам ояд (би су- 
куни ро хонинд) ва харҷ-марҷ хар 
ду лифаро ба сукуни сонӣ оринд; 
ва лифзи марҷ (Па фатхи мим ва 
сукуни ро) ба маънии чирдгох ва 
замин низ омада (из «МунтихиЗ» 
ва «Музил» ви «Латоиф» ва «Су- 
рох»).

•МАРОҚ, cJy рафтан ва ривон шу- 
дин; ва Пи миъчии ҷои рохит ва 

осоиш; ва биззам (яъне мурох) * 
мавзеъе, ки шутурон ба суи он ря 
винд ва ором гиранд; ва ба кисри 
мим (яъне мирох)* нишот ва шод1| 
(аз «Шархи Макомои-и Харирӣ» at 
«Мунтихиб» ва шархи «Нисоб»).

МУРАВВҒҲ С-»1 рохат ва нишот ни 
осоишдиҳанда ва хушбудор гардо 
нанда; ви Пи фитхи вов (яъне му 
раввах)* рохат ва осоиш додишу- 
да (аз «Мунтахиб» ва «Аичз»).

МАРАХ СУ сахт шод шудан ви та 
каббур кардан ва фосид шудан (аз 
«Мунтихаб» ва «Латоиф»),

МУРАББЕҲ судманд ва нафъ- 
бихш.

МАРОБЕҲ с-Jy минофеъ ва судхо; 
ба миънии мураббех.

МАРҶУҲ Сугу ба маънии маглуб.

МУРТОҲ//МИРТОҲ сохиби ро-
хит ва нишот; ва аспи пинҷум из да\ 
аспон, ки тафсили он дар мӯҷаиий 
гузашт (аз «МунтахаП» ва ширхи 
«Нисоб»).

МУРАШШААсду чакидашуда ва се- 
роП.

МУРҒИ МАСЕҲ er- СУ хаффош, ни 
ба фореӣ шаппар чомачд; гуянд, 
ни чӯн Исо алаӣхиссалом хост, ни 
мурре бисозад, сурати мурр мурат- 
тиб сохта нафс дар у дамид, Па 
кудрати хак таоло уннда шуд, ле- 
кин чуч макъадаш фаромуш сохта 
будинд, Пимурд. Ви баъд аз он 
хак тиоло мурре ба хамон сурит 
пиӣдо кирд.

МУРЕ И СУБҲ ст■“ СУ Пулбул ви ху- 
РУС-

МАРХ t_y равная молидан; ва номи 
дарахте ви чӯби оташзана (аз «Ли- 
тднф» ва «Мунтихиб»),

МАРҚАЗИ ЧАРХ j Су киноя аз 
зимин.

МУРДОД "Ьу номи мохи фдреӣ, ки 
муддати мондани офтоП ист дир 
бурҷи Асид; ва он такрибан Па 
хиндӣ бхадун Пошид; ви номи 
рузи хафтум аз хар мохи шим- 
сӣ (из «Қишф» ва «Бурхон» ва 
«Чахо^и^»); ва дир «Ришндӣ» Пи 
фатх (яъне мардод)*,

МУРТАД(Д) ӯу аз ислом ви мусал- 
мочӣ биргаштишуда.
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МУРМСД *>у рлмнд клрдншудл вл 
рнмнд; бл флтхлтдйи (яъне мд- 
рнмд)* днрд вн сурхин ҷдшмро гу- 
янд (лз «Мунтахлб» вл «Латоиф»),

М^1РССДДС,Д »у боз гардоиидлшуда,
МАРИД *.у мутнмдррид вл снр- 

кдш вл берунрдвннда аз фармони 
худой тноло вл роидашуда; вл ба 
злмми мим (яъие мурид)* иродн- 
кунннда (аз «Мунтахлб» вн «Лато- 
нф» вл «Кашф»),

МУРТАҚАД & у хобгох (лз «Лато- 
иф») 202,

МСРКАД oiy хобгох; снглн исми 
знрф аз рукуд, ки ба млънии хоб 
нст; вл мацозан кдбрро гуянд (аз 
«Кншф» вл «Мунтахлб»),

МИРБАД Уу ҷои иншоииданн шутур 
вд гайрн; вд ба маъннн ҷое кн 
хурмо дар ои хушк кунннд (аз 
«Мунтахлб» вл шархи «Нuсзб»),

МИРФАД **у косни бузург (аз шнр- 
хи «Ыисоб» вн «Мунтахлб»),

МСРД бериш шудди вл аз хад
даргузаштдн; вл бнззам (яъие 
мурд)* цамъи амрад; вд бд фнтхл- 
тлйи (яъне марад)* бл днст моли- 
длн вл днр об тар кнрдаи вл ме- 
внн тознн дарахтн арок (аз «Муи- 
тнхнб» вл «Лдтонф»),

МИРСОД -'1у рохн фдрох (нз 
«Кашф» вл «Муайид» вн «Лато
иф»),

МСРСАД **у ҷои иигох доштнн вл 
мавзеън чашмдошт вл uнтuззрu чн- 
зе; вн маросид цамъи он (аз «Муи- 
тахнб»),

МУРШИД лЬ. рохн рост иумояндн 
(нз «Мунтахлб»),

МСРСУД >У.у чашм доштншудл вл 
аз раснд маълум клрдашудл; вл 
кдвокибн мдрсуда днр фнслн коф 
мнъд вов мдзкур шуд,

МУРРИ БАЙЗСИ ФӮЛООД?5 
тасвирн мург, ки аз охли сохтл 
бар худи фулод илсб куннид, чар
ки бдйзд ба млънии худи фулоднст 
(казо фил — «Мунтахлб»),

МАРОСИД цамъи марсад.
МАРЕЗОД Ля.* яъие днр ллгзиш мл- 

бод,

МАРГИ НАВ МУБОРАК БОД
jJ дар махнлле1 гуянд, к®, 

фитили тоза бдрпо шавад (нз-; 
«Мустллахот»),

МУРУР л>у гузаштан вн рнфтаи,
МУР(Р) у днр драбй ба млънии 

талх вн пддари кабила лст нз,. 
Араб; вл самги дарахтест, кн ба 
хиидй онро бабул гуянд; вд бнл- 
фнтх (яъне мдрр)* ресмон вн ка- 
лннд; вл ба мнънии гузнштни вд» 
рафтан; вл дар форси' бн фатх вл 
тахфиф (яъне мдр)* бд мдъиии 
ддади панҷох; аз ин сабаб садро- 
ду мар гуянд; вл гохе мацозан ба 
мнънии шумор ояд; вл гохе бн» 
млънии бехад вл бисьёр бошлд; вд 
ии ллфз фондан маъиин хаср ку- 
инд вл гохе зоид хам ояд барон 
тлхсинн кдлом (лз «Мунтнхнб» вд 
«Латоиф» вл шнрхи «Йисоб»),

МАРИР уу мардн тувоно вн бозах- 
ра вл расани дарозн сахттофтн (н:и 
«Суроҳ» вд «Мунтахлб»),

MAPF3OP з> 'jJ-j чоеро гӯянд, ки дар 
ои сабза бисьёр руста бошлд; чи- 
марг (бнлфатх) навъе нз гиёх бо- 
шад, кн онро фурузд ииз гуяид вл 
ба хиндй дуб иоманд (ба вови-' 
маъруф вд муваххада; нз «Ллто- 
иф» вн «Бурхон»),

МУРРИ ОТАШХОР ->1 у кдбк;.
вн бдъзе гуфта, ки ба млънии са- 
мнндар,

МУРРИ ССХ,СР у- ба маъийи» 
булбул; вд баъзе гуфта, ки хурус, 
лекии аввал аквост (аз «Бурхон»),

МУРРИ ИОМСБАР z»*«Ь £у кабутнр 
вн худхуд,

МИРРИХИ ЗУХАЛХОР Jy- >5 i‘y 
киноя аз ангиштдои вл мнчмнр (нз 
«Муайид»),

МУРОЪОАУННАЗИР риъ-
оят клрдаин он кием алфозро, кн 
бо хам муноснбдт доранд, яъне нс- 
мои чизҳоро ҷнмъ иумудаи, кн бо- 
якдигар муносибат доштд бошлд, 
мнслн: гул вл хор вн булбул вл 
тир вл кеш вл камон вн зех вл 
цурбон вн гнйра,

МСРКУЗ '.у у мухкнм нншонндашу- 
дн; маъхуз аз ракз, ки бд мдънин 
сари найза вл ҷуз ои дар замин- 
ФУРУ бурднн аст,
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МУРАҶҶАЗ Узу навъе аз шеър; ва 
ба нстнлохи ахли иншо кисме аз се 
аксоми наср, ки мураҷҷаз в- му- 
саҷҷаъ ва орй-ст; пас мураҷҷаз 
насре бошад, ки к-лимоти фнкра- 
т-йни аксар чохо хама хамвазн бо- 
шанд дар такобули якдигар бнду- 
ни риъояти сачъ, мнсол: хаёли но- 

.зими бетааллуқ к,омати дилрубое 
номавзун аст ва қиёси носири бе- 
тамассук кокули мумией номарбут, 
ва ало хазалкнёс; мисоли дигар аз 
насри мураҷҷаз азнзерост: сарфи 
авқот бе фикри воуиби корсоз ва 
харуи анфос бе зикри к°дири кир- 
дигор мазаррати тамом ва хусри 
камол дорад, инояти қодири кадир 
ва авотифи воҳиби карим насиби 
хол ва карини кор бод. Ва ин кнсм 
наср бнсьёр калилулистеъмол аст. 
Ва мусаҷҷаъ иборате, кн калимоти 
фнкратайн як-ду ҷо ё знёда дар 
мукобала чунон воксь шаванд, кн 
кофня метавонад шуд; ва ори он 
кн аз шароити мураҷҷаз ва мусаҷ- 
ҷаъ орй був-д, лекин бо салосати 
он м-тон-т хам бошад.

МАРЗ jy замин; ва б-ъзе гуфта, кн 
з-минн обадаи ва кобили. знро-т; в- 
ба маънин с-рхад; ва ба маъннн 
хнёбон; ва ба маъннн муш; ва бнз- 
зам (яъне мурз)* сурохи макъад; 
ва ба маънин мучомаат низ омада 
(аз «Бурхон» ва «М-дор» ва «Су- 
рурй» ва «Латонф» ва «Ч-хонги- 
рй»),

МАРҒАА номн мавзе^ дар ви-
лоят..

МАРКАЗ j*y миённ чизе ва м-халлн 
истода карданн чизе ва нуктае, кн 
мнёни доиран паркор мебаш-д; дар 
асл ин лафз сигаи нсмн зарф аз 
ракз (бнлфатх), ки ба маъннн чизе 
нукдор, мнслн найза ва чуз он дар 
з-мнн фуру бурдан аст; пас нуктаи 
доираи паркорро ба х-мин ҷихат 
м-рк-з гуянд, ки он чоест, ки нуки 
п-рр-и паркорро дар он фуру бур
да, парран дигар дойра макашанд; 
ва маркази хок иборат аст аз за- 
мин ё васатн куран арз.

МАРЪУС узу тобеъ ва ходим ва 
киноя аз раънйят.

МАРАС уу ба маънин р-сане, кн 
дар гулуи аспу саг ва гайр- бан- 
данд (аз «Чарогн хидоят»); ва дар 
«Бурхон» чунин навишта, кн марс 

(билфатх) номи меваи майхуш; iiii 
ба -рабй ба даст молидан ва мм 
кид-нн тнфл ангуштро; ва ба ф;п 
хатайн (яъне марас)* табиб нн 
к-ххол; ва дар «Мунтахаб:» н-пшр 
та, кн марс (билфатх) марди бнсьер 
муморасаткунанда ва дармонкунаи 
да; ва тар карданн хурмо дар об, 
ва ангушт ҳопид-нн кудак; ва даг1 
ба мандил пок кардан; ва р-1^шм 
ва хуй; ва ба ф-тх-т-йн, ба маъ 
ннн р-с-н ва р-с-н овехтан a 1 
д-лв.

МЛРЗАНҶУШ yrfyjy муарраби мар 
зангуш; ва он навъе аз р-йхон аст, 
кн хушбудор бошад ва зулфу хат 
ти маъшукро бад-он ташбех ку- 
нанд; б- хиндй давуна гуянд; дар 
асл марзагуш буд, чн марза ба 
м-ънии муш -ст; чун барг-ш ш-бе 
хи гуши муш бошад, лнҳава ба пи 
нсм мус-ммо гашт (аз «Рашндп» 
в- «К-шф» ва «Мунт-х-б» в- «Рн 
сол-и муарр-бот»).

МУРТАЪИШ ӯ*у р-ъшадор ва лар 
зон (-з «Л-тоиф»*,

МУРЪАШ уу навъе аз кабутар, кн 
дар х-во муалл-к мезанад в- хал
к- мешав-д (-з «Мунтахаб»); ва 
б-ъзе навишта, ки ин н-вън кабу- 
т-р аксар номаб-р бошад.

MAPFAIII J*y шахрест дар Шом (аз 
«Мунтахаб»).

МАРЕШ J>y ба маънин реш м-кун, 
ай з-хмй в- мачрух макун; в- му 
баддали марез, ч-ро кн зон муъча- 
м- ба шннн муъчама табднл ме 
б-д, чунонкн дар «Ч-вохир-ул-ху- 
руф».

МАРШУШ уз“у ч-кндашуд- в- по- 
шидашуда аз об ва гайри он (аз 
«Сурох»).

МАРСУС уу>у устувор кард-шуда ва 
бнно ба -рзиз б-ровард-шуда (аз 
«Мунтахаб»).

МУРТОЗ сМ;у рнёз-ткунанда ва со- 
хибриёват; ва ба истнлохи ахли та- 
саввуф риёзат ба маъннн ром кар- 
д-нн нафсн саркаш аст ва ранч ка- 
шидан дар нбодот ва нлму хун-р 
(аз «Мунтахаб»»),

МАРБИЗ jyy ҷон гуспандон (аз 
«Мунтахаб» ва шархн «Нисаб»*,

МАРУЗ и»дурнёзат дод-шуда в- ром 
нумуд-шуд-; ва дар «Л-тонф» ба
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замми мим ва фатхи ро ва вови 
мушаддади мафтуҳ (яъне мурав- 
ваз)* риёзит додишуда; ва ба вови 
миксур (яъне мураввиз)* риёзат- 
диханда.

МАРАЗ уу Пеморё (аз «Мунтахиб»).
МИРТ Ъу гилеми аз суф ва ҷуз он 

(из «Мунтахаб»); ва дир «Мухиз- 
зиП» навишта, ни нивъе аз чорир 
ист.

МАРБИТ Ь* ҷои Пастан, хусусан 
микони Пастини ҳаӣвочот; ви Пил- 
каср (яъне мирбит)*чизе ки бид-он 
мизеро бандинд (аз «Мунтихаб»).

МАРТАЪ с» у чағогох ва сибзизоре, 
ни бахоим дар он чағанд; ва ҷи- 
рогохе, ни обу илаф дар он бисьёр 
бошад (из «Қашф» ва «МунтахиП» 
ви «Сурох»)-

МАРОТЕЪ Jly чардғдххои чахоғпо- 
ён; ин цамъи мартаъ аст.

МУРАҚҚАЪ t»y китоПи тасовир ва 
хирки ва далки риғвешоч, чирд ки 
ин хар ду чиу ғӯқъа-ғуқъа ва по- 
ри-пора ба хам ҷамъ кардашуда 
меПошид (аз «Қашф» ва ращи он).

МУРАББАЪ р.уҳар чиз, ки чахдргу- 
ша бошад; ва хар чиз, ки арзу ту
ли он бароПар Пошад; ва навъе аз 
нишасти умаро ва салотин, ни му- 
тиъориф ист; ва навъе аз нанши 
тиъвиз, ки шдчзрax хона дорад.

МАРОБЕЪ ply мачзилҳд ва макдч- 
хо.

МУРАССАЪ с"-у исми мафъул аз 
тарсеъ, моддааш расаъ (ба фитҳа- 
таӣн) ба маъчии часпирач ба чизс; 
ва дар истеъмол ба маънии он ҷи 
ки дар он ҷавддиғот ба зар нишон- 
да Oошанр; ва ба маъчии назму 
насре, ни алфозаш бо мукобили 
худ хамвазн ва хамсаҷъ бошинд.

МАРСУЪ £,у®у ба маънии мурассаъ.
МУРТАФЕЪ с*-у балачршавачра ва 

баланд; ва аз ҷое Oсғӯчшавачра; 
ва би фатхи фо (явне муртафаъ)* 
Пағддшташуда-

МАРНЕЪ г=У ҷои боугаштаи (аз 
«Сурох») •

МАРФУЪ Eji.* баланд дошташуда ва 
бардошташуда ва рафъ кардашуда 
ва хиракати рифъ додашуда (аз 
«Мунтахаб» ва «Ааиз»)-

МУРВАЪ £>у тиғсдиидашуда ва ни- 
гохдошта арруъулфазаъ (арравъул- 
физаъ; арруъулфараъ; аз «Қомус»- 
ва «Латоиф»)203.

МАРТАБАИ НАМЪУЛ НАМЪ Чу 

f?JI сж мицоми вахдат ва зухури 
иввал.

MAPF £у навъе из гиёх, ки би анбу- 
хӣ руяд, Пароят сабзу нозук бошад; 
ба хиндӣ дуП гуянд; ва ба ариПӣ 
Па миънии галтидини сутур дир 
алаф ва ҷуз он; ва биззам (яъне 
мурр)* Па маънии офтоП ва хир 
тоир, ки болу пир ва мин^р до
рад; ва навъе аз сурохё; ви Па 
фатхитаӣн (яъне марар)* дир ара
ба оби дихаирд гуянд (аз «Раши- 
дӣ» ва «Мунтихиб» ви «Бурхон» ва 
«Қашф» ва «Мадор» ва «Сурурв» 
ва «Ҷахоиғирӣ»)•; ва сохиПи «Ба- 
хори Аҷим» навишта, ки хоси ху~ 
русро мурр гуфтин нстилдхи хин- 
диён аст.

МУРОДИФ tiiiy дир пиӣи кисе ни- 
шининда; ва лафзе, ни Па лифзи, 
дигар дар маънӣ шарик бдшир-

МУРАВВАҚ осу соф кардашуда ва 
мусаффо ва шароПи полуда, ни ис- 
лин ғаш дар он наПувад; ва ба. 
кисри вов (яъне мураввиқ)* ривок- 
созанда, яъне меъмор; ви кисе ки 
парда Пир сакфи хона биндад; ви 
ба насри аввил ви сунуни дуввум 
ва фатхи севвум (яъне мирвак)* 
дар шигифт двағраи ва хушхол 
сохтан (аз «Латоиф» ва «Мунти- 
хаП»).

МИРОҚ(Қ) ё1у дар асл номи пардаи 
ғишоист, ки зери чилди махсуси 
шикам аст ва зери он сифоқ ва зе
ри он пардаи сарб аст, ки бар меъ- 
да ва чиғар ва тиҳол ва амъо му- 
хит аст; чун моддаи савдо дар 
меъда ё тихол ва райра чамъ ша- 
вад, нафх дар пардаи мирок вочиб 
мекунад, пас абхира аз он моддаи 
савдови тасоуд карда ба димоғ ра- 
сида, боиси ихтилоли х.авос ва хаё- 
лоти фосида мешавад; ва ғохе ин 
маразро, ки молихулиёи мирокй ха- 
мин аст, факат мирок, номанд; ва 
баъзе навишта, ки сохиби ин ма
разро ба сабаби тасоуди абхираи 
мутакосира ғардан ғунда ва ситабр 
мешавад ва сузиши шона хам ло- 
зим.
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МИРФАҚ &у ориии, ки бнндгохи 
соид бо бозуст; вл бл флтхи мнм 
(яъне млрфлқ)* низ омлдн (лз 
«Мунтахлб» ва «Сурох»),

,МС РАК, Jj шурбо (аз «Мунтахлб» 
вн шнрхи «Нисоб»),

-МУРОХИК кудаке, ки наздики
булур расида бошад (аз «Мунтн- 
хнб»),

-МУРОФИҚ Д*у хамрох вл рафоклт- 
кунннда; ва ба фдтхи мим вн кнс- 
ри фо (яъне марофик,)* бн маъинн 
орннҷхо ва он ҷнзхо, кн бад-ои 
ннфъ ёбннд (казо фнс — «Сурох»)- 

«МУРҒСК ^у номн суруд (аз «Шар- 
хи Кирон-ус-саъднйн»),

ЖУРДСРЕГ »у ночиз ва фуру- 
моя (нз «Чарори хидоят»); ва днр 
«Ллтоиф» вн «Бурхон» ба маънин 

■фурумоя вд вомонда, яъне ҷнзеро 
гуянд, ки аз мурда бозмондн бо- 
шлд; ва онро ба нрабй мерос гу
янд; вн мурддре низ омада,

МУРРИ ЗИРАК ty муррест маъ- 
руф, ки ба ду по аз дарахт овезон 
шудн бл овозн баланд хак-хак гу- 
яд; вн бн млънии тутИ инз ннвнш- 
тнннд; вл бнъзе мурод нз иблис до- 
ранд ва бнъзе нз Хорут вн Морут 
нродн нумоянд (аз «Лнтоиф»),

МУРЕ И ШАБО\ХДГГ1т| ҷ*4 ба
млънии булбул,

МСРКАЗИ ХОК j^y киноя аз зл-
мин ё миёни днднруни замин,

,МСРДУМСК ^>у снёхни кучнк, ки 
днр миёни сиёхин чншм мебошнд; 
ва мардумдк онро ба хамин сабаб 
гуяид, ки сурате кучак бн шаклн 
оддми днр он меиумояд; вн аз ин 
чихнт длр арнбй инсзнулъа^^и гу
янд; ва ба хамин ҷнхат днр хнндй 
путлй шоманд, нгарчи днр ин за
мок путли дар хиндй снёхни калон- 
ро гуянд; вн он сиёхин кучак, ки 
дар хнкдкдт путлй хамон аст, оиро 
тил иомаид 204,

МИРҶСЛ Jry ба маъннн деги миси- 
нн бузург (аз «Кашф» ва «Мунтн- 
хнб»),

МУРТС ЧСЛ №у шеърн хутбнн ба- 
деҳа гуфтдшуда ва лнфзе кн нз 
маънй ба млънии дигар бе муносн- 
бат иакл карда шуда бошлд, бо ьу- 
ҷудн лнхозн маъ-нни аввал (нз 
«Мунтахлб» вд дигар кутуб),

МАРҒУЛ J>у бнр вазни мақбул; иг 
чутоб; ва ба млънии муи печидл » 
вн овози мургон ва навъе аз ошпп 
хоси мутрнбон, ки бо печиднгй бо 
шнд (аз «Бнхори Ачам» вн «Бур 
хон» ва «Рашидй» ва «Ҷаҳонги 
рй»),

МУРСАЛ J~y фиристодашуда; вл бп 
мнънии иабнн сохиби кнтобй аллщ

МАРСУЛ Jyy йн лафз мии хайсил 
лугатн нрнб снхех нест; ба ч<п 
лнфзн марсул лнфзн мурсал (бп 
флтхн сини мухмнлл) бл млъшш 
фиристодашуда истеъмол бояд кард 
(нз «Бнхори Сҷам»); вд лафлп 
марсул ба мнънии фиристодашуда 
дар хеч кнтобе ёфта нашуда, чар
ки исми фонл вн нсмн мафъул аз 
рисолат, кн млсдлрн сулосии му 
чнррлд нст, днр клломн араб мус 
таъмня нашудн,

МУРАФФАХУЛХОЛ ^у осуда. 
хол ва хушмнъош (нз «Мндор»),

МАРОХИЛ >1_у манзнлхо; вн ин 
цамъи мдрхдлд нст (аз «Мунтл 
хаб»),

МУРАББАИИ МУС-ТАТИЛ 
чнсми чахоргушан дарозидорлндл, 
чунонки тактеъи китоб бошдд,

МАРСУМ {.у ойин клрдншудл вп 
нишон кардашуда; ва гохе муре) 
аз лафзн марсум днрмохл ва рузи- 
нн бошад, чнро кн хар чн умнро вл 
снлотии барон кдсе муайян куннид, 
онро днр днфтарн худ иишои ме- 
куианд, ай менавнсанд,

МСРОСИМ г-Лу нишоинхо вн ойинхо 
(нз «Мунтахлб» ва райри он),

МАР ҶУМ (угу роидашудд ва санг- 
сор клрдншудл (аз «Мунтахлб» вл 
гайри он),

МУРТССИМ у^у инкшгнранда (лз 
«Мунтахаб»)«

МАРОМ (у мурод вл млтллб; мл- 
ром сигни нсмн злрф лст, муштақ 
нз рдвм (бнлфлтх), кн бл млънии 
тнллб вл ҷустлн вл клсд дст (лз 
«Комус» вл «Муитнхлб» вл «Су- 
рох») ,

МАРДУМ (Чу бд млънии як одлмй 
вл бисьёр одлмнёи, члро кн ин 
ллфзро бл млънии муфрнд вл ҷдмъ 
хнр ду истеъмол куилнд; вл снёхни 
чншм, кн махалли бнсар нст ва 
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м-рдумак тасгарн он аст (-з «Ба- 
хори Сҷам» ва «Рашндй» ва «Ма- 
дори).

МУРАХХАМ <-■<• нарм гардонидашу- 
да; в- к-лнман мунодо, ки харфи 
охнри он андохта шуда бош-д ба 
чнхатн тахфнф; ва назди форсиён 
х-р калим-е, ки х-рфн охираш ан- 
дохт- шуда бошад, мунодо буданн 
он з-рур нест.

МАРОХИМ мехрубонихо; цамъи
мархамат-

МАРОХИМ мархамхо, кн б-р
захм б-нд-нд.

МУРТАХИН еЛ-'z- гаравдиханд- ва 
г-р-вгнранда; ва Мир Нуруллох 
д-р «Шархн Гулистон» навншта, 
ки чун артахон ба маънин кабул 
нумуд-нн рахн -ст, бояд ки м-сда- 
ри лознм бошад, пас снгаи мафъул 
сурат намегнрад ва снг-н исми фо
нд д-р ин нборат, ки: ба шукри у 
муртауан рост намеояд, муносиб 
дар ин махал мархун аст; маг-р он 
ки муртахан (ба фат,хи хо) ба 
х-зф ва эсол мисли муштарак, кн 
асл-ш муштар-к фнхн аст, мурта- 
хан фнхн мулохаз- нумоянд хоси- 
ли он хамон мархун мешавад. М-- 
г-р чун сохнбн «Хндоя» лафзи и5- 
тнёьға, ки ба маъннн кабул нуму- 
данн байъ аст, мутааддй нстеъмол 
нумуда ва колой х-рид-ро мутабоъ 
б- снгаи мафъул овард-; в- х-м- 
чунин нштнро-ро ннз мутааддй 
оварда муштаро (ба фатхи ро) ба 
м-ънии байъ истеъмол карда; п-с 
муртахан ба снг-н мафъул дуруст 
бошад.

МИРКАН б- м-ънни тагор в-
л-г-н (аз «Сурох» ва «Мунтахаб»).

МУРДОН ба м-ънни кудаконя
содару; нн цамъи амрад аст.

МАРХУН гар-в кардашуда.
МАРҶОН и»Ч-х марворндн хурд; ва 

луълуъ б- маънин марворндн ка- 
лон (аз «Т-фсирн Бахрн м-ввоҷ» 
ва «Сурох» ва «Қомус»»; ва хеч 
яке аз нн луготн -рабй ба маънин 
ҷ-вхарн сурхранг, кн б- хиндй 
мунга гуянд, нанавншта; ба луго- 
тн муът-бараи форей, мислн «Фар
ханта Ч-.хонгирй» ва «Рашидй» 
х-м ёфта нашуда, магар д-р «Бур- 
хон» навншта, кн марҷон дар ара- 
бй ба маънин м-рворидн хурд аст 

ва ба маъннн ҷ-вхари сурхранг низ 
арабист; ва д-р «М-дор» ба хар 
ду маънй оварда; ва дар «Мунта- 
х-б» навншта, ки марҷон марвори- 
дн хурд ва ба маъннн буссуд низ 
ом-д-; зохир-н ба нн маънй фор
сист, зеро ки дар лугатн араб б
ин маы1й ёфта н-шуда, тамма ка- 
ломуху; ва масмуъ аст, кн марҷон 
ба маъннн ч-вх-рн сурхранг аст 
дар оби дарьён Шур мнсли набо- 
тот меруяд. Чун аз об берун мео- 
р-нд сайг мегард-д ва гохе мнслн 
чуб кирмхурд- меш-вад; ва панҷ20в 
марҷон дар -двия борхо б- наз-р 
омада.

МАРЗБОН заминдор ва моликн 
замин, ч-ро ки марз дар форей за- 
мннро гуянд; ва киноя аз хоким ва 
подшох в- иигохдорандан с-рхад; 
ва ба замми зон муъҷама (яъне 
марзубап** муарраби он аст (аз 
«Бурхон» ва «Чахонгнрй»).

МУРРИ СУЛДЙМOH‘Ц-^-Х^yXyxXyА 
(аз «Бӯғ.ҳон»*,

МУРРИ МАҶНУН оу*» z" мурге, ки 
дар мун сари Маҷнун ошьёна кар
да буд.

МУРРИ ЗАРРИН £>•• мурғест ба-
роб-ри мокиён мушобех ба шакли 
дурроҷ ва анд-ке ба товус низ му- 
шобахате дорад ва пару болаш мо- 
н-нди з-р дурахшон ва ламъон ме- 
дорад, м-гар л-внн у б- с-бзй мо- 
нл мебошад ва калгй низ медорад.

МУРРИ ОМИН^Т снтораи каф-
фулх-зиб, зеро ки назди мун-ҷҷи- 
мин мук-ррар -ст, кн хар к-с кн 
вакти тулуън к-ффулхазиб дуъо 
кунад мустаҷоб ш-вад; ва д-р 
«Муст-лахот» навншта, ки фирнш- 
т-ест, кн д-р х-во парвоз кунад ва 
хамеша омин гуяд; хар дуъое, ки 
ба оминаш р-сад мустачоб шав-д.

МУРРИ ШАБХОН Л^Ь* киноя аз 
булбул, чаро ки аксар д-р айёмя 
бахор ба в-кти ш-б овоз мекунад.

МАРВИ ШОХИЧАХОН oleA-i 3j* но- 
мн шахрест аз Хуросон.

МАРДИ МАЙДОН ci-j Jj* киноя аз 
хариф ва мукобил.

МУРАББАЪННШИН чағво-
нупишин, чаро ки таври нйш-станн 
умаро ва с-лотин аст.
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МАРГИ НАВ' £ удар «Мустилахот» 
ба маънии фӣтнаи тоза навишта 
ист; ва баъзе ба маънии шит на- 
виштиаид.

МАРҶУВ(В) угу умед дошташуда 
(аз «Мунтахаб»).

МУРҒИ ҲААҚУ УМ> 1у муррест, ни 
шаПхо ба ду по аз дарахт овезон 
шуда ба овдуи баланд хац-хиц гу- 
яд; ви онро мурри зиран низ гу- 
янд (из «Бурхон»).

МАРВ зу бар вазни сарв; номи ших- 
рест аз Хуросон; ва номи гиёхест 
хушбудор (аз «Бурхон»),

МИРРА ‘у сафро, ки хилтест зирд- 
ранг ва талхмаза аз ҷумлии ихло- 
ти чахоғгоиа; ва ба маънии цувват 
ва тувоиоӣ ва ак,л; ва билфатх ви 
тишдид (яъне марра)* би маънии 
як бор (аз «МунтихаП» ва «Сурох» 
ва «Қаиу»)-

МАРОРА захраи хар ҳиӣвди, ни 
ба ҳиирӣ онро питта гуянд (аз 
«Мунтахаб» ва шархи «НисоП»).

МАРСУСА *>у>у Па арзиз устувор 
кардашуда.

МУРАТТАБА Чу дуруст нардишуда 
ви дираҷа Па дараҷа дошташуди.

МАРАДА “у дар арабӣ ба маънии 
девони сирнаш ва мӯтамарғирои 
ва сарнашон; ин цамъи морид аст 
(из «Мунтахаб»); ва Па фитхи мим 
ва суцуни ро (яъне марда)* дир 
форсӣ би маънии шаҷоъ ва Пахо- 
дур; ва биззам (яъне мурда)* маъ- 
руф; ви мацозан ба миънии ошиқ 
ояд.

МАРҒУЛА *Jyiy пенутоб ви муи пе- 
чида ва овози мургон ва навъе 
овози хоси мутрнбон, ки бо пеҷи- 
дагӣ бошад (аз «Бахори Аҷам» ва 
«Бурхон» ва «Рашидӣ» ва «Чахон- 
гиғӣ»),

МИРВАҲД *--у Поднаш ва Пдрзаи; 
ин сигаи исми ола аст аз равх, ни 
(билфатх бошад) ба маънии осоиш 
ва насим (аз «Муаӣид» ви «Бахо
ри Аҷам» ва «МунтахаП»).

МУРСАЛА *1-у фиристодишуда ва 
овехта нардашуда; ва зевирест, ни 
занон дар гулу овсзаид; зохирин 
би хиндӣ онро хар гуянд (аз «Би- 
хори Аҷам» ва «Қашф»),

МАРСУЛ А *1уу би маънии фиристо 
дишуда галат аст; ва ба ҷои ни 
сахех мурсала аст (Па фитхи сип), 
зеро ки ин аз масдари ирсол оми 
диаст, на аз рисолат (из «Музил >)

МУРЗИЪА <*у занн ширдиханди а" 
фолро, яъне доя.

МАРҲАЛА *ьу минзилгох ви куштл 
ва минзил; ва Па миънии ҷдн рахту 
исПоб; маъхуз аз рихл (Пилфатх) 
ба миънии полони шутур ва раят 
ва асбоб аст; ва хам би миъшш 
ноиои ииходаи бар шутур ви кун 
кардан (аз «Мунтахаб» ва «Қачу»); 
ви ба магнии мицдори масофатн 
чаҳдғ фарсииг; ва нивъе из иморот, 
ки перомуни цилъии ҷангӣ сохтн 
ва бар он нишаста ҷанг кунинд.

МАРОҒА номи шахр аз вилояти 
ОзарПдӣҷди; дир арабӣ ба миъшш 
галтидани ҷоивиғ низ ист, хох тонр 
бошид, хох чаҳорпоя; дар ин сурат 
исми зарф ист аз радр (билфатх), 
ба маънии галтидани ҳаӣвои (аз 
«К,омус» ва «Сурох» ва «Мунтахаб)* 
ва «Бахори Аҷам» ва «Қашф» на 
«Бурхон»),

МУРОҚАБА «-Л.и умед рдштаи в.н 
нигох доштан чизеғо; ва тироши- 
дин; ва гардан фуру аидохтаи; в i 
ба истилох хузури дил аст По ху
до ва риӣПит аз мосиво.

МАРСУДА »у»у из расад, маълум 
нирдишуда; бидон ки навоннO»l 
марсуда ннхиздғу бисту пиич сито- 
риӣ савоПитанд, ки ахли хаӣъит и:; 
цавоиини расад маълум цардаинд 
ва чихилу хашт сувар, ни бар фа- 
лак муртасим аст, аз онхо мурик- 
набинд; ва тифсили он сувар дар 
фисли бои муваххида маъа сини 
мухмила мазкур шуд.

МУРОФАЪА <*•!_,- даъво пеши хоним 
Пурдан.

МАРВА >зу нухест дар Маннаи му- 
аззама (аз «МунтахаП»),

МАРСИЯ Чу сифати мурда (из 
«Қашф» ва «Сурох» ва «Мидор» ва 
«Мунтахаб»); ва Па сини мухмили 
иавиштаи ва ташдиди тахтоиӣ 
(яъне марсийя "Нгу) хондин хатост.

МАРОТИБИ СИТ ТА ба ис-
тилохи суфиён аввал аҳарийнт, ни 
эътибори зоти фак,ат аст ва би 
олами гаӣб низ мусаммо мегардад;



 

 

 

вл бн кнвли блъзе внхддт, ки му- 
снммо бд якиши лввлл вл бнрздхн 
кубро вл азбилийиғи мл.ҳз меша- 
внд; вл сонй вохидийят, ки эътн- 
бори зот нст бл лсмо вл сифот тлф- 
силдн; солис арвоҳи мучаррада, ки 
иборат нз укули олийя вн арвохн 
'башнрнйя аст; робеъ малакут, ки 
ховнн нуфуси снмовй вн блшлрнйя 
лст вл онро оллми мисол хнм гу- 
яшд; хомис олами мулк, ки киноя 
аз нҷсом вн лъроз бошлд вн бн 
олдми шаходат низ муслммо ме- 
глрдлд; содие олами инсони ко- 
мил, кн мдхллли члмеън млротиб 
нст,

МСРОТИБИ ЧСХОРГОНАС-ГЛ?^-!^ 
шлрилт вл тлрнклт вл млърнфлт 
вн ҳааuаағ.

МУРРОНИ УЛИАЧИИХД uj->'
4я1»1 тзирзни сохиби бозухо; вн ин 
киноя аст аз фириштагон,

МУРАККСБОТИ ИМТИЗОҶИЙЯ
o>l-sj. нз ёздах то шузддх вн 

гнйри имтизочийя аз бнсту як то 
навнду нух,

МУРТАК,Й з&у бнландкунанда вн 
бзлзраваидн.

МСРВЙ J ривоят кардашуда,
МСРТЙ уштур, лекиш дар шар- 

хи «Нисоб» ёфта нашуда,
МСРДУМИ ОБЙ j (V ннвъе нз 

хайвоши обист, ки ба сурдтн нисои 
мебошнд, сифедпуст вн бароят ко • 
зукдидом,

МУРТАШЙ уу ришвнтснтонандл
(нз «Мунтахаб»),

МСРДУМЙ у* у мурувват вл риъоят, 
МУРАВВЙ уу парваришкуианда; вл 

ба фнтхн бон муваххнда вл дар 
охир алнф ба сурати ё (яъне му- 
рдббо)* пнрвардашуда; вл он чн 
аз кисмн мева дар ширни канд 
пнрварда куидид,

МАРЗЙ у-у сигни нсмн мнфъул, ба 
маъинн писанднда; вл ба заммн 
мим вл фатхн ро вд ташдндн зодн 
муъҷлман мафтух вл дар охир 
алиф бн сурати ё (яъне мурдззо)* 
шиз ба мдънии писаидидд,

МСРИЙ о- бнр вазни дмир; ҷисме 
лнхмнст Та сурати рудд анднруии 
гулу, кн рохн обу таом аст вл кд- 
снбан рия, кн маифазн дам аст бо- 

лои мнрийи мнзкур аст; вл ба маъ- 
шии гуворо вн хазм; вд бд здмми 
мим вл ташдиди рои мухмалн 
(яъне муррй)* чизест, кн ба форей 
онро обкома вл ба хнндй канчй но- 
маид; вл он обе бошлд, кн дар он 
гнллни млтбух нндохта туруш ку- 
нанд; вн ба касратайи вл ёи мач- 
хул (яъне мире)* днр форей кушн- 
днн вн ситеза вл баробарй кардни 
бо кнсе днр мнртнба (аз «Мунтн- 
хаб» вн «Бнхр-ул-чавохир» вл 
«Кашф» вл «Бурхон» вл «Сурох» 
вл «Лнтоиф» вл «Клиз»),

МУРТСЗСВЙ dy»y мднсуб ба Мур- 
тнзо Слй каррнмнллоху вачхаху; 
хнр лнфзе, кн дар охирн он алифи 
маасузл бошлд, чуи ён нисбат днр 
охири он орншд, алифро бн вов бн- 
днл куидид, днр нрабй ёи ннсбнтро 
мушаддлд хошнид вл дар форси 
мухаффаф,

МУРОЪЙ и*У рнъояткунанда вл ни- 
гахбоннкуидида вн чароинндн; вн бн 
фнтхи мим (яъне мароъй)* снбза- 
зорхо, ки сутуронро дар он чаро- 
нннд; вн бн маънин чаронидашудн- 
гош; вн ба маънин рнъоятхо низ 
омндн,

МИРДЙсР.? ба маъини халн, яъне 
чубе дароз, кн маллохон каштиро 
бнд-он роиаид (аз «Мунтнхаб»),

МУРСББСЪИ ТУЛОНЙ ?.у хар
чнзи чахоргуша, кн тулаш нз арзн 
он зиёда бошлд,

МСРЪИ у* ба маънин дидашуда; 
ин сигаи нсми мафъул аст нз руъ- 
ят, днр лсл маръуй буд, бнр внзнн 
мафъул; вов вл ё дар як кнлима 
ба хдм омаданд, вовро ё кнрдашд 
вн ё-ро дар ё ндгом сохтаид вн мо- 
кабли ё-ро бн кнср баднл кардашд 
барои муносибатн ё, маръи шуд,

МУРОЪЙ у'у риёкуиандд вд худну- 
мо; вл нн сигни нсмн фонл аст нз 
риё, кн мнсднри калнлулвукуъ аз 
бобн муфоилат нст; дар лсл му- 
роъй бар вазни муқориб буд, зай
ма бар ё сақнл буд, андохтанд; 
нхлн араб ба ҷнхатн илтикои соки- 
иайи, кн ба ё вл таивни шуд, ё-ро 
хнзф кунанд; вл форснёи ба ҷнха- 
ти ндлми истеъмолн таивни хазфи 
ё раво намедораид,

МСРЧОН И ЧAHУУВй<-^ғ оЦ-^^кисме 
аз марҷон, кн аз тнрафн ҷаиуб вл 
чнзонри Снрандеп оранд,
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МАРҶОНИ МАРСУБЙ 207 оЧт* 
навъе аз мирҷон, ни тираринг ва 
ноқшс бошад.

МУРААААБИ ААА-ЙИДЙ
он мураннабро гуянд, ни сифати 
мивсуф Пошад, чуи: рацули цоим; 
ё мууофилаӣр, чун: ғуломи Зайд; 
дар ин дир ду сурит мавсуф ва му- 
зоф муцаӣяд ба. сифати худ ва му- 
здфнлаӣри худ ист.

МАРТУБЙ шахсе фирПехи бил-
ғимимизоч, ни фарбедии у бидуни 
исбоПи зоди^ Оошид.

МАРОСЙ Jh* цамъи марсия.
МАРГЙ ба маънии вабо (аз

«Мусталаҳот»).

Фасли мим маъа зои муъчама

МУЗАҚҚО зикот додашуда ви
поц нирдашуда (аз «МунтахаП»).

МАЗОЁ У> ифзунихо; цамъи мазий- 
ят, ни ба маъиии афзуиӣ ва фази- 
лат ист; мацозан. ба миънии атоё 
ва инъомот мустаъмал мешавад.

МУЗАЙЯБ <-*!>• зеб додашуди; ва ин 
лифзи синоъист, маъхуз аз зеб, ни 
цалимаи форсист, из олими музал- 
лаф ва мушашдар ва мулаббаб.

МУЗОХ.АМАТ г—-'у- тингӣ иумудаи 
Пар насе (аз «МунтахиП»),

МАЗИТТАТ oJj- лигзидин; ва би 
фитхи зои муъҷама (яъне мазал- 
лат)* ҷои лиғзидии-

МУЗАХРАФОТ цамъи музах-
раф, би миънии дурурдое, ни мис
ли рост ороста шуда бошанд (аз 
«Сурох» ва раӣра).

МАЗИЙЯТ афзунӣ ви зиёдат ви 
физилат (аз «Мунтахаб» ви «Му- 
аӣид» ва «Сурох»); ва ба заммр 
мим ва фитхи зои муъҷама ва таш- 
диди тах^нн! (яъне муза^т)* рав- 
рини заӣт молидишуда; ва дир биъ- 
зе нусихи тавқеъдти Аисрд Пи ҷои 
ин лифз музи^н навишта ист; ва 
хамин асах аст.

МУЗҶОТ индан ва беэътибор
(из Қииу»); ви Мир Нуруллох дир 
«Ширхи Гулистон» навишта, ki 
музҷот сигаи исми мафъул. аст Па 
тоӣ таънис аз азҷо ви тазҷиӣя 
мисли аъло ва таъииӣн, Па маънии 
чизсғо ба сухулат аз ҷое ба ҷое 

бурдин; чуи матоъи қаинл Па су 
хулат из чое Па ҷое бурда меши 
вад, ли.хозо матоъи налилро бизо 
ати музчот гуянд; муаллиф ғуял' 
бир тацдире, ни из азҷо Пошад, кп 
боПи афъол аст, дир исл мазчуиг 
буд, Пар вазни макрумат; ё Пи ҷи 
хати фатхи моцибл илиф гишти 
музчот гирдид, ҷунни лафзи бизо 
ат ба сабаПи вуҷуди то муаннаси 
лифзист, лихозо лафзи уро Па муз. 
чот, ни сираи муаннас аст, сифат 
двағдаид-

МУЗОВАЛАТ ш^еро бо чиуо
цирин кардан (из «Қашф»); ва дар 
«Аииу» дир чизе цушидан; ва дар 
«Сурох» расидан ба норе.

МУЗОҲИФОТ cjU»|>. бухуре, ки дар 
онхо зихоф воцеъ шуда бошид; ва 
зидоф (Па насри аввал) Па истило- 
хи аруз уфтодан ва содит шӯраин 
як хирф ё ду харф из рукни ис- 
лии бахре, ё зиёда шудани хирфе 
бар рунни аслӣ.

МИЗГИТ ба маъиии масҷид (из 
«Ҷрхоигнрӣ»)-

МУЗДАВАҶ хамдарин ви би
хам омехташуда; ва ба истилохи 
ахли бадеъ ба маънии маснавӣ.

МИЗОҶ Ely омезиш; ва ба истилохи 
итиПбо наӣфиӣяте, ни аз омеҳтиин 
чизхо Пи хам расад, масалан ранги 
сурх, ки аз омехтани барги тинбул 
ва катх ва чӯиа паӣдо шавад; ва 
сиришту табиати иисоиғд ба химин 
сибаб мизоҷ гуянд, ни қаӣфиӣнте из 
имтизо^и аносири арбиъа ба хим 
мерасад.

МИЗЕЧ®> имолаи мизоҷ.
МАЗЧ £> омехтин (аз «МуитаҳаП»).
МЙЗОХ. бо хим хуштаПъй кар

дан; ви ба замми мим (яъне му- 
зох)* хуштаПъи (аз «МунтахиП»); 
ва дар «Сурох» Пиууам ва билнаср 
(яъне музох ва мизод)* масдир 
аст, ба маъийй лор ва хӯштибъй 
кардан.

МАЗ ИД <чЧ' зйёдатй ва афуӯий ва 
афзун нардишуда; ва дар сурити 
маъийй аввал ва дуввум масдари 
мимист ва ба маъийи севвум исми 
миюьул аст аз зода язиду зйёра- 
тан, ни иҷвафи ёӣ Пошад, мисли 
Поъа нПйъу (аз «МуитахаП» ва 
«Қашф»).
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МУЗАРРАД jj> зирехпуш.
МЛЗОД »!> туш-дон; в- ба з-мми 

мим (яъне музад** зиёда кард-шу- 
д- (-з «Латоиф»*.

МУЗАЪФАР з^фаром в- зард-
р-нг; ва навъе -з излови шнрнн, 
ки бнринчн он б- з-ъф-рон ва рай- 
ра ранг кунанд.

МЛЗОМИР н-йхое, ки онро ме-
навозанд; цамъи мизмор (билкаср), 
ки ба маънии ной -ст (аз «Мунта- 
ҳ-би*; ва д-р урф ҷ-меън созн 
йутрибапро гуянд.

МУЗДУР ->>У мур-ккаб -ст аз лаф- 
зи музд, ки б- маънни уҷр-т аст 
в- калнмаи вар, ки ба маънии со- 
хиб ва худованд аст; б- чнхатн 
р-фън сикли мокабл вовро замма 
дода уро сокин к-рданд; в- б- 
ф-тхн мнм, ки м-шхур аст (яъне 
маздур)* х-тост (аз «Бурхон»),

МУЗАВВАР j>y бар вазнн мунаввар; 
он чи аз кнсмн рнзо барон тас-л- 
лйн бемор пазанд; в- таоми нарм, 
ки маризро диханд; ва ба касри 
вов (яы1е музаввир) * м-кр в- фи- 
ребкунанда ва дурургу.

МИЗМОР най, ки онро мепава- 
занд (аз «Мунт-х-б» ва шархи 
«Ннсоб»).

МАЗ ИР j‘.j- с-хт в- сулб (аз «Су- 
ғаҳ»*-

МАЗОР ҷон знёр-т; аксар нтло- 
кн ин лафз б-р кабр кунанд (-з 
«Мунтахаб»).

МКЗМАР х> созн уд, ки йенавав-пд 
(аз «Муштах-б»); в- дар «Л-тонф» 
ба м-ънии б-рб-т низ н-вишт-, кя 
мухаффафи мизмор аст, кн б- м-ъ- 
ннн ной бошад.

МАЗ(З) > м-кндан; ва бнзз-м 
(яъне музз)* мазан турушу шири- 
нн ба хам омехта, кн онро ба фор
си майнуш гуянд; ва билкаср_ (яъне 
мизз)* ба маънии афзунй (аз 
«Мунтах-б»); ва д-р «Хиёбопи на- 
вишта, ки музз (бн^зам) дар -ра- 
бй лаззатест, ки -з нмтнзоҷи туру- 
шню ширннй ба хам расад.

МУЗОРЕЪ У* зирааткупапд- ва 
кашаварз; ва б- фатхи мнм (яъне 
мазореъ)* цамъи мазраъ, кн_ ба 
м-ънии чон кошт-н ва дехи куҷак 
аст.

МУЗОД КАРДАНИ МАТОЪ »>> 
fU* jf н-рхн матоъ боло кардан

(-з «Мустал-хот»),
МАЗОЛ ИФ J»H_> чохои анбух в- ҷон 

ҷамъ шудан (аз «Мунтах-б»).
МУЗОҲИФ ба истилохн -руз

рукнн г-йри солим, яъне рукне, кн 
дар он тарйир шуд- бошад.

МУЗАЛЛАФ Д*-1.? бар вазни мунав
вар; маъшукн сохибзулф ва нав- 
хат; ва ин т-сарруфи форсиз-бо- 
нони мутаарраб аст, Мух-ммадис? 
Хоки Ш-вк-т гуяд, б-йт:

Музаллаф аст пуха: хомаам зн бахтн снёх. 
С-води шоми фнрок-м х-тн лаби ҷом аст.

(аз «Бахори Ач-ми*; в- д-р «Мус- 
т-л-ҳат» б- маъннн м-ъшук,н нав- 
хат; в- д-р «Чароги хидоят» на- 
вишта, кн музаллаф лафзест сн- 
паьии фарсиз-баиони мут-арр-б, 
кн ба т-рнки сиг-и арабй оварда- 
анд, маъхуз аз зулф, кн лафзн 
форей, -з ол-ми п-вокат, ки -з 
л-фзн нозук т-рошидаанд.

МУЗАХРАФ орост- ва з-р-н-
дуда; ва дурур, ки мисли рост 
орост- карда шуд- бош-д (аз «Су- 
рох» ва «Мунтахаб»).

МАЗОЛ ИК чохои лагзидан.
МАЗДАК номи м-рде д-р рояти 

фасох-т ва киёсат д-р вамопн па- 
дари Нушервон, м-зхаби ибох-т, 
б-ъзе ашьё ихтироъ к-рда; чуа 
Нушервон подшох шуд М-здакро 
бо рафнкон-ш б- катл расоннд; в
ин исм ба зои форси (яъне Маж- 
дак)* асах аст (-з «Бурхон» ва 
г-йр-).

МУЗОЛ Jl> лагзиш в- ҷои лагзнш.
МУЗИЛ Jt* дуркунандан осорн чизе.
МУЗОХИМ г»1.'-- т-нгй б-р касе ку- 

н-нд- в- ранчрасонанд- ва анбухн- 
кӯнаиАа. '

МУЗДАХАМ издихом к-рдашу- 
да; ва ба каернхон мухмал- (яъне 
мувдахим)) ивдиҳамкӯн-нд- в- ан- 
бухнкун-нда.

МУЗМИН суУ дерина ва кухка; ва 
б- маъннн ланг ва б-рчо мондаша- 
в-нда в- касе ки д-сту пояш аз 
х-рак-т ва рафтор бозм^-ща бо- 
ш-д (-з «Мунт-хаб» в- «Мух-з- 
з-б» в- «Латонф» ва гайра).
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МУЗАЙЯН ороста; ви би касри 
тихтонии мушаддади (яъне музаӣ- 
ӣйч)* дар муховараи баъзе ираПо- 
ии ход Па миънии халлоц, ни дир 
урф оиро хаҷҷом гуяид.

МУЗН О Порон (из «МунтихиП»); 
ви дар шархи «Нисоб» би миъинй 
аПр; ви дир «Сурох» ба миъиии аП- 
ри сифед.

МАЗИДАН микидан (из «Бур-
хон») .

МУЗДАЛАФА иоми ҷое Пи Мак
кии муиззама.

МАЗБАЛА ҷои саргин аидоҳтии 
ва ҷой наҷосат андохтин; ин исми 
зарф аст маъхуз аз зибл (билкаср), 
ни Пи маънии саргин аст (аз «Муи- 
тахиб» ва «Қашф»).

МАЗОБИЛА ҷдҳдй наҷосат ви
чоҳои сиргин индохтин; ин цамъи 
мауПғиа аст.

МУЗДАВАҶА АчО хамцариншуда ва 
би хим омехтишуда (аз «Мунти- 
хаП») .

МАЗОДА »*> тӯшадди (аз «Сурох» 
ва «Қишф» ва «Мунтахаб» ва «Ла- 
тоиф»).

МУЗЛИҚА лагзишрйҳинра (из
«Мунтахаб»).

МУЗ Т И ФА **J> наудиқ овардишуда 
ви фарохим овардишуда ва анПух 
нирдишуда (из «Мунтихиб»).

МИЗАФФА <i> номи яке аз длдтн 
ҷӯлдха-

МАЗИЙ мухаффафи мазиӣят, ба 
миъний Уйёдит ва ифзунӣ (из 
«Қинз» ва гаӣғи)-

Фасли мим маъа зои форсй

МУЖГОН//МИЖГОН сФ*> цамъи
мижа аст; гохе Пир муфрад истеъ- 
мол шавад; дар асл 5а фатхи зои 
форсӣ (яъие мижағон ва мужа- 
гон)*-ст, магар Па сунуни зо беш- 
тир мустаъмал гардиди, Масеҳ" 
Қошӣ гуяд, биӣт:

Чашмат би домаии мижгои бир
набоби дил

Оташ зиди 2м, ни бдлй симиндар
шикисти аст.

(аз «Мусталахот»).

МУЖДА//МИЖДА бишорат пи
хабари хуш (из «Бурхон» пи 
«Кашф» ва «Мидор»),

МУЖДАГОНй (уЬ'1> чизе ви накиде, 
ни би муждирасон дихиид (щ 
«Мусталахот»).

Фасли мим маъа сини мухмала

МАСО »U* вацти шом (аз «Мупт.и 
хиП» ва «Литоиф»),

МУСТАСНО Перун овирдашудп
ви хос нардашуди ва ҷудо нарда 
шуди; сигаи исми мафъул аст аз 
истисно, асли у саноъ, ба миъшш 
чизеро мумтоз кардан; ва Па исти 
лохи чаҳвйён он чизе ни Перун кар 
да шуди бошид аз хунми моцаПл 
би цаӣди илло, ё Па он ҷи дар 
миъиии иллост (аз «Қаиз» пи 
«Мунтахаб» ва гиӣри он).

МАСЕХ.О 1*-» лак-иПй хазрати Исо 
илаӣҳиссилом; Пйддн ни дар АУҒ'I' 
они маҷид лафзи Масех воцеъ аст. 
Пис зиёдати илиф тисарруфи фор- 
стен бошид (аз «Бахори Ачам»), 
ви дир «Ғисдлаи муарриПот» на- 
вишти, ни Масехо муарраби Мише- 
хо-ст, ни (Пи шин ви хои мӯъчама 
бошид) Пи миънии муборан, дар 
заОони сурёнӣ.

МУСТАВФО tiy^ т ирифтиш'
ди; ви илифи ин лафзро ба сурити 
ё хам мсиавйсинд-

МУСАММО у—• ном нардашуда, яъне 
^хиОи ном.

МУСАББЕҲОНИ МАЛОЪИ АЪЛО 
5Ы еХ. .jl»-— тисбеҳқуниирагоии гу- 

рухи биртар; ва ин киноя аст из 
фирйштагдн.

МАСҶИДИ AK,CO|_-;o>i1 исми Баӣ-
тулмуцаддас, ни мисчйдест дир 
Шом.

МАСЛУБ у-Г*- бар вазии мағлуб; 
рубудашуда (аз «Мунтахаб» ва 
«Аанз»)-

МУСТАВҶИБ • сазовор ва лоик,
(из «Қииз»),

МУСТАТОБ хушомада ва по-
номада ва лазиз; исми мафъул аз 
иститобат, маъхази ин таййиб аст 
(аз «Мунтахаб» ва «Қашф» ва 
«Латоиф»),

МУСТАҲАБ(Б) дуст доштишу-
ди (из «МуитахиП» ва «Латоиф»); 
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нн бл истилохи фукнхо он феъл лз 
ибодот, ки рлсул сллллллоху алнй- 
хи вл олихи вл снллнма снвоби он 
блёш флрмуднннд, ё гохе худ клрдл 
бошанд,

МУСТАҶОБ ҷавоб додашуда
(нз «Мунтахаб»); вл мацозан бл 
маънин кабул кнрдншудн мустнъ- 
мнл,

МУСТАҶИБ^г?— ичобнткушншдн (нз 
«Латонф»),

МУСТССХИБ сухбнтдорншдн
(аз «Лдтоиф»),

МУСАЙЛИМАИ КСЗЗОБ v<1-X U1-, 
шоми кофнре, кн ба здмонн рлсул 
снллаллоху алайхи вн олихн вл 
снлламд даъвои нубуввнт клрдл 
буд,

МУССАВДАДСТ'От.Нм омонттхо (аз 
«Мунтахдб»); вн днр «Шамсй» чиз- 
хои амоннт доштншуда,

МУСОМСХ,АТ бо хам кор осон
гирифтаи; вл гохе тачрид клрдл бн 
маънин осон кнрдннн кори кнсе вл 
оштй вл осонй карднн вл снхл гн- 
рифтан вл далер вд чнзеро снхл 
пишдоштн тавнччух бн он шакнр- 
дли; муштак нз сдмҳ (бнлфнтх), 
ки ба маънии ҷавонмнрдИ вн осош 
гнрифтан аст (аз «Мунтнхнб» ва 
«Латоиф» вл «Кашф» ва «Мндор»)-

МССЪАЛАТ LJt— бар вазни манка- 
бдт; бл млъшии длрхостнш; он чи 
ки бдъзе млрдуми новокиф бнр 
внзши матонат (яъне масолат)* хо- 
шлнд, хнтост,

МУСОХДМАТ бл мнънии му-
шорнкат (нз «Мунтахнб»),

МУСОЛСМСТ с-Л— бо хнм сулх 
кнрдаи вн оштй (аз «Сурох»),

МУСТАЪЛИЕТ olJe— хуруфе ки 
хонднии ошхо злбонро бн хдилки 
нъло блрдорлд; вл блъзе ннвншта, 
ки сари знбон бн ком рнвад; вн он 
хафт хнрф нст: сод вн зод вн то 
вн зо вн хои муъцама ва ғайни 
муъцама ва крф; вн хуруфи муш- 
хнфиза сивон инхост,

МУСОХДЛАТ с-Ы- осон гирифтаи 
вн снхл пиндоштни (нз «Мунта- 
хнб»); вл мацозан бл мнънии сустй 
кардан шиз мустаъмнл,

МУСТ рдму ншдух вн гилн (нз 
«Бурхон» вя «Бнхори Сҷам»),

МУСКИРОТ о- чизхо, ки на-
шън ва мастй орнд, мисли шароб 
вн башг ва дмсоли он,

МУСТАЛАЗЗОТ чизхон мнр-
губ, ки блд-он ллззлт гирлнд,

МАСОФАТ дурии биёбон; вн ин 
млъхуз лст лз савф (билфатҳ), кн 
бл млъшии бу гирифтнн аст; чун 
рохбнр днр биёбон рох гум меку- 
ннд, хоки он чо шрифта мебуяд вн 
мнълум мекуиад, ки днр рохи рост 
аст ё рохро гум кнрдн, Пнс бн кнс- 
рати истеъмол номи дурии миённ 
машозил вн гнйрн шуд (нз «Мун- 
тнхнб» ва «Сурох» ва «Кннз»),

МИСОХДТ о»I— пнймуднши замин 
(аз «Мунтахаб» вн «Кншф» ва «Су- 
рох» вн «Бахорн Ачнм» вн «Бнхр- 
ул-чавохир» ва «Латоиф»); ва ба 
фнтхн мим (яъне масохат)* ха- 
тост,

МУСОСДАТ ёрй кнрдан (лз
«Кншз»),

МУСАСХХИОТ^-1г»_р гapмшyнaддғзoн 
(нз «Книз»),

МИСВОТ иннҷне бошнд, ки
бад-он знмиши знронт рост куилшд 
(нз шнрхи «Нисоб»),

МИСҲОТ с>и_. беле, ки бл он нз зн- 
мин гил клнншд (дз «Мунтахаб»); 
вн днр шнрхн «Нисоб» бн маънин 
белча,

МУСОРСАТ о»jl— бо хнм шитобй ва 
ҷалдй иумуддн,

МУСОВАМАТ с—jU, бо кнсе дарлиг 
кнрднн днр байъ бнрои гнрои фурух- 
тнш вн диккат шумудан днр хнри- 
днн ва фурухтнн (аз «Мунтахнб»),

МУСОВОТ oljl_ бар вазни мулоқот; 
баробарй карднн вн бнробар омн- 
дди (аз «Кншф» ва «Мунтнхнб» ва 
«Кншз»),

МССКСИСТ с-Х-» бнр вазни мафъа- 
ллт; муфлисй (лз шлрхи «Нисоб»),

МССЪУЛОТ ои мукндднмот,
ки дар вокеъот мавҷуд бошлд ва 
нкснр мардумошро бнр ои иттилоъ 
набошад,

МУСКИТ еХ— хомушкунандн,
МУСТСҶВСАОТ oU-ll:^. ҷохои беруш 

овнрдаши чизе ва беруш овнрдншу- 
днхо; ин цамъи мустанбат лст, не- 
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ми. зарф ва исми м-фъул -ст -з 
нстинбот ва ин маъхуз аз набт, ки 
б- маъннн об баром-д-н аз зери за- 
мнн в- чох, аст (аз «Сурох»).

МУС^РИС -!»«'-■ фаоьёдхох, яъне 
додхох (-з «Мунтахаб»).

^МУСАДҲИС(С* бағ-нгеванда;
в- ба ф-тхи хон му.хмала (яъне 
муст-хас^)* Xағ-пгеҳт-шуда (аз 
«Лl-танф»*.

МУСТАРОС olxx— касе кн аз у дод- 
р-сй хоханд.

МУСАДХДДС е. чизи нав пайдо 
кард-шуда; ва ба касрн доли мух- 
мала (яъне мустахднс*) чизи н-в 
п-йдокунанда (аз «Мӯнтaҳаби),

МУСТАХРИЧ, беруновар-нд-;
в- б- фатхи ро (яъне мустахрач)* 
берун ов-рдашуда.

МАСЕХ, дуст ва бисьёр п-ймо-
ншкунандан в-мин; ба муноснХати 
ин ду м-ънй лакаби Исо алайхис- 
салом, зеро кн он хазрат дусти х-к 
буд-нд ва аз боиси тачарруд аксар 
б- сайру гашт меХуданд; ва б- 
м-ъпии дуруггу; ва ба маънии он 
ки як ч-шму як абру н-дошта бо- 
шад; б- муносиХ-ти ин ду м-ънй 
лакаби Даҷчол низ аст; ва б-ъзе 
гуфт-анд, ки л-каби Дачҷол Мис- 
сих аст бар вазни сиккин; ва Ма

! сех Х-р в-зни сахех лак-Хи Исо; 
ва масех ба маъннн пораи нукраву 
з-рн бесикка, кн снккааш ф-рсуд- 
шуда Хош-д (-з «Мунт-х-б» в- 
«Латоиф»).

МАСХ, С-* Д-ст молид-н ва ҷнмоъ 
кардан (аз «Мунтахаб»).

МАССОХ с”-* бисьёр паймоишкун-н- 
д-н з-мин (-з «Мунтахаб»),

МУСТАМЛЕХ. * нам-кнп.
МУСОМЕХ, e-t- оштнкун-нда ва дар 

коре бо к-се осаннкӯн-нда в- да- 
леркунанд-.

МУСТАРОХ d s— ҷон осоиш в- ф-- 
роғат ва чон рохат; в- мацозан 
гохе пойхона низ мурод бошад, ча- 
ро ки он хам чон осоиш ва фаро- 
г-т -ст; ва лафзн мастрох (Хил- 
фатх) мураккаб аст аз л-фзи мает 
ва лафзи рох, ки б- м-ънии мастн 
ш-роб -ст; пас мастйрох (масти 
рох)* ба изоф-ти мает б- суи рох, 
ба маъннн масти шароб -ст, чупон- 

ки Мулло НизомН д-р «Сик-ндар 
нома» ба мазамм-ти дуньё гуфта, 
миераъ:
...Кн х-м мастйрох асту х-м мустароц.

МУСТАРВЕХ еА*— осудашав-ши 
ва буи хуш баранда; ва ба ф-тхн 
вов (яъне мустарваҳ)* чон осонш, 
дар масдарн ин, кн истарвох -ст, 
таълнл накард-анд, бар -слн худ гу 
зоштаанд (аз «Сурох»» ва «Қапв);,

МУСТАҚБЕХ, зншт ва бад; не 
ми фонл аз истикбох.

М^^ТТАХ с4—* пахн ва густурда- 
шуд-.

Л^УСАЛЛЕҲ е*-* ейлохдор ва сохнб- 
снлох.

МАСХ с-* баргардонидани сурат Ха 
сурате дигар, ки бадтар аз сур-тн 
н-хустин бошад; в- рафтани мазан 
чизе (аз «МунтахаХ»); ва сездач 
чиз -ст, кн х-к таоло ба саб-бп 
афъоли бад мансух гардонида: за
вал фил, кн марди лутй буд; дун- 
вум хирс, ки кудаконро муханнас 
мек-рд; севвум х-ргуш, кн занс 
буд аз хайз гусл нак-рдй; чахорум 
к-ждум, кн гаммоз буд; панчум 
сусмор, ки гор-тг-р Худ; ш-шум 
хук, ки хилофи -мри пайгамбар 
шнкори мохй кардй; х-фтум рубох, 
ки дузд Худ; х-штум Хоха, кн зап- 
буд; нудум зоғ, ки мутакаббир Худ; 
дахум фохта, ки савганди дуруг 
хурдй; ёздахум гунчишк, ки молч 
харом мехурд; дӯвавдаҳум муш, за
не Худ, ки Ха уҷрат навха кардй; 
сездахум Хум, кн т-рйнри мазх-Хн 
худ карда буд; в- б-ъзе бисту нух 
н-вишт-, в-ллоху -ъл-м бнссавоХ.

МАСЛАХ ҷои пуст кашиданн ча- 
хорпаён, в- гохе мацозан ба м-ъ- 
нии забх кардани ҳ-йванат.

М АСЛ УХ t. Р—• гуспанд ва бузи пуст 
канд-шуда.

МАСЕХ Хемаза (аз «Сӯғаҳи).
МУСТДМАНА андухгин ва гам- 

гин; мацозан б- маънии хоҷатм-нд; 
ва нн муракк-б аст аз муст (биз- 
зам), ки Ха м-ънии гаму андух Хо- 
ш-д в- к-лнмаи манд, ба маъннн 
сохнХ в- худованд (казо фил — 
«Бурхон»);' ва д-р «ХйёXап» на- 
вишта, кн муетаманд (бизз-м) хо- 
ҷ-тманд, чн муст (бипз-м) ба маъ- 
нни хоч-т -ст.
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МУСТАБЪИД о**-— дурӣ хохаида ва 
дур шумуранди; ва ба фитхи аӣн 
(яъие мустабъад)* дурӣ ҷусташуда 
ви дур шумурдишуда; ва Пи миъ- 
нни Пи^д ви душвор мустаъмил 
мешавад.

МАСАД решаӣ дарахт ва ресмо-
ни лифи хурмо ва ресмонӣ пашми 
уштур (аз «МунтихаП»).

(МУСТАСЪИД 4-1- иенПихти ва саъ- 
одитҷуяида ви ёғйҳдханди (из 
«Мунтихаб»).

МУСТАЗОД зиёда кардишуди;
ви навъе из шеър, ки дир охири 
хир мисриъ нилимаи зиёда из вазн 
овариид (из «Литоиф»),

МУСТАРАД(Д) боз пис доди-
шуди ва вопас додашуда (аз «Муи- 
тихаб»),

МУ СОИД • ёридиханда.
МУСАХХАД Пир визни мунав-

вар; бедор кардишуди.

МАСНАД -*—• тикьягох, ва Оолиши 
Пузург (из «Мунтихаб» ва «Бахори 
Аҷам» ви «Латоиф»); ва биууам ва 
нуни мифтух (яъие муснад)* руз- 
гор ви зимони; ва писархоиди; ва 
хиромзода; ви чйУе ки Па ои такья 
дода бошанд ш^еро; ва чйзс ки 
яушт ба ои дода шивад; ва касе 
кӣ панох ба у Пурда шивад; ва ба 

lйстйиохи нахвиён хабарро муснад 
®а муОтидоро муcнaд(ун)илаӣҳ гу- 
яид; ви феъл низ муснад мешавид, 
■ҷноики дар: «зарраба Зайдун», 
зарраба муснид ист ва Зайд мусни- 
дйлайх.

МУСТАБИД(Д) Р- тинхо ба коре 
истодашивинда (из «Мунтихаб»),

МУСТАҶИД(Д) -aS-» миъхуз аз ҷа- 
дид ист (аз «Латдиф»).

МУСТАНАД он- чиуе ни ба он пушт 
дода шивид; ви насе ки панох ба 
у бурди шивид (из «МунтахиП»); 
ва ба нисри нуи (яъие мустанид)* 
пушт би чиуе дихииди ва панохду- 
яиди (из «Литоиф»),

МУСТАИД(Д) сохтига ви омоди-
гии чйус доринди (из «МунтахаП»),

МУСТАЪОД суд ва нифъ ги-
рифтишуда; ва ин сигии исми ма- 
фъул аст из истиъода, ни маъхуз 
аст из оида, ки би маъчйи суд ва 

иафъ Пошид, чӯнонки дар «Сурох» 
ист; ва иизири ин мустафод ист, 
маъхуз из фонда.

МУСТАФОД lILL-» фонда гирифташу- 
ди; ва он ҷи ки ба тарици фонда 
хосил шуда бошид.

МУСТАРШИД oi,!-. ғострави хохин- 
ди ви рихнумоӣ тилабнунанди; ви 
би миънии мурид мустаъмал.

МИСРАД олатест охаии, ни
бид-он дар ҷирм сурох нунинд (из 
шархи «Нисоб»),

МУСТАЛИЗ(З) лазуатгириира
ва мизаёб.

МУСАХХАР у*— ром ва фармоибир- 
дор нирдашуди ва мутеъ (аз «Мун- 
тахаП»),

МУСТАК,АР(Р) чди царор; ва
мустакаррулхилофат дар ахди Ан
бар подшох лакиби Палдаи Агри 
буд.

МАСТУР .-.й— пушидишуда ва пушо- 
ианди; ин си ғаи исми мафъул Па 
маъчйи исми фоил ииз омади: «ка,- 
лю қолаллоҳу таоло уищобан мае
ту ран» (из «Мунтахаб»),

МУСТАҶИР jr*—- пинохдуянда ви 
зинхорхоханди (из «Мунтахиб»); ви 
дар «Латоиф» ба маъиий панох ви 
пинохдихинда низ дварда-

МУСТАЪОР jUi— ба орият гирифти- 
шуда; исми мафъул из истиъора, 
маъхази ои авр.

МУСТАЪМР .т*1— ориятхоханда.
МИСМОР jU- мехи оврнӣ (аз «Би- 

хори Аҷам» ви «Мyаййд»), .
МУСТАШОР jl—* сиғии исми ма

фъул, Па маънии машварит кирда- 
шуди; ё он ни би у машварат ну- 
нанд ви аз у салох пурсанд.

МУСТАНИР тилиби рушанину-
нинда ва чурҷуяида; ви ба маънии 
мутлик, рушан ииз омади.

МУСТАЧОР А— ои ни талаби ими 
из у нунанд.

МАСИР масдари мимист, ба миъ
нии рафтан ви сиӣр кардан; ва си- 
гии исми зарф аст, ба маъиий ҷой 
рифтор (аз «Муитихаб» ва «Лито- 
иф»).

МУСТАБШИР j~-• шодшаванди ви 
мужди тилиПнуиинда (аз «Мунта- 
хаП»).
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МУСТАНКИР А*-— блд вн зишт,
МУСТАЙСИР омодншлвнндн

(лз «Сурох»),
МУСТАКБИР гардликлш вл му-

тнкнббнр вл млгрур,
МУСТАМИР(Р) устувор вн рн- 

вон вл плйвлстл вд доим (дз «Мун- 
тнхлб»),

МУСТСЗХИР ёрихохлндн вн кл-
випуштшавлндл (нз «Мунтахлб»),

МУССММАР г— меххои охнну иук,- 
рн ва рлйрн куфтлшудл,

МУСКИР хлр чи кн нншъл вл 
масти орнд,

ЛУСТАБСИР j-*~— бинодилшнвннда 
(нз «Лнтоиф»),

МУСАТТАР А- бнр внзшн мудттдр; 
бл мнънин пушндл,

МУСТАНСИР номн яке аз ху-
лнфон Аббосия,

МУСТАДИР у.а:- хлр чн гнрд бо-
шад ва муднввнр.

МУСФСР руш ан ва снфед (нз
«Мунтнхлб» вл рлйрн),

МССЧ,УР пур вн моломол лз об
(лз «Муитнхлб» вл «Сурох»),

МУСТАТИР пинхои вл дар пар-
дн шнвнида; ва нн лнфз ба фатхи 
той фдвкоиии дуввум (яъне мус. 
татар)* хлтост, члро ки иститор, 
бл мнънин днр плрдл шуднн, ло- 
знм, нд мутддддй; вн зохнр дст, кн 
сирли исмн млфъул лз лозим идме- 
ояд,

МУСТАШЪИР пинхон дар днлн
худ тарсандн,

МУСТСХБИР ум— хабарчуянда,
МИСОС сг1— судан ба даст ва ҷимоъ 

кардан (нз «Мадор» вд «Кашф»),
МАС(С) и- ба днст молидан ва Су

дан бн даст ва чимоъ кардан (аз 
«Муштнхдб» ва «Бурхон»),

МУСТАИНИС улфатгнрнндн вн
хугар (нз «Мунтахаб»),

МУССДДАС .у*— шншпахлу; ва кис- 
ме нз аксомн шеър, ки бар асли 
байт чахор мисраъ афзуда бошнид,

МАСКИТУРРАИС u-bJIli- мавлид ва 
ватане, ки дар он чо таваллуд ша- 
вад; ва масцит (ба касри коф) си- 

рни исми знрф лст дз ндснрл ян 
сур, хнлофулкиёс,. бл млъннн ҷош 
уфтодднн рнъс; вл рдъс бд мдъшш 
cap, Чуи влқтн вилоднт лввлл сарн 
мнвлуд бар знмин меояд, лихозо1 
хусусияти cap кнрда (тнхкнкн лнф- 
зи мдсккт дз «Ҷорбнрдй» вн «Снъ- 
дия»-и АафтззоиИ).

МУСТАВХИШ J-r- вахшатчуяндн, 
МУСАAҶВИА беруноваранда!»

об вл лллм (нлм) вл моилиди он; 
вл бл фдтхн бон мувнххлдл (яъше 
мустлнбдт)* беруш овнрдлшудн ва 
чои беруш овлрднни чизе (лз «Мун- 
тнхнб»),

МУСАСҶБОА • ни ллфз рнлнт 
нст, бл ҷон он мустднбдтот слхех 
нст, кн мдзкур шуд,

МУССММАТ • дар ришта кашнда- 
шуда ва силки мярворид; ва дар< 
истилохн сднъати шеърист, кн шо- 
ир ддр се мисраъ ё бештар як ко- 
фняро рнъоят кунад ва мисраъ» 
ҷахорум ё мофнвқн онро бнр холн- 
ти худ гузорнд; пас мураббаъ ва 
мухаммнс ва муснддас ва муснб- 
баъ ва мусдммни вн муашшар н» 
нфродн мусаммат нст; вл мусам- 
мат сигни исмн млфъул нст лз тас- 
мит, ки бд мнъшии млрворид дар 
ришта кдшндан бошнд, Чуи дар 
санънтн масаммат дар авохирн 
чанд мисраъ кавофин мутамосил 
пнихнм меораид, ба млрворид днр 
ришта кншидан муиоенбате тамом 
дорад; ё ои кн мусаммат лз он гу- 
яшд, кн тасмит днр лугнт чизе ба 
фитрокн зни блстлн лст, Чуи шоир- 
члнд миерлън худро бо бнйтн ди- 
гнре млрбут вл мунздм мекуинд, 
гуё ки чизе ба фитрокн зин бастан 
лст,

МУСАЛЛИТ блргуморлндл кнсе-
ро бдр кдсе; вл мацозан бл мнънин 
ролиб вл зуровлр; вл бл флтхи лом- 
(яъие мусаллат)* бл млънии шлх- 
се ки уро бар касе гумошта бо- 
шннд; ва мацозан бл мдънин мар- 
луб,

МУСТАЙҚИЗ бедор (лз «Мун-
тнхлб»),

МУСАББАИ хлфт блхш кдрда- 
шудл; ва чизе кн хдфт пахлу дош- 
тд бошад; вл илвъе лз шеър, к® 
хлр блнди ӯ хлфт мисраъ дошта 
бошад,.



 

 

МУСРИЪ шитобкунанда ва пай
ки теэрафтор.

МУСТАВДАЪ амонатгоҳ; ва ба
касри дол (яъне муставдеъ)* амо- 
нат нигоадоранда (аз «Мунтахаб»),

МИСМАЪ гуш; ва ба маънии
дастаи миёнаи далв (аз «Мунта- 
хаб»),

МУСТАДАЪ бадеъ ва ачиб шу- 
мурдашуда.

МАСОМЕЪ гушҳо.
МУСТАТЕЪ е;И-» сохибиститоат ва 

сохибқудрат.
| МУСТАТБЕЪ г— пайравикунанда. 

МУСТАТОЪ fUS— фармонбардор ва 
мутеъ (аз «Латоиф»).

МУСТАВСЕЪ с-.Г— фарох (аз «Ла
тоиф»).

МУСОВИЮЛАЗЛОЪ Jjy чизе
мусаллас ё мураббаъ ва гайра, ки 
хама гушахои он баробар бошад.

МУСТАДМЕЪ е*?:— чамъкунанда ва 
фароҳаморанда.

МУСАҶҶАЪ ;»-* сухани бо қофия; 
ва номи санъате, ки шоир шеърро 
чахор ҳисса кунад, баъди риъоятч 
се сачъ ҳиссаи чахорумро бар к,о- 
фия, ки бинои шеър бар он нихо- 
дааст, тамом кунад, чунончи дар 
ин байти хазрати Шайх Муслехуд- 
дин Саъдии Шерозй, байт:

Боз чву дар чашмам нишин,
эй дилситони нозанин.

К-ошубу фарьёд аз за мин
то осмонам меравад.

Ва хамчунин муншй дар иборати 
мусаҷҷаъ риъояти чанд сачъ дар 
хар фикра нумояд.

MACOF jl— чои равонии чизе ва чои 
равон шудан ва чавор (аз «Мунта- 
хаб»): ва дар «Латоиф» навишта, 
ки маъхуз аз савг аст, ки ба маъ
нии осон ба гулу фуру шудани 
шароб ва таом бошад.

МУСТАХ.ИФ » ситамкунанда (аз 
«Латоиф»),

МУСТАХИФ о^х-т. тарсанда ва хавф- 
нок (аз «Латоиф»),

МУСРИФ беандоза хсрчкунсндс 
ва бечо харчкунанда (аз «Латоиф» 
ва «Мунтахаб»),

МУСТАРРИҚ гарқшаванда; ва
хамаро фсрорсс^нд^; ва ба тамоми 
тувоноии худ коре кунанда; ва ко. 
мил; ва ба фатҳи ро (яъне муста- 
врак,)* хондан хатост (аз «Мунта
хаб» ва «Музил»),

МАСОК, 6'1— чои рондан (аз «Лато
иф» ва «Мунтахаб»),

МАСБУК, он ки касе ё чизе бар 
у собих шуда бошад,; ва ба маънии 
гузашта (аз «Латоиф»).

МУСТАРАҚ <j/— дуздидашуда; аз 
истироқ; ва ба замми мим ва су- 
куни сонй ва фатҳи фавқонй ва 
фатхи ро ва ташдиди коф (яъне 
мустараққ) * ба бандагй гирифта- 
шуда ва cap кардашуда (аз «Ла
тоиф» ва «Мунтахаб»).

МУСТАШРИҚ рушан ва тобон
(аз «Латоиф»).

МУСТАВСИК, уртуворигирсадс
ва устувор.

МАСЛАК iU- pox; ва ин сигаи исми 
зарф аст аз сулуқ, ки ба маънии 
рафтан бошад (аз «Латоиф» ва 
«Мунтахаб»).

МАСОЛИК J— рохҳо; ва ин цамъи 
маслақ аст.

МУСТАҲЛ ИК халокшаванда.
МИСКАК -sit— номи соз, ки ба даҳан 

навозанд (аз «Мадор»).
МАСЛУК -J.4— рафташуда ва рафтан 

кардашуда.
МУСТАМСИК чанг дарзананда

(аз «Мунтахаб»).
МИСК муарраби мушқ (ки 5а 

зам ва шини муъчама аст) ва он 
давои хушбуи маъруф аст (аз 
«Мунтахаб»).

МУСТАЪСАЛ аз бех 6срксндс-
шуда (аз «Мунтахаб»).

МУСТАЪХ,ИЛ сазовор ва лоик.
МУСТАЗ АЛ (Л) J'*1— хор ва залил 

дошташуда.
МАСОЛ(Л) JI— чуволдузхо; ва ин 

цамъи мисалла аст, ба маънии су- 
зани калон (аз «Латоиф»).

МУСТАХИЛ мухол ва номум-
кин; ва аз холе ба холе гарданда; 
ва хилагар (аз «Мунтахаб» ва «Ла
тоиф» ва гайра).
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МУСТАМОТ JU:-*. Пи суи худ майл 
додишуда ви тисиииӣ ва дилосо ну- 
мудашуда (аз «МунтихаП»),

МУСТАҚИЛ(Л) JK- сохиПистицлол 
ви мухким ва поОағҷо ва танхо 
Пи норе истодашаванда; ви Па миъ- 
нии иидин шуморнуииида (аз «Мун- 
тахаП» ва «Латоиф»); ва дир 
«Мустилахот» навишти, ни дар ис- 
тсъмдли форсиён Пи маъний заии 
манкухи; ва руннонҳой зери хона, 
ни молин аз кирояи он мунтафеъ 
шивид.

МУСТАҚБИТ Ji’— ру Па чйзе оран- 
ди ва пешдянди ви замонаи оянди, 
ки мукобили мозӣ ва хол аст; ва 
би фатхи бои муваххада (яъне 
мустацбал)* ба истилохи мусавви- 
рои тисвири ручашмӣ, ки ду ҷишм 
ва хар ду рухсора дорад, дар му- 
коПилаи нимрух, ки би нстилоҳй 
мусиввирон тасвири нkчашмирд гу- 
яид.

МУСТАЪҶИЛ • шитоПинда ви
шитдОнуначра (из «Мунтахаб»),

МАСИТ Jr-* чди равон шудини об 
(аз «Мунтихаб»).

МУСАҶҶАЛ J*— сиҷил нардашуда; 
ви сичил(л) Пи касритаӣч ва таш- 
диди лом, циболии бо мухр аст (аз 
«МунтахаП»); ва гохе мацозан ба 
маънии дуруст ва ороста.

МУСТАТИТ J-/— ҷисмдароз; ва ба 
истилохи хиидаса ҷисме дароз, ни 
тулу арзиш бироПар иабошад; шак- 

лаш ин ист:

(аз «Қашф» ви «Бахори Аҷам» ви 
гиӣри инхо).

МИСХ.АТ гурхар (аз ширхи
«Нисоб»).

МАСЪУТ Jj1-4 хосташуда.
МАСТУТ J.-J— баркишидашуда ва 

Паровардишуда (аз «Мунтахаб»); 
ва сайфи маслул Па маъчий шам- 
шери барахна, ни барнашидишуда 
бошид аз ниём; ва низ маслул би 
маъиии касе ки уро марази сил бо- 
шид, чиӯЗӯОиилоҳи минхо.

МУСТАДИЛ^) талаби дилел
нунанда (аз «Латоиф»).

МУСТАБДИТ J—Оадалнӯчачда; 
ви ба фатхи дол (яъне мустаб-

дал) * Пидал кардишуда (аз «Ли 
то1иф»),

МУСҲИЛ J+— давое, ки шикамро 40 I 
рӣ кучид-

МУСАЛСАЛ с-М-ба занҷйғ бастину 
да ва бо хам паӣваид дддишӯдн, 
ви он ҷи аз кисмӣ муқаӣнш бар 
диврп амоғӣ ви гаӣра дузаид (и» 
«Муитихаб» ва «Чироги хидоят»)

МУСТАҲОМ сиргашта ва хай
рои (аз «Сурдх»)-

МАСМУМ fj— кисе ки у захр хур 
да Пошад.

МУСОҲИМ (.*1- ширин ва анбоз.
МАСОМ(М) fl— су^ххои Пагоят бо 

рик, ни дир тамомии ҷилди бада- 
ни одамӣ ва гиӣра зери хар буша 
муӣ бошад ва ирицу бухорот аӣ 
онхо дифъ мешавад; ин лафз дар 
исл масомим Пуд, цамъи масмам, 
ки сигаи исми зарф бошад ап 
сам, ни (Пилфатх) ба маъний су. 
рох аст; пис дир сигаи вохид ни 
ҷамъ мимро дар мим идгом карда 
масам ви масом сохтинд; масам(му 
ба фатхи аввал ва сонӣ ва ташди 
ди мим, вохид ист ва масом(м) бп 
фатхи аввил ва сонӣ ва ташдидп 
мим, цамъи он аст; форсиён бп 
тихфифи мим ҳднанд-

МУСТАҚИМ ft*-— рост, ни зидди кач 
Пошад; ва ба маъчйи хар чи ки 
рост истода бошид.

МУСТАХДИМ хидматхоханда;
ви би фатхи дол (яъие мустах-
дам) * насе ни из у хидмат хохаид.

МУСТАДОМ flA» хамеша ва хаме- 
шагйҳохичра (аз «Мунтахаб» ва 
«Сурох»).

МУСТАЛЗИМ • лузумхоханда ва 
лоуимгиғичда.

МУСТИМ (J-* он ни ислом дорид; ва 
ба замми мим ва фатхи сии ва' 
тишрйдй ломи мафтух (^1^ му- 
саллам)* Повар дошташуда ва са
ломат дошташуда ва супурдашуди 
(из «Мунтахаб»).

МУСТАНҶИМ талаби рушной'
нунинда ва рушан (аз «Латоиф»),

МУСТАТИМ !>—_* талаби тамомӣ ку- 
нанда ва тамом (аз «Латонф»)-

МУСТАШМИМ буянда.
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МУСТАҲОҶ сЛр— залил вл хор вн 
снбук дар идзнрн млрдум,

МУСТАҲЧАН сг»Ғ— мнкрух вл зишт 
вн лйб гирифтншудл (лз «Сурох»),

МУСТАЪОН ёрй хостлшудз,
яъне клсе кн нз у нстиъонлт ку- 
нлнд вл ёрй хохлнд,

МУСТАЪИН иъошнтҳзҳншдн ва
мндадчуяшдн,

МУСТАБИН возех ва рушнн
ва зохнр вл ошкоро (дз «Лнтоиф»),

МИССҶ(Ҷ) е,- шнвъе лз слнг нст, 
ки бар он корду шлмшер тез ку- 
нлнд; бл форсй фасон гуяшд; вн ин 
глйри чнрх лст, кн ба хиидй снш 
гуянд; вн бн знммн мим вл кнсрн 
сии (яъне мусинн)* пирн солхурдл; 
вн бн знммн мим ва флтхн сии 
(яъне мусаин)* бл млъиин сохиб- 
синош (нз «Мунтнхнб» вл шлрхн 
«Нисоб» вл гнйрл),

МИСКИН сигни муболнгн бнр
влзни мифънл; бн млъиии бисьёр 
бехнрлклт вл бекуввлт; вл дар «Ко- 
мус» гуфтн; кнсе ки тншгдастй ва 
фнкр уро аз харнкат вн куввнт 
боздошта бошад; вн ахли шнръ 
мискин касеро гуянд, ки хеч надо- 
рад в н фақир кнсеро номаид, кн он 
хаднр мол шадошта бошнд, ки зн- 
кот бар он вочиб шнвад,

МАСОКИН ел5'1-1 цамъи мискин.
МАСКИН цЛ— хилофи киёс, чаро кн 

ии сигни исмн знрф лст нз бобн 
насара янсур, бл мнънин ҷои суку- 
илт вл мнком; вл блъзе бн флтхн 
«оф (яъие маскан)* низ гуфтнннд, 
мувофики киёс (нз «Чорблрдй» вн 

-«Мунтнхнб» вл глйрл); вн бн знм- 
■мн мим вл касрн кофи мушлдднд 
(яъне мусаккин)* тнскиндихандн 
вн фурушuшзшнндн.

ЭДУСМАН сг— бар внзни мухкам; бл 
млънии флрбех нз рун хилкнт вн 
бар внзни муаззам (яъне мусам- 
ман)* фнрбех клрдншудн; вн бл 
кнсрн мими дуввум (яъне мусам- 
мин)* флрбехкуннидл (нз «Муитл- 
хнб»),

МУСАЛМОН clb- нгнрчн тлхкнки 
лнфзи мусалмон камо хлккуху 
душвор, мнгнр он чи бл фнкир му- 
ясснр шуд, нн нст: нлвиштнлнд, ки 
мууалмон дар дсл муслиммон буд; 

мои ба млъиии монннд, яъне мо- 
шанди муслим, чуноичи осмон му- 
рнккнб лст аз лнфзи ос ва лнфзи 
мон. Чуи днр форсй харфн охнри 
лафзн аввал ва харфи аввали лнф
зи охнр аз як чине бошад, якро 
хазф кушанд, лихозо аз муслиммон 
як мимро хазф кнрданд, мусалмон 
шуд, Бнр иш такдир мураккнб аз 
лнфзи арнбй вн форсист, Вн блъзе 
гуянд, ки мусалмон цамъи муслим 
лст, ба тнрики форсй, мисли муъ- 
минон цамъи муъмин; лекии бн 
млънии вохид мншхур лст, чушош- 
чи хур, ки цамъи хавро-ст вн бн 
мнънни вохид шухрнт гнрифтн ва 
чнмън он хурон меорлшд, Бл хнмиш 
тнвр ҷлмъи мусалмон мусалмонон 
орннд, Зохирлн хлр ду тнвчехн 
млзкур камо хаккуху соднк ннмео- 
янд, чнро кн ба хар ду вачх суку- 
ии син собит мешнвнд, В а хол он 
ки хеч чо днр ншъори мутакндди- 
мин ва мутннххирии сини мусал- 
мон бн сукун вокеъ нншудн, балки 
хнма чо мнФту'х лст, Хнк ин нст, 
ки дар лафзн мусалмон, ки (ба 
знмми мим ва фатхн син) лнфзи 
форсист ва лафзи муслим, ки кали- 
мни арнбист иғтuфзанн моддл мут- 
тнхид уфтодн, ҷушошчн днр хулуб 
вн халоб, ки нввнл (бн злммнтнйн) 
нрнбист, бн млъиии внхл ва сошй 
Форсй; вн усвор (бнззлм) арнбист, 
бн мнънин бар нсп нишннлнда вл 
асвор (бнлфнтх) форсй, Пас зарур 
шест, ки мусалмон лз ислом мнъ- 
хуз бошад, балки форсии бнхт нст 
вЛ муфрнд нст, на мураккнб вн во- 
хид лст, ил чнмъ, внллоху нълнм 
бисснвоб,

МУСТАХСАН с-=с-- ба нънии 
шумурдашудн вн писашд нумудд- 
шуда; вн бн кнсрн сини дуввум 
(яъие мустдхсиш)* некпиидорнндн,

МАСИАЛА <!—■ дархостаи ва пурси- 
днн чизеро, кн нз ои чнз мнрдум 
пурсншд вн днр мардум пурсида 
шавад ва мнхнллн пурсидан длр 

, мукаддамотн нклй ва иаклй; ии 
лафз ба фатхи аввал ва сонй вл 
фатхн лом ва бидуни хамзн (яъне 
масала)* низ дуруст лст (лз «Мун
тнхнб» вл глйрн); ва блъзе мардум, 
кн ба сукун ва бидуни хамзн (яъне 
масла)* хонншд, хнто вл гнлнт нст,

МАСТЕҲ сигни нлхй лст лз си- 
техидан; бл млънии млситез, яъне 
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ситеза макун (аз «Латоиф»); ва ба 
замми мим ва сукуни син ва фатхи 
фавконй (яъне муста)* дар арабй 
туъмаи туюри шикорй, мисли боз 
ва чурра ва шикара.

МУСТАХОЗА зане ки уро зиё-
да аз айёми хайз хун ояд.

МАСЕҲИ ЯКШАБА хамри
душоб.

масраҷа ■‘j-- чарогдон (аз «Канз»), 
МУСТАМИРРА «А— ба маънии ра- 

вон ва устувор ва доимй (аз «Мун
тахаб») .

МУСИЧА «г- мухаффафи мусича 
(чж--,.); ва он тоирест сифеди му- 
шобех ба кумрй; ва баъзе саъваро 
гуянд (аз «Бурхон» ва «Мадор»).

МУСТАТОЪА кудрат дошташу- 
да ва дастрас дошташуда.

МУСОЯРА «л1-* баробарй гирифтан 
(аз «Сурох»).

МУСВАДДА j— ба маънии сиёх; ва 
мацозан ба маънии навишта ва он 
чи аввал рсррсрӣ навишта бошанд, 
то бори дигар онро ба сафо ва ху- 
бй нависанд^; ва ин лафз маъхуз аз 
асвадод аст, ки бар вазни афъалол 
аст; чаро ки ҳар лафзе, ки дар он 
маънии лавн бошад, аксар аз боби 
афъалол меояд, чунонки ацмарор 
ва ахзарор ва асфарор ва асвадод; 
ва дар Каломуллохи маҷид низ 
лафзи мусвадда аз боби афъалол 
вокеъ шуда: «ва изо бушшари ауа- 
дууум билунсо залла вацуауун мус- 
ваддан ва хува казим». Ва он чи 
ки баъзе мусаввада гуянд (ба зам- 
ми мим ва фатхи син ва ташдиди 
вов) хатост, чаро ки лафзи мусав
вада аз боби тафъил дар каломи 
араб мустаъмал нашуда; баъзе му- 
хаккикон фармудаанд, ки ин хама 
такрири мазкур рост намеояд, чаро 
ки мусвадда (ба ташдиди дол) дар 
Каломи мачид ба маънии мутлак 
сиёх аст, на ба маънии сиёх марда- 
шуда ва на ба маънии навишташу- 
да; пас мусаввада (ба замми мим 
ва ташдиди вов) дуруст бошад (ва 
фатхи син),чаро ки тасвид ба маъ
нии навиштан, ки масдари он аст, 
дар каломи акобир ва сикот бись- 
ёр омада, агарчи исми мафъулаш 
дар каломи араб наёмада: ва он чи 
баъзе масавда гуянд (ба фатхи 

мим ва фатхи син ва сукуни вон) 
махзи галат аст; ва он ки баъас 
масвада бар вазни машғала гуянд, 
он низ галат аст.

МАСТИ ГУЗОРА о*— маете ки
мастии у аз хад гузашта бошад.

МУСТАЪНИФА t*— аз сари наи
гираида ва огозкунанда ва ром ш» 
охиста ва ба як су иртодашсвaнда■, 
ва мацозан ба маънии чудо ва ало- 
хида низ омада (аз «Сурох» на 
«Мунтахаб» ва гайра).

МУСАББЕХА *-»— ангушти шаходат, 
ки онро саббоба низ гуянд (а.» 
«Кашф»),

МУСТАКРЕХ, •j^—» макрух ва HOxynr 
ва зиштдонанда чизеро:

МУСТАРХЙ у*- i—• суст ва фурухиш- 
тсшаваада (аз «Мунтахаб»),

МУСТАҚСӢ • ба нихояти чизе 
рсссндс.

МУСТАВЛЙ ^А^ бар касе дсртёбса- 
да ва галабақуасада.

МУСИЙ у— бадкирдор ва бадафъол 
(аз «Кашф»),

МАСҲЙ 4/«- • навъе аз муза, ки сула- 
хо ва умаро дар по кунанд.

МУСТАЗЙ ^А*-' рушсаигирсадс ва 
рушснихохсндс.

МУСТАВФЙ ц*А-* тамомро фароги- 
ранда ва сардафтари ахли девон,, 
ки аз дигар мухосибон хисоб гирад 
(аз «Кашф» ва гайра).

МУСТАЛҚЙ у*11— бар кафо хобанда. 
яъне пушт ба бистар карда дзету 
по дарозкунанда.

МУСТАСҚЙ обхоханда барои
нушидан; ва сохиби марази истис- 
ко; чун дар баъзе аксоми истиско 
ташнагй бисьёр бошад, лихозо со- 
хибашро мустаскй гуянд.

МУСТАДЪЙ дсрхосткуасндa'
(аз «Канз»).

МУСТАВЙ ЗА- баробар ва хамвор 
(аз «Латоиф»).

МУСОВЙ iSjL-* баробар; ва ба фатх 
(яъне масовй)* цамъи сайииъа, ки 
ба маънии бадй ва гунох аст (ар 
«Кашф»),

МУСТАКФЙ кифоятхоханда дар
хар кор ва номи халифаи Багдад.
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МУСААРОСЙ j'1*1— Па маънии фирь- 
ёдӣ ва додхох сихех бошад Па ду 
ваҷх: яке он ни мустарос сираи ис- 
ми мафъул аст, ба маънии кисе ни 
аз у додрасн хохинд ва он хоким 
«>бшад; ёи тиҳтонӣ, ни дир охири 
лифзи мустаросӣ-ст барои нисбат 
'бошид, аъие минсуб ба мустарос ви 
минсуб ба мустағоси додхох бо- 
шад; ви ваҷхи дигир он ни муста- 
рос сигии мисдири мимӣ бошид, ҷи- 
ро ни мисдари мймй бар визни си- 
раи исми мифъул ва зирф меояд 
ва ёи тиҳтонӣ барои нисбат, аъче 

■ммнсуП би истигоса, ё он ни ёи 
тахтонӣ барои фоилият бошад; дар 
ин сурит мустам^ би маънии ис- 
тиғосакӯчаиди бошад, чӯчоччн: кас- 
Оӣ Пи маънии нисОнучинра Пошад, 
фа ифхам.

МУСАЛЛЙ маъхуз аз таслия, ни
ба маънйн гам из дил бурдан аст; 
ба химии муиосибат номи аспи сев- 
вум аст аз дах испои, ни тафсилаш 
дар мучаллй гузишт; ва ба нисри 
мим ва тишдиди ломи максур 
(аъие мисаллй)* номи дардест, ни 

•сохибиш чундн пичрдғад, ки насе 
сузиии килон дар биданаш мехило- 
нид (аз шархи «Нисоб»).

МАСОЪЙ у»!- давиданхо ва шитоб 
карданхо; цамъи масъот, ни мисди
ри мимист, ба миъчнн саъӣ.

МУСААРЗЙ у>У~* рнзоҷӯ ва хушну- 
дихохинда; ви ба фатхи зоди муъ- 
ҷама (нъче мустарзо)* розӣ ва ри- 
удминд.

Фасли мим маъа шини муъчама

МУШААҲО марруб; ва дир «Ли- 
тоиф» ба маънии орзу.

МАШ РАБ ->А ошомидан ва ҷои ош- 
омидин (из «Мунтахаб»); ва ба 
миънии мазхаб ва дину оӣин мацоз 
аст, би муносибити интифоъи миъ- 
нивӣ аз v; ви билниср (нъче миш- 
раб)* пиёли ва кузи.

МАШУБ лА бир визни мацул; омех- 
тишуда ви михлут (из «МунтахаП» 
ви «Латоиф» ва «Қашф»),

МАШОРИБ л'-А ошомиданхо ва ҷо- 
хои ошдмидин-

МУШОВАРАА машвират кар
дан (аз «Мунтахаб»),

МУШОЯЪАТ с—А бо насе ёрӣ кар
дии ва пиӣравӣ нумудан ва чанр 
цидам хамрохи кисе рафтин барои 
рухсат (аз «МунтахаП» ва «Қашф»),

МУШОҚУЛАА c-Wli- хамшикл будан 
ва монанд шудан (аз «Мунтахаб»),

МУШТАҲДЕА ашьёи маргуП
ви орзу дошташудихо.

МИШҚОА olii. тоце фарох, ни дир 
он чароғ ва циидил гузоранд; ва 
рисмулхатти сахехи ин лафз (;А-) 
ба вов ва тоӣ мудаввар, магар би 
хондин алиф хоида мешавад; ви 
хамин хол дорад лафзи силот 

(»А) ва закот (»j*j ) ва хаёт (bf); 
дар ин ҷо ба чйхатн ифодаи ом 5а 
алифу тоӣ дироз навишта шуд (из 
«МунтахаП» ва «Қашф» ва гаӣра).

МУШРИҚООаЛ-А чиухдн рушии; ва 
киноя аз ситоригои.

МАШТУА Ojili парогаида; ва мацо- 
зан торхои ҷома кабл аз бофтин.

МАШМУМОА с-А атииёт ва чиз- 
хои хушПу, ни Оӯйида шивинд.

МУШААААА пирешон ва пиро- 
ганда ва мутираддид.

МАШИЙЯА с-А хостин (из «Мунта
хаП» ва «Қаиз»); магар нстеъмоии 
ин лифз мухтис гашти ба митшии 
хохиш ва марзии хак тиоло; ви дир 
«ХйёОди» нивишти, ни машийят 
иродии нлоҳӣ; ви пеши Паъзе ма
шийят хос ист аз ирода, чунончи 
аз имом Ҷиъфари Содиц аиаӣҳнт- 
тихиӣёт марвист, ки аз баъзе иро- 
дитхои илох!! инбиё ви авлийро ха
бар мешивид, Па хилофи машийят, 
ки аз он инОиИ ви авлиёро иттилдъ 
ниОдшад-

МАШОИХ ё'А пирон; ин цамъи 
шайх аст, ҳилдфулқнис (аз «Мунти- 
хиб» ва гиӣри ои); ва низ би ҷои 
дигир дир «МунтахаП» навишти, ки 
машоих цамъи машиха аст ва ма- 
шиха цамъи шайх аст; пас аз ин 
собит шуд, ки машоих цамъулцамъи 
шайх аст. Ачиб ни дар урф машо- 
их-ро бар шихси вохид итлок ку- 
нанд ва барои ҷимъ алифу нун зо- 
ида кирди машоихон гуянд.

МУШКРО КОФУР КАРДАА^Ь-А 
яъне муи сиёхро сифед кирд (из 
«Муаӣид»).
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МСШХДД чои хозир шуднн вл 
шнходлтгох вл кнбристоши шлхи- 
дош; вл номи шлхре ддр Эрон, ки 
бн злмонли кадим онро Туе мегуф- 
тннд, Чуи мдзори шнрифи хазратн 
Алй Мусой Ризо алнйхиссалом днр 
он шдх,р взaеъ лст, лихозо онро 
Мншхдди мукадддс гуяид,

МСШ ИД гнч aнрдншӯда: вн
мацозан бн млъиии устувор вн мух- 
кнм кардншудн; ва бд замми мим 
вн фатхн шин ва ташдиди ёи маф- 
тухн (яъне мушдйяд)* бд глч вн 
чунн мухкам кардашудн; ва бн 
кнсрн ёи мушаддад (яъне мушай- 
йид»)* ба гнч вн чуна мухкамку- 
шншдн; вн иш мнъхуз нз шайд лст, 
ки (ба фнтх бошад) бн млънии гнч 
вн чушн (аз «Мунтн.хнб»),

МУШКБЕД ia-' ^- ннвъе нз хнфтднх 
аивоъи бед, ки гули он хушбу бо- 
шдд; он чи кн блъзе шоирон мушк- 
бед бн млънии ҷубн сиёх бастаанд 
вн хол он ки ҷуби дарлхти мушк- 
бед сиёх иамебошад, Ролибан ба 
мушосибатн лнфзи мушк, ки сиёх 
бошад, ҷушин таҷвиз карднанд,

МУШИИҒ хабардиханда; вн бл 
фатх вд айнн мухмдлдн мдфтух 
(яъне машъар)* чои курбошии хлҷ 
днр Макка ва чои мун cap тнроши- 
днни хоҷиён вн ҷои нбоднт (нз 
«Мунтнхнб» вн «Сурох»),

МАШОИҒ j-li< ҷохои нбодатн хоҷиён 
ва ҷохои курбонй кардан; цамъи 
машъар; вл он чи машоир бд млъ- 
нин роххо шухрлт гирифтн, дар ку- 
туби луготи муътабара ёфта шаме- 
шнвнд, магар бн ҷои он машореъ 
бошнд (ба флтхи мим ва касри рои 
мухмнла) ба млънии роххо, цамъи 
машраъ, ки исмн злрф бошад, мнъ
хуз нз шаръ, ки бл мнъшни рох ку- 
шодни нст,

МУШАШДАҒ блр внзни мукал- 
лал; мутлхнййир; млъхуз нз шаш- 
ддр; вд ин тнрошидни форсизлбо- 
ноши лрлбидон лст (лз «Бнхори 
Адам»),

МУШАҶҶАҒ бнр влзши мунав- 
внр; чомле ки иукуши сурнтхои дн- 
рлхтон доштн бошнд (лз «Муштл- 
хнб»),

МСШКУР пислндидл вн ситудл 
(лз «Мунтахнб»),

МУШОР jU-« ишорлт кардлшудн (a:i 
«Мунйид»),

МАШОҲИР цамъи машхур; па
мацозан бл млънии бузургош в» 
номварон,

МУШИҒ сохибмлшвнрнт (лз
«Мулйид» вн «Мндор»); вн длр 
«Ллтоиф» бн млънии млшвнрнтку- 
илндл вл ишорлткунлшдл,

МУШТАХИР л*-- шухрлтдихнндл; -иэ 
бл флтхн хо (яъше муштахдр)* 
шухрлт додншудл,

МУШСХДСР бар влзни мунав- 
внр; шухрдт додлшудл,

МУШАММИҒ домлш бн миён 
бнрзлшншдл барон ддвидни; вл ба

* флтхи мими дуввум (яъше мушам- 
мдр)* иборлт нз лсии тезрлфтори 
мустднддн длвндни (лз «Шлрхи 
Хоконй»),

МУШАВВИШ инрешоикушнидн;.
вл бл флтхи вов (яъне мушдввдш)* 
парешош кдрдлшудл (лз «Мунтн- 
хнб»),

МИШМИШ с^•^лзлрдзлӯ: вн оиро ху- 
боий шиз гуяшд; вл ои мевнест ши
рин (нз «Мунтахнб»),

МУШТУ ДУРА^НИс-^» j ^киноя аз 
лмрн нурдушвор (лз- «Мусталл- 
хот»),

МУШТ//МИШТ U, шошн, ки онро1 
днр муй вн гнйрл клшлнд (а> 
«Мунтлхнб» вн шнрхн «Нисоб»),

МУШОИ £,1? муштарлк вн таксам 
ноклрдлшудл вн ошкоро вн фони 
клрдлшудд (лз «Ллтоиф» вн «Мун- 
тлхлб»); ва лкслр uсғеъмзли ов 
днр знмиш нст; ҷуношки днр «Ма- 
дор» нлвиштн, кн мушоъ знмиши; 
муштарлк,, ки кнсмат клрдашуда1 
илбошад,

МАШОҒЕИ- fjlV бн млъиии роххо;. 
цамъи мдшрдъ, ки нсми злрф бо- 
шлд, мнъхуз нз шдръ, ки бн мнъ- 
шии род кушоднн нст,

МУШБАИ сер клрдашудн; ва 
флтхн вл злммл вл кдсрн он кнднр 
пур хоидн шудд, ки нлиф нз фнтх 
вн вов нз злммл вн ё нз клсрн пай- 
до шудд бошнд,

МУШАИЦГАИ вн МУШАИШАИА
j рушнн; ва шароби б» 

об омехтн (лз «Сурох»),



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

—269—

МУШТОЪ tUi. ошкоро кардашуда ва 
фош кардашуда (аз «Мунтахаб»).

МУШАННАЪ j-i- бад ва зишт ва ма
ломат кардашуда.

МУШРИФ'ЛР- баланд ва бар боло 
6слсндшсвсндс ва хабардор ва на- 
висаидс, ки болои нависандагон 
мутааййин шавад, то аз хиёнати 
эшон хабардоп буда бошад; ва ка
риб ва мустаид шудани зухури ам
ре аз хайр ё шар .(аз «Мунтахаб» 
за «Шамсй» ва «Латоиф»); ва низ 
дар «Латоиф» мастур аст, ки ба 
фатхи аввал ва севвум (яъне маш- 
раф)* ба маънии чои баланд; ва ба 
аввал мазмум ва сонй мафтух ва 
рои мушаддади мафтух (яъне му
шарраф)* бузургй додашуда.

МАШЪУФ шефта ва ошик ва
мухиб (аз «Мунтахаб» ва «Су
рох»).

МАШҒУФ Cjk* касе ки андаруни 
пардаи дилаш чизе расида бошад 
(аз «Сурох» ва «Мунтахаб»),

МАШОК,(К,) сахтихо; ин цамъи 
машақдат аст; ва ба фатхи мим ва 
ташдиди шин (яъне машшок,)* 
бисьёр машки коре кунанда.

Л'бУШФИК, мехрубоаиқунсндс ва
тарсанда бар касе ва мехрубонй 
(аз «Мунтахаб» ва «Сурох»).

МУШТАК,(К,) лафзе аз лафз ги- 
рифташуда (аз «Сурох»).

МУШАВВИК оД~ба орзу дароваран- 
да касеро; ва ба фатхи вови му- 
шаддад (яъне мушаввақ)* ба орзу 
даровардашуда (аз «Мунтахаб»); 
ва ба фатхи мим ва замми шин, 
бар вазни мақул (яъне машуқ)* 
ба маънии шоик; ва агар мухаффа- 
фи маъшуқ хонда шавад хам ду- 
руст аст (аз «Латоиф»).

МУШАББАК V- хар шайъ, ки дар 
он сурох-сурох бошанд; ба хиндй 
онро чалй гуянд.

мушк//мишк хар ду тавр са-
хех аст, чаро ки ахли Форс ба 
касри мим (яъне мишқ) * ва ахли 
Мовароуннахр ба замми мим (яъне 
мушк)* хонанд; ва миск (билкаср 
ва сини мухмала) муарраби он аст 
(аз «Рашидй» ва «Бахори Ачам»).

МУШАНГ И» бар вазни туфанг; 
навъе аз галла; ва ба маънии дузд 
ва рохзан (аз «Бурхон»),

МУШТАРАК ба истилохи ахлв 
лугат лафзе ки ду ё зиёда аз ду 
маънй дорад; ва он лафзро барои 
хар маънй вазъ карда бошанд ва 
алокае аз алокахои мачоз дар он 
ёфта нашавад, чунонки чория, ки 
ба маънии каниз ва офтоб ва каш- 
тй; ва аз хамин кабил лафзи айн, 
ки барои бисьёр маънист.

МУШОКИЛ J5'1-* монаидшаванда ва 
ҳамшақлшаваадс; ва номи бахрест 
аз нуздах бухури аруз (аз «Мунта- 
хаб» ва гайри он),

МУШТАМИЛ гирдогирд фаро-
гкранда ва бар болои чизе мухит- 
шаванда (аз «Мунтахаб»).

МУШТАИЛ J""* шуълазан ва сузон 
ба забона!^!!!!!.

МУШТАҒИЛ маш^лшаванда;
ва ба маънии руйгардонанда, чу- 
нончи дар ин байт, байт:

Зи савдои чонок ба нон муштагил, 
Ба зикри ҳабиб аз чахон муштагил.

Дар мисраъи аввал ба маънии 
машгулшсваида ва дар мисраъи 
сонй ба мамин ругардоиснда, яъне 
ба сабаби ишкн маъшуқ. ба чону 
дил машгулаид, ай аз тахи дил ва 
сидки чон хохони у хастанд ва ба 
ёди у аз чахон рӯйгардонандсаид; 
лафзи кштигол аз боби ифтиъол 
аст, ки ба тарйири сила мсънии он 
мутағаййир мешаванд, чуноики 
лафзи рагбат, ки ба маънии хохиш 
аст, чун силаи он ан ( ц./1) ояд, ба 
маънии эъроз гардад, чунонки дар 
хадис: «ман рагба ан санната фа- 
лайса манно»; хамчунин лафзи 
иштигол-ро хар гох ба лафзи аз, 
ки тарчамаи ан аст, истеъмол ку- 
нанд, маъиии он руй ^донид^ 
бувад («Шархи Бустон» аз Абдул- 
восеъ).

МУШТМОЛ Jl даллокй ва моли- 
ше, ки куштигирон бар бозуи худ- 
хо бо хам муштхо заианд, то сахт 
гардад,

МАШМУЛ аз хама су фароги-
рифташуда ва ихота кардашуда 
(аз «Мунтахаб»),

МАШОМ(М) fLi. магар дар истеъмо- 
ли форсй ба тахфифи мим хонда 
мешавад; махалли куввати шомма 
дар мунтахои бинй ва мукаддами 
димог аст; дар хакикат ин лафз 
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сигии ҷамъ аст, ни би миъиии во- 
хид йстеъмдл ёфти; машомм дар 
исл машомим буд цамъи машмим, 
ни сигаи исми зирф ист из шамм, 
ни мисдар аст, ба маънии Оӯӣидан; 
пас дир сигаи вохид ви ҷамъ мим- 
ро дир мим идгом нарда машамм 
ва машомм сохтанд.

МАШЪАРУТҲАРОМ flyJlj.i. яке из 
ҷдхди цурбонии хаҷ дар Маккаи 
муиззима; ва яке аз мацомхои ибо- 
дит (аз «Сурох»); ҷи шаъира цур- 
Пднйи хаҷро гуянд.

МАШЪУМ fjii- бар визни максум;
Пи маънии манхус сахех ист; ҷи ии 
сигаи исми мафъул аст аз шаъма, 
яшаъма, шаъман, ни маҳмӯзулъаӣч 
бошид; ви машум Пар вазии мақул 
низ ҷдиз ист; ва он чн ни дир ивом 
шухрит ёфти, ни майшум аст (ба 
фитхи мим ва сунуии ёи таҳтонӣ 
ви зимми шин ва сунуии вов), га
лит ист, чӯчдннн сохиПи «Зивъ» 
дир тиърифи налима ба ии маънӣ 
ишорит нумудиист; ви сохиПи «Му- 
зни-ул-иглдт» низ хамин тихцик, 
кирда; ва сохиби «Сурох» навишти, 
ки омми майшум гуянд.

МАШЪАТИ ВОДИИ КАТИМ J~
•ьр-Ь.. таналлӣ, ни Мусо илиӣхис- 

силомро дир водии Аӣмаи дар то- 
ринӣ зохир шуди Пуд.

МАШЪАТКУШОН olLf J-i- цивмест 
из куффор (аз «Бихори Аҷам»); гу- 
янд, ни эшон машъалро нушти ба 
хоиии торик ҷомии духтирон индох- 
ти, Па чинд писарон амр куианд, 
ки хир яке ҷоми бирдорид тахиОи 
он чоми дар никохи у Пошид.

МАШШОЪИН цамъи машшоъ,
ни сигии нисбат ист, мисли хаддод, 
ё муОолиги, мисли каттол; чун ё 
Пиъди илиф зоида воцеъ шуд, би 
химзи бидил шуд, машшоъ гардид, 
ҷун би ёву нун ҷамъ нардинд маш- 
шоъин шуд; ви машшоъин тоифаест 
из хукимо, ни дир идрони хацоики 
бисьёр ашьё машӣ ви рифтор Пи 
дииоил мекуниид, яъне Па дилоил 
ва иидмдт Па миксуд фоиз меши- 
ваид.

МАШҲУН пур кардашуда (аз
«Мунтахаб»).

МУШТЗАН a'j -tA- куштигир; ҷи маъ- 
мули нуштигирои аст, ни киПли 
куштӣ бар душу бозуи худ мушт- 

зинӣ кунанд, то бад-он М9 сихт пн 
устувор шавад (из «Хиёбон»),

МАШРИКАЙН .г-' иПорат аз маш 
рик, ва магриб; бидон ни машрику 
магриПро ду машриц гуфтан Оиио 
Пар таглиб аст; ва тағлиб оиро гу
янд, ни як шаӣъи ролибро из ду 
шаӣъ, ни По хам мукобил бошаид, 
галаба дода, итлоци он бир дигирв 
нумуди, хамон исми шиӣъи ролибро 
тасния нумоанд, чуионки машрик. 
ви мигрибро машрицайн гуянд, Он 
лихози широфати тулуъ аз мат
риц; ва шамсу кимирро камарайн 
гуянд, би лихози он ни шамс дар 
муховарии ираб муиннаси симоъ- 
ист ва цимар музиннар; пас музак- 
нар аз муаниас голиб ва ишраф 
аст; ва волидайн ба лихози он ки 
волид би нисбати волида голиП ва 
ашриф аст, чирд ни нисбати писар 
ба падир таиллуц дорад;, ё он ни 
машриқаӣн би чихити он гуянд, ни 
мишрин, ду хаетанд: яке машрици 
сиӣфӣ, ки митлаъи атвалулаӣём По- 
шид, дигир машрици шатавӣ, ки 
матлаъи аксарулиӣём бошид; пас 
буъди миёни мишрици шатавӣ ва 
сиӣфӣ Ои лихози дараҷоти курии 
ирз сехизору яксаду сию хафт ну- 
рух nov боло мешавид, виллоху 
иълим ОиссивоП.

МУШК БАР ЗАХМ АФШОНДАН 
j At* киноя аз тоза нарди- 

ни захм ви изо ғасоиидич, шро ки 
захм из мушн тибох мешавад.

МУШК ДАР ШАРОБ КАРДАН j> di. 
у1_," киноя аз бехуш кардан (из 

«Чарори ҳидоат»).

МУШОҲАРА «jdi. мох Па мох чизс 
додаи ви мохиёиа (аз «МунтихиП» 
ви «Хиёбон»),

МУШОҲАДА wdi. дидин ва бо кисе 
дар чос хозир будин (аз «Муита- 
хиП» ви «Литоиф»),

МАШУВРА силоҳпурсӣ ва кии- 
гош; ва би ин миъиӣ би сукуии 
шии ви замми вов (яъне машву- 
ра)* низ омиди (аз «Сурох» ви 
«Мунтахаб» ва «Аомӯс»); ва ба 
фитхи вов (яъне машвара)* чуион- 
ки мишхур ист, Па субут нимери- 
сид; ва Ибни Ҳоҷ мувофиқи виҷҳи 
иввал тиълил писинд нумуда.



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

—271—

МУШАРРИФА ч.А номле вд рисо- 
лне, ки лз тлрнфи шнхси лъло бо- 
шнд бл сун ндно,

МСШ РАТА//МАШ РУТА «•/- чои 
об хурдли (нз «Ллтоиф»),

МУШОФСХД бар вазшн муфо-
ала; ру ба ру шудан вл ру бн ру 
сухаш гуфтан (аз «Мунтахнб» вн 
«Кашф» вл «Клиз»),

МИШРАБС *?А* знрфе ки нз он об 
хурннд (аз «Мунтахдб» вл' «Лато- 
иф»),

МУШОАРА •_,»Ч- бнр внзни муфоала; 
бо хдм шеър хондан,

МСШТАРА ‘у-- чои шеър хонднн 
(нз «Клшф»),

МАШҒАЛА шуру глвго вл кору
бор (лз «Кншф» вн «Мунтлхнб» вл 
шнрхн «Нисоб»),

МСШИМА '-г- пусти рнкик, ки бнр 
бнчн внк.ти вилодлт печидл мебо- 
шнд; вл номн плрдли шлшум нз 
хнфт пардахои чашм (аз «Кашф» 
вн «Мунтнхаб» вн «Снхох» вн гай- 
рн),

МУШОР(У.Ҷ)ИЛАЙҲ «JbU. киноя аз 
муътнбнр; вл тнрҷамаи ин лнфз 
ншорнт кдрдашуда бд суи у, яъие 
лшгуштиумо; вл днр «Хиёбон» вд 
гнйра илвиштн, ки ҷуи шахси зииз- 
знтро мардум бн якдигнр бн ишорн 
меиумояид, лихозо ба мнъшии касе 
ки бн чоху чнлол рнснд, кн мар- 
дум ба суи у ба ншгушт ишора ку- 
нашд,

МСШЪС.ЛС//МИШЪСЛА ба мнъ
шии мншъал (нз «Шнмсй»),

МАШШОТА зани шошнaнш, ки 
муи заношро шона кардан вл нру- 
сонро ороиш доднн пешаи у бо- 
шнд; вл биззам (яъие мушшота)* 
хатост (нз «Мунтнхнб» вл «Кншф» 
вл «Бахори Сҷам»); вл баъзе на- 
виштн, ки машшота днр истеъмоли 
форсиён бл тнхфиф (яъне машота)* 
шиз омлдл, нгнрчи кам омадн; вн 
днр урфи хол днллоларо шиз гуяшд 
(аз «Хиёбон» вн «Чароги хидоят»)

МУШТАРЙ -зӯ:- нкснр бн мнъшии 
хнридор; вл гохе бн мнъшии фуру- 
шншда шиз ояд; вл шоми ситорне, 
ки бнр фалакн шлшум аст; нхли 
тншчйм ошро Саъдн Ак5нр доннид 
вн ошро Козин фнлнк шиз гуянд; ба 

форсй Бирҷис вн ба хиндй Брнхнс- 
пнт номанд; хошан у Кнве вл Хут 
вн шнрнфи у днр Снратош; вн ба 
истилохн aимиёгнрзн вл мухаввнсош 
муштарй бн млъшии арзнз аст, ки 
бн хиндй ранг гуяшд,

МУШКУЙ бутхошн; вн мацозан
харамсарон умнро вн мулук (нз 
«Сурурй» вн «Бурхои» вл «Чнхон- 
гирй» вл «Мунйид» вл «Кашф:»); 
вн днр «Бурхош» билфнтх (яъие 
мдшкуй)* низ гуфтадст,

МУШТЕ киноя аз ншдлк микдор; 
вн бн млъшии чнмзъаu калил,

МСШКЙ тнхта вд когаз, ки бар 
он мншки хуруф кнрдн бошлид,

МСШВЙ бн млъшии бирьёш (аз 
«Мунтахаб»),

МСШЙ рнфтлн бн ндрмй (лз 
«Мунтлхлб» вл шнрхи «Нисоб»),

МУШТАХ.Й хохишкуиандн ва
орзумннд; вл бн млъшии иштихо 
пайдокушлидл гнллт нст, члро ки 
иш мутллддй бн як млфъул нст; ва 
бнрои млънни иштнхо пнИдоауиaш- 
дд мушаххй слхех бошнд,

МУШАҲҲЙ jje- сигни исми фоил 
нст, мутллддй бл ду млфъул; ба 
млъшии орзудихандл, яъше иштихо 
пaИдоаушнндн•; лз ташхия, ки мнс- 
длр лст лз тнфъил; вн боби тафъ- 
ил нз шокис бнр влзши тафъилат 
меояд,

Фасли мим маъа соди мухмала

МУССЛЛО мутлнк ҷои нлмоз вн
идгохи хнр шлхр, хусусли идгохи 
Шероз, ки он чоест бнгоят хушу 
хуррнм вн снйргох,

МУСТАФО блргузидншудн (аз
«Мунтахаб»); ва соф кардншудн, 
ай муснффо нз сифоти замямли бн- 
шарй (нз «Фирдавс-ул-лугот» ва 
гнйри он),

МУСОБ '-А-м мусибатзндн вн рннҷ рн- 
сидншудл,

МАСОИБ vJU- мнкрухот вл шндоид 
вл рншчхо (нз «Клиз»); бидон кн 
хнмзлн масоиб мубнддлл нз ё-ст, 
хилофулкиёс (клмо фй «Зубдлт-ус- 
слрф»),

МССАБ(Б) v-»- ҷон рехтлин об вл 
глйрл, 



 

 

 

 

 

 

 

 

шад; пас агар мани мухталит аз 
ду иавъ бошад, хайвони мутавсл- 
лид аз он бо хар ду навъ мин вач- 
ха мушобахат мекуиад, чунончи 
багл, яъне астар, ки хам ба шакли 
фарас мемонад ва хам ба шакли 
химор.

МУСОФАҲА дасти хамдигар
гирифтан ба вакти мулокот; ва ин 
коиммакоми муъонақд аст (аз 
«Мунтахаб» ва гайри он).

МИСРАЪИ PEXTAa^.j киноя аз
мисраъи бехтари бетакаллуф, ки 
бе мехиати фикр мавзун шуда бо
шад (аз «Бахори Ачам» ва «Чаро- 
ги хндолш»).

МИСРАЪИ ПЕЧИДА tr- ибо- 
рат аз мисраъе, ки мазмунаш да- 
кик бошад.

МИСРАЪИ БАРЧАСТА
мисраъи бехтар, ки бетакаллуф ва 
бе меҳиаши фикр ба файзи маб- 
даъи файёз аз гайб ба хотир бира- 
сад (аз «Мусталахот»).

МИ СКАЛ А олатест оханй, ки
бад-ои корду шамшер ва оииаи 
фулодиро аз заиг пок нумоянд ва 
рушаи кунанд (аз «Каиз»),

МУСАЛЛЙ (У" намозгузоранда ва 
дуруд бар иабй фиристанда; ва ио- 
ми аспи дуввум аз дах аспон, ки 
аз хама мукаддам бошад ва аз ав- 
вал муаххар; ва тафсилаш дар 
тахкики лафзи мучаллй гузашта; 
ва ба замми мим ва фатхи сод ва 
фатхи ломи мушаддад (яъне му. 
салло)* намозгох ва чои нсмоз гу- 
зордан; ва дар истилохи фукахо ба 
маъиии идгох аст; ва гуяид, ки 
мусаллои Шероз, яъне идгохи он чо 
фазой иафис дорад, чунончи ссйр- 
гохи аксари халоик, ои чост.

МИСРЙ Jмансуб ба Миср; ва он 
чи ки мардум иаботро мисрй гуяид, 
галат, магар ба вачхе чоиз хам 
мегардад, ки собик. дар мулки Араб 
наботи бехтар сивои Миср аз Ҳиид 
ва гайра намерасид. Чуи чизе ба 
мулке ба ссбаби хубй махсус бо. 
шад, исми он мулк ба ёи нисбат ва 
бидуни ёи иисбат исми ои чиз ме
гардад, чуиончи зарфи Чинро чини 
ва аспи Туркистонро турки ва ис- 
маки Собнахрро собнаҳрй ва ало 
хазслки^,

МУСТАКО (jO— самгест зардраш 
магар ба ё шухрат гирифта, лихо 
зо дар ии чо иавишта шуд.

МУСТАФВЙ JA" бидои ки ин лсф| 
ба зиёдати вов хатост, чаро ки да1 
лафзи мустафо ва муртазо алифро, 
ки хомис буд, хазф карда ёи нир> 
бат меораид; дар ин сурат муста, 
фй ва муртазй хар ду ба ёи маъ 
руф сахех бувад ва муртазвй пи 
мустафвй ба зиёдати вов, хато бо
шад; чуионки ба сксср маком дар 
каломи хавосу авом вокеъ аст, ми 
гар чун дар таронифи сикот бись 
ёр омадсаст, лихозо чандои махал, 
ли таарруз нест (аз «Ҷорбсрдй» на 
дигар кутуб ва расоил).

Фасли мим маъа зоди муъчама

МАЗО МО МАЗО j-«‘ ц** ба мсь-
нии гузашт ои чи гузашт.

МАЗО I" равонй ва даргузаштси 
(аз «Мунтахаб» ва гайри ои).

МИЗРОБ он чи бад-он созро
навозанд (аз «Канз»).

МУЗОРАБАТ C-jU-
дан барои тичорат, ки нафъи он бс 
ширкат бошад (сз «Мунтахаб»),

МУЗОЧААТ o»»U-6o хам як чо хуф- 
тан (аз «Кашф» ва «Канз»),

МУЗОДДАТ бо хам зид будси
ва бо касе душманй кардан.

МУЗОФОТтШ.мтсаалликот ва маи. 
субот.

МУ30Ҳ0Т cjUU* ба чизе моианд шу- 
дан (сз «Мунтахаб»),

МАЗИЛЛАТ oJi* чои гумрохй ва зс- 
мии, ки дар у рох гум шсвад (аз 
«Сурох»).

МУЗИЧ(Ч) боиг вс иолакашан.
да (аз «Латоиф» ва «Мунтахаб»),

МУЗМАР _>---• дар дил дошташуда ва 
пинхон ва пушида; маъхуз аз за
мир, ба ммнорибатн он ки замири 
хар касе пиихон бошад; ва ба зсм- 
ми мими аввал ва фатхи сонй ва 
ташдиди мими дуввуми мафтух 
(яъне музсммар)* аспи тезрафто. 
ри борикмиён; ва ба мсъиии аспи 
фарбех низ омсда (аз «Муитсхаб» 
ва гайри ои),

МАЗОР(Р) jl-а- цамъи мазаррат, ки 
ба маънии газанд ва нуксон аст,
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МИЗМОР jl—•“ сираи исми ола из 
замр (ни ба фатх аст); ва замр 
дир лугат Па маъчии лдғарист; ва 
миъмули араОон чӯчоч аст, ни ав- 
вил аспоиро фарПех кунанд ви Пиъ- 
духу Па тидриҷ Па маӣддн мегардо. 
ианд. Пас ариц аз бадиии асиои 
ҷорӣ мешавид ва кадре аз ин риё- 
зит логир мешавинд. Ва би ин му- 
иосйПит мизмор маӣдонро гуянд, 
ни дир он аспонро дивонанд (аз 
Шарешӣ «Шархи Микомоти Ҳири- 
рӣ» ва «Мӯаӣир»),

МАЗОМИР л-Ьк. цамъи мизмор аст, 
ни Па миъчии маӣдони риёзити ас
пон Пдшир-

МУЗААР А" зирар рисидашуди; ва 
мачозан ба миънии беихтиёр ва 
Осчори (аз «Мунтахаб»); ва ин си
рии исми мафъул бошид аз изти- 
рор, ни аз ПоПи ифтиъол аст; би- 
дои ки хар масдаре, ни аз Поби иф
тиъол бошад ва фои налима соди 
муъҷами ё соди мухмала идкеъ ши
вад, тоӣ ифтиъолро ба то ( J )-и 
мухмила бидал куианд, чӯноччи 
дар изтироб ви изтирор ва истибор 
(jL.L.1 j j А*’), ни дар асл
изтироб ви изтирор ви истибор 
(jL—el J jljZil j -_.l^X->l) буд.

МУЗАР иоми падари цибилае аз 
Ариб; ви Па замми мим ва нисри 
зод ви ташдиди ро (яъне музирр)* 
зарар расонаиди; ва би фитхи мим 
ви фатхи зод ви ташдиди ро (.яъне 
мазарр)* ҷои гизанд ва чди тангӣ 
(аз «Мунтахаб»).

МАЗҶАЪ хобгох (аз «Қашф» ва 
«Мунтихиб»).

МАЗОҶЕЪ хдПгдҳхо.
МУЗЕЪ j—"• зосънӯчаида.
МУЗОРЕЪ t-A" шарик ви шиПех (из 

«Муитахиб»); ва монандшиванда 
(аз «Сурох»); ва музореъ исми фо- 
ил аст аз музораъат, ни Па миъ- 
нии мушоПахат Пошад; ви сиғии 
музореъ-ро аз он музореъ гуянд, 
ни мушобахат дорад ба исми фоил 
дар харинот ва сананот ва адирч 
хуруф в и сифити нанира, чӯи: «ра. 
цулун язрибу ва зорибун» ви духу- 
ли ломи ибтидоӣ, чӯи: «инна Зай- 
дан лаязруба ва лазорибун»; ви 
мушобахат дорид би исми ҷиие дир 
умум ва хусус, яъне чунднчи исми 

ҷиие итлок, нарди мешивад ви муш- 
тирин мебошад дир миёии ифрод ва 
мухассас мебошид ба ломи ахд, 
чӯи: арраҷулун; хамчӯнин музореъ 
муштирик ^мебдшид миёни хол ва 
истиқПол ва мухассас мебошид би 
син ви сивфи ва ломи мафтух; ви 
в^хи йштйkдцр музораъат ба маъ
нии мушоПахат из заръ он ист, ни 
гуё исми фоил ва музореъ аз замо- 
ние, ни ба минзилаи заръи вохид 
аст, шир мехуранд. Пис хир ду 
ахава^ши ғиуоъӣ шуданд. Ваҷҳй 
дигир он ни чуч музораъат дир ха- 
кикат маъхуз аст аз заръ, ни (бил- 
фитх) ба маънии пистони гову 
гуспиид аст, пас музореъ Па миъ
нии Oma бошид, ни бо бачаи дигир 
аз пистоин ҳайвони вохид шир ху. 
рад; ва гуё миънии хол ва истиц- 
Пол ду битаинд, ни аз лафзи вохид, 
ни ба минзилии пистон аст, бо хим 
шир мехуранд, иӣ ба вӯчӯр мео- 
янд; дир ин ҷо мацозан ба итлоки 
зарф бар мизруф лафуерд, ни маъ- 
иии хол ва истицбол аз он пиӣдо 
меояд, музореъ ном нардинд. Ви 
музореъ иоми бихрест из Пухури 
ашъор; ви он Пихрро аз он музо
реъ номидиид, ни музореъ ба миъ
нии мушобех ист. Ва ин бахр низ 
ба Пахри мунсарех мушобех аст, ни 
дар ои чууви дуввуми хар яне аз 
ии ду бихр муштимил аст бар ви- 
тади мафруц; ви баъзе иавишта- 
инд, ни ии мушоПех ист би Пихри 
ҳазач, дар ин маънӣ, ни дар арно- 
ни ии хао ду Пихр автод муцадда- 
минд бир асбоб.

МУЗОФ мансуб ва мутааллиқ.
МУЗОАФ дучинр,; ва дар исти-

лохи сарф хар налимае, ни дир 
охири он ду харф аз ян чиие оаир-

МАЗО И Қ ҷдҳои танг (аз
«Аинзu).

МАЗИҚ ёг" чди танг (аз «Мунти- 
хиП»),

МАЗҲДҚ -гЬе-Ь ҷои хаидидан; ва чизе 
ва насе ни бир у хаидинд; ви Пи 
замми мим ви насри хо (яъне муз. 
хик)* Пи хинди оранда (аз «Мун- 
тахаб» ви гаӣра).

МУЗМАҲИЛ(Л) J**-" магар дар фор
си ташдиди лом хондаи зарур нест; 
ба маъиии нест ва махвшиванди ва 
ндчиу ва суст (аз «Қашф» ви 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Муитдхлб» вл «Зубдлт-ул-флво- 
ид»),

МСЗМУИ млъшии луглвии он
днр миён гирйфтлшудн; млъхуз нз 
зимш (бнлкнср),

МУЗОДДА »'-■*■• бо хнм зид будни; 
днр ии сурлт млсднр лст лз боби 
млфоллдт; вн бн млъшии ҷизн му- 
лншнсн бо якдигнр зидкунандн; вл 
бн иш маънй сигни муаннаси нсмн 
фоил лст, нз боби муфоалат.

МСЗИЛЛС чои зллолнт вл гум- 
"ОХЙ.

МУЗОЯКС//МУЗОЙИК,А «ьи* хлр 
лнфзе, кн бар внзшн муфоалат бо- 
шлд, хлрфн члхоруми он мнфтух 
бошнд; бнъзе млрдум лз бенлтифо- 
тИ максур хоиднд, чуиоичн: мубо- 
шарат вн мутобацат вн мухолафат 
вн мутолаъа вн муъолаца вн муъ- 
онака вл муколама вл мулоямат вл 
мулоуаза вл муноцаша вн муроса- 
ла вл касс нло хлзллблвокй,

МУЗТА гуштпорн (нз «Сурох»); 
вн он микдор чизе ки днр як бор 
хойидл шнвнд,

МУЗ ИЙ оушнншлвлидн вл ру- 
шннкунлшдн; исмн фоил нз изоат, 
ки лозим вл мутллдднст,

МУЗОҲЙ j-*1-*- бл млъшии мошлнд вл 
мушобех,

Флсгн мим маъа той мухмала

МСТОЕ Ь_и» члхорпояхое, ки бнр 
пуштн ои.хо сувор шнвнид, мисли 
лспу уштур вн глйри он; вл нн 
цамъи матийя лст (нз «Мунтлхнб» 
вн «Сурох,»)-

МУТСРРО тозн вн тозагй кдрда- 
шудд; вн гохе мацозан бл млъшии 
муснффо вн обдор,

MATO И- бн млъшии пушт (нз шлр- 
хи «Нисоб»),

МСТАБ(Б) чое ки тнбиб днр он
нишнстн муъолнчли мнризон шумо- 
яд,

МУТСЙЙИБ буи хуш днхлидл 
вн покшлвдндн; вл бн флтхн тнхто- 
нй (яъне мутайяб)* пок вл хуш- 
будор клрдншудл,

МСТЛСБ «-ЛС^цои тнлнб; вн бн флт- 
хоти сллосл (яъше маталаб)* ннхй 
нз талабидан; вл бл злмми мим ва 

тлшдидн той мнфтухн вл кнсрн лом 
(яъне Муттдлиб)* исми Ибши СТ 
дулмннофи члддн рлсул елллнллоху 
нллйхн вл олихн вн снлллмн,

МУТНГИб!^ длрозндихлшдн вн бись 
ёргу (нз «Мунтахнб»),

МСТВИЙЕТ objb чизхои печидншу- 
дн; вл матвийёти замир киноя ап 
иродахо,

МСТТУМОТ oUj.L. хурдлннхо вл та- 
омхо,

МСТСРОТ >-• боронхо; цамъи ма- 
тлр, кн бл мнъннн борон лст,

МУТОВАТСТ флрмошблрдорй
клрдни (нз «Муштахлб»),

МУТОРАХОТ бо хам сухнн
нндохтнихо ва хушомлд ва тамнл- 
луқх.о.

МСТМСХ c*i'” чои бнллнд доштнши 
ннзнр (аз «Сурох»); ва днр «Мун- 
тахлб» чои уфтодни; вн мацозан ба 
млъшии ҷои тнмнъ,

МСТРСХ ҷон андохтани чизе вн 
киса ва зарфи снйёдон, ки снйдро 
гнпифта днр он нигох дорлд (нз 
«Муштахаб» ва гнйрн),

МСТБСХ чон пухтнн; вл бн знм- 
ми мим ва касрн муваххндн (яъше 
мутбих)* шухткунандни тлом; ва 
ошро днр муховнрн бовнрчй гуянд,

МСТБУХ хнр чиз ки онро ба
отнш пухтн бошлшд, хусусли длвон 
чушошидлшудл,

МСТРУД *.»>• бар влзнн мардуд; 
рондашудл (нз «Муштахлб»),

МУТТАРИД мустлким вн бар як
ватирашавандн вн пнйи якдигнр шн- 
вандн; ва бн кнсрн мим ва сукуин 
то (яъне митрад)* ннйздй кутох, 
ки блд-он вухушро знкннд вл сайд 
кушншд (нз «Муштнхлб» вл «Су- 
рох»); вн дар «Шархн девони Хо- 
к.ошй» чомае, ки дар зери чомл пу- 
шлнд,

МСТСР >- борон (аз «Мунтахаб» 
вн «Сурох» вн «Мунйид» вн_ «Ма- 
дор»); ва днр «Шнрхн Хокони» ми- 
тнр (бд кнсрн мим ва фатхи сони) 
ба млъшии тозагй илвиштн,

МСТИР .еЬ блр влзии фаъил; бо- 
рлндл; млъхуз аз матар, кн (ба 
флтхлтлйн), бл млъшии борон аст;
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иа ба замми мим вс фатхи то ва 
Си тахтонии мушаддади мафтух 
(яъне мутсйяр)* ба маъиии хачс- 
латзада; вс мусаввири тасовири 
туюр.

МАТОР А-* паридсн ва чои иаридая 
(аз «Латоиф»).

МУТАРРАЗ бср вазии ммнаввср■,
зинат додашуда ва тироз кардсшу- 
да (сз «Мунтахаб»),

МУТАЛЛАС рупняи бесикка ва
дираму динори бенакш.

МУТТАЛЕЪ jit- хабардиханда; вэ 
бс фатхи лом (яъне мутталаъ)* ха- 
бардор кардашуда; ва ба фатхи 
мим ва касри лом (яъие матлеъ) * 
чои баромадаии ксвкаб; ва мацозан 
байти аввал аз ғазал ва касида, ки 
дар хар ду мнсроъ кофия дошта 
бошад.

МАТОЛЕЪ Jti- цамъи матлаъ; ва 
номи китобест дар илми мантик.

МАТМУЪ тамаъ кардашуда.
МАТОМЕЪ цамъи тамаъ асс, хи- 

лофи киёс, чуноики маҳосин цамъи 
хусн.

МАТМАЪ е-Ь ҷоти татиачх дошташи 
чизе.

МАТБУЪ хушоянда ва марғуби 
табъ.

МУТОВЕЪ фармонбардорику-
нанда (аз «Мунтахаб»).

МУТОЪ tU- итоат ва фармонбардо- 
рй кардашуда, яъне касе ки мср- 
дум итоати у ксрда бошанд ва му- 
теъи у шаванд.

МУТАРРАФ ба маъиии аспе, ки 
сару думи у сипед бошад ё сиёх 
ва дигар аъзо ба ранги дигар (аз 
«Сурох» ва «Мунтахаб»); ва навъе 
аз сачъ ва он алфозест, ки муво- 
фик бошад ба харфи равй ва мух- 
талиф ба вазиу аъдоди хуруф, чун 
вакрр ва атвор ва %ол ва хаёл; ва 
дар «Шархи Кироп-ус-саъдайи» ба 
маъиии музайян ва пурзииат; маъ- 
хуз сз тараф (ба фатхатайн), ки ба 
маъиии банди зару нукра аст, ки 
бар камар банданд; ва мутраф (ба 
замми аввал вс фатхи ро) чодари 
алам ва гайра (аз «Сурох»).

МАТОФ чои гирдогирд гаштси
ва тавоф кардан (сз «Мунтахаб»).

МУТЛАК, (р1* озодшудс с,з кайду 
хаср ва бехусумст вс равои ксрда- 
шуда ва он ки онро кайд исбошад 
(аз «Кашф» вс «Мунтахаб»).

МУТАББАК ту бар ту карда-
шуда ва сарпушдор вс иавъе аз» 
порча, ки аз тсрафи Халлух оранд.

МУТАВВАК, й** дар тазк ксрдашу- 
да,

МАТЮ ИМ хурдаиихо вс тсомхо;.
чамъи митъам, ки мссдари мимист,, 
ба маъиии исми мафъул.

МАТ РО Н//М ИТРО Н с)1;1- саргурухв 
насоро ва саргурух ва мехтари> 
кавми куффор; ва гуяид, ки матрон 
аксар занчир бар аидоми худ пе- 
чида дорад (аз «Комус» ва райри- 
ои).

МУТЛАКУЛЪИНТН с-^^ук-оад^д ва 
бетаарруз ва гузошташуда инои.

МИТХ.АН ««к» оеиё (с.з «Латоиф»),
МАТЪУН слА» сииони нсйза задашу- 

да; ва мацозан ба маъиии сйб ва- 
хори ёд деховидашуда (сз «Муи- 
тахаб» ва гайри он).

МУТАЙЯН етА бар всзви музсйян;. 
гил андудашудс.

МУТМАИН(Н) ет-Ь орсмида ва су- 
куигирандс.

МУТОРАҲА «-jlk. бо касе сухан гуф- 
таи; ва мацозан ба маъиии мсшва- 
ра иумудан; вс гохе ба маъиии ху- 
шомад низ мустаъмсл мешавад.

МУТОЯБА бо касе хуштсбъӣ'
вс мизох кардан (сз «Мунтахаб»- 
ва «Ксшф»).

МАТМУРА •.-А“ пиихон ксрдашудс; 
муштак аз тамр (билфатх), ки ба 
маъиии дар зери хок кардаи ва пу- 
шидсн аст; ва матмура киноя аз ии- 
хоихоиа ва таххона (сз «Сурурйр- 
вс «Зубдат-ул-фсвоид» вс «Муита- 
хаб» ва «Кашф»).

МАТИЙЯ ба мсънии сувор»
'ва мсрксб (аз «Муитсхсб» ва 
«Кашф»).

МУТАВВЕЪА -чЛ* чсмоъсте чиход- 
куианда бе он ки бср эшон вочиб; 
бошад.

МУТОЛАЪА «ЛЬ ба чизе иигаристаи 
барои вукуф ёфтаи бар он (а» 
«Мунтахаб»).



 

 

 

 

 

—278—

МИТҲДРА офтоба ва зарфи об, 
ни бид-он вузу кунинд.

МИТРАҚАа*-1--) путн ви чинушй охии- 
гарон, ни би хиндӣ хатхавра ва 
гхан гӯнчр (аз «Мунтахаб» ви 
«Қинз»).

МУАОЛАБА талиб нумудин ви 
бозҷустан.

МУТРИБА «*>- зиие ни мирдумонро 
Оа шодиву тираб драр-

МААБАХЙ боварчӣ.
МААВЙ jb* дар хам nечидашури (из 

«Мунтахаб»).
МААОВЙ jjLb псчирагихо ви шинин- 

хо ви навардхо; цамъи матвй (аз 
«МунтахаП» ва гиӣра).

Фасли мим маъа зон муъчама

МУЗОХИРОТ ol/X. касеро пушти 
додин ва химопт нирдин (аз 
«Қашф»),

МУЗАФФАР фирузмиидӣ дода- 
шуда; ва номи пддшдҳест-

МИЗАЛ(Т) Jb соябдн-

МАЗОТ ИМ (J-Ь ситамхо; ии цамъи 
мазлима аст, ни (ба фатхи мим ва 
касри лом) ба миънии ситам По- 
шид; ва ардлатгоҳхо ва ҷохде, ни 
дир ои удлймонғо ба сазо мерасо- 
ианд.

МУЗТИМ иь торик (аз «МунтахаП» 
ва шархи «Нисоб»); ва Оа фатхи 
мим ва насри лом (яъие мазлим) * 
ҷои торик.

МАЗОН(Н) jib ҷдҳои гумон бурдан; 
агағчи ии лафзи ҷамъ аст, мигар 
гохе ба маънии вохид хам меояд, 
ҷӯчдuкй лафзи машом(м).

МАЗИННА <Ll. мивзсъй зани, яъие 
ҷдй гумон Пурдан (аз «Қомтус» ва 
«Муиӣид» ва «Мидор» ва «Мунти- 
хаб» ва «Аи■нз» ви «Сурох»).

МИЗАТТА би миънии сдаПои 
(из «Сурох»).

МАЗТИМА ситим кардан ви
дорхдхӣ кардан (из «Сурох»); ви 
.би зимми мим ви сунуии соиИ ви 
насри лом (яъие музлима)* торик.

Фасли мим маъа айни мухмала

МУАММО I"* пушидашуда ва кур 
ва иоПино кардишуди (аз «Кап * 
ва «Мунтахаб»); ва дир «Лито1ф* 
навишта, ни муаммо ба миънии мм 
кони пушиди; ва ба истилох кали 
ме ки би виҷхи сахех долл бошад 
барои исме ба тарици рамз ва ими, 
ни писаиди таПъи салим Оошид; пи 
дар баъзе нутуб чунин навишти, ки 
муаммо ба маънии бедида-ва Пени 
зир; ва дар истилох наломе ни да 
лолит кунад ба тарици рамз ва им» 
бар исме Па тарици цалО ё тишбс 
ё би хисоПи ҷумал ё Оа виҷхе ди 
гар.

МАЪАҲОЗО ’Ае- ба миънии бо ии, 
яъне бо вуҷуди ин маънй.

МУАЗЗО IA" сугвор ва мотимзида.
МУЪОДО W" бо кисе адовит дош- 

тан ва чизс пиёпай кардан; ви ии 
мухаффафи муъодот ист.

МУА.РРО 'у- би миънии Парихна.
МИЪО у<" Па маънии рудие, ни дир 

шинам бошад (из «Қинз» ви шар- 
хи «Нисоб»).

МУЪОАИБ ^1" итоПнуианда; ва Па 
фитхи фавконй (яъне муъотаб)* 
итоб нардишуда (аз «Қаиз»).

МАЪОЙИБ v-*-1" айбхо ва Падихо; 
цамъи муъиб, ни масдири мимист, 
ба миънйи иӣб (аз «Сурох»)-

МУЪОҚИБ .-.JU* уцуПат ва азоПку- 
нинди.

МУЪИБ V?" бар вазии мунир; иӣб- 
кунинди ва айбдор; ва ба фитх 
(яъие маъиб)* айб.

МУЪҶИБ V?" мутакабПир ви хеш- 
танПин ва худписинд; исми фоил аз 
эъчоб, ки Па маънии хуПии худ ди
дин ва ба худ нозидан аст (аз 
«МунтихиП» ви «Ааиз» ва «Су
рох»).

МУАРРАБ vj" аз ачамИ ба ариПи 
овардашуда; ви ин нивъе аз лугат 
аст, ни дар асл аҷамӣ бошид ва 
ариб дир он тисарруф нирда из 
ҷинси каломи худ сохта бошиид; 
ви биззам ви тихфифи рои мифтух 
(яъне муъраб)* эъроб додишуди; 
ва эъроП хараноти хуруфро гӯаид; 
ва ба истилохи нихв лафзе ни мух- 
талиф гардад охири он ба их^ло- 
фи авомил.



 

 

 

 

 
 

 

 

 

МУАҚҚИБ ._•*«■• дар пас афгаида.
МАЪЗИРАТ узр хостан (аз

«Сурох»).
МУЪОНАДАТ бо хам душмснй

ва инод кардан.
МАЪДИЛАТ адлу дод.
МАЪИИЯТ хамрохй; ва гохе аз

ии лафз ишорс бошад ба ин оят:
«инналлоҳа маъассобирина».

МАЪИШАТ сЛм зиндагоий ва_ зис- 
таи; ва он чи ба он зиндагони ку- 
нанд (аз «Канз» ва «Сурох»).

МУЪОВАНАТ ёрй кардаи (аз
«Сурох»),

МУЪОШАРАТ-о--1" бо хам зист кар
дан ва бо касе зиидагонй нумудан 
(аз «Муитахаб» ва гайри ои).

МУЪОВАДАТ ojjU. бозгаштан (аз 
«Муитахаб» ва гайри он).

МУЪО>К/,^Б^Тт-.-г1"1 азоб кардан, яъне 
задан ва бастан касеро (аз «Муи- 
тахаб» ва «Канз»),

МУЪОТАБАТ o-JUi итоб кардан (аз 
«Муитахаб» ва «Каиз»),,

МУАЗЗАМОТ OLU- калонхо.
МУЪЗИЛО0^-^^-ба маъиии мушки- 

лот.
МУБОЗАДАТ ёрй додсн ва бо- 

зуи якдигср будан.
МАЪУНБТ ёрй додан (аз «Муи- 

тахаб» ва «Сурох»).
МАЪРИФАТ шииохтан.
МУЪОДОТ o>bUi бо якдигар адоват 

кардаи ва бо касе душмаий кардсн.
МЕЪРОЧ,£Ь"тлаи уруч; ва он нсрд- 

бои аст (аз «Муитахаб»),
МАЪОРИЧ -"—наддоонхо; ин цамъи 

меъроч аст (аз «Муитахаб» ва «Су- 
рох»),

МУЪВАЧ(Ч) £> кач ва иорост (аз 
«Муитахаб»).

МЕЪРАЧ Е?" иардбон; ва билфатх 
(яъне маърач)* махалли бсрома- 
дан; ва ба замми мим ва фатхи 
айи ва фатхи рои мухмалаи му- 
шаддад ва чим (яъне муаррач)* 
чомаест нафис ва мунаккаш; ва 
муаррачгар ба маъиии бофандаи 
муаррач; ва муаррачгарони фалак 
иборат аз казову кадар, ки корхо- 

иадорони афлокаид (аз «Муитсхаб» 
ва «Муайид» ва шурухи «Сикси- 
дарнома»); ва баъзе иавишта, ки 
иборат аст аз укули сшсра ва ои 
дах фириштагоии мукаррабанд, ки 
ба эътикоди хукамо афлок сохтаи 
ушон аст.

МАЪОБИД ибодатхоиахои куф-
фор; цамъи маъбад аст.

МУЪИД ом иъодскунаида ва бор- 
бор кунаидаи коре (аз «Латоиф»),

МУИД(Д) о~ омода ва тайёркмиан- 
да; ва ба фатхи айн (яъие муадд)* 
омода ва тайёр кардашуда,

МА'ЪДУД *»*»• шумор ксрдашуда вс 
чизи андак.

МУЪТАЗИД оом ёригиранда (аз 
«Муитахаб»).

МАЪОКИД чохои гирех бастаи 
ва чохои замон ва ахд кардаи (as 
«Мунтсхсб»).

МА-ЬБАД ом ибодатгох ва чои па- 
растиши иасоро (аз «Муайид»); ва 
ба маъиии чои ибодати мусалмо- 
нои низ ояд; ва ба замми мим ва 
фатхи айни мухмала ва ташдиди 
бои муваххадаи мафтух (яъне му- 
аббад)* ибодат кардашуда.

МУАДДАД бар вазии мунаввар; 
худованди шумор гардонидашудс 
вс созу сомои додашуда (аз «Мун- 
тахаб»),

МУАРБАД чангчу ва бсдху (аз
«Муитахаб»),

МАЪТД »U* чои авд; ба маъиии чои 
бозгашт; ва мацозан олами охират- 
ро гуянд.

МУЪТАМИД оолм эъ^модкунаида 
бар кссе; ва бс фатхи мими дув- 
вум (яъие муътамад)* эътимод 
кардсшуда бар у.

МУЪОНИД XI- ииодкунандс вз 
душман.

МАЪХ,УД кадим ва кухиа; ва
паймои кардсшудс.

МУЪТОД ->!-• одат гирифташуда ва 
одатгиранда (аз «Муитахаб» вс 
гайрс).

МУЪТАД ом дар асл муътадй буд; 
ё дар холати чарй ва рсфъй сокит 
шуд; ба маъиии аз хад дсргузараи- 
да ва сахт ситамгор.



 

 

 

 

 

 

 

 
 

—280—

МАЪОЗ it" чои паноҳ ва панох до
дан.

.МУАДДИЛУННАҲОР ва ин
доираест, ки тансифи фалак мену- 
мояд аз машриқ ба суи магриб ва 
Қутби Шимолии ин донра махсус 
ва маъруф аст ва Қутби Ҷднубии 
ия дойра дида намешавад, магар 
бар замин хатти истиво, ва мо яқ- 
рибу минху; ва инро муаддилунна- 
хор аз он гуянд, ки чун сайри 
Шаме бар ин дойра воқеъ мегар- 
дад, лайлу нахор баробар мешавад 
дар чамеъп навохй такрибан, ма- 

■гар дар арзи тисъин баробар на
мешавад ва Шамсро бар ин дойра 
иттифоки сайр дар сол ду бор ме- 
уфтад; яке дар аввали Х,амал ва 
дигар дар охири Сунбула; ва дар 
тахти ин дойра дар айни мухозот 
доираи дигар бар руи замин фарз 
кунанд, ба нахче ки агар доираи 
•муаддилуннахор котеъи олам шу- 
да, заминро хам катъ нумояд. Пас 
замин аз чое, ки катъ шавад, ха
мон чо хатти истивост. Шакли дои
раи муаддилуннахор ва минтақа- 
тулбуруч навишта мешавад:

а’

иНЭР — нуктаи эътидоли рабеъй; НЭХ — 
нуктаи эътидоли дарйфй; М — муадди- 
-луннаҳор; Ш — шимол; ДМ — доираи
■минга'қагулбуруҷ; Ҷ — на нуб; МА — ма
ком и аксарукнаҳор; МА1 — мақоми ат- 

валуннаҳор.

МЕЪЁР jlj" тарозуи зарсанч ва сан- 
ги махак (аз «Мунтахаб» ва 
«Қашф» ва шархи «Нисоб»),

МАЪШАР сигаи исми макон аст 
аз ишрат, ки ба рифк зиндагонй 
кардан аст; аз ин чихат гурухл 

дӯстон ва хешонро маъшар гуянд 
(«Шархи Нисоб» аз Мавлоно Юсуф 
ибни Монеъ ва «Мунтахаб»); ва 0ц 
замми мим ва фатхи айн ва таш 
диди шини мафтуха (яъне муаш 
шар)* ба маънии дахгуша.

МАЪОШИР гуруххои дустон; пи 
ба маънии мутлак гурух низ ома 
да; ин цамъи маъшар аст; ва бц 
замми мим ва касри шин (яъне 
муъошир)* бо касе зиндагонику- 
нанда, яъне хамсухбат ва рафик.

МУЪСИР ~~ тангдаст ва дарвеш; 
ва ба замми мим ва фатхи айни 
мухмала ва сини мухмалаи мафту- 
хи мушаддад (яъне муассар)* би 
маънии душвор (аз «Латоиф»),

МЕЪМОР jU*-< бисьёр имораткунанда; 
ва ин сигаи муболага аст, чунон 
ки минъом ба маънии марди бись- 
ёрбахшиш; чун иморат ба маънии 
ободист, лихозо банноро, ки (ба 
фатх ва ташдид) сиғаи нисбат аст, 
ба чихати тафаъул ва таяммун 
меъмор гуфтанд; ва баъзе гуянд, 
ки меъмор сигаи исми ола аст, чун 
банно (битташдид) махкуми бонй, 
яъне хокими бино мешавад, мацо- 
зан бар у итлоки ола карданд, фа 
ифхам.

МУАСФАР чизе ки ба гули ко- 
чира онро ранг карда бошанд; чи 
усфур (ба замми аввал ва солис) 
гули кочира аст (казо фил—«Бахр- 
ул-чавохир»); ва гули кочираро ба 
хиндй касанба гуянд; ва баъзе аз 
устодон муасфар-ро, ки бар вазни 
муанбар аст, ба маънии гули ко- 
чира бастаанд, ва фихи тааммал 
(аз «Бахори Ачам» ва «Мунта
хаб»); ва ба замми мим ва сукуни 
айн ва фатхи сод ва фатхи фо 
(яъне муъсафар)* Хоконй ба маъ
нии гули кочира овардааст.

МИЪШОР дахяк ғирифтан (аз 
«Мунтахаб» ва «Қашф»).

МУАСКАР Л— лашкаргох (аз «Мун- 
тахаб» ва «Муайид»); ва ба фатх 
(яъне мааскар)* хондан хатост, ча- 
ро ки исми зарфи рубоъй ба зам 
ояд,

МАЪБАР jt— ба маънии убур ва чои 
убур ва махалли гузар ва чои гу- 
заштан аз дарьё; ва билкаср ва 
бои муваххадаи мафтух (яъне миъ- 
бар)* каштй ва он чи бад-он аз 
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дирьё убур нунинд; ва Па замми 
мим ва <>ааххи айи ва Пои мувихди- 
дии мушаддади мафтух (яъне му- 
абПар)* таъбир кардашуди; ва ба 
касри бои мушаддад (яъне муаб- 
бир)* таъбйғнучинда ви баёнку- 
иаида (аз «МуитахаП» ва «Лато- 
иф»),

МАЪОБИР уЪ* на-штихо, ки Пад-он 
из дарьё убур нумоянд ви гузир- 
хои дарьё, ни из он ҷо мирдум 
убур кунанд.

МУЪИР л" би оринтдиханра чйуеро-
МУЪОСИР хамахд ви химзамо-

ни.
МАЪРАААГИF куштигир ви

дигир ахли бозй, ни дир бозор 
мирдуми тамошоиро ҷимъ куиинд 
(из «Бахори Аҷим»).

МЕЪҶДР у»«" Пи мнънйи мшкнаъа ва 
рупуши, зинон (из «Мунтихиб» ва 
«Музил»).

МУЪЧИЗ у»" очизнунинди ва хирки 
одат ва царомоти наби.

МАЪЗ >• ба миънии буз, ни хайво- 
ни миъруф ист; ба хиндй онро Пак- 
рй гуяид (из шархи «№1030»).

МАЪҚУС нигунсор.
МАЪОНИС с^1" духтароии душизаи 

ҷавон; чu ин цамъи маънас ист, ни 
мисдари мимй Оошад, ба маънии 
фоил, ни онис аст, маъхуз аз анис 
ва унус, ни ба маънии дер монда- 
ни заи ист баъди булуг Пи хонии 
пидар Пешуй.

МАЪОРИС jjj" манзилхои фуруд 
омидаи (из «Сурох»),

МАОШ//МАЪОШ звидигонй кар
дан; ва он ҷй Па он зиндагони ну- 
наид ва ҷои зиндагоий; ва низ 
дуньёро гуяид (из «Литоиф» ви 
«Мунтахаб»),

МАЪОЙИШ исбоби зиидигонй;
цамъи маъишат (из «Мунтахаб»),

МАЪШУШ ,yj** фарохам овардашу- 
да ва касО кардашуда ва пирохани 
руцъа духтишуда (аз «Мунтахаб»); 
ва ииз иоми санъате аз шеър.

МЕЪРОЗ тири бепар, ни онро
би форси тири газ гуяид (из «Муи- 
тахаО»); ва ои тире Оешид, ни хар 
ду сири он борин ва миёниш си- 

тиПр; чуи рахо шавад мухарраф. 
шуда аз миҷмаъи мургои шиАрО' 
шикор мекӯиад-

МАЪРИЗ ipj»- ҷои зохир нардани ҷй- 
зе; ва би фитхи рои мухмала (яъне' 
маъраз)* низ дуруст (аз «Мунти- 
хаП» ва «Сурох»).

МАЪА с- Пи миънии бо, ни лафзест 
ба маънйи хамрохй; ва исми чдмир 
аст аз асмои лдзимулизофит; ва он 
ҷй Паъзе мирдум ба ҷои маъа (<") 
би зиёдатт хо нивисинд, хитост, ма
гар он ки оиро замири музаннари 
вохид донаид ва Ои зам хоиаид, ё 
Пи вицфи мизхар хонанд, на мухта- 
фй.

МУАРРИФ O'j" тиърифнунинда ва 
шuиоxтнӯндиаuра; ва ба миъиии ки
се ни дар миҷлиси силотии ва умара 
мирдумоиро ба ҷои лойқи хар ну- 
дом иишонад; ви шахсе бошад, к» 
чуи кисе пеши саидтин ва умаро 
ривид ви миҷхулулҳои Оошад, ив- 
соф ви насиПи у Оиёи нунад, то 
дирхури он мавриди ииоят шавид; 
ва Па истилохи м аитин, шизе ни му- 
вассал бошад би суи матлуби та- 
сиввури, чуидини; хайвони нотик; 
мувиссил ист Пи тисаввури иисои; 
ви би фатхи рои мушаддад (яъне- 
муарраф)* шииохташуди ва тиъ- 
риф нардашуда.

МАЪРУ Ф -jjy шинохташуда ва маш- 
хур; би маънии иакуй ва номи ви- 
лиюллох; ва ба истилохи ахли сирф 
феъле, ки нисбит ба фоил дошта 
бошад ва мачхул феъле бошид, к» 
нисбат Па мифъул дорад.

МАЪОРИФ шииосой ва ҷоҳоu
шииохтан ви ошиоёи ва ихли илму 
физл ва ндмвардн.

МИЪЛАФ охури аспон ва ҷизе- 
ни бид-он испдирд илаф хуроиаид 
(аз шархи «НисоП»}.

МУЪТАҚИФ дир мисҷид бирои-
ибодит иишининда ва аз чuзе боз 
истодашаваида (аз «Муитахиб»).

МУЪОФ jb- дир исл муъофй буд„. 
Пир вазни мунодй; сигаи исми ма
фъул аз ПоПн муфоалат, ни масди- 
риш муъофот аст, Пир вазии муно- 
чот, миъхуз аз афв; пис дар истеъ- 
моли форсиён алиф аз охири муъ
офй, ни миқлуб аст из ё социт шу- 
ди, чунонни дар лафзи соф, ни дар 
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асл софй буд, сигаи исми фоил; 
дар истеъмоли форси ё аз охири ои 
уфтод, чуноики аз лсфзи мутаъол, 
ки дар асл мутаъолй буд, ё аз охи- 
ри он дар холати вскф сокит шуд; 
пас маъоф (ба фатхи мим) чуиои- 
ки шухрат дорсд, ралат аст,

МАЪТУФ печонидашуда.
МУЪТАРИФ Cjj-л икроркунаида.
МУАЛЛАК, ё1" овехташуда; ва му- 

аллак задан харакат кардани дор- 
Дозон ва бозигарои ба вазъе ки 
вожгун гашта ба суръат Доз рост 
шудан, чуиоики кабутарон куианд; 
ба хиидй кала гуянд (ба фатхи 
кофн арабй); ва ба хиидй Дазй 
ииз гуянд; ба хамии кием иавъе аз 
варзиши куштигирон аст. -

МУАВВАК jj-v боз дошташуда ва 
дар баид дошташуда; ва мацозан 
Да маъиии мушкил ва душвор мус- 
тсъмал.

МЕЪЛОК, ф3-м ои чи бад-ои чизеро 
даровезанд; ва хори охаий, ки кас
совой бад-он гуштро биёвезаид (аз 
«Муитахаб» ва гайрс).

МАЪОРИК чохои чсиг ва май- 
доихои корзор; ва ин цамъи маъ- 
рика аст (аз шархи «Н-соД»).

МУАЛЛИМУЛМАЛОИК ^ЭЛ^ла- 
каби шайтои (аз «Чахор шарДат»),

МАЪУЛ Jj" бар вазнн макул; Да 
маъиии эътнмод кардашуда; сигаи 
исми мафъул аз авил, ки Да маъ- 
нии эътимод ва такья кардан аст 
(казо фил — «Муитахаб»); ва ба 
фатхи мим ва сукуни айи ва фатхи 
вов (яъие маъвал)* чои такья ва 
эътимод ва чои истиъонат; ва дар 
«Хиёбон» муаввал (ба замми мим 
ва фатхи айн ва ташдиди вови 
мафтух) эътимод кардашуда; ва 
хам Да маъиии эътимод кардан, 
зеро ки ба сигаи исми мафъул аз 
таъвил масдари мимй хам омада; 
ва таъвил Да маъиии эътимод кар
дан аст; ва ба касри мим ва суку- 
ии айн ва фатхи вов (яъне миъ- 
вал)*ба маъиии кулаиги охаий, ки 
Дад-он сангро шигофанд (казо 
фил — «Кашф» вал — «МунтахаД»),

МАЪОКИЛ JS L"* сархадхо ва чохои 
панох ва маконхои калб ва муш- 
кил ва калъахо.

МУЪОМИЛ ммъомалакмнанда•;
ва дар «Сикандарнома» киноя ап 
мушток, ва орзуманд, чунонки ак- 
сари шорехиии сикот навиштааид; 
ва ба маъиии хариду фурухткунан- 
да,

МУЪЗИЛ J-"* душвор ва мушкилку- 
нанда (аз «Муитахаб»),

МБЬК,УЛ Jji" ба маъиии басташу- 
да ва панох бурдашуда ва писаи- 
дидаи акл.

МУЪИЛ шахсе ки Дисьёр иёл до
рад (аз «МунтахаД»).

МУАТТАЛ J1" бекормонда ва фуру- 
гузошта (аз «Кашф»); ва он ки ба 
еубути зоти хак, таоло муикир бо- 
шад.

МУАКДАЛ Ji- шутуре, ки бозуву 
сокаш Да р асаие До хам баста бо- 
шанд, маъхуз аз икол.

МУАЧДИЛ J*" шитобкунанда ва пе- 
шигиранда; ва ба фатхи чими му- 
шсддад (яъне мусччсл)* шитоД 
кардашуда ва бемухлат.

МАЪЛУЛ JA- чизе ки онро ба ил- 
лат ва сабаДхои зарурии у соДит 
карда Дошанд; ва Да маъиии Демор 
хатост, зеро ки аз иллст, ки Да 
маъиии беморист, сигаи сифати 
слил меояд, иа мсълул (аз «Ко- 
мус» ва «Рисола»-и Ибни Хоч ва 
«Мунтахаб»); лекин До васфи ии 
маънй дар каломи баъзе сикот во- 
кеъ шуда,

МУАЛЛИМИ АВВАЛ J г'“ киноя аз 
Арасту (аз «Бахори Ачам»); чаро 
ки илми хикматро аввал Аргсту ба 
кайди китоДат оварда таълим ну- 
муд. Ва ксДл аз Аргсту хукамои 
соДик хикматро ба шогирдои заДо- 
нй таълим меиумудаид.

МУЪТАЛ(Л) J-" сигаи исми фоил аз 
эътилол, ба маъиии Деморшаванда; 
ва ба истилохи сарфиён феъле ё 
исме, ки дар он харфи иллат бо- 
шад.

МИЪСАМ г"- чои дастДаранчаи, 
яъие соид (аз «Шаксристон» ва 
«Сурох»).

МУЪНАМ г?»* хуруфи слиф, бе, те, 
се ило охира, чаро ки ии таркиД ва 
тартиДи вазъи араб нест, балки 
вазъкардаи ачам аст; ва ба маъ- 
нии хуруфи нуктадор (аз «Кашф» 
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ва «Муайид»); ва сохиби «Дакоик- 
ул-иншо» навишта, ки хуруфи ман- 
қӯгаго аз он чихат муъчама но- 
манд, ки эъҷом дар лугат ба маъ- 
нии изолаи иштибох аст. Ҷун ба 
нукта рафъи иштибох мешавад, ли- 
хозо хуруфи манкутаро муъчама 
гуянд. Ва баъзе чамеъи хуруфи та- 
хаҷҷиро муъҷам мехонанд, чаро ки 
чунонки ба нукта дафъи иштибох 
мешавад, ба адами нукта низ изо
лаи иштибох мегардад; ва муаҷҷам 
бар вазни муаззам; навъе аз луго- 
ти араб ва он лафзест, ки дар ха- 
кикат арабй бошад, магар ахли 
ачам онро бисьёр истеъмол кунанд 
ва аз чинси каломи худ донанд (аз 
шархи «Нисоб»).

МУАММИМ сохиби имома ва
дастор.

МУАЗЗИМ fj" азиматхон ва афсун- 
гар; ва ба фатхи зои муъчама 
(яъне муаззам)* ба маънии афсун- 
зада.

МАЪЛУМ f киноя аз молу зар ва 
дираму динор; ва ба маънии захи
ра (аз «Қашф» ва «Мадор» ва 
«Шархи Гулистон»); ва дар «Хиё- 
бон» навишта, ки маълум дар фор- 
сй ба маънии зар мустаъмал аст, 
бад-он чихат ки зар аз ин хама 
шухрат, ки дорад эхтиёчи ном бур- 
данаш нест, чунонки лафзи яқин 
ба маънии марг; ва баъзе ба маъ
нии захира низ гуфтаанд.

МАЪОЛ ИМ fJl« иборат аст аз олам 
ва чахон; чи маъолим цамъи миъ- 
лам аст, ки (ба касри мим ва су- 
куни айн) сигаи исми ола аст, ба 
маънии аломат. Ҷун ин чахон хама 
далолат ва аломатхост бар сонеъи 
худ, лихозо чахонро маъолим гуф- 
танд.

МУЪТАСИМ г*1" чангулзананда дар 
чизе барои истиъонат ва начот ва 
панохгиранда.

МУЪЛАМ г1" накшдор ва мухаттат 
ва мунаккаш; чи алам (ба фатха- 
тайн) ба маънии нишон ва накш 
аст (аз «Мунтахаб»); ва ба замми 
мим ва фатхи айн ва касри ломи 
мушаддад (яъне муаллим)* омузо- 
нанда ва нохудо ва маллохи чи- 
хозро низ гуянд, чаро ки у мохири 
ахкоми каштй ва чихоз бошад; ва 
ба фатхи лом (яъне муаллам)* 
таълим додашуда ва одоб омузони- 

дашуда; ва аксар истеъмоли ин 
лафз дар хайвонот аст, чун саги 
муаллам ва бузинаи муаллам ва 
тутии муаллам ва ало хазалкиёс.

МАЪСУМ (>“-• ннгох дошташуда ва 
боз мондашуда аз гунох (аз «Хи- 
ёбон» ва «Мунтахаб»).

МАЪОН u>U- чои ёрй додан; ва дар 
«Нисоб» ба маънии мутлак чо гуф- 
та (аз шархи «Нисоб»),

МАЪМАЪОН е)1«—" ба маънии шид- 
дати мавсими гармо (аз шархи 
«Нисоб»),

МУАНВАН с)У~ унвон кардашуда, 
яъне дебоча кардашуда.

МАЪН марде буд аз Араб баго- 
ят сахй ва баландхиммат (аз «Бур- 
хон») .

МУАЛЛАҚ ҚАШИДАН У~на-
въе аз варзиши куштй, ки cap бар 
замин гузошта он тараф галтидан; 
ба хиндй калабазй гуянд.

МУАЛЛАҚ ЗАДАН cP У" вожгун 
гашта боз ба суръат рост шудан, 
чунонки кабутарон ва дорбозон ку- 
нанд.

МУАЛЛАК.ЗАН oj У" дорбоз ва бо- 
зигар ва ракдос (аз «Бурхон»),

МАЪ’ЧУН сиришташуда ва ха-
мир кардашуда; ва ба истилохи 
атиббо адвияе чанд сойида, ки ба 
шахд ё кивоми канд омехта бошад, 
хох хушмаза бошад ё талх, ба хи- 
лофи чувориш, ки дар он хушмаза 
будан шарт аст.

МАЪИН ця" чорй ва равон (аз «Ко- 
мус» ва шархи «Нисоб» ва «Мун
тахаб» ва «Қашф» ва «Мадор» ва 
«Сурох»); ва ин сигаи исми ма- 
фъул аст аз айн ва айнон, чунонки 
аз байъ мабиъ; ва ба замми мим 
ва касри айн (яъне муъин)* ёри- 
диханда; ва ба замми мим ва фат
хи айн ва ёи тахтонии мушаддади 
мафтух (яъне муайян)* махсус ва 
мукаррар кардашуда (аз «Мунта
хаб»),

МАЪДИН сМ" ба маънии кон (аз 
«Музил» ва «Мадор» ва «Мунта
хаб» ва «Қашф» ва «Бахори Ачам» 
ва «Бахр-ул-чавохир»),

МАЪОДИН uPl" ба маънии конхо; 
цамъи маъдин, ки ба маънии ков 
аст.4
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МАЪФУВ(В) афв нардашуда ви
муъоф нумудишуда.

МУЪОХДДА По яндигар ахду
пиймои Оистан.

МУЪОНАҚА Л'- бо хим гирдан му- 
корин сохтан ви бо хам бигалгир 
шудии.

МИЪБАТА нийкоии рарду ва
пахн (из шархи «Нисоб»).

МИЪСАРА «г*** он ҷи чйзсро ба он 
афшураид ви ‘^вози равгаигарои; 
ва би замми мим ви фатхи айи ва 
тишдиди соди мифтух (аъне муас- 
сара)* ифшурдишуди.

МАЪНИИ БЕГОНА<;%-: 'j**- маънии 
бехтир ва литиф ва умда, ни пеш 
из у ка.се нибиста бошид.

МАЪШУКД дар охири лафзи
маъшукд низар ба кондак ариПийя 
тои тиъиис аст, ленин Пи цонуни 
форсиёи тои тиънис нест. Ии тоест, 
ни дир авохири аксар илфоз зиёда 
цунинд, чӯноичи дир ин байти Си- 
лим, Пиит:

Муфлис чу шудгм ру Па у овардем, 
Мищукаи рузи Псчивойст худо.

Ви химии қйсм дир айёра ви рак,и- 
ба (из «Мусталахот» ва «ХйИПон»), 

МУЪЧИЗА дҷизкуианри; чӯu
харци одате из ниПй содир шавад, 
ци из овирдани мисли он хилц оҷиз 
днд, ииро муъҷизи гуянд; ва ^^н 
аз вали хирки одате пийдо гирдад, 
оиро наромит хонинд; ва чӯн хар- 
ци одите из нофир би зухур ояд, 
оиро истидроҷ ғуаир-

МАЪЗИ('УН)ИЛАЙҲ VI ба миъ-
нйй мансуПилайх; ви Па замми мим 
ва тишдиди зои муъҷима ви биду- 
ии ёи тихтоин галат аст; ҷи маъзй 
бар визии марзй, сигаи исми ми- 
фъул ист из азй, яъуд ва азоъан; 
ва азоъ дир лугат нисбит доштин 
Оа кисе ё тазе (назо фил— «Мун- 
тихаП» вис — «Сурох»).

МУЪОЯНА ру Пи ру шизеро ди- 
дан (из «МунтахаП»); ви бо хим 
ҷишм чор шудин.

МАЪИДА «Ан* узви одами, ни тиом 
дар ои кирор ёбад ва хазм шивид 
(из «Мунтахаб» ви «Қашф» ви 
«Қомус» ви «Сурох» ва «Муайидн); 
ва би нисри мим ви сунуии айи ви 

фатхи мим ва сунуии сони (pi.iii- 
меъда ви маъда)* низ омадааът

МАЪТУХ, »_г" бар вазни мафъул 
дилшуди ви беакл ва бехуш, ни 
гохе ба таври девонагои килом н 
над ви гохе би визъи оцилои (ш 
«Сурох» ва гийри дн)-

МАЪРИКА «Г/- ҷанггох ва ҷои кор 
зор; ви ин сиғии исми зарф аст и 
арк, ни би маънии молидан ви тут 
мол додан ви хирошидан ист; uvu 
далерон дир норзор хамдигарро мо 
моланд, лихозо ҷингғохро маърики 
исм шуд (аз «Мунтахаб» ва «Шар 
хи Нисоб» из Юсуф ибни Монет.)

МУАЗЗИБА «Л- шиканта ви азоОжу 
иаиди, аъне дир ранҷ иидоуиира,

МУЪОМАТА abU.> бо хам амил кар 
дии ви нор кардан.

МУЪТАДДУНБИҲ(И) шуиор
гирифтишуди, яъие муътаПар пп 
нобили эътибор.

МАЪОЗАТТОҲ iU* маъоз масда
ри мимист, ки дар таркиби мифъу- 
ли мутлаки феъли махзуф вокеъ 
шуда ва он аъуз бошад; пис дар 
асл аъуз маъозаллох Пуд, яъие пн 
иох мехохам, пинох хостан ба ху
дой тидид.

МУЪТАЗАТА «-'Д— фирцаест, ни мс 
гуянд, ни Па дуньё ви охират ди
дини хак, тиоло мумкин нест; на 
низ мегуянд, ни ненй аз худост ва 
биди из нифс ва муртакиПи каОнра 
ни муъмии аст, на нофир; Восил 
иПни Ато, ки муцаддами ин чамоъа 
ист, шогирди Шайх Ҳасини Басрп 
Оуда. Як руз дар мисчид По шогир- 
дони дигар ии хикоят мекард, ки 
муртакиОоии кабоир на муъминиид 
ви иа нофир ва исботи маиуйлатӯв 
Пийиилминуилатайии мекард. Шийх 
ин сухан бишунид ва фармуд: 
«иътазала миннй», аъне ҷудошуда 
ва дуршуди из мо; ва аз ии сухан 
ин исми муътазала Оар он фирца 
монд (аз «Литоиф»),

МАЪНО//МАЪНЙ цисд кирдашу- 
ди ви чоu цисд кардан ва ҷои хос- 
тан (аз «Муайид» ва «Қинз» ва 
«МунтахаП» ва «Қашф»); маъно 
дир исл маънуй бир визни мафъул 
буд, вовро Пи ё бадил нарда ба 
цоидие, ни чун воз ва ё ҷамъ ши- 
ванд ва иввили эшон сокин, вовро 
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Да ё Дсдсл кунанд; пас ё дар ё ид- 
ғом ксрдаид ва заммаи иунро ба 
касра бадал карданд барои Муио- 
снбати ё; баъдуху ёи аввалро ба
рои тахфиф хазф иумудс кссраро 
Да фатх Дадал карда, ё-ро ба слиф 
бадал иумудснд, маъно шуд; мсгср 
ба навиштаи ба ё иависанд ва фор- 
сиёи назар ба сурати мактубй маъ- 
нй хонаид (ба касри нуи). Ва агар 
маънй-ро исми зарф гиранд, аслаш 
бар вазии мафъил бошад, ёи мута- 
хсррики мокабл мафтухи ё-ро ба 
алиф бсдал карданд, дар ин сурат 
таълнл камтар мешавсд.

МАО Н Й//МАЪО Н Й цамъи маъ
но (маънй^ст; вс номи илмест, ки 
шинохта мешавад ба он ахволи 
лафзи арабй ва гсйрс Дс исхче ки 
ба саДаби он мутоДик, Дошад лсф- 
зи муктазои холро вс он чи ингох 
дорад аз вукуъи хато дар адои ма- 
онии мстлуДс ва он чи Доздорад аз 
сахтдушворни мазмуи ва бсдуслу- 
бии нборст ва ҳосил мешсвад 
бсд-он Далогати калом вс он мун- 
хасир мешавад дар хашт боб: боби 
сввсл дар ахволи исиоди хабарй; 
сонй дар ахволи мурнaд(ми)--лсйҳ 
Да хазфн ои ва адсми хазфи он; 
солис дар ахволи муснад ба хазф 
вс гайри хазфи он; робеъ дар ах
воли мутаалликотш феъл, чуиончи 
хазфи мафъул вс тскдими он бар 
феъл ва гайру золик; хомис дср 
каср Да алфози истисно210 ва ни 
аз кисми хаср аст; содис дар баё- 
ии иншо ва аивоън ои кссир аст, 
аз он чумла тамснио вс тараччй ва 
истифхом ва касам ва тааччуД ва 
смр ва нахй ва гайра; соДеъ дар 
Даёни вссл ва фасл, чунончи атфи 
баъзе чумла бар баъзе вс тар- 
ки ои; сомни дар эчоз, яъие овар- 
даии каломн мухтасар, ки хо- 
вии мсонии касира бошад ва Да 
хазфи музоф ва гайрс дар нтноД 
ва' мусовот; ва ои барои эзох вс 
тафсили ичмол Дошад. Вс чун ил- 
ми баёи ва илми бадеъ дар тахти 
илми маоий мундарич мешавад, ли- 
хозо зикри он хар ду ииз дар ии 
чо муиосиД доиист. Баён илмест, ки 
шинохта мешавад ба он эроди мао- 
нй дар аихои мухталифа ба камй 
ва бешй дар вузухи далолат; ва 
он мунхасир яст дар се боб: боби 
аввал дар ташДех; боби дуввум 
дар мачоз ва нсРнъора; ДоДи сев-

вум дар киноя. Бадеъ илмест, ки 
шинохта мешавад Да ои вучухн 
тахсинн калом баъди риъояти му- 
тобаксти калом Да муктазои хол 
ва баъди ваззохати далолати ал- 
фоз бар маъий. Ва бадеъ ду кием 
аст: лафзи ва мсъиавй. Баёни ба- 
деъи лафзй ва анвоъи он бнсьёр 
аст, миичумлси он тарсеъ ва тач- 
иис ва маклуб ва раддулачз ва 
илтизоми молоюлзсм ва инро эънот 
ииз номанд ва муталаввин ва зу- 
кофиятайн ва тавшех ва таътнл вс 
мсикутс ва мусиммат ва ракто ва 
хайфо ва мактаъ ва мувассал ва 
муламмаъ ва мусаххаф ва мута- 
заммuнуллмгата^ш ва гайра. Ва 
баёни бадеъи маъиавй ва асиофи 
он ииз бисьёр аст, аз ои чумла: 
ихом ва мухтамнлуззиддайн ва ин
ро зулвачхайи низ номанд ва таъ- 
кидулмадх Днмо яшбсхуззам вс 
ҳмриуттаълил ва тачохулулмаъо- 
рнф ва му'Долага ва лаффуннашр 
ва сиёқатулаъдод ва таисиқусрифот 
ва ирролулмарал ва чамъ маъатта- 
фрнк ва талмех ва эътнрозулкалом 
ва илтифот ва муроъотуиназир ва 
муаммо ва лугз ва таърнх ва гайрс. 

МУЪОФЙ сигаи иейи фоил, Да 
маъиии афвкунаида.

МУАЗЗЙ <35- тс.ъз-Iлткунанда; ва Да 
касри айи ва ёи нисбат (яъне му- 
иззй)* мансуб бс Муизз, ки номи 
хак таоло ва номи яке аз салотии; 
ва Муиззй тахаллуси шоирест аз 
шуарой мутакаддимйии Эрон; ва 
мсъзй (билфатх) Дар вазии марзй; 
Да маъиии. мансуД.

МУЪТЙ и1** атокуианда (аз «Мунтс- 
хаД»),

МУАЛЛ ИМИ СОНЙ (у* Д- киноя аз 
АДунасри ФороДй, чаро ки кутубн 
хикмати юиониро, ки Аргсту ва 
ғайра тахрир кардааид, аввал АДу- 
наср’й ФороДй оихоро аз юионй Да 
арабй мутарчим нумуда таълим 
кард.

МАЪДАНЙ номи чомаест сурх-
ранг (аз «Шархи Кирои-уе-саъ- 
дайн»). '

МУЪТАНЙ темордорснда ва эХ- 
тимомкунанда.

МАЪОЛЙ и11" баландихо; йн цамъи 
маъло-ст, ки (ба фатхи мим ва су

. купи айн ва фатхи лом) масдари 
мимист, Да маъиии улув.
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МУЪРАВРИ^-о»" бар вазни мухшав- 
шин аст, аз боби ифъиол, эърав- 
риятилфарасу ракбатаху урёнан, 
муъраврй ба маънии рокиби аспи 
барахнапушт (аз «Латоиф»),

Фасли мим маъа гайни муъҷама

МУҒАРРО I)" шигифт ва тааччуб 
дошташуда ва ба сиреш часпони- 
дашуда (аз «Мунтахаб» ва «Су- 
рох») •

МУРОДАРАТ OjaU. бо якдигар бева- 
фой кардан.

МУРИС фарьёдрас (аз «Мунта
хаб»),

МУҒОС ‘i-l** номи чуби давой; ва он 
пусти дарахти сахроист (аз «Бур- 
хон» ва «Мунтахаб»),

МУРАММАД пушида кардашуда 
ва шамшери дар гилоф кардашуда.

МИРФАР худи оханй; сигаи ис
ми ола аст аз гаффара (ё гафр), 
ки ба маънии пушидан ва пинхон 
кардан аст (аз «Қашф» ва «Бахо- 
ри Ачам»).

МУРИР л'" ғорагқӯнанда ва шитоб- 
кунанда (аз «Латоиф»),

МУҒБАР(Р) губоролуда ва ти-
раранг (аз «Мунтахаб»),

МУРАММИЗ ба чашму абру
ишоракунанда ва гаммозикунанда.

МАҒМУЗ муттахам ва маъюб
(аз «Сурох»).

МАҒАЖ > сигаи нахй аз гажидан, 
ки ба маънии нишаста рафтан аст 
ба таври атфол.

MAFPAC c-s' чои нишондани дарахт 
(аз «Мунтахаб»).

МАРШУШ хиёнат кардашуда
ва омезиш кардашуда ва хар чиз, 
ки гайри холис бошад (аз «Лато- 
иф» ва «Мунтахаб»).

MAFC печиши шикам ва печиши 
ноф ва дард кардани руда (аз 
«Мунтахаб» ва «Латоиф»),

МУРТАБАТ 1—ба маънии махсуд 
(аз «Мунтахаб»),

МАРБУТ -к?" махсуд.
MAF j* , амик, ва жарф; ва ба маъ

нии рудхона; ва биззам (яъне 

муғ)* оташпараст (аз «Бурхон» n.i 
«Латоиф»),

МУРРИФ 'j.A" ба кафи даст обгар.'ш 
да (аз «Латоиф»).

МИРЛОҚ, куфл ва куллоб, ки 
бад-он дарро банданд (аз «Мунта 
хаб»),

МУРЛАҚ, (У" дари басташуда ва кп 
ломе ки дарёфти маънии он муш- 
кил бошад (аз «Мунтахаб»),

МАРЛ УҚ, дари басташуда.
МАРОҚ Л" лафзи форсист маъру«1 

мансуб ба мағ, ки ба маънии умк, 
аст ва калимаи ок барои нисбат 
аст.

МАРЛУЛ JA— тавки таъзиб дар гар- 
дан андохташуда.

МИРЗА Л Jj" дук.
МУРУЛ Jj* кавмест маъруф; дар 

луготи туркй навишта, ки ин лаф
зи туркист, ба маънии умдаи фир- 
каи турк; ва ба маънии содадил 
низ аз луготи туркй; ва дар баъзе 
аз фархангхо ба маънии шарир низ 
навиштаанд.

МУРСИЛ J—- гуслдиханда; ва ба 
(Ьатхи син (яъне муғсал)* гусл до- 
дашуда.

МУРТАНАМ ганимат пиндошта- 
шуда ва ганимат гирифташуда.

МАҒОБИН ^»1" бунхои рон (аз «Су- 
рох»). .

МУРИЛОИ дарахти бабул, ки 
ба хиндй кикар низ гуянд; дар асл 
уммгилон буд, ки маънии он модари 
девон аст; чи умм (биззам ва таш- 
дид) ба маънии модар ва гилон 
(билкаср) цамъи гул; ва лафзи 
умм мацозан барои мукоранат ва 
мучоварат меояд, заммаи алифро 
ба мим дода, алифро ба чихати 
тахфиф хазф карданд; пас лафзи 
мурилон муфрад аст ва цамъи му- 
гил нест, чунонки баъзе гумон ба- 
ранд (аз «Мунтахаб» ва баъзе шу- 
рухи «Гулистон»); ва дар «Бур
хон» навишта, ки мугайлон бар 
вазни Сулаймон, номи дарахти хор- 
дор; ва дар «Сурох» ва «Қомус» 
маркум аст, ки уммгайлон (ба зам
ми аввал ва фатхи ғайни муъча
ма) дарахти сумра, ки онро талх 
низ гуянд; ва он дарахтони бузур- 
ганд хордор дар регистони Араб.
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МАҒБУН и.-— Пи миънии зиён риси- 
дашуди (аз «Мунтахаб») .

MAF3 ДАР САР КАРДАН j- ,> >' 
cPZ хомуш шудан (из «Бурхон»).

MAF3 ТАР КАРДАН сРХ у _)~-сухан 
гуфтии.

MAFOPA ғоре, ки дар кух бо
шид (из «МунтахаП» ва «Аанз»); 
ва Па маънии ҷои горит нирдин, 
чиғд ки исми зарф из ғорат хим 
дуруст метувон шуд (аз ширхи Ну- 
руллох).

ИУҒЛАҚА дари бистишуда ва
сухаии мушнил.

МИРРАФА *■»»*• кифгир ви кафҷа (из 
«МунтахаП» ва «Аанз» ва шархи 
«Нисоб»).

МУҒАЛЛАЗА ситабр ви дурушт 
(из «Мунтахаб»); ва дир «Қанз» 
Ои маънии устувор кирдашуди.

МАРЛААА «и»* ҷое ки мирдум дир 
ои Пи вштйОох ва гилатй уфтанд.

МАҒБУТА *kr;> дир фарханги «Қу- 
шоишноми» Пи маънии ҷаъд кирда- 
шуда навишта; ва дар кутуби лу- 
гит ёфта иашуда, магир ба маъиии 
хасад кирдашуда 21П

MAFPA ъ" гулест сурхранг, ки Па 
хиндй геру гуянд (ба кисри кофи 
форсй).

МАРРИБЙ ц-.г* ашрафй ва дуруст- 
зар; Пиъзе навишта, ни дар мулки 
Мигриб ноии тилост, ки тилои ои 
сурх ва бехтир мебошад. Ашрафй, 
ки аз тилои он нои сохта меораид, 
оиро мағрибй гуянд. Дар исл ду- 
русти мағрибй Пуд. Чуи чизе би 
сибаПи хубй ба ҷое хусусият до
рид, Пи ҷиҳати тахфиф номи ои ҷйз 
хазф кирди, ёи нисПат Па номи ои 
чд лохин, нарда, исми ои чиз цирор 
дихинд, чунончи дабицй, ни нивъе 
аз ҷомаи абрешумй бошад, дир асл 
мансуб аст Па Дабик,, ки номи 
шахр аст, Шийх Саъди фирмояд, 
байт:

Зишт бошад диПикиву дебо, 
Қи бувид бир аруси uдзсПо-

МУРАННЙ мутриб ви сурудгу- 
анда; ва ба замми мим ва сунуии 
сонИ ва кисри нун (яъие муғнй)* 
беииёз гирдоианди.

МУРРИ чисnиира ва лузуҷит
паИдокуиинда ва виғғалдиаида ки- 
серо Пир ҷинғ (из «Сурох»)-

МУРТАЗЙ гизоёПинди (аз «Ла
тоиф»).

MAF3H lij* цисме аз халвост, ки ба- 
ғоят сифед Пошид; миғзи писта ва 
бодом дар ои омехта цурсхо Пин- 
данд.

Фасли мим маъалфо

МУФОЧО Ц-I-L мухаффафи муфочот, 
ба маънии иогох.

МУФОЧ.ОА oUL* иогох шудии.
МУФОХАРАА Ojill- По насе фихр 

кирдаи ва иозиш кардан дар Пу- 
зургй ва хунар (из «Мунтахиб»).

МУФОВАСАА бо хам роз гуф-
тин ви машвира кардан ва баён 
нирдаии сухан ба нармй (аз «Су- 
рох» ви гийри ои).

МУФОВАЗОТ o-UjU. мактуПот, ки 
аъло Па адио навишта бошад; ви 
муросилоти миктуПоте, ни би мусо- 
вй нивишта Пошад.

МУФРАДОТ цамъи муфрад, ки 
би маънии таихост; ва дар асли ис
тилох хуруфи тихиҷҷӣ, ки алдҳира- 
алохиди иависанд; ви асомии аъдод 
аз як то дих.

МУФТАРАЗОА чиухои фирз
кирдашуда.

МАФЛУҶ Цг** фдлиҷуида.
муфчиҷ хом ва ндnуҳтадоран- 

ди; ва ин зидди мунзич аст.
МУФАРРЕҲ Z-J* фирхатдиханди; ва 

номи давое мураккаО, ни ширин ви 
хушмази ва хушбу ви муцаввии 
дилу ҷигар бошид (аз «Мунтихиб» 
ви гайри он).

МУФАЗЗЕҲ рисвдкӯниuди.
МАФОТЕҲ '-•« цамъи мифтох, ки

ба ма']^ калид аст.
«МИФТОХ,» £.1^* номи китоП аз Сик- 

нокй дир илми маъднӣ.
МУФАССИХ ё-** иоми Дардест, ни 

сохибаш чӯuон мепиндорад, ки ои 
узвро пора-пора менунанд (из 
шархи «НиСоб»).

МАФКУД *гум кирдашуда ва ёф- 
таиашуди (аз «МунтахаП»),
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МУФТАҚАД alii* гум кардашуда ва 
ноёфташуда; ва дар «Латоиф» ба 
маънии тафавдуд кардашуда, яъне 
бозпурс кардашуда.

МУФ РАД ба истилохи баъзе
форсиён бандай фармонбардор (аз 
«Шархи Гулкуштй»).

МУФАКҚИР фикркунанда.
МУФТАҚИР jSX ба маънии мухточ.
МАФХАР j* масдари мимист, ба 

маънии фахр ва нозидан ба чизе.
МАФАР(Р) j* исми зарф аз фирор, 

ба маънии чои гурехтан, яъне чое 
ки дар он гурехта нишинад ва аз 
офат амн ёбад; ва ба маънии ро
хе, ки аз он рох тувон гурехт; ва 
ба маънии гурехтан низ омада,

МАФТУР лА** пайдо кардашуда ва 
шигофташуда (аз «Мунтахаб»),

МАФРУЗ jjj* чудо кардашуда (аз 
«Мунтахаб»),

МАФОЗ jtb расйдангоҳ.
МАФОВИЗ jjU* чохои расидан ва 

манозил ва макомот; ва ин цамъи 
мафоз аст.

МАФРАШ is** он чи чомаи хоб ва 
рахт дар он ниханд (аз «Мунта
хаб»); ва ба маънии бистар ва 
фарш ва чомаи хоб (аз «Қашф» ва 
«Бахори Ачам»); ва ба маънии чо- 
мадон, ки онро аз чарм созанд, 
мисли сундук, (аз «Муайид»),

МАФРУЗ .?_>>• фарз кардашуда.
МУФАВВИЗ кор ба касе вогу- 

зоранда; ва ба фатхи вов (яъне 
муфавваз)* ба касе вогузошташу- 
да (аз «Мунтахаб»),

МУФИЗ1Ц*'* файзрасонанда.
МУФРИТ h*' аз хад дарғӯзаганда; 

ва мацозан ба маънии касир ва 
бисьер (аз «Қанз» ва «Мунтахаб» 
ва «Сурох»),

МАФЗАЪ ианохгох (аз «Мунта
хаб»),

МАФРАР чои рехтани об (аз
«Сурох»)'.

МАФРУР рехташуда.
МУФАРРИК парогандакунанда;

ва билфатх ва рои мухмалаи мак
сур (яъне мафрик,)* ба маънии 
фарк,; ва он хаттест, ки зохир ме- 

шавад аз дуним кардани муи сир, 
ба хиндй манг гуянд (аз шархм 
«Нисоб»)'.

МУФИҚ, ба хуш оранда. ва хуш 
ёр (аз «Латоиф» ва райри он).

МАФЛУҚ мубталои фалокит,
яъне фалакзада ва муфлис ва та 
бох; ва ин исми мафъул аз масди 
ри чаълист.

МУФАЗЗАЛ J-»^ афзун кардашуда 
ва фавкийят додашуда; ва ба нас 
ри зоди муъчама (яъне муфаззил)* 
афзун ва фавқийятдихавда; ва Г 
замми мим ва сукуни фо ва касри 
зоди муъчама (яъне муфзил)* ни 
куикунанда ва афзункунанда (ап 
«Мунтахаб»).

МАФЗУЛ фазилат додашуда.
МАФСИЛ бар вазни манзил,

пайвандгохи андом (аз «Бахр-ул 
чавохир»); ва ба замми мим, бар 
вазни мунаввар (яъне муфассал)* 
тафсил кардашуда; ва номи китоб- 
ест.

МАФОСИЛ J-»Lb пайвандгоххои ан 
дом.

МАФТУЛ J.ii* печидатори тофта, хон 
аз абрешум, хох аз калобатун.

МУФАХХАМ бузург дошташуда
(аз «Мунтахаб»).

МУФТАТАН фитна ангехташуда
ва дар фитна андохташуда (ап 
«Латоиф»).

МАФТУН jjlb дар фитна андохта 
шуда ва шефта ва ошик. (аз «Ла 
тоиф» ва «Мунтахаб»).

МУФАТТИНИН фитнаандозон.
МУФОВАЗА -bjtb нкдигарро супур- 

дан; в,а дар «Сурох».днбозй кардан 
ва баробарй кардан дар коре; на 
дар муховараи ахли иншо ба маъ
нии хат ва рисола мустаъмал ку- 
нанд; ва дар «Хиёбон» навишта, ки 
ба маънии анбозй кардан; ва ма 
цозан ба маънии чимоъ низ мус
таъмал шуда; шорехи фозил на
вишта, ки чун маънии асли моддаи 
ин лафз супур дан аст, муфоваза, 
ки бар вазни муфоалат аст, ба 
маънии супурдани хар яке худро 
ба дигаре; ва аз ин киноя ба чи- 
моъ возех аст.

МАФРАРА «*>• чои рехтани чизи ра- 
кик, (аз «Сурох» ва «Мунтахаб»),
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МУО РАДА »'»> дар лугат ба маъиии 
танхо; ва дар истилохи ахлн даф- 
тср чамъро гуяид, сз чихати ои 
ки карннс иадорад.

МАФОЗА >jlb чои рахой ёфтаи ва 
чои фирузй ва таяммунаи ва та- 
фаъулан, Да маъиии биёбон низ 
ояд, то Дс осонй аз у гузашта ша- 
вад (аз «Мунтахсб» ва «Канз» ва 
«Латоиф» ва гайри оихо).

МУФТАРЙ iSyb дуруггуянда бар ка
се; ва бухтон ва тухматнихаида 
Дар касе.

МУОЗй расонандс Еа муДоша-
раткунаида (аз «МунтахаД»).

Фсслн мим маъа коф
МУҚТАДТ '<-х касе ки мардумои 

пайравнй у иумояид.
МАҚАИЕСО ItHlii лугати сурёиист, 

ба маъиии тухми таран тезак, ки 
оиро холуи гуяид (аз «Бурхон»).

МУКТАЗАБ буридашуда; ва ко
ми бахр; чун ин бахрро аз бахри 
муисарех Дуридаанд, яъне аркони 
ин ду бахр якест. Ихтилоф хсмин 
дар тартиД аст. Асли мунсарех мус- 
тсфъилуи, мафъулоту аст чсхор 
Дор ва асли муктсзаб мафъулоту 
мустафъилмн чахор бор; ё он ки 
аруз ва зарДи ии бахрро гохе катъ 
хам меиумоянд, ап меандозанд.

муки? тувоио ва рузидиханда 
ва нигохдораидс вс гувох ва хознр 
(аз «МунтсхаД» ва «Сурох»).

МУҚОВАМАТ о-jU» бо касе ДароДа- 
рй кардан (сз «Ксиз»).

МАДДИРАТ кудрат ва тувонои 
ва тувоигср будан (аз «Латоиф» 
ва «Сурох»).

МАК.Т oii душманй.
МУҚТАНИЁТ ol-ili. асДоби дуньявй 

вс сармоя кардашуда.
МАҚ-ТМОТ oUIJ. киноя аз маротиб 

вс ксвоид ва хикоёти иборати ара- 
бийя, чунонки «Макомоти Хари
ри» ва «Макомоти Дадеъй» ва «Ма
комоти хиндй» ва муховароти ара- 
бийя.

МУҚОСОТ сА-ЛЛь ранч кашндсн (сз 
«Муитахаб» ва «Канз»),

МАҚОЛАТ оЛ* масдари мимист, Да 
маъиии гуфтор (аз «Қаиз»),

МАҚВӮҲ cj-t»- дур дошташуда аз 
хайр (аз «Хиёбои»); ва дар ои 
маикул аст аз «Қомус»; ва дар 
«Сурох» ба маъиии зишт.

МАҚСИД оМ цои касд; ва ба фат
хи соди мухмала, чуиоики шухрат 
дорад, дуруст наДошсд, касада як- 
снду аз зараДа язриДу омадааст 
(казо фис — «Сурох») -

МАҚОСИД -U- иоми китоб дар ил
ми калом.

МАҚТМ И МАХМУД »_-я* fti* дарачси 
аъло сз хасанот; ва иоми маком- 
ест, ки он хазрат дар шаДи меъроч 
он чо раснданд (аз «Латоиф» ва 
гайри ои).

МАҚАЛ Л ИД oi* амалкунаида Дар 
кавли кссе ба гсйри далел; ва ма- 
цозан Да маъиии накдол ояд 212,

МАҚЬБА оЛа вди иишсстаи; ва ма- 
чозан махалли махсус, ки дуДур 
Дошад (аз «Мадор» ва «Кашф» ва 
«Бахр-ул-чавохир» ва «Муайид» ва 
«Муитахаб»).

МАҚОИД Х ҷо.хои нишастси.
МИҚ в АД --> ресмон ва полхаиг.
МАҚОЛИД Ji» цамъи миклид, ки 

(билкаср аст) ба мсънии калнд; ва 
ин муарраб аст (аз «Мунтахаб»),

МАҚАР(Р) ..ь чои карор в а ором; 
ва Да замми мим ва касри коф ва 
рои мушаддад (яъне мукирр)* ик,- 
роркуисидс (аз «МунтахаД»),

МУҚАШШАР у** бар вазии мунав- 
вар; пуст (и) дур кардашуда; ва 
ин аз такшир аст, ки Да маъиии 
пуст дур кардан бошад; ва такшир 
сз боби тафънл аст, ки Дарои изо
лан маъхаз меояд (аз «МунтахаД» 
ва гайрахо).

МУҚОМИР _fb. киморбоз ва хариф 
(аз «Мадор» ва «Кашф» ва «Муай
ид» ва «Муитахаб»),

МУКА-ТТАР А" бар вазии муисввар; 
катра-катра чаконидашуда.

МУКАВВАР jjb Дар вазии ммнсввағ•; 
ба маъиии куворсдор кардашуда 
(аз «Шархи Хокоий»),

МУҚААР уЬ чои амик ва чои ма- 
гок; ва сатхаи Дотинии кура, ки 
мучавваф Дошсд.
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МАҚУЛОТИ АШАР/* oNjb як ҷив- 
хиру нух араз; пас ифроди ҷивхар 
пинч аст: яке ҷисм; дуввум хиюло; 
севвум сурит; чихоғӯм нифси ноти- 
ци; пинчум анл, яъие милоина. Ви 
иух ираз ин аст: аввал нийф; дув
вум кама; севвум ийн; чиҳорум мя
то; пинчум изофат; шишум визъ; 
хафтум феъл; хаштум uифиъдл; ну- 
хум милн (Пи кисри мим); ви тиф- 
сили ин хама дар фисли нуи маъ- 
ил-хо, дир баёни лафзи нух араз 
мизнур хохид шуд.

МУҚОТИР jbli* чанонандаи оП ва 
мисли он.

МАҚСУР нутох кирдишуди; ви
би миънйй муихисир ва кифоят 
нардишуди ва шусташуда.

МАҚОДИР индозахо; ва ин
цамъи микдор ист.

МАҚОҲИР цахр кардишудагон;
цамъи мацхур.

МУҚАВҚАС и-5-А1 муррест, ни тавқ 
дорад; ва лакаПи хоними Миср ва 
Искиндария, ни тарсо Пуд ви ба 
хизрат имон овирда;ва лакаПи хир 
ки подшохи Миср ви Исниирағин 
бошад (аз «Мунтахаб» ва «Лато- 
иф») .

МИҚЕС ,„-4" аидоза; ва ои чи ни 
Пид-он аидози гираид (из «Лито- 
иф» ви «МунтахиП»).

МУҚДАБИС -ТЬ оташгириида ва ру- 
шанигиранда (из «МунтахиП» ви 
«Латдиф»).

МИҚВАС е-А* расани аспои; ви би 
замми мим ва фатхи коф ви тиш- 
диди вови мифтух (яъне муцдв- 
вис)* чизе ни химида бошад, мо- 
нииди кимон (аз «МунтахаП»),

МИҚНОТИС МХЪ. синги оҳинғуПд, 
ки ба хиидй чуммин гуяид (Па зим- 
ми ҷими форси ва ташдиди мими 
мафтух; аз «Мадор» ва «Муайид» 
ва «Қашф»); ви дир «Бихр-ул-ча- 
вохир» билфатх ва би ҷои цоф рий- 
ни муъҷима (яъие магнотис)* низ 
омида; ва дар «Рисолии муарра- 
бдт» навишта, ки мицнотис муар- 
раби минкотис, ки лифзи юнонист.

МУҚАРНАС иморате ни оиро
би сурити цурнос сохти бошанд; ви 
цурнос (биззам) бииии кух; ва му- 
род аз муцариас иморати Оиланд 
ви бинои олй (из «Мунт"хаП» ва 

«Бурхон»); ви би маънии мушке 
Қиш; ва ба миъиии пор, ки меъмо 
рои Пир ои нишинанд, хар ду га 
лит аст.

МУҚАДДИМАТУЛҶАЙШ WL.
лашкаре, ки пеш фиристоди шуд,а 
бошид; ви кисе ки аз ғояти шаҷо- 
ат пешриви лишкир Пошид (ма'Ы11111 
аввал аз «Мунтахаб»); ви дир «Су- 
рох» Пузурги лашнар.

МУҚ,АЙЯШ J-** бир вазии мушан 
ваш; торхои нукра, ки оиро пихи 
нарда Пошанд (аз «Бихори Аҷам»)' 
ви ба хотири муаллиф мерисид, ки 
ин сигаи исми мифъул ист, из По- 
би тафъил, маъхуз аз кайш. Чуи 
лафзи кайш дир «Аомус» ва «Су 
рох» ви «Мунтахаб» ва гайри ёфти 
иишуда, зохиран лифзи арибй иест 
ви форей хим ниПошад, чиғд ни 
коф дир форей наёяд. РолиПаи 
кайш муарраби кес бошид, ни лиф 
зи хиндист, Па маънии муи cap; вм 
тиъриб из лафзи хиндй бисьёр оми- 
дааст, чунднкй кдракфул муарраби 
каранпхул ва итрифал муарраби 
трипхал. Пис моддаи кдйш-ро дар 
ОоПи тафъил Пурда, исми мафъул 
аз он мукдйяш баровардаанд, бар 
вазии мушавваш. Ва дар хацицат 
мукайяш Па миънии чиуест, ни Пар 
атрофиш торхои нуцри ва гийра 
тирошиди, би тиври муи cap, духта 
бошаид. Ҳоло биъзе бепарвоёни 
Ҳиид бар торхои нукри, ни бурнда 
Пдшанр, итлоци мукайяш нуниид, 
чуноими гули усфурро гули муас- 
фир гуяид. Пас ои чй муккайш (ба 
замми мим ви ташдиди кофи маф 
тух ва сунуии тахтонИ) шухрит до
рид, дуруст наПдшар, чиғо ни бар 
ин вазн сигаи исми мифъул из хеч 
ОоП ниёмада. Ви сивои он миъмул 
чунон ист, ни хар гох исми мафъул 
ё исми фоил аз лафзи аҷамИ ё ҷо- 
мид миъхуз нумоянд, аксир аз По- 
Ои тафъил месдзаuд.

МУҚТАНИС шинорнунинда па
асиркунинда ви каебнунанда (аз 
«МунтихиП» ва «Латоиф»),

МИҚАС(С) о»** рисане ни Па он хар 
ду дасти ҷихдғпдл Пииданд дир 
вацти душидан (аз «МунтахиП»),

МИҚ.БАС „-ь расан, ни пеши аспони 
рахо цашида дораид, то рост истид 
(из «Сурох»).
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МИҚАТ(Т) if* ба маънии қатзан ва 
онро катгир низ гуянд.

МУҚАРРАТ АЛ ба гушвора зинат 
додашуда.

МУҚАННАЪ бар вазни мулам- 
маъ; номи марде, ки писари у Иб- 
ни Муканнаъ кунят дошт ва Ато 
номи у буд. В а Ато ба сехру ти- 
лисм моҳ аз чох бармеовард, ки 
Нахшаб ва Қаш ва ғайра аз у ру
шан мешуд. Ва он мохро Мохи Му- 
каннаъ низ гуянд, агарчи сохтаи 
Ибни Муканнаъ буд. Ва ин итлок аз 
он кабил аст, ки гуй Мансурро бар 
дор карданд; чи он касе ки анал- 
хак. гуфт ва уро бар дор карданд, 
Хусаин ибни Мансур ном дошт, на 
Мансур факат (аз «Шархи Қирон- 
ус-саъдайн»).

муқотеъ катъкунанда ва чи-
зеро ба ичора гиранда; ва ба фат- 
:хи мим (яъне мақотеъ)* ба маъ
нии чохои итмом ва интихо.

МУҚДЕЪ j-ib катъкунандаи муъома- 
лот ва даъовии мардумон; ва ба 
замми мим ва фатхи коф ва той 
Мушаддади мафтух (яъне мукат- 
таъ)* буридашуда; ва чизе ки за

' воидро аз атрофаш бурида, ороста 
ва пероста карда бошанд; ва ба 
касри мим ва сукуни коф ва фатхи 
то (яъне мицтаъ)* ба маънии 
микроз; ва ба фатхи мим (яъне 
мактаъ)* махалли интихо ва ит
мом ва охири байти газал ва каси- 
да; ва ба маънии катъ кардан низ 
омада; дар ин сурат масдари ми
мист.

МИҚРОЗАҚ ji-iljb фаннест аз куштй; 
ва он чунон бошад, ки хар ду пои 
худро хамчу микроз дар гардани 
хариф андохта зур кардан (аз «Ча- 
роғи хидоят»),

MAK.OJ1 Jib гуфтугу; ин масдари ми
мист.

МУҚБИЛ Jjb кабулкунандаи фармо- 
ни хак ва ру ба чизе кунанда ва 
сохибикбол ва давлат; ва ба фат
хи бои муваххада (яъне мукбал)* 
кабул кардашуда ва ру овардашу- 
да; ва ба замми мим ва фатхи коф 
ва ташдиди бои муваххада (яъне 
мукаббал}* бусидашуда 213.

МАҚДАЛ чое ки агар дар он чо 
захм расад бимирад; ва замине, ки 

касе дар он катл шуда бошад 
(маънии аввал аз «Латоиф»),

МУҚОТИЛ Jilb мукотала ва корзор- 
кунаида; ва ба фатхи той фавконй 
(яъне мукотал)* мукотала ва кор- 
зор кардашуда.

МАҚЛ Jb суханчинй кардан ва бад 
гуфтан касеро пеши касе ва нига- 
ристан ба чизе ва фуру бурдани об 
ва гайри он; ва биззам (яъне 
мукл)* самгест маъруф, ки ба хин- 
дй гугил гуянд; ва меваи дарахтест 
монанди кунор; ва ба замми мим 
ва касри коф ва ташдиди лом 
(яъне мукилл)* дарвеш ва факир 
ва андаккунанда (аз «Мунтахаб» 
ва «Латоиф»); ва ба замматайн 
(яъне мукул)* цамъи мацол, ки ба 
маънии сухан аст; ва низ дар «Ла
тоиф» ба маънии гурз ва гупол на- 
вишта.

МУҚАЛҚАЛ Jiib бекарор; ва ба 
маънии шароб низ омада.

МИҚВАЛ Jjb забои (аз «Мунта
хаб») .

МАҚИЛ J^b нимруз хуфтан ва чошт- 
гох шароб хурдан (аз «Латоиф»),

МУҚОМ//МАҚОМ (^11* масдар аст, 
ба маънии истодан; ва хам ба зам
ми мим ва фатхи мим (яъне му
кой ва маком)* исми зарф аст, ба 
маънии чои истодан (казо фис — 
«Сурох»); ва дар «Музил» навиш- 
та, ки ба фатхи мим, чои киём; в.а 
ба замми мим, масдар ба маънии 
икомат; ва дар «Қашф» маком (ба 
фатх) чои истодан; ва дар истило- 
хи мусикй маком пардаи сурудро 
гуянд; ва он дувоздаханд: аввал 
Рост; дуввум Шабоб; севвум Бус- 
лик; чахорум Ушшок; панчум Зери 
Бузург; шашум Зери Қӯҷак; хаф- 
тум Ҳичоз;хаштум Ирок; нухум 
Зангула; дахум Ҳусайнй; ёздахум 
Раховй; дувоздахум Наво (аз 
«Қашф» ва «Бахори Ачам» ва «Ри- 
солаи мусиқӣ»); магар сохиби 
«Қашф» ба чои Хичоз ва Зангула 
Бохарз ва Нухованд оварда; ва 
баъзе ба чои Шабоб Сифохон 
овардаанд; ва дар «Латоиф» на- 
вишта, ки маком дар истилохи со
литон икомати банда аст дар нбо- 
дат, дар оғози сулук ба дарачае, 
ки ба он тавассул кардааст; ва 
шарти солик он аст, ки аз макоме 
ба макоме дигар тараккй кунад, то 
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сз иаваду нух мартабаи таквин 
даргузарад вс ба садум мартабаи 
тсмкин маком кунад; ва мурод аз 
тамкин заводи башарийят аст, ки 
онро мартабаи факр ва фано гу- 
янд.

МАҚДАМ аз сафар ё аз чое Доз- 
омадаи; ва хангоми кадам ниходан 
ва чои кадам ниходан; ва Да зам
ни мим ва касри дол (яъне мук,- 
днм)* пешраваида ва далер ва кун- 
чи чашм, ки ба тарафи Динй До- 
шад; ва ба зам ва фатхи коф вс 
ташдиди доли максур (яъие му- 
кдддим)* пешкуианда; ва ба фат
хи дол (яъие мукаддам)* пеш 
кардашуда; ва иоми манзнлн бнс- 
ту шашум аз манозили Қсмср; вс 
он ду ситораи рушан аст дар бур
чи Далв, ки Да фосилаи як найза 
днда мешавад; ва Да истнлохи 
мантикиён чузви аввали казийяи 
шартияро мукаддам иомснд ва чуз- 
ва сониро толй гуяид, чуиончи: 
«ин канатишшамсу толеъатан фан- 
набору мавцудун». Чумлаи аввал, 
ки: «ин канатишшамсу толеъатан» 
бошсд, мукаддам аст ва чумлси 
соий, ки: «фаинауору мавцудун» 
Дошсд, толист.

МАҚСИМ с-Ь чои таксим (аз «Су- 
рох»).

МУҚ.РИМ f** шутури нср (аз шар- 
хи «НисоД»).

МУК,ТАХИМ ихтиёркунанда ва
голиДомада ва золим.

МУҚДАМ ,>**■• дар чизе андохтащуда 
(аз «Муитахаб»),

МУҚАВВЙМ ӯ Дар вазни мусав- 
вкр; кимсткунанда ва ростдораида 
(аз «Қашф» ва «Муитахаб»),

МУҚДИМУЛЪАИИ гушаи
чашм, ки Да тарафи бинист (аз 
шархи «Нисоб» ва «Сурок»)-

МАҚСУДИ КУНФАКОНс)’-^ »„•- 
киноя аз зоти хазрат саллаллоху 
алсйхи ва олихи ва саллсииа.

МУҚАННИН конунбарсранда ва
коиуишииос; исми фонл аз тсқини, 
ки масдари чаълист, маъхуз аз ко- 
кун, ки лафзи румист мустаъмал 
дар араДй.

МИҚРОЗИ ШУ^^^РДА^!
навъе аз микроз, ки кач До

шад (аз «Чароги хидоят»).

МАҚБAРБ//МБҚБУРБ гури мур •
дс (аз «Канз» ва «Сурох»).

МУКАЛК-АЛА овози суроҳй ис 
шнша (аз фарханг).

МУКОСАМА До касе ссвганд
хурдан ва касеро чизе бахшидан.

МУҚАЛЛ ИДПЕША ;-*1*- мурод ап
наккол ва раккос ва хунёгар,

МАҚСУРА ‘.jaA Да маънии хучран 
кучск (аз «Қомус»); вс дар «Каиз» 
ба маънии тахт ва хачла; вс дср 
«Мадор» в,а «Кашф» чои истодаин 
ином дар мссчнд.

МУ^БАЛА «Ы1* До хамдигар Даро
Дари кардан ва бо хамдигар ру Да 
ру шудан; ва Да нстилохн илми ну- 
чум назари ситора Дс ситораи дн- 
гар Да фоснлси нисфи даври фа- 
лак, ки яксаду хаштод дарача бо- 
шад, яъие шсш бурч, масалаи: Ка
мар дар чахорум дарачаи Саратов 
Дошад ва Муштарй дар панчум да- 
рачаи Чади; ва ни далел Дар тсмо- 
ми душманист.

МУКАДДИМА ***** пешраваида; ва 
он чи пораи лашкар, ки пеш фн- 
ристаид; ё матлабе, ки пештар гуф- 
та шавад барои осонии фахми ма- 
толиДи днгар (сз «Мадор» ва «Му- 
айид» ва «Муитахаб»); ва ба фат
хи доли мушаддад (яъне мукадда- 
мс)* исми мафъул сст, ба маънии 
пеш додашудс (аз «Муитахаб»); 
ва ба тахфифи дол хсто.

МИҚНБЪБ ***** чодари Дорик, ки як 
арз Дошад (аз «Кашф» ва «Муита- 
хаД» ва «Бахр-ул-чавохир»),

МИҚРТЗА *-*’;** навъе аз пайкоии 
душоха; ва иоми халвоест (аз «Ра- 
шидй» вс «Бурхон» ва «Мустала- 
хот»).

МИҚРБЬБ **А* чубе ки ба он биза- 
иснд ва тозиёнс; ва ин сигаи исмн 
ола аст аз ксръ (билфатх), ки ба 
маънии куфтан аст.

МУК,Л А *’Ь тамоми косги чашм бо 
сифедй ва сиёхй; ва Ибни Муклс 
иоми хушиавис, ки хар шаш хат 
эчод карда 214.

МУҚОРАНA *bl** чамъ шудани ду 
ксвкаб дар як Дурч (аз «Мунта- 
хаб»).

МУҚОЯСА *-АЬ бо кссе киёс кардаи 
(аз «Муитахаб»),
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МУҚРЙ хононанда ,ва таълим-
куниндии Қӯръон атфолро; ва ку
ри мук,рй иПорат аз хофизи чоПино, 
ни нудаконро хондани Ауръон ме- 
омузонад. Ва бештири чунин хофи- 
зонн чоПино, ни аз айёми туфулий- 
ят чоПино мегарданд, дар чавони- 
ву пирй худро гохе дар хоб Пино 
намебинанд; ва шахсе ки дир ҷаво- 
нй ва ё пирй ноПино мегирдид, хи- 
меши худро дар хоб Пино меПинад.

ЗИУҚТАДЙ joii* пайравинунинди; ви 
Па фатхи дол (яъне а!уцтадо)* он 
ки мирдум пайравии у кунанд, лънс 
пешво.

МУҚТАЗЙ тацдуонунинди; ва
би фитхи зоди муъҷама ва илифи 
максура (яъне муктазо)* такозо 
кирдашуда (из «Латоиф») .

МАҚЗЙ гузордашуда ва тамом 
кирдашуда (аз «МунтахаП» ва «Ли- 
тоиф») .

МУҚДАФЙ и]11‘ из ак,иб дароянда 
(аз «Литоиф»).

МУЛААН Й сағмдяддғ ва сар-
молдйхинда (аз «Латоиф»).

МУҚНЙ kдрсукаuанда-
«МУҚАДДИМАИ НАҲВИ ЗАМАХ-

ШАРЙ» номи нитоП
дар илми нахв аз Чоруллохи За- 
михширии сохиби тафсири «Қаш- 
шоф».

МИҚРОЗЙ кисме аз ҳаивд-
МИҚРОЗИ ҲИНДЙ jal* цРЬЬмиқро- 

зи Ҳинд, ни бехтар бошад; ва Паъ- 
зе гуянд, ни навъе аз микроз, ци 
Оарги танПулфурушон доранд, ни 
понро ба он пероиш мекунанд, ё 
он чи фуфилро Па он реза-реза ку- 
чанд.

Фасли мим маъа коф

МУҚТАСИБ v-S-< ба саъйи худ хо- 
силнунанда чизеро; ви ба фатхи си
ни мухмали (лънс мунтасаб)* ба 
саъй ви талиб хосил кардашуди ви 
мои хосил нирдани низ Пи саъйи 
худ.

МУКИБ(Б) vs-* бар ру даруфтанда 
па Пир ру диғаuддуинри; ва ба 
фитхи коф ^4^ мукаПО)* бир ру 
гидохташуда; муштак аз и^оО, ни 
Ои маънии Па ру афгаидан ва ба 

ру уфтодан аст, лозим ви мутаад- 
дй хар ду омада (аз «Мунтахаб» 
ви «Қинз» ва «ХиёПон»).

МУААВААБ п-.ГсС. ситорадор карда
шуди; ва он чи из зару нукра мис- 
мор дошта бдшад-

МУҚААБ чахоргуша нардашу-
да; ва зине ни норпистон бошад.

МАҚОСИБ -г—насбхо ва пешахо; 
ва ин цамъи насП аст, хилофулки- 
ёс.

МАҚРУБ андухнок (из «Лато-
иф»),

МУҚОААБ ^'U- рудоме, ни ба ризои 
молини худ кимити худро мутанаф- 
фил шавид, ни из муздурии худ Пи 
молики хеш адо нӯмолр ва озод 
гардад.

МУҚАВВАНОА ol-C ба маънии мих- 
луцот ва мавҷуАOт.

МУҚНАА Пи маънии кудрит ва 
тувонгири (аз «Мадор» ва «Муай- 
ид» ва «Мунтахаб»); ва Пилфитх 
(яъне макнат)* Па ин маънй. ха- 
тост.

МУҚОВАҲАТ нушидан; ва
душманй кардан ва душном додан 
(из «МунтахаП» ва «Аанз» ва «Су- 
рох»).

МАҚРУМАТ бузургй ви наво-
зиш (аз «Аашф» ва «Сурох» ва 
«Музил»).

МУАОШАҲААДалiХ*душманӣ кардан 
(аз «Аину»),

МАҚИДАА одХ. ОадандешИ (аз 
«Мунтахаб» ва «Сурох»).

МАҚОНАА оНС* пойгох ва мартаба 
ва иззат (из «Сурох»).

МУҚОФОА бо хам ОароПар шу- 
дан ви ОароПар истодин ва подош 
ва сазои Пад (аз «Мунтахаб» ва 
«Сурох» ва «Қану» ва гайри он); 
ви ин дир асл мунофаят буд, ёи 
мутахаррини моцаПли у мафтух, он 
ё-ро би илиф бадал нарданд, му- 
нофот гирдид; ва ин масдар Па 
миънии хосили билмасдир мустаъ- 
мал мешавад.

МАҚС даранг нирдин ва инти-
зор нумудан; ва биззам ва билкаср 
(лъне муке ви микс)* ба маънии 
даранг (аз «Сурох» ва «Мунти- 
хаП»).



 

МАҚОИД цамъи макида; ба
маънии бадсиголй ва бадандешй 
(аз «Хиёбон»).

МУҚИД О-С кайдкунанда (аз «Ла- 
тоиф») .

МИҚСОР касирулкалом ва бись- 
1=^^ (аз «Шархи Макомота Ҳари- 
рй»),

МАҚСУР jj-b шикаста ва каср до- 
дашуда, яъне хараката зер дода- 
шуда.

МУҚАФФИР jis* каффорадиханда ва 
кофирхонанда касеро (аз «Мунта- 
хаб»),

МУҚАРРАР jA1 бор-бор кардашуда; 
ва ба истилох ба маънии гайри 
маргуб аст.

МАГАСГИР анкабут.
МАҚНУЗ хизона кардашуда; ва 

мацозан ба маънии пинхон дошта- 
шуда.

МУҚОС i/,l£. тавакдуф кардани сохи- 
би коло дар байъ (аз «Мустала- 
хот»).

МИҚНОС чоруб (аз «Латоиф»),
МУҚЕС er-* имолаи мукос; дар муъ- 

омала нихоятталабй кардан ва тан- 
гй гирифтан дар байъ (аз «Ҷахон- 
гирй» ва «Қашф» ва «Мунтахаб»); 
ва сохиби «Муайид» навишта, ки 
мукес ба маънии марди бовакор; 
ва дар асл ин лафз ба сои мусал- 
ласа (*^) буд ва форсиён ба си
ни мухмала менигоранд; ва баъзе 
ба маънии нуксон ва ками навиш- 
таанд; ва дар «Бурхон» ба маънии 
нихояти таъкид ва муболага кар
дан дар коре; ва ба маънии бочу 
хароч, аввал асах аст.

МУҚТАНИС сг^-* хасу хошокрубан- 
да (аз «Латоиф»).

МУҚТАНИФ панохчуянда ва
яксушаванда - (аз «Латоиф»).

МАҚФУФ дар лугат пирохан.
навардида; ва ба истилохи аруз 
рукни хафтхарфй, ки харфи хаф- 
туми сокинро аз охири у андохта 
бошанд, чун аз мафойлун нун би- 
яндозанд, мафойлу бимонад (ба 
замми лом).

МАҚУ Қ •s’A1 ба маънии моку, ба 
хиндй нал гуянд, ки чулоха дорад.

МАҚБУЛ банд кардашуда ва
махбус (аз «Мунтахаб»).

МУКАЛЛАЛ ба маънии дурах- 
шон ва муламмаъ кардашуда ва 
точ бар cap ниходашуда (аз «Мун 
тахаб»).

МУҚАҲХАЛ ср--** бар вазни мунав- 
вар; сурмасо; ва биззам ва хои 
мухмалаи мафтух (яъне мукхал)* 
ба маънии сурмадон (аз «Мунта
хаб»).

МАҚХУЛ <J^ сурмасо.
МАҚИЛ JjC ба паймона паймудя- 

шуда.
МАҚОЙИЛ цамъи микёл (бил-

каср), ки ба маънии паймона аст 
(аз шархи «Нисоб»).

МУҚАММИЛ тамом ва комил- 
гардонанда; ва ба фатхи мими со. 
нй (яъне мукаммал)* тамом ва ко- 
мил гардонидашуда.

МИҚЕЛ паймона.
МУҚТАТАМ пушдда (аз «Лато-

иф»),
МАҚОРИМ навозишхо ва бу-

зургворихо; ва ин цамъи макрумат 
аст.

МУҚРИМ навозанда ва бахшиш- 
кунанда; ва ба замми мим ва фат
хи коф ва ташдиди рои мафтух 
(яъне мукаррам)* гиромй карда- 
шуда ва бузург дошташуда; ва ба 
касри ро (яъне мукаррим)* гиро- 
микунанда.

МАҚТУМ fjiC. пушида; ва киноя а> 
роз (аз «Мунтахаб»).

МУҚДВ ВАН хает нумудашуда
ва пайдо кардашуда.

МАҚОН чои будан; сигаи исми 
зарф аст, муштак, аз кавн (бил- 
фатх), ки ба маънии будан аст; ва 
ба маънии мутлаки чо мустаъмал.

МАҚНУН пинхон дошташуда;,
ва ин сигаи исми мафъул аст, маъ- 
хуз аз кан (билфатх), ки ба маъ
нии пушидан аст (аз «Қашф» ва 
«Мунтахаб» ва гайрухумо); чун 
гавхари киматй ва хушобро ба му- 
хофазат пушида доранд, лихозо 
мацозан гавхари макнун гавхари 
киматй ва хушобро гуянд.

МАҚИН макондоранда ва сохиб- 
макон.
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МАКМАН ст5-’ чои пинхои шудан ва 
камннгох; сигаи исми зарф аз му- 
куи, ки (ба замматайн) Да маънии 
пннхои шудан аст (аз «Мунта- 
хаб»),

МАКОМИН цамъи макмсн, ки
ба маънии чои пушида шудан аст 
(аз «Муитахаб»),

МАКРТН иоми шахр 215,
ШБГБСРОН и>Ь Да хиндй мурч- 

хал ва чунрй гуянд, ки аз пархои 
думи тонус ва муи думи гови ку- 
хй созанд.

MУКТБСБББ касД кардашуда
ва Да мехиат хосил кардашуда.

МАКРБЪБ машки об (аз «Ла-
тоиф») ,

МУКТБАРА бузургии худ Дар
дигаре соДит кардан ва муъораза 
ва галаДа ва чанг кардан До касе 
(аз «Муитахаб» ва «Қашф»),

МИ К НАСА чоруб (аз «Сурох,»). 
МАКТАБХОНА-»- —^агсрчи индат- 

тахкик, ии таркиД галат аст, чаро 
ки лафзи мсктсД, ки сигаи исми 
зарф Дошад Да маъиии чои кито- 
Дат, хочат Да лафзи хонс надорад. 
Ва агарчи Даъзе устодон ба сабили 
тачрид дар шеъри худ овардаанд, 
чунонки Мирзо Мухаммадалии Со. 
иД гуяд, байт:

То мабод огоҳ аз завки гирифторй 
шавсид, 

Мекуиам озод тифлонро зи мактаДхоиа-о,

Магар авло хамин аст, ки аз ии 
кием слфоз ичтииоД нумоянд.

МУКЛОВА лафзи хиндист, ба
маънии гавна, ки маъмули хииду- 
вон аст, ки мукаррар арусро ба хо- 
иа оранд,

МАКОРЕХ, Дар вазии масочид:
бс маънии макрухот, яъне ранч ва 
сахтихо; ва ба фатхи мим ва таш- 
диди коф ва фатхи ро ва хои мух- 
тафй (яъие мсккорс) * зани Дйсь- 
ёр макркуиаидс.

бо хамдигар нома 
навиштси; ва мацозан иомаро ииз 
гуянд; ва Дандаро Да моли у фу* 
рухтан (сз «Муитахаб»),

.МУКOШБOБ uil£. душмании ошкоро 
кардан ва чанги Дармсло кардан; 

ва зохир шудани асрор ва умури 
гайДй дар дили валиюллох.

МУКТАСЙ и-:*- ■ пушанда ва гилем 
дар Дар кашанда; аз иктнсо (казо 
фил — «Муитахаб»),

МУКТРй харДанда ва кирояди- 
ханда, яъие касе ки аспу шутур ва 
гайра ба кироя дихад (аз «Мунта- 
хаб» ва «Латоиф» ва «Мустала- 
хот») .

МУКТАСАБ Я хоснл кардашуда;
чи муктсссД (Да замни мим ва фат
хи сини мухмала) масдари мимй 
низ аст, Да .маънии иктисоД; ва чуи 
ён инсбат Да масдар мулхак, шавад, 
гохе нсъиuu мафъул хосил меояд.

мукой кифоятдиханда.
МУКТАФЙ кофй ва басандку-

нанда Да чизе (аз «Сурох»).
МУКОФЙ yjX* ба маъиии мусовй ва 

бароДар (аз «Сурох»),

Фссли мнм мсъс лом

МАЛ ҶО ЬЬ ба маънии чои панох; 
маъхуз аз лсчоъ, ки Да маънии па- 
иох гирифтан аст.

МАЛО »-• Дс маънии ошкоро; ва го
хе иДорат аз аичумаи ва махфил; 
ва Да фатхи мим ва дар охир хам
за (яъие малоъ)* ба маъиии гуру- 
хи марду^и ашроф ва Дузург (аз 
«Каиз» вс «Муитахаб»); ва ба зам- 
ми мим ва ташдиди лом ва баъди 
алиф хамза (яъне муллоъ)* снгаи 
муболага, ба матани бисьёр пур, 
яъне пури Дисьёр аз илм, маъхуз 
аз мнлъ, ки Да магнии пурист, чу- 
ноичи куббор (Диззам ва ташдид) 
Да маъиии бисьёр бузург; форсиён 
ин кием алифи мамдударо максура 
хонанд, магар дар изофат ва вас- 
фийят.

МУЛТАЧО чои панох ва панох 
гирифтаи (аз шархи «НисоД» ва 
«Латоиф»),

МУЛТАҚО чои ба хам расидани 
ду чиз ва чои васл (аз «Мунта- 
хаД»),

МАЛ КО иоми марде, тс факех
вс мучтахиди тарсоён будааст (аз 
«Муайнд»),

МАЛИКБАДО IjucO. иоми шахсе.
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МАҚОИД ostC цамъи мак ида; ба 
миънии Падсиголй ва ОидиидешИ 
(из «ХиёОои»).

МУҚИД нийднунинда (аз «Ли-
тдйф») .

МИҚСОР насирулнилом ва Овсь-
ёргу (аз «Ширхи Мащомоти Ҳири- 
рй»),

МАҚСУР лр-Х* шинисти ви наср до- 
дишуди, яъие хиранити зер доди- 
шуди.

МУҚАФФИР р*£» каффорадиханда ви 
кдфврхдииида нисеро (из «Муити- 
хзО»),

МУААҒРАР jA- бор-бор кардишуди; 
ва ба истилох ба маънии гийри 
миргуП аст.

МАГАСГИР анкаОут.
МАҚНУЗ ррХ. хизона ва

мацозан ба маънии пинҳон дошта- 
шуди.

МУҚОС тавашнуф кардани сс>хх-
Ой коло дар бийъ (аз «Мустали- 
хот»). _

МИҚНОС ҷчорб (аз «Лаиоиф»»)
МУҚЕС lT-Х* имолаи мукос; дар муъ- 

омила нихоятталаОй кардан ва тии- 
гй гирифтин дир байъ (аз «Чихон- 
гирӣ» ви «Қашф» ва «МунтихаП»); 
ва сохиПи «Муайид» нивишти, ки 
мукес ба маънии мзрди бовикор; 
ва дир исл ин лафз ба сои мусил- 
ласа (*-4:^) буд ва форсиён би си
ни мухмали менигоранд; ва баъзе 
ба миънии нунсон ва нимй навиш- 
тиинд; ви дир «Бурхон» Пи маънии 
нихояти таънид ви мӯПоиага кар
дии дир норе; ва ба миънии бону 
харон, иввал исах ист.

МУҚТАНИС .j-**^* хису хошонруПаи- 
ди (аз «Латоиф») .

МУҚААНИФ .jiX- пинохчуяиди ви 
яксушавинда ■(аз «Литоиф»).

МАҚФУФ дар лугат пuрдҳин-
навардида; ва би иствлохв ируз 
рукии хафтхарфй, ни харфи хаф- 
туми сокинро аз охири у андохти 
Пошинд, чун аз мифойлун нун Пи- 
янддуанд, мифойлу бимонид (Пи 
замми лом).

МАҚУҚ Па миънии мону, Па
хинди нал гуянд, ни чулоха дорид.

МАҚБУЛ Jp4* банд кардишуди в л 
михПус (из «МунтихаП»).

МУҚАЛЛАЛ Па маънии дура* 
шон ва муламмаъ кирдашуда в» 
том, Пар cap ниходишуда (аз «Мун 
тихиП»).

МУҚАҲДАЛ J*£- Пир визии муиав- 
вар; сурмасо; ва Пиззам ви хон 
мухмилии мифтух (лъие мукхал)* 
Оа маънии сурмидон (из «Муита- 
хиб») .

МАҚХ.УЛ <J^X* сурмасо.
МАҚИЛ Оз пиймоии пиймуда-

ШӯДИ-
МАҚОЙИЛ цамъи микёл (Ou^

ниср), ки Ои маънии паймони зст 
(из шархи «НисдО»),

МУҚАММИЛ тзмом ва номил- 
гирдонииди; ви Оа фитхи мвми со
ни (яъне мунаммал)* тимом ви ко- 
мил ғирддиирашуди-

МИҚЁЛ JLX* пиӣмдна-
МУҚТАТАМ пушида (из «Лито- 

нф»),
МАҚОРИМ fj(£ нивдуuшхо ви Оу- 

зуғгвдрихд; ва ин цамъи макрумат 
зст.

МУҚРИМ нивозинда ва Пихшиш- 
нуианда; ви Оа замми мим ва фит
хи коф ва тишдиди рои мифтух 
(яъне мукаррам)* гиромй нирди- 
шуда ви бузург доштишуда; ва Оз 
нисри ро (яъне мукаррим)* гаро- 
микунанда.

МАҚТУМ f.K-U пушида; ва каноя а® 
роз (из «МунтахаП»),

МУҚАВВАН cipX^ хиет нумудашуди 
ва пайдо кардашуда.

МАҚОН мои Пудин; сигии исми 
зарф ист, муштақ из навн (Пил- 
фатх), ни Оа маънии Оудан аст; вз 
Ои маънии мутлики ҷо мустиъмил.

МАҚНУН с.Лй пхнҳон ддшташӯрa;. 
ва ин сигаи исми мифъул аст, маъ- 
хуз аз нан (билфатх), ни Оа маъ
нии пушидин аст (аз «Қишф» вз 
«Мунтахаб» ва гайрухумо); нун 
гивхари циматй ва хушобро Ои му- 
хофазит пушида дор-ид, лиҳоуд 
мацозан гавхари макнув гавхари' 
циматй ви хушобро гӯлир-

МАҚИН маноирдғанди ва сохвО- 
микон.
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МАҚМАН с-5* чои пинхон шудан ва 
камингох; сигаи исми зарф аз му- 
кун, ки (ба замматайн) ба маънии 
пинхон шудан аст (аз «Мунта
хаб»).

МАҚОМИН егцамъи макман, ки 
ба маънии чои пушида шудан аст 
(аз «Мунтахаб»).

MAKPOH е),Л' номи шаҳр 215.
•МАГАСРОН и)Ь сг*А ба хиндй мурч- 

хал ва чунрй гуянд, ки аз пархои 
думи товус ва муй думи гови ку- 
хй созанд.

МУҚТАСАБА касб кардашуда
ва ба мехнат хосил кардашуда.

МАҚРАЪА машки об (аз «Ла- 
тоиф») .

МУҚОБАРА бузургии худ бар
дигаре собит кардан ва муъораза 
ва галаба ва чанг кардан бо касе 
(аз «Мунтахаб» ва «Қашф»).

МИ Қ НАСА чоруб (аз «Сурох»). 
МАҚТАЕ^^ОНА^Л» агарчи индат-

тахкик ин таркиб галат аст, чаро 
ки лафзи мактаб, ки сигаи исми 
зарф бошад ба маънии чои кито- 
бат, хочат ба лафзи хона надорад. 
Ва агарчи баъзе устодон ба сабили 
тачрид дар шеъри худ овардаанд, 
чунонки Мирзо Мухаммадалии Со. 
иб гуяд, байт:

То мабод огох аз завки гир^торй 
шаванд, 

Мекунам озод тифло^о зи мактабхонахо.

Магар авло хамин аст, ки аз ин 
кием алфоз ичтиноб нумоянд.

МУҚЛОВА • лафзи хиндист, ба 
маънии гавна, ки маъмули хинду- 
вон аст, ки мукаррар арусро ба хо
на оранд.

МАҚОРЕҲ бар вазни масочид:
ба маънии макрухот, яъне ранч ва 
сахтихо; ва ба фатхи мим ва таш- 
диди коф ва фатхи ро ва хои мух- 
тафй (яъне маккора)* зани бись- 
ёр макркунанда.

МУҚОТАБА Vis.'- бо хамдигар нома 
навиштан; ва мацозан иомаро низ 
гуянд; ва бандаро ба моли у фу- 
рухтан (аз «Мунтахаб»),

.МУҚ.ОШАФА ■liXU душмании ошкоро 
кардан ва чанги бармало кардан; 

ва зохир шудани асрор ва умури 
гайбй дар дили валиюллох.

МУҚТАСӢ пушанда ва гилем
дар бар кашанда; аз иктисо (казо 
фил — «Мунтахаб»).

МУҚОРӢ харбанда ва кирояди- 
ханда, яъне касе ки аспу шутур ва 
гайра ба кироя дихад (аз «Мунта
хаб» ва «Латоиф» ва «Мустала- 
хот»).

МУКТАСАБЙ Ӣ*-* хосил кардашуда; 
чи муктасаб (ба замми мим ва фат
хи сини мухмала) масдари мимй 
низ аст, ба маънии иктисоб; ва чун 
ёи нисбат ба масдар мулхак шавад, 
гохе маънии мафъул хосил меояд.

МУҚФӢ кифонтдиханда.
МУҚТАФӢ кофй ва басандку-

нанда ба чизе (аз «Сурох»).
МУҚОФӢ (_у1£* ба маънии мусовй ва 

баробар (аз «Сурох»).

Фасли мим маъа лом

МАЛ ҶО ЦЬ ба маънии чои панох; 
маъхуз аз лачоъ, ки ба маънии па
нох гирифтан аст.

МАЛО *• ба маънии ошкоро; ва го
хе иборат аз анчуман ва махфил; 
ва ба фатхи мим ва дар охир хам
за (яъне малоъ)* ба маънии гуру- 
хи мардуми ашроф ва бузург (аз 
«Қанз» ва «Мунтахаб»); ва ба зам- 
ми мим ва ташдиди лом ва баъди 
алиф хамза (яъне муллоъ)* сигаи 
муболага, ба маънии бисьёр пур, 
яъне пури бисьёр аз илм, маъхуз 
аз милъ, ки ба маънии пурист, чу- 
нончи куббор (биззам ва ташдид) 
ба маънии бисьёр бузург; форсиён 
ин кием алифи мамдударо максура 
хонанд, магар дар изофат ва вас- 
фийят.

МУЛТАҶО »*ъ чои панох ва панох 
гирифтан (аз шархи «Нисоб» ва 
«Латоиф»).

МУЛТАҚО чои ба хам ра^дани 
ду чиз ва чои васл (аз «Мунта
хаб») .

МАЛ ҚО номи марде, ки факех
ва мучтахиди тарсоён будааст (аз 
«Муайид»),

МАЛИИБАДО lajcXl* номи шахсе.
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МАЛОЪУЛБЪЛО гурухи фн-
риштагои дар олами улвй; чи ма- 
лоъ (Да фатхатайи) бар вазии 
фсъал, ба маънни гурухи мардуми 
ашроф ва съло ба маънии бартар, 
сигаи исми тсфзил,

МУЛАББАБ v'.l’ Да маънии лаболаб; 
ва ин лафз сз рун хакдқст галат 
аст, магар Чонибй ба сиххст до
рад, лихозо чокз бошад, чаро ки 
зарифои Да вакти зарофат алфози 
форсиро ба вазъи алфози араДй ме- 
тарошаид, чунонки мурагган Дс 
маъини Дисьёр рсвгаидор ва му- 
шсшдср Да маънии мутахаЙйир ва 
бехабар вс музаллсф ба маънии 
маъшуки сохиДзулф (сз «Музил» 
вс гайра).

МУЛ TAX, И Б ч-рь шуълазан ва ота- 
ши забонакашанда ва фурузон (аз 
«Муитахаб» ва «Латоиф»).

МАЛОИБ бозихо.
МУЛОЗАМАТ -х—пайваста Дудаи 

Да чое ё иазди касе (аз «Муита- 
хаД») ; ва кссоне ки Да золи муъ- 
чама навuранд, махзи бечо.

МАЛОХАТ намакиии; ва иавъе
аз лавни одамй, ки моил Да снёхй 
бошад. Чуи дар ин кием ранг як 
гуна тобише ва ламъон мебошад, 
ки таДисти идроки хубй ва кайфий- 
яти оиро матДуъ вс маргуб медо- 
над, лихозо ба лихози маргуДийят 
оиро Да намакинй сифат кардаид, 
фа ифхам.

МУЛ КАТ cSX.. подшохй (аз «Мунта
хаб»),

МАЛАКОТ оЛСЬ цамъи малакс, ки 
куввати хусулн хар шайъ аст дар 
таДиат.

МАЛОСАТ о-Ч, нармй ва софЙ ва 
хамворй (аз «Сурох»),

МУЛОБАСАТ До хамдигар му-
шоДсхат доштаи (аз «Мунтахаб»),

МУЛОМАСАА То-Л, чнмоъ кардан ва 
Да хамдигар сойидаи (аз «Мунта- 
хаД»),

МАЛБУСОТ чомахое, ки аз он
лиДос сохта шавад ва чомсхои пу- 
шиданй.

МУЛОЯМАТ о—-’.ссозворЙ ва ду чнз- 
ро фарохам овардаи; ва мацозан 
Да наънии нармй (аз «МунтахаД» 
ва «Сурох»),

МУЛТАФИТ сДЧ* баргашта Да суп 
кссе ё чизе иигаранда (аз «Су- 
рох»),

МИЛЛАТ -r-l* ва дар «МунтахаД» Да 
маънни дин; ва дар «Латоиф» вс 
шархи «Нисоб» ба маънии гурух; 
ва дар «Сурох» кеш ва шариат.

МАЛАКУТ с.1 l подшохЙ ва парвар- 
дигорй ва тасарруф ва олами фн- 
риштагои; ва Да истилохи суфиён 
олами маънй, ки олами арвох аст 
(аз «Мадор» ва «Кашф» ва 
«Канз»); ва баъзе Да маънии олс- 
ми гайб нсвишта; ва дар баъзе аз 
расоили тасаввуф мастур аст, ки 
малскут макоми иДодати фиришта- 
гон аст, яъне тостн Декусур ва Де. 
футур хосил шавад, чунонки мако- 
ми иДодати малоика аст.

МУЛББВБА олуда (аз «Муита- 
хаб»).

МАЛЕХ л-1- иамскии; ва мацозан 
зидди ссбеҳ, ки сифедлавн Дошсд 
(аз «МуитахаД» ва «Канз» ва гай- 
рахумо).

МУЛИХ(Х) с.’- муДолагакуианда дар 
коре.

МАЛ Л ОХ каштиДои; ва ин мсъ- 
хуз аст аз малх (билфатх), ки ба 
маънии ба хар ду Дол тапидани 
мург аст (аз «Мунтахаб»).

милвох с1?1 ■•мурғе, ки Да дом бан- 
даид, то оиро дида дигар мургон 
Диёянд (аз «Сурурй» ва «Муитс- 
хаД»),

МАЛОХ номи шахре (аз «Суру- 
рй»); ва дар «Бурхои» номи ча- 
зира.

МУЛҚИД аз рохи хак баргср-
данда ва фосик, ва бедин (аз 
«Мунтахаб»).

МАЛУНД oil. сигаи нахй аст, ба 
маънии лофу гизоф мазан; аз луид 
(биззам), ки ба маънии лофу гизоф 
Дошсд (аз «Латоиф»),

МУЛТАҲАД u*iL панохгох (аз «Ла
тоиф» ва «Сурох»),

МАЛ03 ЯЬ чон панох; ва Да фстхи 
аввсл ва ташдиди золи муъчама 
(яъне мслозз)* ба маънии чизхои 
лазиз, цамъи мулизз, ки бар вазии 
мухимм аст; ва ба фстхи аввал ва 
ташдиди лом (яъне маллоз)* ду- 
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руггу, ки гуяду накунад (аз 
«Қашф» ва «Мунтахаб»),

МАЛИҚИ АНБАР _г~* подшохи 
анбариён, ки кавме буд аз араб, 
ки дар баъзе билоди Дакан тасал- 
лут доштанд.

МАЛИҚИ НИМРУЗ jjj-i-- Рустам,
чаро ки у подшохи Систои буд; ва 
мулки Ансгонро ном Нимруз аст 
(аз «Бурхон»).

МАЛ БУС чомаи пушиданй, мис
ли пирохан ва кабо ва дастор ва 
кулох ва гайра.

МАЛОБИС .г!*- цамъи малбас, ки ба 
маънии пушиш ва либос аст (камо 
фис — «Сурох»).

МУЛТАБАС пушида ва иштибох 
кардашуда.

МИЛМОС дар абьёти мулхакаи 
«Нисоб» ба маънии калам оварда 
ва дар дигар кутуби лугат ёфта на- 
шуд.

МУЛАХХАС пок кардашуда ва 
холис ва хулоса кардашуда (аз 
«Мунтахаб» ва шархи «Нисоб»); ва 
ба маънии мухтасар низ омада.

МИЛОТ гиле, ки ба он сангу 
хиштхои деворро васл кунанд (аз 
«Мунтахаб» ва шархи «Нисоб»).

МУЛ ТАҚАТ барчидашуда ва ру
фу кардашуда ва бардошташуда; 
ва ба касри коф (яъне мултакит)* 
барчинанда ва руфукунанда ва бар- 
доранда (аз «Латоиф»).

МАЛХУЗ ба дунболаи чашм ни- 
гаристашуда (аз «Сурах»)-

МУЛАММАЪ -—Б рушан кардашуда 
ва дурахшон кардашуда ва он чи 
ба вараки тило рушан кунанд; ва 
дар истилох санъате, ки як мис- 
раъи арабй ва як мисрам форсй, 
ё байте арабй ва байте форсй дош- 
та бошад.

МУЛТОЪ ба маънии сузанда; ва 
мацозан ба маънии мушток ва ха
рис.

МАЛХ.УФ -’я'" андухгин ва мазлум 
(аз «Қашф» ва «х’Мунтахаб»).

МАЛ ИҚ £У он ки ба забон чоплусй 
кунад ва дар дил ихлос надошта 
бошад; ва ба фатх (яъне малк)* 
махв кардан ва дуст доштан ва 
чоплусй; ва ба фатхатайн (яъне 

малақ) * замини хамвор (аз «Ла- 
тоиф»); ва баъзе навишта, ки ба 
замматайн (яъне мулук)* овози 
об, ки аз хишт андохтан бармеояд.

МУЛСИҚ j-b дарчаспанда; ва ба 
фатхи сод (яъне мулсак) * часпи- 
дашуда (аз «Мунтахаб»).

МУЛХИҚ даррасанда ва дарра-
сонанда ва дарёбанда ва он чи ба 
охири чизе пайваста шавад (аз 
«Сурок» ва «Мунтахаб»).

МСЛАҚ фиришта; ва он чи коим 
шавад ба у коре; ва ба фатхи мим 
ва касри лом (яъне малик)* ба 
маънии подшох; ва билкаср (яъне 
милк)* молики чизе шудан ва он 
чи дакки касе буда; ва рохи рост; 
ва хайъате, ки аз чомапушй хосил 
шавад; ва гохе мацозан ба маънии 
чома ояд; ва биззам (яъне мулк)* 
подшох шудан (аз «Мунтахаб»); 
ва дар «Шархи Исталохота суфия» 
навишта, ки мулк (биззам) моси- 
вои аллок аз мумкиноти мавчуда 
ва макдура; ва дар истилохи су

, фия аз олами шаходат иборат аст, 
чунончи: малакут, олами гайб ва 
чабарут олами анзори кохира ва 
лохут олами зоти хак; ва баъзе 
навишта, ки малик (ба фатхи мим 
ва касри лом) ба замонаи кадим 
амирро низ мегуфтанд.

МАЛИҚ -ЦБ молик ва сохиб ва но- 
ми. хак таоло (аз «Латоиф»).

МИЛОҚ асли чизе; ва он чи чи- 
зе ба у коим бошад (аз «Мунта
хаб») ,

«МУЛЛОҶАЛОЛ китобе дар
мантик; ва ин шархи «Тахзиб» аст 
аз Муллочалол.

МИЛАЛ У- цамъи миллат, ки ба 
маънии дин ва мазҳаб аст; ва ит- 
локи миллат бар дини хак ва бо- 
тил хар ду омада; ва милалу ни- 
хал ба маънии динхо ва мазхабхо; 
чи нит^ал цамъи нихла аст, ки (бил- 
каср) ба маънии мазхаби сивои ис- 
лом бошад (казо фил — «Мунта
хаб»).

МУЛ J- шароб (аз «Латоиф» ва 
«Бурхон»).

МСЛИКУЛК.БЛОМ лакаби
шахсе ки Малики Қуммй ном дошт, 
аз мусохибони Иброхими Одилшо- 
хи мамдухи Зухурй.
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MAJI СУМ (*1Ь оусиди ви Оуса дода- 
шуди (аз «МунтахиО»),

МУЛАССАМ ft-* Оусидашуда.
МУЛТААМ f-l- захме, ни Пех шуда 

хар ду лаПи он Па хамдигар пай- 
васти шуда бошанд; ви Пи насри 
хамза (яъне мултавм)* илтвём ва 
пийвистигидихинда (аз «Сурох»).

МУЛТАСАМ нов Оуса ви Оуси- 
дишуди; ва Па нисри сои мусаллиса 
(лъие мултасвм)* бусанда.

МУЛХ.АМ fb нивъе аз порнаи ибре. 
шумн, ни чилоят мулоим бошид (аз 
«Муитах-О» ва «Муайид»),

МУЛААЗАМ fj—* мивзеъест ниудuни 
Рунни Ямонӣ дар мухозии ҚаъОа; 
ҳочатманддu дир он чо дуъо мену- 
иинд; ва ба насри зои муъдами 
(яъне мултазвм)* бир худ лозим 
гвранди (из «МунтахиО»),

МАЛУМ сА* маломат кирдашуда (из 
«Мунтах-О» ви «Сӯғдх»)-

МУЛОЗИМ I'j-L. хамеши Пошанда Пи 
чое ё назди насе (из «МунтахиО»); 
ви Пи муноснО-та химии миъий ну- 
кирро гуянд.

МАЛОМ fX. масдари мимист, Пи 
маънви маломат нирдин ва мои ми- 
ломит.

МУЛ Ҳ ИМ fl алхомнунинди, лънс 
дир дил афгананди аз чинси хайр; 
ви он хин. тиолост; ви Пи фатхи хо 
(яъне мулхам)* илхом нирдишуди.

МУЛОИМ fib би маъиии нирм ви 
фағдхамдяuра; ва ба маънии му- 
вофиц ва муносиОи табъ.

МАЛ ВИН слА1 рузу шиб (из «Аашф» 
ва «Бихр-ул-ҷивохир» ва «Муайид» 
ва «Мунтахаб»).

МИЛҚИ ЯМИН ег-1 лд-ар истилохи 
фицх Па маънии кинвз ви гулом; 
ни ямин дир лугат ба маънви ги- 
либа ист; ви гулому киназ из ги- 
лабии целом медянд; холо мацозан 
гулому нанизи зирхиридро низ мил- 
нв ямин гулнр-

МУЛАВВАН с>А- рингомеуӣ нирди- 
шуда ва рангоранг нардашуди.

МУЛ Қ,АН сг*1- талцин нардашуда; ва 
ба насри цоф (лъие мулқин)* тил- 
циннунаида (аз «Латоиф»).

МАЛОЪИН цамъи малъун аст.

МАЛ-ОН о’С. Оар вазни фаъиди; О- 
маънви пурнунаиди; ви мацозан Па 
маънии пур (из шархи «Нисоб»),

МАЛАТИЙЯ нома шихрест дзр 
Рум, ни дар иОтидои ислом миснз- 
ни нуффор буд; ви он ни дир Оиъ- 
зе нусахи «Гулистон» Малита Пир 
вазни цдевда навиштиист, гилат зст 
(из «Сурох» ва «Аицвим-ӯл-Оӯи- 
рдu»).

МУЛААҲИМА «лЬ таОацаи ивв-ли 
Оерунй, ни мумосси хивост из хифт 
таОақоти нишм, ни анси сувзр ва 
ашнол, ни дида мешавир- аввзл 
дир он меуфтид.

МУЛОЗА oj'bl гӯштпдғие, ни -ид-ру
на халц овехта меОдшзд; Пи хвндӣ 
овро ниг гуянд (из «Бурхои»); вз 
дар «Мидор» би зои форей (яъне 
муиожа)*-ст-

МУЛОҲДЗА «Ъ-Ч» ба гушаи нашм ии- 
гаристин (зз «Қишф»),

МУЛОТАФА ■uiWi По насе нануй кар
дии; ва мацозан мантуб ва муро- 
силаро низ гуянд (маъиии -ввил 
аз «МунтихиО»),

МАЛАҚА куввати хусули шийъ. 
дир зехн ва цудрат кардана норе' 
ни мутаминнии гардад ба тзОи-тИ' 
нисе (аз «Мунтахаб» ви «Бихр-ул- 
ҷивдхuр»); ви ба фатхи мим ви 
насри лом (лъис малина)* зани 
подшох.

МАЛОИНА '>Ь цамъи маиъӯи ист.
хвлофулциёс; ва ба замми мим ви 
фатхи -Ин (лъuе мулоаиа)* свгаи 
исми мифъул аз муфоалат ви то- 
д-р охир Оарои таъиис аст, миро 
ни ин лафз дар сифити л-фзи ҷимъ 
воцеъ ист ва л-фзи чамъ назди 
нахввён хунми муаннас дорад, ни 
дир АПулфазл афогинаи мулоини 
ист.

«МУЛЛОЗОДА» e»l.nU иоми нвтоПе- 
дар илми маонист; ва дар исл но
ма мусиннифй уст; ва дир истало-х 
киноя аз олита ғуҷулиӣлт.

МАЛОҲИДА цам'ъи мулхвд; в;
ин дир исл маидҳир буд, то, яъне 
хо дар охвр Па ҷихатв таъниди 
маънии чамъ зййди нирди, чиро ни 
гохе дар охири сигии ҷимъ муити- 
хоулчумуъ ва гайра то Па чихити 
таъниди ҷамъ зоид медранр, чунои- 
ча: малоик ви малайка ви саёкил 
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ва саёцила чамън сайцал (аз 
«Шархн Усули Акбарй»),

МАЛИКШОХ, • nab иоми подшохи 
aзннмшшон аз Салчукиёи, кн Ни
зом ном вазире дошт, кн Дисьёр са- 
хй ва каримуттаДъ буд.

МАЛАКОФ ФОЗИЛАИ ЧАХОРГО-
HA <-1ЛЛ» iUU olX хикмат ва ша- 
чоат ва иффат ва адолат.

МАЛАКОТИ РАДД ИЯ И ХАШТГО- 
НА^XL4г,;- хасад ва Дурз вс
бухл ва хирс ва кизД ва разаД ва 
кнДр ва бехаёй.

МАЛАКТТИ ФСТИЛЛА-— о>1£Ь Хис- 
лстхон хуб.

МАЛЛАМА чои чангн азим; ва
дар «Сурох» фитна ва чаиги Ду- 
зург; гуё маъхуз аз лахм аст, чу- 
нсиҷи маслаха аз салх (аз «Лато- 
нф»).

МУЛТАБА До касе Дозй кардан 
(аз «Мунтахаб»),

МАЛТИКА фирнштагон; цамъи
малак аст; дар асл малоик буд, 
то ба чихати таъкиди маънии чамъ 
зиёда кардаанд, чуноики малохида 
цамъи мулхид ва саёқила цамъи 
сайцал.

МИЛАКА «и- чумча ва кошукн 
охаий; ва Да истилохи атиДДо но- 
ми вазни муаЙяи аст; аз маъчунот 
ва ссал чахор мuрқслғо милъака 
номаид ва аз давохои дигар як 
мисколро милъакд гуяид; ва мис- 
кол чахору ним моша бошад; ва 
лафзи милъакд ба замми мим 
(яъне мулъака)* низ нсвиштаанд; 
ва аз «Мунтахаб» Днлкаср,

МАЛАКОВОЗА ОНТ -ЛЬ бaлaндовсзa.
МУЛҲЙ рофилкунанда ва дар

бозй оранда.
МАЛОҲЙ Дозихо (аз «Кашф» ва

«Мунтахаб»).

МАЛИКИ ҚУММЙ ал маликуш- 
шуарои пойтахти султои Одили Иб. 
рохимшо.хи тахтнишиии Бичопур, 
У духтари худро ба Зухурй дода 
буд 2'6.

МУЛТАВЙ Jjl* печида ва печ дар 
печ шаванда; ва навъе аз харака- 
ти наДз, ки хамчу ресмоий печида 
махсус шавад.

МУЛТТНЙ (уЧ*-» дар внлоят мутлак, 
хиидуро мултонй гуянд (сз «Чаро- 
ги хидоят»).

МУЛТАЧЙ fl* панохчуяида (аз 
«Латоиф»).

МУЛЙ тувоигар (аз «Латоиф»),

Фссли мнм мсъс мим

МАМЛУКАТ CXL-* макоми салтанат; 
ва ба маъиии подшохЙ; ва ба фатх 
ва касри лом (яъне мамлакат ва 
мамликат)* низ омада (аз «Комус» 
ва «Мунтахаб» ва «Канз»),

МАМТТ марг (аз «Кашф» ва 
«Канз»); ва мамот масдари мим
ист; дар асл мамват Дар вазни ма- 
фъал Дуд, вови мута.харрики мо- 
каДли он харфи сахехи сокии; ха- 
ракати вов накл карда ба мокабл 
додаид; вов дар асл мутахаррик 
буд, акнун мокаблаш мафтух гашт, 
ои вовро ба алиф бадал кардаид 
мамот шуд.

МУМОСАЛАТ cUtU. монаид шудак 
(аз «Мунтахаб»).

МУМОЗАЧАТ омехтагй ва ир-
шuбст.

МУMOHAАБ^т- Ь-боздоштан ва манъ 
кардан.

МИМРОЗИЙЯТ Дисьёр мариз
шудаи; ва мацозан Да мсънии га- 
латй.

МАМҚУТ бар вазни мафъул;
душман гнрифташу'да ва мсбгуз 
(аз «Муайнд» ва «Канз» ва «Хиё- 
Дон») ,

МУМОЯЗАТ 1—чудо сохтан ва та.
миз кардан.

МАМОРОТ ojUi гузаштахо ва моча- 
рохо (аз «Латоиф»); ва Да замми 
аввал (яъне муморот)* До касе 
рафтан ва хусумат ва адоват ва 
ситеза кардан (аз «Мунтахаб»),

МУМОШОТ До касе рафтаи ва
хамрохй кардаи (аз «МунтахаД»),

МУМОТАЛАТ оЛЬ* дафъулвакт кар
даи ва фурсат нумудаи ва пас аф- 
гандани коре (аз «Мунтахаб»),

МУМОРАСАТ o—U* кушидан ва та- 
фаххус кардаи ва тачрнДа нумудаи 
ва дар коре ранч нумудаи ва дар- 
мои кардаи (аз «Мадор» ва «Су- 
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рох» ва «Мунтахаб» ва «Қанз» ва 
«Қашф» ва «Сурурй»),

МАМЗУҶ г». омехташуда ва шаро- 
бе, ки бо гулоб ё ба дигар арақи 
борид омехта бошанд.

МУМТАЗИҶ XL* омезанда ва омех- 
ташаванда.

МАМЛУХ С*1** ба маънии намакия 
ва ба маънии дидашуда; ва дар ин 
сурат калби малмух аст.

МУМАЗЗАХ СР* чомаест киматй аз 
кисми катон; ва ба маънии обхона 
(аз «Шархи девони Хоконй»); ва 
дар дигар кутуби муътабара ёфта 
нашуд.

МУМОСИХ ё-Ь- масхкунанда, яъне 
баргардонанда сурати аслиро ба 
сурати зишт.

МУМТАД(Д) кашидашуда ва да.
розшуда (аз «Мунтахаб»).

МУМАХХАД густурдашуда ва 
неку кардашуда; ва ба касри хо 
(яъне мумахлид)* густаронанда 
(аз «Мунтахаб»),

МУМАРРАД V" бар вазни мунаввар; 
бинои дурахшон ва сода ва хам- 
вор (аз «Мунтахаб»).

МУМИД(Д) мададкунанда (аз
«Мунтахаб»),

МУМАДДӢД номи дарде, ки аз
он асаби андом кашида мешавад 
(аз шархи «Нисоб»),

МУМКИИУЛВУҶУҶудЛ^ои аст, 
ки на вуч.удаш зарурй ва на ада
ми он зарурй бувад; ва он махлу- 
кот аст.

МАМАР(Р) рох ва чои гузаш-
тан; ва мацозан ба маънии сабаб 
низ мустаъмал аст (аз «Мадор» ва 
«Муайид» ва «Мунтахаб»).

МУМТИР ,Л“ бор^ндаи борон.
МУМАӢӢИЗ тамизкунанда ва

чудокунанда хубро аз зишт.

МУМОС(С) о-и. бо хам соидашуда 
ва бо хам соянда ва чои ба хам 
судан; чи ин исми фоил ва исми 
мафъул ва исми зарф аст аз му- 
фоалат ва маъхази ин масс бошад 
(ба фатх ва ташдид), ки музоаф 
аст.

МАМЗУР хаИндашӯда.

МАМОЛЛИ ДЛ* макомхои подшохй; 
ва ин цамъи мамлукат аст (ал 
«Қашф» ва «Мунтахаб»),

МАМЛУҚ Д,Д~< банда (аз «Мунтя 
хаб»).

МАМОЛИҚ 4Jt~ цамъи мамлук аст; 
ва он гулом ва каниз ва дигар 
ашьё бошад.

МУМСИҚ -1-~ чанг дарзананда ва 
боздоранда аз хуруч; ва ба маъ- 
нии бахил (аз «Сурох»).

МУМЮСИЛ JJU* ба чизе монандша- 
ванда ва баробар (аз «Мунтахаб»), 

МУМИЛ(Л) J- малулкунанда.
МУМТАХАН озмудашуда (at

«Мунтахаб»).

МАМНУН L.A- неъмат додашуда в» 
миннат ниходашуда ва нуксон кар
дашуда (аз «Латоиф»),

МУМТАХАН хор кардашуда;
маъхуз аз махоиат (аз «Латоиф»).

МУМҚИН сА- дастдиханда ва пай- 
дошаванда; ва гохе ба маънии 
махлук, ва инсон низ ояд; ва ба 
замми аввал ва фатхи дуввум ва 
ташдиди кофи мафтух (яъне му- 
маккан)* коим ва побарчо карда- 
шуда; ва ба касри кофи мушаддад 
(яъне мумаккин)* коим ва побар- 
чокунанда касеро.

МАМЛУВ(В) Д~ пур кардашуда; си- 
FaH исми мафъул аст аз малоъ; дар 
асл мамлуъ буд бар вазни мафъул, 
пас хамзаро ба вов бадал карданд 
ва вовро дар вов идгом карданд, 
мамлувв шуд; ва форсиён ба тах- 
фиф хам оранд; ва низ дуруст бо- 
шад ба замми мими аввал ва суку- 
ни дуввум ва фатхи лом, бар ваз- 
ни мукрам (яъне мумлав)*; дар ин 
сурат низ сигаи исми мафъул аст 
аз боби афъол, маъхуз аз малоъ, 
ки ба маънии пур кардан бошад.

МУМАВВАХ У" зарандуда ва му- 
ламмаъ кардашуда (аз «Мунта
хаб»); ва дуруге, ки ба фиреб он- 
ро монанди рост гардонида бо- 
шанд; ва номи санъатест.

МИМСАХА мола, яъне чизе ки 
бад-он чизи дигарро бимоланд; ва 
ба маънии гилмолаи меъморон мус- 
таъмал (аз шархи «Нисоб»).



 

—301—

МУМСИҚУЛАИННА ви МУМСИҚУ- 
ЛЪИHOДc-H-Ҷ -Д— - <£ -I d-— нома 
шанли дувоздихум аз -школа шимо- 
лй ба сурати мирда истода, Па ян 
даст тозаёна ви О- диста дигир 
инонй асп. кавониОзш ч-хордах.

МАМЗИЙ >*. гузашташуди ва ра- 
воа нардашуда.

МУМТАЛЙ w4*> дур ви оганда; ва 
ан всми фоил аст аз амтвло.

Фаслв мим маъа нуи

МИНО Ил мавзеъест дир Маккии 
муаззима, ни макоми Позор аст ви 
хоҷвин дар он до курОони нунанд; 
ва ба замми аввил (яъне муно)* 
умедно, чиро ни цамъи муня ист, 
ни .(бизгам) ба маънии орзу ва 
мацскд бошад; ва О- ф-тх, (яъне 
мачо)* мнцдор ва андоз- ва Пиро- 
бир ва мин, на дир вазн васапҷидан 
муциррар аст; ва ба маънии мано- 
зал низ омада; Пар ин тицдвр му- 
хаффафи м-нозал бошид, (из «Муи- 
тахаб» ва гайри он).

МУНОДО J>IB О- маънии двдз ддри- 
шуда ва хондашуди; ва муродифи 
надо низ омиди (из «Мунтахиб»).

МИДСО О-В -со (аз «Қанз» ва шир- 
хи «Нвсоб» ва «Суғдх.»)-

МАНШАЪ ИВ ва он ни ни мардум 
Оаъди алиф, ни дар хицицит химза 
аст, хамзии дигир нависанд хатост; 
ва агар нивасанд, Оолои алиф Пояд 
нивишт ба ҷихити вшораи ин миъ- 
нй, ки ин алвф нест, хамза аст; би 
маънии мои пийдо шудан ви мои 
Оудаи, магар дир урф Па маънии 
саПаб мустаъмал мешивад.

МУНАҚҚО пон нардашуда ви 
соф нардишуди, нунончи мавизи 
муиаццо ва омул-в мунацдо; ма- 
ваз меваи маъруф ист, на дир да- 
во ба нор ояд ва муианцо сифати 
он аст, лъuс мавиуе- на онро аз 
тухмаш пон ва соф нирда бошанд; 
ва Оиъзе мардум, ни мавизро му- 
иакко гуянд ва аз лифза мавиз го- 
фил мешаванд, галате азам аст.

МИНҚАЛО MB фавчи пеш, лъис хв- 
ровул.

МАНҚУБ ‘r'jSB х-роП ва Падхол ва 
сихтй расидашуда (аз «Мунтахаб» 
ва «Аишф» ви «Қанз»).

МУНААХАБ -_В1В Оағғӯуиришуди; ва 
ин сигай исми мафъул ист аз ОоПа 
ифтиъол (из «Қачз» ва «Қишф»).

МАНҚИБ катф ва душ (из «Су- 
рох» ва «Муийад» ва «МунтахиО» 
ва «Қану» ва «Мадор»).

МАН ЧАЛОВ магоке бошад, ки
оба химмом ё оба Повирнахона ва 
амсоли он дир он ҷамъ шавад; ва 
зохкр аст, ни он ^хоят макрух ва 
ОидОу бошид (аз «Бурхон» ва «Ҷа- 
хонгири»); ва дар «Хвёбон» навиш- 
та, ни сохиОи «Б-хори Анам» гуяд 
дир таркиОи вн лафз, зохвр он ист
ки муранкиб Пошид аз маннал, ни 
исми зарф -ст аз начл, ни Па миъ
иви -вдохт-на низест ва лафзи оО; 
пис манд-лоб би маънии мои -н- 
дохтаии об Оошзд.

МАНОҚИБ <—ЛВ -всофа хамида.

МАНСИБ дои Парпо шудин; ви 
мацозан би маънии рутба ва ухдаи 
чалилулцадр, ни барои умаро аз 
хузури подшохи Хиидустон муцир- 
рар гардад; ви ба фатхи сод (яъне 
мансаО)* хитост (аз «Муаиад» ва 
«Аишф» ва «Музил»); ва из тахци- 
цота Хони Орзу чуивн ба тахдиц 
рисади, ни лафзи мансаО, ни Па 
фатхи сод шухрат дорид, Пи ацти- 
уди зоОит-и тисриф Пи нисри сод 
Оолд; ва ин гилати ом аст, ни га
лата ивом. Бидон ни галит Пар ду 
гуна аст: яке галата ом, чуионки 
лафзи мансиО, на би насри сод ист 
ва ба фатхи сод (яъне мансаО)* 
гирифта шавид, пуночки шуирои 
омма Оо лафзи лаО ва гаПгаО цо- 
фия кардианд; ва дигир галити 
ивом, чуионни л-фзи таъиндт Пи 
маънии шихси таъин нардишуда ба 
тарифе ви норе; ви ин истеъмоли 
звом -ст, тимма к-ломуху.

МУНСАҚИБ х-ВВобрезаиди ви гирь- 
яи Пасьёр кунаиди (аз «Мунта- 
хаб»),

МАНОБ у'В дои истодин; ва низ Па 
маънии истодин Па мои насе (из 
«Мунтахаб»).

МУНТАСИБ v-B- нисбатдоринда Оо 
насе,

МАНДУБ s^B лафзе ни дар хдиитu 
мусабат и гврья Пи тарани нивхи 
талаффуз нумуда шавад.
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МБНОКИБ ^-^ғги. д-шхо ва китфхои 
мардум.

МУНҚАЛИБ баргардаида ва
вожгуишаванда; ва ба истнлохи 
муначчимии кисме аз aқрсми сало- 
саи буручи дувсздaҳгсис Да эъти- 
бори т-със-фотн саъодат ва нахв 
аст; дар толеъи бурчи мункдлиД 
кори росту дуруст наёяд; ва ба 
фатхи лом (яъне муикалсб)* мас- 
дарн мимист, Да мсънии Дсргаш- 
тан; ва хам исмн зарф, ба маъиии 
чои Даргаштан ва вожгун шудаи; 
ва чуи ии аз боби инфиъол аст, ли- 
хозо исмн мафъул аз ин намеояд 
(аз «Комус» ва райрн ои); ва он 
чн дар «Муитахаб» Да маъиии мс- 
фъул навишта, аз тасарруфи котн- 
Дои сст.

МУНСАЧИБ кашидашавандс
(аз «Латонф» ва «Мунтахаб»),

МБНОКИБ хароб ва бадхолон
ва сахтирасидагои; ин цамъи мсн- 
куД аст.

МАНУБ '-г’.А* инёДат кардашуда.
МУНШАИБ — шох дар шох ша- 

ваида; ва иоми китобест дар нлми 
ссрф-

МУНОААББТ бо хам инсДат
доштаи (аз «Мунтахаб»).

мунтдамат хаминшинЙ (аз
«МунтахаД»).

МУНТОАРАТ OjJH* До касе назди 
хокнм рафтан барои исботи Дузур- 
гии хссаДу насаД (аз «МунтахаД» 
ва «Сутрох»).

МАНЪУТ наът кардашуда ва
сифат кардашуда.

МУНТОТТ аз хам чудо шудаи
ва нафй кардаи ва До хам хср ди- 
гареро нест кардаи, чунонки иакиз 
ва зидднйят, ки миёни шабу руз вс 
гармию сардист (аз «Кашф»).

МУНШАОТ Дар вазии муфъс-
лот; нншо кардашудахо; ва ин 
цамъи муншЙ аст, ки (Да замми 
мим ва сукуни нуи ва шиии муъ- 
чамс) сигаи исми мафъул Дошсд 
аз нишо; ва мурод аз муишсот 
нурвaддст ва иДорот ва таснифот 
аст,

МУКЯТ СмА орзу ва максуд; ва ба 
фатхи мим ва касри нуи ва таш- 

диди тахтонии мафтух (яъне мс- 
ннйят)* мавт ва марг (аз «Муита
хаб» ва «Мадор» ва «Бахр-ул-чс- 
вохир» ва «Канз»),

МАНҚИСАТ о-Н!. нуксон ва айб (аз 
«Мухаззаб»),

МАНҚИЗАТ o-iiu нақиз ва шикаста- 
гй (аз «Шамсй»),

МАНХУТ тарошидашуда (аз
«Латоиф»),

МИНҲАТ o*i» теша ва ранда (аз 
шархи «НисоД»),

МИНҲ0То1х1, рандси иаччорон (сз 
шархи «Нисоб»),

MAHOMOT oUlU Да маъиии хобхо.
МАНБИТ о~1 чои руйидаи; ва Да 

замми мим ва фатхи иун ва фатхи 
муваххадаи мушаддад (яъне му- 
набДст)* руёнидашуда; ва Да исти- 
лохи накдошои ва неънсғои нақ- 
ше, ки аз замини худ андаке Да- 
лаид бошад, чуноики иакши снккс 
бар рупия (аз «Канз» ва гайри 
он),

МАНХИЙЕТ o>li*L, афъоли Дад, ки 
карданн оихо дар шаръ манъ кар
да шудааст.

МАНОТ oil , иоми буте дар Араб, ки 
Хузайл ва Хузоъа, ки хар ду ка- 
бнлаанд аз Араб, онрр мепарастн- 
даид (аз «Латоиф»).

МАНФААТ о»*ь судмаидЙ (аз «Су- 
рох»).

МИННАТ оЬ накуй ва зхсон кардан 
бо кссе (аз «МунтахаД»); ва дар 
«Сурох» навишта, ки мнинст неъ- 
мат додан ва Даён кардаи бо касе 
(аз «Мунтахаб»); ва дар Даъзе ку- 
туб иавишта, кн шумор кардаии 
мунъим неъмaшҳси худро Дар неъ- 
мати додашуда ва Дори неъмат бар 
касе нихода мархуни эхсони худ 
доштан ва муътариф шудани му- 
нъим алайх ба неъмстхои муньим; 
вс сохиби «Бахори Ачам» навишта, 
ки лафзи мнинст До лафзи дош- 
тан в а ниуодан в а бардоштан в а 
шустан ва кашидан ва пазируфтан. 
нуртaънсл мегаодад.

МУНОКАҲАТ никох кардан
(аз «Мунтахаб»),

MAHO3AAT o*jU.« До касе дар чизе 
кушидаи ва До касе дар Даровар- 
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дани хакки худ кашокаш кардан 
ва хусумат кардан (аз «Мунтахаб» 
ва «Латоиф») 21?.

МАКН^БАТ хунар ва ситудагй; 
ва ба истилох махомид ва санои 
ахли байт ва асхоби кибори риз- 
воналлохи таоло алайхим ачмаъин.

МУНОЗАРОТ ojIjIU., бо хам бахс 
кард-анхо.

МУНБАИС -1-*-^ барангехташаванда.

МИНТСК.АТУЛ БУРУҶ дои-
раест, ки хама дувоздах буруч бар 
хамин дойра вокеъ шудаанд. Ва ин 
дойра ба шакли минтақа, яъне ми- 
ёнбанд бар хаволии афлоки сабъа 
багомадаасг; ва ин доираи минта-

қатулбуруҷ доираи муаддилунна- 
хагро такотуъ нумудааст хамоилй. 
Ҷун Шаме ба хар ду нуктаи ма
халли такотуъ расад, лайлу нахор 
дар чамеъи бикоъ, райри арзи ти- 
съин ва мо якрибу минху, баробар 
бошад. Ва ин ду махалли такотуъ- 
ро ду нуктаи эътидол гуянд. Ва он 
нукта, ки чун Лфтоб аз у гузарад 
шимолй шавад, вайро амидоли ра- 
беъй номанд ва он раъси Хамал 
аст. В а нуктаи дигар, ки мукобили 
он аст, чун Офтоб аз у гузарад, 
чанубй шавад, онро зьтидоли ха- 
рифй гуянд ва он раъси Мизон 
аст. Ва сайри Шаме доиман бар 
ин дойра вокеъ мебошад. Ва шак
ли доираи мннтaқдтулбӯгуч ва до
ираи муаддилуннахор ин аст:

Мизон

ДОИРАИ 
МИЛГАҚМУЛБУРУЧ

i/vwvY



 

—304—

ДОИРАИ МУАД- 
дилуннахор дм

Ш

-*■ "Осин и эх

НЭР - НУҚТАИЭЪТИДОЛИ
РАБЕЪЙ

НЭХ - НУҚТАИ эътидоли 
ХАРИРЙ

М - МУАДДИЛУННАҲОР 
дм - докраи минтат,а- 

ТУЛБУРУҶ
Ш шимол
Ҷ - ҶАНУ.5
МА - МАҚОМИ АҚСАРУН- 

НАХ.ОР
МА' - МАЦОМИ АТВАЛУН- 

НАХОР

МАНСУҶ gj-b бофташуда; ва ин 
маъхуз аст аз насҷ, ки ба маънии 
бофтан аст; ва низ кисме аз боф- 
таи абрешуми (аз «Шархи Бус- 
тон»),

МУНТИҶ gib натиҷадиханда.
МУНДАРАН g-bb даромада дар ҷизе 

(аз «Мунтахаб»).
МУНДАМИҶ g^b дархамрафта ва 

дохилшаванда.
МАНҲДҶ g$b роди рост ва рохи ку- 

шода (аз «Мунтахаб» ва «Суроҳ»).
МАНОҲИҶ g*lb роххои рост; ва ин 

цамъи манҳдҷ аст (аз «Мунтахаб» 
ва «Канз»).

МИНҲОҶ gk-b рохи рост ва кушода 
(аз «Канз» ва «Мунтахаб» ва «Су- 
рох»),

МУНТАСАҶ g-fb бофташуда.
МУНҶ gb магаси сабз, ки гуштро 

ганда кунад ва кирм андозад.
МУНЗИҶ g=b пухтакунанда ва па- 

зандаи мева ва реш ва хилт ва 
моддаро (аз «Сурох»).

МУНАҚҚАХ gib пок кардашуда ва 
соф кардашуда ва низе ки аз дурут 
пок бошад.

МУНСАРЕҲ gj-Ь осонИ ва равони 
кардашуда; ва номи бахре; чун дар 

аркони ин бахр сабабхо муқадда- 
манд бар ватад, лихозо осонтар 
гуфта мешавад; ва баъзе навишта- 
анд, ки инсироҳ аз ҷома берун 
омадан аст. Ин бахр хам дар нук- 
сони зихофот ба хадде мерасад, ки 
ба миқдори ду рукни хеш мерасад, 
лиҳозо ин ихтисорро ба берун ома
дан аз ҷома ташбех карданд.

МИНФАХ gib дамаи охангарон; ва 
он пусти хаИвон бошад, ки аз он 
бод ба оташ мерасонанд (аз «Мун
тахаб»); ва ба замми мим ва фат
хи нун ' ва касри фон мушаддад 
(яъне мунаффих)* дардаманда; ва 
он ҷи ки бод дар шикам бисьёр 
паИдо кунад.

МАНСУХ gj~b нест гардонидашуда 
ва рад кардашуда.

МУНТАСИХ g-ib нусхагиранда ва 
нусхахонаида; ва ба фатхи син 
(яъне мунтасах) * нусха гирифта- 
шуда; ва баъзе ба маънии рад 
кардашуда низ навиштаанд.

МАНОХ gib махалли хоб ва ҷои осу- 
даги (аз «Латоиф»).

МУНФАСИХ g-ib фосид ва табох.

МУНҚОД J’lib ром ва мутеъ ва фар- 
монбардор ва фурутаникунанда (аз 
«Мунтахаб» ва «Латоиф»),
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МУНЪАҚИД Оистишавинда (аз

МУНСАД(Д) o-i, бисташавиида.
МАН-ЯЗИД tb-ko"1 нивъе из ОаИъ, нч 

хзр ни аз дагар хариддрон камит 
звСди дах-д, хирид нумояд; ви ба 
маънии фурухта коло; ва ба маъ- 
иви Позор ивз иавиштаанд.

МУН1АИД<л^* шсъғхдuанда-
АУУААЗАД ->-*“ Пар хамдигир нида- 

шуди (из «МунтихаО»).
МУНҶАМИД Писти ва фусур-

рашиваири- пуночки об ё равган ва 
гийри аз сирдй баста гардад.

МУ ИТАҚ ИД ницдситонанда; ви 
Пи фатхи цоф (яъне мунтақад)* 
сира кардашудз ва пок (из «Ли- 
тоиф»).

МУНФАРИД тинхо.
МУНАДДИД ioi* пирдадиринди, ни 

роза кисе фош нунад (аз ширхи 
«Нисоб»).

МАИ ФАЗ -Ц* дои д-ргузаштаи в- 
мои мори шудан; ва аз ин маънӣ 
рох мурод аст.

МИНҚОР А*-* нули мург ва олати 
дочи мидии ва диаи нуО нандин (из 
ширхи «НисоО»),

МИНШОР ирра, на бад-он нуб- 
ро цзтъ кунинд (из «Мунтихиб»).

МУНЗИР тарсонанда; ва яке из 
асмои пиИгамбирй мо саллаллоху 
алайхи ва олиха ва силлима, ни он 
хазрат низ нуффорро из азоПа ду- 
зих метиғсднuранд (из ширхи «Ни
соО») .

МАНЗАР мои назар; бидон ни ин 
лафз гохе Пи маънии нишм бошад, 
маро ни наша махалли хуручи ни- 
зир ва мои пайдо шудаиа Пасир 
аст; ва гохе ба маънии чехри ви ру 
медлд, зеро ни чехра мавзеъа во- 
цеъ шудини назар ист, чунонни ац- 
сир низар б-р чехра меуфтад; ви 
гохе Пи маънии дарима, ца Пир си
ра Пом ви гайра бошад, мустиъмил 
мешивид, наро ни дарима доест, ни 
дир он но иишаста назар Па атроф 
менучинд (ичмдлаu аз «Қишф»; ва 
аз титаООуъи калома асотаза миъ- 
лум шуда).

МАНОЗИР .Дцамъи манзар.

МИНХАР к*— сурохи Панн; ва ба 
фатхи мим ва нисри хои муъҷама 
(яъне манхир)* низ омада (аз 
«Мунтахаб» ва гийри он).

МУНҚАР _&-» бад ва каПех ва ношо- 
иста ва амра кибех, ни хар ни Ои- 
нид аикор нунад; ва номашруъ; ва 
Па маънии ндшинoxташуда; ва но
ма фвришта из ду фириштигои, ни 
дир гур суол кунанд; ва биззим ва 
кофи максур (яъне муннир)* ин- 
норнунивда (из «Мидор» ва «Қашф» 
ва «Музил» ва «Мунтихиб» ва «Ла- 
тоиф») .

МУНЧАР jp*- нзшадишивинди; дар 
асл муинарар Оуд; ро д-р ро ид- 
гом ёфт; сигаи асма фоил аз ин- 
дврор, ни Пир вазни анфа^л ист, 
маъхуз из ҷарр, на Па маънии ца- 
шидаи бошад.

МАНОР.с нарогдоа в- мои Оаланр- 
ни б-р он нарог ифрузанр- миро ни 
ин сигаи исма зирф ист, ба маъ- 
нив ҷои чур; ви мацозан мои Пи
ланда и >он гуфтан; ва ду сутун
ка аз хишт ва ё сииг Пир ямин ва 
швмоли масомид Овио кунанд; шо- 
яд ни дир замочаи кадим б-р он 
н-роғ меифрухта Пош-нд. Ба химии 
сиОаО онро манор гуянд. Ва дир 
ин. зимои, ни онро манор гуянд (Па 
заӣдата тахтонй), гилати махз аст 
(аз «Музил» ва «МунтахаО» ви 
«Муайад» ва гийра).

МАНШУР аарогандашуда ва
фараона подшохИ (аз «Мунта- 
хиО») ; ви биъзе гуянд Па маънии 
фармони подшохИ, ни дар лутф ви 
аиоят бошад.

МАНОШИР фирмонхои подшо-
хй; ан цамъи маншур аст.

МУНТАШИР пироганда (из
«МунтихаО»),

МИНБАР у?* олаи баланд шӯдаи- 
на нои хатиб бошад; ва ин сирий 
исми оли аст аз набр, ни ба маъ- 
иии Озрдоштин ист (аз «Сӯроҳ»)-

МАНОБИР _<А** цамъи мвнбар.
МАНДБУР монда ва парешон-

хол аз насрата харанат ва рафтор.
МИНУЧЕХ.Р ¥ у* мухаффафи Ма

нучехр (j-jv*), Пи маънии Ои- 
ХИштру, ни нома ниберии Эрам аст 
аз ҷониПа духтар; ва Эрам писари 
Фиридун Оуд (аз «Бурхон»).
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МУНОСИР fёридиханда; ва исми 
фоил аз муносарат; ва ба фатхи 
мим (яъне маносир)* чохои ёрй 
додан (аз «Латоиф»),

МУНКАДИР _,aSX. тира (аз «Лато- 
иф») .

МУНКАСИР шикаианда.
МАНСУР jj-J ёрй додашуда; ва ио- 

ми факири комили машхур аст; дар 
«Таворих»-и ИДни Халликон мсс- 
тур аст, ки иоми эшон Хусайн буд 
ва иоми падари эшон Мансур. Ба 
исми падари худ маъруф гсшта- 

. анд. В а эшонро Халлоч аз он гу- 
янд, ки: Рузе бар дуккони халлоче 

, иишаста Дуданд, халлочро коре 
фармудаид. Халлоч инкор кард, ки 
ман ба кори худ машрулам. Эшои 
гуфт, ки ту бирав, ман ивази ту 
кор мекуиам, Халлоч Дарои карда- 
ни кори эшон рафт. Чуи халлоч 
баъди андак дер бозомад, хамаи 
пунДая дуккон махлуч ёфт, мутс- 
аччнб гардид, Аз он руз лакаби 
эшон Халлоч машхур шуд,

МАНСУР дурри носуфта; ва ба 
маъиии мутафаррик ва пароганда; 
ва каломе, ки манзум набошад.

МАНТХИР >1" цамъи минхар, ки 
(Да касри аввал) Да маъиии суро- 
хи Дииист,

МАНОХИР цамъи минхар, ки
(билкаср) ба маъиии сурохи би- 
нист; ва манохири дар киноя аз 
тахтаи камарз, ки бар канорсе як- 
лахт мулсак кунаид, то лахти ди- 
гар ба вакти бастани дарвоза бар 
он ксрор гирад ва онро бинии дар 
гуянд; ва манохир агарчи сигаи 
чамъ аст, лекин дар таркиб До 
лафзи дар ба маъиии вохид мус- 
тсъмал мешавсд.

МУНҲАДИР аз Доло Да зер
оянда (аз «Мунтахаб»),

МУНЗАЧИР jeA- Дсзмонaидa.
МУНОАТИР .А'*" шигофташаваида.
МАНУЛАХИР он микдор До

ре, ки чуи бар каштии пурбор ии- 
хаид, каштй рарк шавад (аз «Ла
тоиф»).

МУНТАҲИЗ Зё— фурсатёбаида ва 
гсиимст шммсғкмнaндa, яъне рани- 
матдоианда ва Да чуиДишдоранда. 

МУНРАМИС у***" ба об фурурзищ 
да, яъие гарик (аз «Сурох» и* 
«Мунтахаб»).

МУНДАРИС кухна ва фсрсули. 
хусусан чомаи кухна (сз «Мумт i 
хаб» ва «Латоиф» ва райри ои)

МАНКУС .-А- нигуисор ва серии 
гун (аз «МунтахаД» ва «Латииф’)

МУНТАМИС у1*' фуғмнuшниa)l||ll 
ва нест ва махвшаваида (аз «Jit 
тоиф»).

МАНГЛУС иоми шсхре
Хинд, ки дар навохни он фнлн х'Н 
ва бехтар пайдо мешавад (аз «Р» 
шидй»),

МАНФУШ пунба ва пашмн ля 
дашуда, ай Да камони наддофй и» 
хам пошидашуда,

МИНК.ОШ мучииа, ки бсд-oii
муйро аз бадан Дарканаид (ли 
«МунтахаД»); ва Да маъиии нсхрк 
нй, ки бад-ои иохуи ва харфн г» 
лат тарошанд,

МАНИШ lT" ху ва табиат (аз «Ми 
дор» ва «Бурхои» ва «Кашф» пп 
«Чахонгирй» ва «Бахори Ачам»),

МАНҶУШ А***- мохчаи алам; зохи 
рси мубаддали манчук аст.

МАНЮШ сигаи нахй аст a л
ниюшидан, Да маъиии машуиав (ил 
«Бурхои»),

МАНОС и*11- гурехтан ва Дозпас шу- 
даи ва хешро бозкайидан ва гу 
резгох (аз «Мунтахаб» ва «Сурох»).

МАНСУС ба камоли тафаххус
Да тахкик расоиидашуда; ва ои чм 
аз ояти ссрехи гайри мухточ Дп 
таъвил, ё аз хадиси сарех Да субут 
ғaсснuдa шуда Дошад,

МУНАҒҒАС мукаддар ва тнра 
(аз «Смрсх,»).

МУНҚАРИЗ бурндашаваида,
мунхаоиз и®*с1- Да нишеб уфтодс' 

ва пастшаванда,
МУНҚАБИЗ гирифтсшаванда

ва таиг бастсшаванда,
МУНОҚИЗ >51" шнкананда ва му- 

холиф.
МАНОТ Уё* масдари мимист; ба чн- 

зе даровехтан; ва ба маъиии даро- 
вехтагй ва печидагй муста^ал, ки 
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хосили билмасдар аст; ва хам си- 
гаи исми зарф, ба маънии ҷои да- 
ровехтани ҷизе, маъхуз аз навт, ки 
ба маънии даровехтан аст; ва ма
цозан гохе ба маънии матлаб в а 
максад низ мустаъмал мекунанд 
(аз «Латоиф» ва «Мунтахаб» ва 
гаИри он).

МАНУТ Ьу* вобаста ва ба ҷизе да- 
ровехташуда (аз «Мунтахаб»).

МУНХАРИТ hjH* ҷизе ки ба сабаби 
тарошидани хама атрофаш соф ва 
мусаффо шуда бошад; ва мацозан 
ба маънии ороста ва_ дурустша- 
ванда; ва дар «Мацмуъ-ул-лутот» 
мунхарит ба маънии дар миёни ҷи- 
зе дароянда; ва дар «Сурох» дар- 
кашидашаванда дар ришта.

МУНБАСИТ кушодашаванда ва 
густурдашаванда; ва гохе мацозан 
ба маънии масрур ва хушхол ва 
инбисоторанда ояд.

МАНЕЪ fA бар вазни фаъил; боз- 
доранда; ва мацозан ба маънии 
мухкам ва устувор, ҷаро ки хар 
ҷизи устувор гаИрро аз мудохалат 
бозмедорад.

МАННОЪ £U- бисьёр манъкунанда.
МУНҚАЛЕЪ баркандашаванда.
МУНУЪ (А* боздоранда ва бисьёр 

манъкунанда (аз «Латоиф»),
МУНҚАНЕЪ е**" каноаткунанда (аз 

«Латоиф»).
МАНБАЪ иашма; ва ин сигаи 

исми зарф аст аз нубуъ, ки ба маъ
нии баромадани об аст аз замин.

МАНОБЕЪ е.1" цамъи манбаъ.
МУМТАҶАЪ некукор ва ҷоИго-

хи обу гиёх (аз «Латоиф» ва «Су
рох»).

МУНТАБЕЪ манкушшаванда
(аз «Мунтахаб»).

МАНОФЕЪ цамъи манфаат.
МУНДАФЕЪ joi, дафъшаванда.
МУНОЗЕЪ бо касе дар ҷизе во-

кушанда.
МУНТАХОУЛҶУМУЪ и»" ваз

ни ҷамъе, ки боз онро ҷамъ нату- 
вон сохт, нунонни вазни мафоил ва 
мафоИл, ки ин хар ду вазнро бори 
дигар ҷамъ карда ҷамъулҷамъ ме- 
хонанд, ба хилофи дигар авзони 

ҷамъ, чуҷончи аколиб цамъи ак- 
лаб ва аклаб цамъи калб аст.

МУНСАБЕР ёг“** рангиншаванда.
МУНИФ -ьь бар вазни мук,им; иок 

ва бузург ва баланд ва зиёда (аз 
«Мунтахаб»),

МУ ИЗАХ И Ф дуршаванда аз
самти маъкулиИят ва дуршаванда 
аз вазни сахех (аз «Шархи Хоко- 
нИ»),

МУНКАШИФ вошаванда ва ку-
шода ва барахнашаванда.

МУНХАРИФ хамида ва Зар-
гашташаванда.

МУНЪАТИФ хамгиранда ва
баргарданда.

МУНСАРИФ аз холе ба холе
баргарданда; ва ба истилохи нахв 
исме, ки кабул кунад касра ва тан- 
винро ба хилофи гаИри мунсариф, 
ки касра ва танвинро кабул наме- 
кунад.

МАНҶАНИҚ навъе аз фалоха-
ни бузург, ки бар сари ҷубе кавИ 
таъбия кунанд ва сангхои калон 
дар он нихода бар девори калъа 
зада деворро мешикананд; ва ин 
муарраби манданик аст ва илло 
дар хоси арабИ ҷим ва коф дар 
хеҷ калима наёмадааст. Ҷун дар 
замонаи собик олаи мазкур ба ҷи- 
хати калъагирИ камоли муфид буд, 
лихозо тафохуран ба ин исм му- 
саммо гашт. Баъд аз он муарраб 
карданд (аз «Мадор» ва «Қашф» 
ва «Бурхон» ва «Лубб-ул-албоб» 
ва «МуаИид» ва «Мунтахаб» ва 
гаИра).

МАНҶУҚ i3j?x мохҷаи алам ва ҷатр; 
ва он визе бошад, ки аз зару сим 
ва гаИра рост карда бар сари ала
ми лашкар ва гаИра мениханд; ва 
ин лафзи муарраб аст (аз «Мадор» 
ва «МуаИид» за «Кашф» ва «Бур- 
хон)»; ва баъзе навишта, ки то- 
саке, ки бар сари алам насб ку- 
нанд.

МУНШАҚ(Қ) Зз^ шигофташаванда 
ва порашаванда.

МУНФИҚ о**- нафакадиханда (аз 
«Латоиф»),

МУНХАРИҚ оуй* даридашаванда.
МИНТИҚ J--*- фасехулкалом ва нек 

сухангу (аз «Мунтахаб»).
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МАНТИҚ (j"j- сухан гуфтан ва су- 
хан ва гуфтор; ва иоми илмест 
маъруф ва таърифаш ин аст: «ола- 
тун конунийята таъсим муроъоту- 
цаззецну анилхатоъи филфикр»'. ва 
билкаср ва той мухмалан мсфтух 
(яъие мнитск)* миёнбанд ва ка- 
марДанд; ва Да замми. мим вс кас- 
ри то (яъне мунтик,)* гуё ва ка
лом куиандс (аз «Мунтахаб» ва 
райри он).

МБ НТУҚ Д.А'м сухаи ва калом; ва Да 
маъиии мазмун ва маонй низ ома- 
да,

МУНТАБИК, 34" бар хам ииходаша- 
ванда- ва мацозан Да маъиии Даро- 
бар иа ммвофuқслндa.

МУНФАК(К) -ц;* чудогардандс (аз 
«Латоиф»).

МУНҲАТИК -'Ч** пардадарнда ша
ланда (аз «Латоиф»).

МУНҲАМИҚ кушанда дар коре 
вя муДолагакуисида дар он кор (сз 
«Мунтахаб» ва «Сурох»).

МАНТСИК -А-'-- чохон ибодати хо- 
чиён; ва ба мацоз зикри махал ва 
иродси хол, Да маъиии афъол ва 
аъмоли хач, чунотии: тавофи Каъ- 
Да ва ғaмюлчaмср ва саъй мнёии 

. Сафо ва Марва, яъне давидаи миё- 
ии Сафо ва Марва ва вукуфи Ара- 
фот, яъне исшодан дар Арафош ва 
курДоий ва бастани эхром ва Рай
ри он; цамъи мснсск аст, ки Да 
маъиии ибодатгохи хочнёи Дошад.

МАНСАК -А->• ибодатгох ва чои кур- 
Дсниu хочиён; вс ии маъхуз аст аз 
нуск (биззам), ки ба маъиии ибо- 
дат кардан ва Қуръои хондан ва 
курбонЙ кардан аст (аз «Мунта
хаД»),

МАНДАК uaL пора-пора; ва дар 
«Фарханг»-и Мир Азудуддавла Да 
маъиии касод ва исғaвсиu мстоъ 
маркум сохтс (аз «Латоиф»),

МУН САЛИ К -и-- дароянда дар чизе 
вс силкшаванда (аз «Мунтахаб» ва 
мсикул аз «ЗуДдaт-мл-фaвсид»),

МУНХ.АЛ ИК худро дср халок
аидозаида (аз «Латоиф»-,

МИН-ЗОЛ ИКА AJb су дар лугат Да 
маъиии аз он чумла; вс дар исти- 
лохи ахли дафтср харчро гуяид.

МАНҲАЛ Jfi- чашма дар чсрогох н I 
ссхро, ки мардум ва бахонм а.......
об нушанд; ва ии маъхуз аз ши > 
аст, ки Да маъини сероб шудаи п- 
шад (аз «Мунтахаб» ва «Сурхх* | 
райри он),

МАНОҲИЛ цамъи мснхал, к.......
маъиии чашма Дошад.

МАНЗИЛ Jj" чон фуруд омадан, 
кии аксар Да маъиии чое му 
мал аст, ки ^’соф-рон Да чс^ШИ 
хоб ва ором дар. он фуруд очнд 
ва ба маъиии ммтлак хона вс м 
кон низ мустаъмал мешавад; нм П 
замми мим ва фатхи зон мумивИ 
(яъне муизал)* фмруд .ооврдаш^И 
ва фурм фиристодашуда.

МАНОЗИЛ Jjцамъи маизнл; i I 
манозилн Қамср исзди ахли тш. 
чим Дисту хафшанд; ва хиидуш 
мсизнли Қсмарро чхатр гуяид: ш 
вал Шарашайи, ки Да хнндй ссуиЯ 
гуяид; дмввум Бутайн, ба хш. и 
бхарнй, севвум Смрайё, Да хпи и, 
картка; чахорум Дабарон, Да хлпдН 
руханй; панчум Ҳакаъа, ба xilii ill 
мнргсар, шашум Хаиаъа, ба хии-ш 
аридра; хафтум Знроъ, Да хшдш 
пузбас; хашшум Насра, Да хнидн 
пукх; нухум Тарфа, ба хнндй ин 
ликхо; дахум ЧаДҳ, ба хнндй мш.Я 
хо; ёздахум Зара, хнндй пурбс; ду 
воздйхум Сарфа, хнндй уттара; п, 
дахум Авво, хнндй хсет; чахордй 
хум Симок, хнндй чнтра; попал., 
хум Рафра, хнндй саваиш; шои.’ди, 
х.ум ЗуДоно, хнндй Дасакха; хафi 
дахум Шклил, хнндй сивсрадчи; 
хездахум Қалб, хнидй чештда; ну., 
дахум Шавла, хнндй мул; Днстуч 
Наоим, хнндй пурбскхар; Даст у 
якум Балда, хнндй уштааккш.-,р. 
бисту дуввум Саъди Зобех, хн.дн, 
сарян; Днсту севвум Булаъ, хинди 
дханушшха; бисту чахорум АхДич, 
хннднст бхака; Дисту панчум Сам 
уд, хинди пурба бсхадурпаш; бнст у 
шашум Муксддам, хнидй уттсрп 
бахадурпат; бисту хсфтум. Мусх 
хар, хнндй риютй. Бидон ки хпр 
яке аз буручн дувоздахгона аз ду 
маизнл пау боло мураккаб аст,

МУНДАМИЛ чирохате, ки гуш 
таш фарохам омада бех, шуда До 
'шад.

МШНЧДЛ дос, ки бад-ои зиромт 
ва гайра дараванд; ва бнлфат ■■ 
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(я"^ маннал)* мои андохтани чи- 
зе Оошад (аз шархи «Насоб» в- 
«Мунтахаб»).

МУНААЛ А*** он на ба шанли наъли 
исп Пошид; ва айни мунаал киноя 
аз хилол.

МУНҲАЛ(Л) 0^ кушдришивинда 
(из «МyнтаxиОu)-

МИНХАЛ J5L. парвезан ва рзрОол; 
ва ба зимма мим ва зимми хои 
муъдама ва Па фатхи хо (яъне 
мунхул ва мунхал)* афсах (зз 
«Мунтахаб» ви «Сурох»).

МАНҚАЛ j^b ангuштддн, ни онро 
мачмар низ гуянд (аз «Мидор»); 
ва дар «Аишф» би замми -ввил ва 
севвум (яъне мункул)*.

МИНДИЛ дистор ва дасторна,
ни бар миён Пандаид (из «Қишф» 
ва «Муайид» ва «МунтихаО:»); ва 
Пи маънии румол в- порази нодух- 
та низ нивuштизнр-

МАНДАЛ J.*b доирае, ни афсунгарои 
ва азоимхонон гард Па гарда худ 
б-р зимаи кашинд; ва Па заПони 
хиндӣ навъе аз духул, на онро 
панховам низ гуянд (аз ««Бурхон» 
ви «Сурурй» ви «Муст-лахот»),

МАНХ.УЛ Jyb шеъра дигари, ни бе 
тагйири -лфоз ви мазмун Пи номи 
худ хонда бошид (из «МунтихаО» 
ви «Сурурй» ва «Сурох»)-

МИН ВОЛ Jljj- чубе Оошад чулоха- 
гонро, ни хир цадар мома Оофта 
мешивад Пир он мепечиид; ва ма
цозан Па миънии тивр ва дистур 
мустаъмил кунанд (аз «Мунтахиб» 
ва «Ширхи Мацомота Харири»); ва 
дир «Сурох» ба маънии навардида- 
ни Одфанда.

МАНОЛ JH- дои ёфтана низе ва ма
халла хусули шийъ, пучочна эро
зии мулк ва могар ва Пог ва миз- 
раъа ва дуннон, ни ин хама ма
халли хусула молу зир хастанд (аз 
«Муайид»).

МАНБАЛ JA1 нохил ви суст ва 
Оидэътвцод (аз «Бурхон»); ва дар 
«Латоиф» Па маънии нохил ва 
Оирэътиқор; ви Па маънии махал
ли захм ва номи давое, ни б-р 
захмхои тоз- истеъмол нун-ид.

МУНФАИЛ шармаиди ва -сари 
чазе п-зар-ида (аз «Мунтахаб»).

МУНТАҚИЛ из чое би чое Озр-
риванди.

МАНОМ (•*-- мои хуфтин ва хоОгох 
(из «Мунтахаб»).

МАНҲУМ (j+ь хирис ва гурусни (аз; 
«Латоаф» ва «Мунтахаб»).

МУНЪИМ г*'' мдлддғ ви неъмитди- 
хинди.

МИНЪОМ (-«ь Пасьёр бахшишцунин- 
ди (аз «МунтихаО» ви «Сурох»)-

МУНТАСИМ с-насимгаранди; ва 
мацозан Па миънии Оуи хуш гврин- 
да.

МУНҲАЗИМ (Н1- аз миёии чанг гу- 
резинда ва лашкари швкистхурда-.

МУНҲАДИМ *л*-“ вийроишивинда ва 
иморати уфтоди ви аз хам рехта.

МУНСАНИМ оО ва ишкв р-вон- 
шавзнда (из «МунтихаО» ви «Су- 
рох») .

МУНААНИМ ,*'*-" рушив ва то^^н 
(из «Латдифu).

МУНХАРИМ (■>" ПаниОурида ва гуш 
сурох кардзшуди (из «Латоаф»).

МУНТАҚИМ интацомгиринда ва 
нанинашаида аз кисе.

МУНТАЗИМ г—- рост ва дурустша- 
ванди (из «Сурох» ва «МунтахиО»); 
агарчи аз боба ифта^л аст, мигир 
мутааддй наёмиди.

МУНЗАМ(М) пайвасташивинда
ва омехташавииди ви фзрдхимоян- 
ди Оа низе.

МАНОЗИМ (-*-"• чохои пайвастзн ва 
мохоа тартаб ва назм.

МУНИМ(М) суханниникунинда
(из «Латоаф»).

МАНЪИ ҚАЛИМ fb киноя аз- 
ч-воПа иивтирднӣ.

МУНЪАДИМ (а*», нестшавинди; ва 
дир «ХиёОон» нивишти, на: Оиъзе- 
гуянд ин лафз галит аст ва сахех 
маъдум; зохарии аз он аст, ни ии- 
фиъдл цабули феъл мехох-д ви 
-дим низе нест, ни шайъ онро ки- 
Оул нунад; ва сохвба «Музвл-ул-ир- 
лот» нивишта, ни инъидом лафзи 
гилат аст, наро ни ПоПи инфиъол. 
мухтис Пи влом ва таъсир аст, ми- 
гар истеъмоли он Пасьёр ист.
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МАННОН е>1" бисьёр некикунанда ва 
неъматдиханда ва миннатниханда; 
ва яке аз асмои хак таоло.

МАНУН оУ-* замона ва март; ва 
райбулманун ба маънии хаводиси 
рузгор (аз «Мунтахаб»); ва ба 
замми мим ва фатхи нун ва фатхи 
вови мушаддад (яъне мунавван)* 
танвин додашуда.

МИНАН еР- цамъи миннат (аз «Ла
тоиф») ,

МУНТИН ганда ва бадбу (аз 
«Кашф»).

.МАНКИБАЙН .zr-S" хар ду китф; ва 
ин таснияи манкиб аст.

МАИ Г ИДАН охиста зери лаб
сухан гуфтан (аз «Латоиф»),

МИНХАРАЙН хар ду сурохи
бинИ.

-МИН ба забони арабИ, тарҷамаи 
лафзи аз; ва ба маънии бар низ 
омада; ва билфатх (яъне ман)* ба 
маънии касе ва он кас ва кист; ва 
ба ин маънИ барон ҷамъ ва муф- 
рад хар ду омада; ва ба фатхи 
мим ва ташдиди нун (яъне манн)* 
неъмат додан ва миннат ниходан 
ва нуксон кардан ва газангабин ва 
таранҷабин ва хар рутубате ширин, 
ки бар барги баъзе дарахтон мун- 
ҷамид шавад, мисли бедангабин ва 
ширхишт; ва ба маънии таранҷа- 
бин, ки бар кавми Мусо алаИхис- 
салом борида буд; ва номи вазни 
муаИян, ки ду ратл бошад; ва ин 
ман бештар мустаъмали атиббост; 
ва мани хиндй нихил сер аст ва 
вазни сер дар хар мулк мухталиф 
бошад (аз «Мунтахаб» ва «Бур- 
хон» ва «Кашф» ва «Сурох» ва 
гаИра); ва сохиби «Бахори Аҷам» 
нунин навишта, ки лафзи ман дар 
форсИ замири мутакаллими вохид 
аст; гохе ба сигаи гоиб хам оид 
созанд, яунонки дар киссаи «Шох 
ва Гадо», мисраъ:

Кош ман хам кабутаре буди...

ва ба маънии нисбат хам, чӯҷончи 
душман ба маънии шахеи мансуб 
ба душ, ки мухаффафи душт аст, 
ба маънии зишт, яъне касе ки дао 
зоти у шар бошад; ва лафзи ман 
ба маънии туда низ омада, цунон- 
ни харман (билфатх) ба маънии 
тудаи калон; ва сурохе, ки дар ва- 

сати шохини тарозу созанд, г» 
ришта аз он гузаронида, ба вами 
санҷидан ба даст гиранд; ва мни 
ро ба маънии маро низ омада, ( н 
мъонии ҲамадонИ гуяд, баИт:

Баски одат дили манро ба мурувват 
бошш

Нагазам rap хама ангушти надомат
бо I ll I I I

МУНХИЕН dli+*- хабардихандагои 
дар ин ҷо ин лафз ба нихати (Он. 
зе мубтадиён навишта шуд.

МАНАССА ҷои зохир шудани ви 
зе; лихозо ба лихози хамин маъпв 
ба маънии тахт ё сарир, ки аруерв 
бар он нишонда ҷилва диханд в t 
уро бар домод ва дигар нозирвни 
он ҷо зохир кунанд, мустаъмал; м и 
ин лафз ба касри мим (яъне мииа< 
са)* низ омада; ва ба замми мим 
бо ташдиди нун (яъне муннаса) 
галат аст (аз «Мунтахаб» ва «Зуо 
дат-ул-фавоид» ва «МуаИид» ни 
«Мадор»); ва дар «Сурох» ба каср, 
олаи бардоштан, яъне тахт ва га 
рире, ки бад-он арусро аз дигароп 
мумтозу баланд гардонанд.

МИНСАФА нак; ва он 'Г/бе бо 
шад паҷҷшоха, ки хирмани куфт i 
ро бад-он мегардонанд; ва олив 
алаф афгандап ва ҷизест, ки хир 
мани куфтаро бад-он бар бод ди 
ханд (аз шархи «Нисоб» ва «Мун 
тахаб» ва «СурурИ» ва «Бурхон»),

МУНОЗАРА «jitu бо хам назар кар 
дан, яъне фикр кардан дар хаки 
кат ва мохиИяти низе; ва ба маъ 
нии бо хам бахс кардан мустаъ 
мал мешавад; ва номи илме, ки 
дар он кавонини мубохаса мундв 
риҷ аст (аз «Мунтахаб» ва ғайра)

МИНТАКА миёнбанд, ки ба хин
дИ онро патка гуянд (аз «Кашф» 
ва «Канз» ва «Мунтахаб» ва «Бахр 
ул-ҷавохир»); ва минтақатулбуруҷ 
номи доираест, ки баёнаш дар ха 
мин фасл гузашт.

МАНҚӮҲА «-.АХ- зани никох кард;* 
шуда (аз «Канз»).

МАНЕЖА номи духтари Афро- 
сиёб, ки Безан ном пахлавони пи
сари Гев бар у ошик, буд (аз «Ҷа- 
хонгирИ» ва «Бурхон»).

МАНОРА нишон, ки дар рох аз 
сангу хишт барпо кунанд; ва дар 
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зсли лурит ба маънии чирогпол Оо- 
шид; зохараи вамхи тасмия. он бо- 
шзд, ни ообин Парой рох ёфтани 
мусофирои чироре бар манор- ме- 
ифрухтанд, зеро ни дар балода 
Ар-О Па шибхо мериванд (аз «Хи- 
ёОон»).

МАНТУҚАа^А--* килом ва сухин.
МУНОСАФА а*-*1" Па дунам нирдин 

низеро (из «Мунтахаб» ви «Қзнзu).
IИУНАУЛА Пар визни сунОула; 

Пи маънии миҷмар (аз «БуғҳДи»)-
МАНУБ АНХ.У шихсе кв кисе

Пи кораш ноиОй у Пошид.
МАНЗИЛГОҲ махфӣ нимднар-

на манзил худ Па маънва мои иу- 
зул аст; лафзи гох, Оо вай бенор 
менумояд. Ленин чавоП он аст, ни 
тарниби манзилгоҳ ба цилба изо- 
фит аст, ни дар асл гохи манзил 
Пуд. В а лафзи гох Пи миънии мут- 
лиц заман й муфиди зирфайяти 
мутлаца. Ва манзил Па миънии ми- 
кона хос. Пис дир ин сурит изофи- 
тв ом би суи хос Оошзд. В а дир 
наломи фусахо манзилгох басьёр 
дмараист. Ви манзил Оо лафзи 
кардан ви гирифтан ви бурдан ви 
уфтодан мустаъмзл (зз «Б-хора 
Ачим»),

МАНОХ.А <>-1Ь масдирь мимист, ба 
миънии мотим кардии; ва низ Па 
маънии мои нивха ва мотам (аз 
ширхи «НисдО»).

МУНАЗЗАҲ ьу пон ви дур гирронн- 
дишуди аз зuштихд; ви Пи насри 
зоа муъҷами (яъне муназзех)* дар 
истилохи суфийя шахсест, ни зоти 
хицро Оз сифати тинзех дочисти 
бошад ви аз ҳиӣсийлтu зухур дар 
мизохир нидада ва нздонвсти Оо
шзд (аз «Латоаф»).

МУНОФАСА р-рбит кардан дар 
низе Пи тирана мусовот ви муъори- 
за кардан ва хисид Оурдин (из 
«МунтихиО» ва «Сyғдҳ»).

МУНТАБЕҲ ба маънва огох (из
«Латоиф»).

МУНОҚАША Оо хам Парнандан 
ви Оағдвиғран назеро Па суи худ 
ва ниудъ кардан ва Оо кисе дуру 
дироз гирифтан дар чазе.

МУНОСАЛА бо насе бароО-рИ
нирдин дар тиғаиддзи (аз «Мун- 

тахиб»); ва мацозан би маънии ма~ 
софит омади.

МУНААСИFА швкастишзваида’
ва фиркаи шикистаҳдл.

МАНСУБА низе Оарпо нарда-
шуда ва тадОари нор ва бозаи' 
шатранм ви нома Позии хзфтум и» 
хафт бозиа нард.

МУНДФА *5^ пуиПаа нидфнирди ва.' 
фағдхамовағди- ни ба хаидй гила 
гуянд (из «Мycтилихдт»)-

МУНХАНЙхимида ва кузпушт. 
ва мачозан Пи миънии зиъиф ва- 
нотувон низ истеъмдл нунинд.

МУНААВЙ jA" иавардадишивинди 
ва дир хам пенидашиванди.

МАНСИЙ фиромуш нардашуда
(аз «Қашф» ва «Мунтахаб» ва рай
ри).

МУНАААЙ иР* пон в и софцунанда. 
аз олоиш; ва ба фатхи коф (яъне 
мунаққо)* пон нардашуда; ва он 
нв ки Оаъзе мирдум мивизро, ни 
меваи миъруф аст, мунаққо но- 
манд ва лафзи мунаққо-ро сифити 
мавиз нимедоиинд, галата -зим 
ист; ви Оаёиаш Пи тифсил гууишт-

МУНОФЙ (yli- несткунанда ви Одтил- 
нунаида.

МУНТААФ нестшавинри.
МАНФЙ й**" нест кардашуда.
МАНВЙ liA* нййят кирдишуда.
МАНОҲЙ ифъоли боздошташу-

да, яъне ифъдле, на дар ширъ- 
мамнуъ Пошад; ви ин цамъи ман- 
хй-ст, ни (Па фатхи мим) ба миъ
нии Одудошташурз Пошид (из-- 
«Мунтахаб»).

МАНИЙ дар арибй ба миънии 
оба пушт; ва Пи тихфифи тихтонй 
(яъне мани)* дир форсй Пи миъ
нии тикаббур ва худОинй; муран- 
каб из лафзи ман ва ёи мисдарй; 
ва ба насри мим ва сукуни иуи в- 
ёа мимхул (яъне Мине)* имолаи. 
Мвно, ни Позорест дир Миннаи му- 
аууама, ни махалли нурОонаст.

МАНБАЛЙ суЦ- Оидэътuқдрӣ ви мун- 
нари ви нохилИ (из «Бурҳди»)-

МУНБЙ хиОирдиханди (аз-
«Қишф» ва «МунтахаО»).



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

,МУ ИҲӢ иҒ- хаДарднханда (аз 
«Кашф»); ва ба фатхн мим вс. су- 
куии нуи ва кссрн хо (яъне ман- 
хй)*нахй кардашуда ва манъ кар- 
дашуда; ва мацозан Да маъиии бад 
ва заДун.

МУНЗАВЙ к^у' Да яксушсваида аз 
халк ва гушснишни (аз «Мунта
хаб») .,

МУНЧАЛЙ рушаи ва ошкоро
ва аз встаи Дерунраваидс (аз 

«Мунтахаб»),
МУНТАФЙ (Учароги фуруинши- 

нандс ё оташ ва гарман фуруни- 
шннаидс.

МУИСАН Йе,У---- сарн-гун ва дуто (аз 
«Латоиф»).

МУНШЙ сғозкмнaндa ва аз худ
чизе гуяида (аз «Мунтахаб»),

.МУНТДЙ нидодиханда, кн ба
рон нзхори амри хоким дар шахр 
мегардсд; ва форсиён ба маъиии 
индо нстеъмюл кунаид (аз «Кашф» 
вс «Мунтахаб»); ва ииз сох-Ди 
«Мунтахаб» навишта, кн мунодо 
(Да заммн мим вс фатхн дол) сн- 

■■тан нсмн мафъул, ба мсъинн хон- 
дашудс, яъне индо додашуда; ва 
ба маънии индо ииз омада; бар ни 
шакдир масдарн мимнсш, ё он кн 
дар асл мукодот Дошад, то-ро хазф 
кардаид, чуиоичн дар мудоро, кн 
дар асл мудорот буд; форсиён му- 
нодй (Да касрн дол) ҳснaнд, чу- 
нсики МусЙ ва Шей вс ЛаЙлй; ва 
сох-бн «Бахори Ачам» чунин на
вишта, кн мунодй свсзu духул, кн 
барон огох-и мардум Дошад; бо 
лафзн кашидан ва задан мустаъ- 
мал.

Фасли мим маъа вов

МУВОСО U1- ёрЙ кардан ва риъоят 
ва смлх кардан ва рамхорй иуму- 
даи; ва ни лафз дар асл мувосот 
буд; дар нсшеънолн форснёи той 
охир уфтод хсмчунин ' мудоро ва 
мухобо (хар ду лафз Дс заммн 
мим) Да маъиии мусолахс ва нар- 
мй. Дар асл мудорот ва мухобот 
буд; зоДитаи форснёи сст, кн хар- 
фи то аз нокиси ДоДн ммфоалат 
хазф кунаид Да саДнли чсвоз (аз 
«Сироч» ва «Ҳоч» ва «Мунтахаб» 
■ва «Мсдор»),

МУСО дар арабй устура, кн и i 
он мун cap тарошаид; ва иамн 
пайрамбарн маъруф слаЙҳнссалим 
Да ин маъий лафзн мусо мураммЙ! 
аст аз му ва со, кн ба забоин еур 
ёии аввал Да маънии тобут ва ш 
нй ба мсъннн об асш. Чуи эшо-рм 
фнръсвн аз дарьён Нил дср ToCivi 
ёфтс буд, лихозо ба ни исм му 
ссммо шуданд (мсъинн аввал t I 
«Мунтахаб» ва маъиии сои- аз ри 
солсн Абдулвсрeъ); ва Снреиш 
дар «Шархн Мақомоши Ҳдрирй» пи 
вншта, кн ба забоин к,иДтй му го 
маънии об ва шо (5а шин- мучп.1 
ма) ба нaъиии шачар; чуи эшоир- 
дар об курби ашчор ёфта буд, ли 
хозо Мушо иом кардаид. Баъдух’ 
муарраб карда, шнин муъчамар- 
ба сини мухмала Дадал сохшаид и» 
ба таври aрмсu иокнсн ёй ба ё пл 
внштанд ва Да алнф хондаид.

МАВЛО озадку-анда; ва гу
лом; ва ёрнд-ханда; ва Да маънии 
худовсид ва мехтар ва хамсоя ал 
ёр ва руломн озод кардашуда (ли 
«Каиз» ва «Латоиф» ва «Муитл 
хаб» ва «Сурох» ва шархн «Ни 
соб); ва ин лафз мссдсри мимнст, 
кн Да маънин нсмн фоил ва исми 
мафъул мустаъмал мешавсд ва ме- 
шавонад, кн сига- нсмн мафъул До- 
шад. Бар ин шакдир дар асл мап- 
луй буд, бар вази-н мафъул, Вои 
ва ё ба хам омадаид, аввалн эшои 
сокни; он вовро Да ё Дадал карда, 
ё-ро дар ё ндгом иумуданд ва зам- 
ман ломро ба каср Дадал ссхтaнд, 
барон нуиср-Дaтu ё; баъдуху ё-и 
аввал барон тахфиф хазф карда, 
каерро ба фатх Дадал карданд, ё-и 
мутахаррики мокабли он мафтухи 
ё-ро Да алнф Дадал рсҳтaнд мавло 
шуд; магар бс китобаш ба ё навн- 
саид, ҷмнснқu аксари нахв-Йии дар 
лафзн мсъно хамии такрнр Даён 
кардаанд. Ва форсиён гохе мавло 
(ч^г) Да алнф нав-саид, чмнсикu 
мочаро (Ь? 1-)-ро, к- дар расмулха- 
ши арабй мочсро (о»?1*) иaа-рaид,

МУВАССО вас-ят кардашуда;
ва ба заммн мим ва сукуи- вов ва 
фатхн сод (яъие нмвро)* низ ду- 
pycTj

МУВАФФО 'j.r" всфо кардашуда; ва 
мацозан Дс нaънu- тамом ва ко- 
мил инз меояд.
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I МЛВТО J у мурдагон (аз «Канз»); 
на Ин цамъи маИИит аст.

L МУШИ ХУРМО Ljb Jy ҷонварест, ки 
ба хиндИ гилехрИ гуянд (аз «Ҷа- 
роги хидоят»).

I МУҶИБ ^у~° лозимкунанда.

МАВОҶИБ vh» цамъи муҷаб, ки 
(ба фатҳи мим аст) ба маънии ло- 
зим гардонидашуда ва мукаррар 
кардашуда аз баИъ ва мисли он; 
ва он ни гуянд, ки: мавоҷиби у 
дас сари кор нист, яъне лозим гар- 
донидашуда ба маъоши у нист ё 
мукаррар дошташуда дар баИъи 
авкотн у нист; пас мавоҷиб, ки 
намъ аст ба маънии вохид мустаъ- 
мал мешавад, аз киски хур ва ма- 
шоих, хар ду ҷамъ аст ва ба маъ
нии вохид мустаъмал; ё он ки ма- 
воҷаб (ба фатхи мим ва фатхи 
ҷим) маклуби моваҷаб аст, ба маъ
нии он ни ки лозим шуда, нунонки 
махосил маклуби мохасал; ва ме- 
тӯвопад, ки мувоҷаб (ба замми 
мим ва фатхи ҷим) сигаи исми 
мафъул бошад, аз боби муфоалат, 
ба маънии лозим гардонидашуда 
ва мукаррар дошташуда; ва ин 
ваҷхи охир бетакаллуф аст, фа иф- 
хам.

МАВКИБ ^у гурухи суворон, ки 
дар сувории амири худ бошанд (аз 
«Кашф» ва «Мунтахаб»); ва дар 
«Бурхон» ба фатхи коф (яъне мав- 
каб)* ба маънии сипох ва лашкар; 
ва дар «Сурох» навъе аз рафтор 
ва ҷамъи суворон; ва дар «Канз» 
ба маънии гурухи суворон.

МАВОКИБ гуруххои суворон
ва лашкархои суворон.

МУАДДИБ v-b адабдиханда; ва ба 
фатхи доли мушаддад (яъне му- 
аддаб) * адаб додашуда.

МАВОҲИБ бахшишхИ; цамъи
мавхибат.

МУВОЗАБАТ с~.Лу доим бар як кор 
будан ва хамеша кардани коре ва 
мудовимат нумудан бар коре (аз 
«Кашф» ва «Мунтахаб» ва «Канз»),

МУВОлОТ ‘-Ally бо касе дустИ ва 
паИвастагИ доштан ва паИ дар паИ 
кардани коре (аз «Кашф» ва «Мун- 
тахаб» ва «Канз» ва «Сурох»).

МУВОСОТ ёрИ кардан ва ба
молу тан бо касе гамхорИ кардан 

(аз «Мунтахаб» ва «Сурох» ва. 
«Канз» ва «Кашф»); ва лафзи му- 
восот махмузулфо ва нокис аст, ки 
хамзаи он ба вови маклуб мактуб 
шуда; мисоли вовИ нест, чунопки 
ба зохир дида мешавад.

МУВОСАЛАТ М, паИвастан (а» 
«Мунтахаб» ва «Сурох»).

МАВОТ oly он ки беҷои бошад; ва 
замини хушк; ва бехудованд; ва 
биззам (яъне мувот)* марг (аз 
«Мунтахаб» ва «Сурох»).

МУЪОХОТ o>lilb бародарИ кардан ва 
бародар гирифтан касеро (аз 
«Кашф» ва «Канз»).

МАВАДДАТ ^-»у дуст доштан (аз- 
«Сурох»).

МАВҲИБАТ £-~^уу бахшиш (аз «Канз» 
ва «Сурох»).

МУВОТОТ с.1Му ба маънии мувофа- 
кат кардан (аз «Сурох»); ва ба ис- 
тилохи мантикиИИин хабар гашта- 
ни низе биловосита мар мубтадоро, 
аИ бидуни инзимоми калимаи зу ва 
ғаИри он, чӯпопчи: «Зайдун к,ои- 
мун», ба хилофи «Зайдун циёмун», 
ки он хамли сахех намебошад, ма- 
гар ба воситаи зу, аИ «Зайдун зу 
Киёмин».

МАВЪИЗАТ сЛьу панд додан ва 
панд (аз «Сурох»)-

МУВОЗОТ ^Uy мукобала. ва баро- 
барИ.

МАУНАТ бор ва гиронИ ва таъ- 
аб (аз «Сурох»); ва дар «Мунта
хаб» навишта, ки мояхтоҷи маъ- 
ишат, нун нафака ва тушаи сафар; 
ва ранҷ ва мехнат.

МУВОЗАРАТ вазорат ва вази-
рИ кардан ва ёрИ додан (аз «Мун
тахаб») .

МУВОДААТ с*>у вадоъ кардан.
МУАССИРОТ olJu таъсиркунаида- 

гон; ва гохе киноя бошад аз сито- 
рагон.

МУЪОМАРАТ бо касе машва-
рат нумудан (аз «Мунтахаб»).

МАВОРИС -‘-ч цамъи мерос.
МУРИС меросрасонанда; ва ба 

мацоз ё ба таҷрид, ба маънии мут- 
лак расонанда; магар ба кутубя 
муътабараи лугот ба ин маънИ ёф-
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ти нишуди; ва из «М1унтихаб» ва 
«Қомус» дирёфти мешавад, ни му- 
варрис (би зимми мим ва фитхв 
вов ви ташдиди рои мухмалав мин- 
сур) бошид, би маънии Пирангезин- 
ди ва ифрузинди ва муштаилнуиин- 
ди.

ЖУРСАРАҶ Тз^зз* муарраби мурса- 
ра; ви он хуруми таОацаи ан-байя 
аст; ви он дир йОтадо Па цадри 
сира мур бошад (зз «Ҳудуд-ул-ам- 
роз»),

МУВАШШАҲ t-у зевир додишуди 
ва ороста; сигаи исми мифъул аз 
тавшех; ва тавшех дар лурат ви- 
шох дар гардан авдохтан аст; ви 
вашох, (Па зам ва к-ср) хамоал ви 
гулуПанда мурассиъро гуянд, ни 
иавъе аз зевара зинои ист; ви тав- 
шех Пи истилохи -хла Оидеъ нома 
санъатест дар шеър, на агир ян 
хирф из сари хир мисриъ й из си
ра хир байт гирифти мимъ нунинд, 
исми шихсе й масраъе хосал ши- 
вад.

МУАЗЗИНИ (МУЪЗИНИ) ААСБЕҲ 
CJT- ч>*з‘ имоми тасПех; ва муаззини 

(муъзини) тасбехи фалак иборат 
зст из офтоб.

МАВЛИД -^з" чоа вилодат ва витав 
ви замочи вилодат; ва Па замми 
мим ви фитхи вов ва насри ломи 
мушиддид (яъне муваллид)* удй- 
нанди ва пайдонунанда; ва Па фит- 
хи ломи мушаддад (лъве мувал- 
лад)* шихсе амамй, ни дар Араб 
пирвириш ёфта бошад; ва ба маъ- 
нви лафзи аҷамӣ, ци араб дар на
ломи худ истеъмол нунанд; ва ших
се дутухма, мунончи падараш аз 
Ҳинду модир-ш аз ҲдОаш Пошад; 
ви нивъе из лугати араб ва он лу- 
рзтест, на дар исли мавзуъ вест, 
мигар аз лурити ислӣ гирифтиавд 
(аз «Мунтихиб» ва «Муайад» ва 
ширхи «НасоП»).

МАВРУД б-р вазви мавҷуд;
вирд нирдишуда ва вазафахови ну- 
мӯришури.

МАВЛУД зойадишуда; ва он пи- 
сир ви духтир бошид; ва Па маъ
нии зимона зойадив виз омада (аз 
«МунтихиО»).

МАВОЛИД <ajLj- фиғуинддв; ва ин 
цамъи мавлуд аст; ва гохе из маво- 
лад миволиди салоса мурод бо- 

шид, ни ниботот ва ҷамодот n.i 
хайвонот аст, зеро ни ин хир i и 
Панагона -носари -флок-ид.

МАВЪИД -^з* вацта ваъда кардан 
ва мои виъда нирдин.

МАВОЪИД -‘у1 з* цамъи миъод пет
ой маънии виъда кардан ви доп 
ваъда ва замочи виъди Пошад.

МАВЪУД >з*з- ваъди нардишудз. 
МАВДУД >з>з- дуст дошт-шуди. 
МАВОЧИД холатхо ви рацсхн,

нв Пи истимоъи нагмае суфвёнри 
меОошад; ва ив цамъи вадд ист, 
ҳилофуиқд■йс-

МУҶИД аз худ пайдокунанда
низеро.

МУБИД >Чу хинам ва довишмииди 
оташпарастон (из «Бурхов»); па 
дир «Муайид» ви «Сурурй» ва «Ч,п 
хонгарй» ба фатхи муваххада (ят.н^ 
мубад); ва дар «Рашадй» ви rail 
ра навишта, ни мубад Па мзънии 
пара майфуруш, чи му дар турки 
Па маънии дарахти ингур ист. Чуи 
муров дарихти ивгурро парварши 
менумолид ва из он шароб соз-ид, 
лихозо мубад гуянд; ва лифзи бад 
(билфатх) Па маъвви сохаб в- ху- 
довивд аст; ва Оиъзе му Па мат 
нии панд ва хинмат вивишти-шд. 
Пас маънии тирниОви он ҳуровaиди 
хинмат Пошад. Ба -риби би зимми 
мим ва фатхи хамза, ци ба сурити 
вов аст ва ташдиди муваххидаи 
мафтух ^"hc муаббад)* ба маъ
нии х-меша, маъхуз аз абад.

МАВОД(Д) Лу магар форсив О- 
тахфиф ҳдвавд; цамъи модда, ки 
ба маънии асли хзр чаз в- заёдз- 
ти муттасила ба чизест.

МАВОИД .А'у цамъи моида, ки ба 
маъвии хона пуртаом Пошад.

МУВАҚ&ИД -^у таъниднуванда; ва 
ба фатхи ноф (лъне муваккад)* 
таънид нардашуда ва устувор.

МАВРИД 3->у мои оО хурдани мар- 
дум ва Оахоим дир сихро ва оОхур 
ва махалли фуруд омидин; хамну- 
вив хар исми зирф, ци аз мисоли 
вовй ва ёй бошид, мацсурулъ-^йп 
мсолр, чуновни: мавтин в и мавзеъ 
ва мавъид ва маврид ва мавкиф 
ва мавзеъ ви мавсим ви мавлид вз 
майсир; гохе мисдзра мимй Одшид-
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ба маънии вуруд; ба замми мим ва 
фатхи вов ва фатхи рои мухмалаи 
мушаддад (яъне муваррад)*, ба 
маънии гулгун ва сурхранги мушо- 
бех" ба гул; ва лафзи мурд дар 
фореИ (ба замми мим ва сукуни 
вови маъруф ва сукуни рои мухма- 
ла) номи дарахтест, ки онро ба 
арабИ ос гуянд. Баргаш ба гояти 
сабзИ ва тароват бошад (казо 
фил — «Бурхоя»).

МАВФУР jyy бисьёр кардашуда ва 
тамом (аз «Сурох» ва «Мунта- 
хаб»).

МУСИҚОР j^yy номи созест, ки дар 
он наИхои кунак ва бузург ба ан
доми мусаллас бо хам васл кунанд; 
ва навиштаанд, ки муевдор номи 
паррандаест, ки дар минкори у су- 
роххо бисьёр бошад ва аз он су- 
роххо овозхои гуногун мебарояд. 
Хукамо илми мусикиро аз он ис- 
тихроҷ кардаанд (аз «Бурхон» ва 
«МуаИид» ва «Кашф»).

МУСИР у у эсоркунанда (аз «Лато- 
иф»); ва ба замми мим ва фатхи 
хамза, ки ба сурати вов бошад ва 
сои мусалласаи мушаддади максур 
(я-ьне муассир у у)* таъсиғкӯнап- 
да.

МУСИР у у тувонгар (аз «Латоиф»),
МУЪТАМИР jZ‘y фармонбардор ва 

машвараткунанда (аз «Латоиф» ва 
«Мунтахаб»),

МУВХИР у-у гушаи нашм ба тара- 
фи гуш (аз шархи «Нисоб»); ва ба 
замми мим ва фатхи хамза, ки ба 
сурати вов бошад (яме муаххар)* 
номи манзили бисту хафтум аз ма- 
нозили Камар; ва он ду ситора аст 
мисли мукаддам дар бурҷи Хут.

МУВАФФИР уу зиёдакунанда; ва 
ба фатхи фо (яъне муваффар)* зи- 
ёда кардашуда ва бисьёр кардашу
да.

МАВТИ АҲМАР у1 —у мавти сахт 
(аз «Латоиф»).

МУШ И КУР ва МУШ АКИ КУР jy 
eS j jjf кисме аз муш, ки ба руз 

кур мебошад ва ба шаб бино.
МУҶАЗ Уу кутох ва мухтасар; ва 

номи китобе дар илми тиб.
МАВЗ jy бар вазни ҷавз; дарахти 

кела, ки меваи маъруф аст (аз* 
«Бурхон»).

МАВҶХЕЗ уу &у дарьё; наро ки дар- 
асл ба мамки ҷои хостани мавн. 
аст, зеро ки нун амр бо исм мурак- 
каб гардад, панҷ кием маонИ хосил 
мешавад, чӯнопнк мамии исми фо- 
ил аз тезрав ва тезандоз зохир 
аст; ва мамии исми мафъул аз. 
хокрез ва порнабез, яъне хок рех- 
ташуда ва аз порна бехташуда; ва 
ба мг1.ънии масдар нунонни хунрез 
ба мамии хун рехтан; ва маыши 
исми зарф, нунонни мавчхез ба 
мавдии нои хостани мавн, ки дарье 
ва толоб бошад; ва мамии исми' 
ола, нун магасрон, ки ба хиндИ он- 
ро ннур гуянд (ба нуни гунна).

МАВИЗ jty кисмест калон аз ангур,.. 
ки хушк карда иигох доранд; мар- 
думи ом онро мунакдо гуянд; ва,-< 
ба хинди дакх номанд.

МУНИС —~>у хамдам ва оромдихан- 
да (аз «Мунтахаб»),

МУАССИС > ӯстӯворкупапда.

МУВАҲХИШ уу бар вазни мусав- 
вир; ба маънки рамонанда ва ра- 
мидагидиханда; ва ба замми аввал 
ва сукуни сони ва касри хои мух- 
мала (яме мувхиш)* андухганку- 
нанда (аз «Сурох» ва «Мунтахаб»)”

МАВОИЗ ь>у пандхо ва насихатхо.
МАВҚЕЪ с*у нои вокеъ шудан ва 

нои уфтодан (аз «Мунтахаб»); ва 
ба фатхи коф (яъне мавқаъ)* низ 
омада; ва ба замми мим ва фатхи- 
вов ва ташдиди кофи мафтух 
(яъне мувақдаъ)* тавкеъ карда
шуда ва баланд кардашуда.

МАВОКЕЪ нохо ва махалхо;. 
уамъи мавк,еъ.

МУНЕЪ j—у ба дард оранда ва 
дарднок (аз «Мунтахаб»),

МУДЕЪ t*y падрудкунанда, иьпс- 
рухеаткунанда; ва ба фатхи дол 
(яъне мудаъ)* падруд кардашуда.

МУВАЗЗЕЪ t_jy парогандакуианда 
ва тақсимкунанда (аз «Мунтахаб»),

МАВЗЕЪ £*у ҷои ниходани низе; ва 
ба маънии мутлаки но мустаъмал.

МУЛАЪ £*у сигаи исми мафъул ба 
маънии харис гардонидашуда (аз<
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«Мунтсхаб» ва «Мадор» ва «Қсшф» 
ва «Сурох,»).

МАВЗУЪ инходашуда ва сохта-
шуда; ва Да нстилохи нлмй, ба 
маънии мсксуде, кн аз ои дар илме 
бахс куисид; ва дар -сталохи маи- 
т-к-ёи Да нaънн- мубтсдс, ка дар 
ммкобалан хабар Дошад; вс хабар, 
ки дар мукоДалаи мубтадо Дошад 
оиро маҳмул гуянд, чмнсичн:
«алинсону цайвонун»: пас инсои 
мсвзуъ ва ҳaйасн махмули уст,

.МУИ ДИМОР 5^. шахсё ки му- 
хилла айш ва сабаби Дедимоги До 
шад (аз «Бахора Ачам» ва «Чаро- 
ри х-доят» ва «Мусталахот»); ва 
дар «Чахор шарбат» ба маъи-н- 
касе кн зубдан ммссҳ-Донu касе 
бошад.

МАВҚИФ САЛу чои -сшодан (аз «См- 
рох»); ва чои -стодани хочиён; ва 
он сахроесш ба фос-лаа хсфт ку- 
рух аз Макка ва хочнён дар он чо 
шаДДош шуда аз субх то охири 
зухр истода Дошанд; ва онро ара- 
фот низ гуянд.

МАВТҚШФ сЯу чохои истода шу- 
дан; ин цамъи мавқиф аст.

МУА.ЛЛИФ Ol'y улфатдиҳанда ва 
чамъкуианда чизхои мутафарр-кро 
бо хамдигар; ва ба фатхи лом 
(яъие мусллаф)* чамъ кардашуда 
(аз «Мунтахаб»).

МУВАЗЗШФ вазифакуианда ва
вазифадихаида; ва Да фатхи зон 
муъчама (яъие муваззаф)* вазифа 
кардашуда ва ваз-фа додашуда.

МУВАССАФ Сц-у тавсиф кардашуда.
МАВҚУФ ^ӯу истода кардашуда; ва 

ба истнлоха сарф харфи охира 
лафзе к- аз пайвастанн нсДaъдaш 
бозистода карда шуда бошсд ба 
aндсҳтaни харакати у; ва ба -ста
ло;- груз рукне к- харфи хафтуми 
мутсхсррнкн уро сокнн карда До- 
шсид, чунончи той мафъулоту Да 
вакф рск-н (яъие мсфъулот)* ку- 
исид.

МУЪТАЛ ШФ хугирифташавандг
ва рсзворсяндa (аз «Мунтсхаб» ва 
«Сурох») .

МУВАФФШҚ тавф-кдех,
МУВАССШК, ба маънии усшувор; 

маъхази он вусук (аз «Мунтахаб»),

МАВОСИК j-Ну ахдхо ва усту-орш 
хо ва пaймснхс; ва ин цамъи ми 
сок, аст, к- (ба касри сввал) in 
маънии ахду паИмои ва уступп|ш 
бошад.

МУВК, гушаи чашм Дс тариф
б-нИ (аз шархи «Н-PсД»),

МУЪҚ ду гушаи чашм ба тариф
биии (сз шархи «Н-соД»),

МУЪТАФИК •sU;> Дaргaрдснaндс ин 
бсзгaғ,дснaидa аз чизе; ва дар «('\ 
рох» нав-шта, к- муътафишн 
шахрхои кавми Луш, к- Даргардо 
иида шудаасш; ва Дсдхсе, к- мух 
шалиф вазад аз хар чихате.

МАВСШЛ J>y нсн- шахрест дар 
Ирок; ва ном- чазира; ва чои влил, 
ва ба замми мим ва сод- мухми 
лай максур (яъие мусил)* Да мпъ 
инн расонанда; ва Да замми мим 
ва фатхи вов ва сод- мухмадш 
мушаддади мафтух (яъие мути 
сал)* васл кардашуда ва паИнаи-1 
кардашуда (аз «МуаИид» ин 
«Қашф» ва «Мадор» ва «Музин* 
вс «ЛмДД-ул-aлДсб»).

МУРЧОЛ ва МУРЧАЛ Jtl-J ,■■ 
магокеро гуянд, к- бс ч-хат- гп 
рифшсии калъсхо дар атрофн ои 
кснанд (аз «Бурхои»); ва ахли пи 
дннёр онро мурчо гӯянд,

МУАММШЛ J-> ’^двор; ва нома 
аспн хафтум, ки Да зарурати кофип 
дар байта «НнсоД» Да маком и 
хаштум вокеъ шудагст (аз шархи 
«Нисоб»),

МУАЧДАЛ I» фурсат , -аш’ 
мухлат додашуда.

МУВАККАЛ шахсе ки кор Да V 
супурдс шуда бошад; ва Да касри 
коф (яъне мувсккил)* супорандаи 
кор ба дигаре (аз «Латоиф»),

МУЛ Jy мсъшукн зан; вс харомзо 
да; ва даранг ва таъхир; ва амр 
асш ба мсъиии бош!; ва ба мсъшш 
тавбс; ва ба нaън-- нозу рамза 
(аз «Бурхои» ва «Латоиф»),

МУВҲИМ дар вахму ралатй ап 
дозсида-.

МАВСУМ суу ном ииходсшудс пи 
нишон кардашуда; ва ба маъшш 
догдор.

МУВЛШМ fiy дардмандкунанда пи
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I дағдрасопанда (аз «Суроҳ» ва 
I ■ ^нтахаб»).
МУАСС.АМ гунахгор ва муҷрим

I ( is «Латоиф»).
МВСММ i—y хаигоми низе; ва ба

■ Фатхи син (яъне мавсам)* ралат
■ аст (аз «Кашф» ва «МуаИид» ва

Сурох»); ва муассам (ба замми
■ мим ва фатхи хамза, ки ба сурати
■ нов бошад ва сини мухмалаи му- 
I шаддади мафтух) ба маыши исм 
I кардашуда.
»Ӯ БАРОВАРДАНИ ЗАБОНИ КД- 
I ЛАМ ДЗ сРц cPjj'j-! у бекор моидани 
I калам аз павиштап;, ни вактге ки му 
I ё реша ба заболи калам меояд 
I харф дуруст навишта намешавад.
МАЗТМ сЬу нои ватан (аз 

I «Кашф»),
МАВОЗИН цамъи мизон аст.
МУЪТАМИН у'-Ц* амонатдор; ва ин 

исми фоил аст аз эътимон бар ваз- 
ии ифтиъол, маъхуз аз амолат.

МУКИН cr’j' якиш^нанда.
МУАЗЗИН бонги намоз г^шда;

ва ба замми мим ва сукуни лов ва 
■ асри золи муъҷама (яъне муъ- 
зин)* исми фоил аз боби афъоЛ; 
ба маънии огохидиханда ва бс^ги 
намоз гуянда.

МӮ ЙИ ДАН у?у гиртстан ва навха 
кардан.

МУЁН гирьён ва навҳакунанда .
МУ Б АР ТАН TEF КАШИДАН Я у 

сМ-АГ ё?* & Дар к^агмо^ти ғазаб ва 
хашмнокй омадан.

МУ БА КАФ БАРОМАДАН у

1дл-у мухол будани коре (аз «Ра- 
шидй »).

МӮ БАРОВАРДАНИ ЗАБОНсРаАг-н 
cAj киноя аз амри мухол ба зу- 
хур овардаи.

МАЯУ jy- шохи ҳайвои аст . ки онро 
чутиён навозанд мисли ноқус; ва 
онро ба хнндй сангй гуянд (аз 
«Кашф» ва «Бурхон»); ва дар «Ра- 
шиди» навишта; ки шохи дарахт 
ас.Т; ки онро ба чавф 28 карда ме; 
навозанд.

МУСИЧА ■'Tt-.y мурғест сифед баро- 
бари кумрй (аз «М-адор» ва 

«Кашф» ва «Бурхон»); ва низ дар 
«Бурхон» навишта, ки баъзе саъва- 
ро мусина гуянд.

МУВОЗАНА <>у бо низе хамвазн 
будан (аз «Кашф» ва «Канз»),

МУКИ НА <А>у зани сохибякин (аз 
«Латоиф»).

МУДАЪА «• >у супурдашуда (аз «Ла
тоиф») .

МУВОЗАЪА *>1у бо хам ширкат 
кардан (аз «Мунтахаб»).

МУЯ Чу гирья ва навха (аз «Ма- 
дор» ва «СурурИ» ва «Кашф» ва 
«Бурхон» ва «РаштдИ» ва «МуаИ
ид») .

МУАЮ(УН)ИЛАЙҲ ^улафзи му-
мо (ба замми мим ва вови маъруф 
ва фатхи мими дуввум) бар вазни 
Мусо, сигаи исми мафъул аст аз 
имо; пас маънии мумо(ун)илай\ 
имо ва ишора кардашуда ба суи 
у; ва касоне ки ба вови манхул ва 
ба касри мими сони ва ёи маъруф 
(яъне муми(ун)илайх)* хонанД; га

лат аст (аз «Музил» ва дигар куту- 
би сарф).

МУВОҶАҲА Ц*\у бар вазни муфо- 
алат; бо хам ру ба ру шудан.

МУВАЧААХ, *-у хуб ва писандида; 
ва он нИ ба суи у ру карда шавад 
(аз «Мунтахаб»).

МУЧИНА <^у олатест оханй; ки аз 
он му аз бадан менинанд.

МАВОЛИДИ САЛОСА ~:'у ки- 
ноя аз наботот ва ҷамодот ва 
хайвонот; наботот он чи ки аз за
мни руяд ва болидагй дорад; ай 
аз кисми дарахтон бошад; ва ча- 
модот он ни аз қисми санг ва гил 
бошад; ва хайвоиот он чи ки чон; 
дор бошад ■ ва ба иродаи худ чуц; 
биш ва ҳаракат кунад.

МУВОДАЪА 'ткднгарро вадоъ
кардан.

МУВАЛЛЕХ, 'У шефта ва ошик, ва 
девона (аз «Мунтахаб»)); ва ма- 
чозан навы аз анвоъи дарахти 
бед ; ки онро беди Маҷнун низ но- 
манд.

МУОХАЗА гтгр^нф^т кардан.
МУИИДА *^ӯу пӯстин; яъне либосе 

ки аз пусти хайвоноти пашмдор со- 
эннд..
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МУРЧОНА Ц jy зингоре ки дир зо- 
ти охав дирравид ви би сзйцил дур 
ним шивад (из «ХиеОон»); ви дар 
«Ч—вохир-ул-хуруф» нзввшти, ки 
мур Пи миънии маъруф ви чсна 
хирфи нисОити муфада маънии 
тишПех, Па маънва зачти охан.

МУРЧА нивъе аз мур, ки О—ро- 
ят хурд бошид; ви зииг, кв дир зо- 
тв охав дирравид.

МуРЕНА бар в—зн вз маънии
мӯғчдви.-

МАВЛАВЙ <jjy маисуП ба мавио- кв 
ба маънии худовавд аст; баъда ил- 
ХОҚИ ёв иисбит алвфе, ки роПеъ 
Пуд, ба вов Оидил шуд, зеро ни 
-лифа максура д—р охири нзлимаи 
сехзрфй ва н—хорхарфи Пи вицти 
ивсОит Пи вов Оздзл мешивид.

МАВОШЙ ^у-'у цамъи мошвл, ки Па 
миънии сутури Оисьйр рохр—в—нда 
ист (из «Сурох»), ви втлоцв ин 
лифз б-р мутлак ниҳдрндлҳди Пор- 
каш нумоянд.

МУАДДЙ Оз маъвии ғасдиииАа-
МУРЙ Jjy р—х^з-рн оба сзхии хо- 

ии; ва ин дар форси ва хандй 
муштаран ист (из «Ширхи Қирдч- 
ус-сиъдайи»); ва дар «Бурхон» ни- 
вашти, ни мурй ба маънии рахгу- 
зири оба хона ви лулии нузи; ви 
иавъе из Оофтии абрешумИ; ва но
ма вuлдят аз Аурнистои; ва биъзе 
нивашти, ни мурй нивъе из ош зст.

МУВОЗЙ ijjy муцоПал ва мух-ози.
МУИ БИНЙ Jy шихсе кв минрух

ва мухил ва саПаПи бедамоғӣ Оо- 
шид (аз «Бахори Амим» ви «Чиро- 
ри хидоят» ви «Мустал-хот»); ва 
дир «Чихор шарОат» Пи миънви нз- 
се ни зуОдаи мусдхиОдн ви хуло- 
сии мукирраПови касе Пошад.

МАВОЛЙ и»у Ирон ви ҳӯровавддв; 
цамъи мавио-ст-

МУШАҚДАВОНЙ У-^-у лавъе аз 
оташОдзип атфол, ки дир Хиндус
тан низ мутаъдғиф аст; ви дир 
«Муст-лахот» навишта, ки мушак- 
давонй киноя аз фйтниингезй; ва 
мушак аз инвоъи мзшхураи отиш- 
Одзuст-

МУМИЕЙ и'^-уу чизест саёхр—нг; ва 
ои ду цием Пошид: яке -мили, 
дуввум ночи. Амалй нуаоа Пошад,

ни тифле сурхру ви сурхму inpnili 
ти парвараш менумоянд. Чун v I 
р-ш кариб Па ей сол расид нан J 
сангин рост нунанд ва ои клннЯ 
ба шахду -двая пур нуи—ид п;......
чавоиро дир он нааду истод— нап 
ди, Панд нумуда таърнхаш Пар ни 
меиuгдричд- Чун яксаду Паст i mi 
муицизй гирдид овро мекуц|<м|| i 
Ҳир ни аз он шахду одима д-р и 
нанду мемонид, хама мумиёи (и 
шид. Барон ислохи шикастагин чар 
узв хим— узви он шахе Ои кор Пи 
ринд. Ви Оаъзе мухаццацон чуни» 
нивишти, ни Ей ном каринсс”! а 
музофотч Поре ви цариОи он ч<>|> 
кух толобест. Биъд аз соле д-р i н 
нишма душ медяд- Пир к-нюр-ш ну 
сумите монинди мум мунм—мвд м(> 
гирдид. Ви МардуМоНИ хоким он 'III 
Пир он чишми мути-Ийанинд, дуну 
митро мегаранд. Ва оиро Ои on mm 
рая внсОат кирди мумиёй (чип 
муми Ей)* команд (аз «Мидор ни 
«Аишф»); ви виз сохнОи «Қ;;;|н|| 
навишта, на б-р дара он наша- 
г-рболе зз мвс васл кунанд н, 
Оаъд из сол гирОдлрд бармедораил 
ва дир он чинд дирхам мумига 
ёПанд. Ви сохаОа «Бурхов» вз «Ра 
шадй» навишта, ки дар —сл мумий 
ин Пуд, наро ни чун из нон О-рмс 
оринд монанди мум нирм бош-д 
Аз насрити истеъмдл тзгйвр дола 
мумиёй туфтинд.

МУСИҚЙ нома алмн суруд; н
ин луғити сурйнист; ғохе Ои х—зфн 
чихорум, ни ён тахтонй Пошид, не 
теиол кунанд ви мускй гуянд (а» 
«Б-хорн Ачам» ви «Муст-лахот»); 
ва дар заПонн юнонИ Ои маънин 
лахн ист.

Бидон ни иОтидои мусиқӣ О» 
цивли Фахруддвна Розй из хикни 
Файсдғуғиси т-лаизн Сул-Имон 
ииайхиссалдм аст. Ва низда Оиъзе 
зз хазр—та Довуд алайҳиссилдм. 
Ви биъзе гуянд, кв цуцнус ном 
мурғест аз овоззш хун—мо иствхро 
ми алма мусицй нзрда—ид. В— му- 
тоПаца рӯвоуд—ҳ Оуруми фалзки 
«Дувоуд—хм—цдм» н—рда—нд вз 
шуъб—хои м—комотро мувофикн со- 
отн лайлу н—хор басту нахор к-рор 
додз. В— асомни м—комоти дувоз- 
д—хгои— ни —ст: авв—л «Рахови» 
дуввум «Хус-йни», севвум «Рдст»- 
чахорум «Ханоз», п—имум «БӯЗӯҒғu- 
ш—шум «Аӯн—к»- х—фтум «Ироц»,
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хсштум «С-фохсн», нухум «Наво», 
дахум «Ушшок», ёздахум «Зангу- 
ла», дувоздахум «Буслик». Ва хср 
маком ду шуъба дорад: ва яке аз 
пасти- он маком хезад ва дигаре 
аз Даландин он маком пайдо ша- 
-ад. Ва хар шуъба мураккаб аз 
чснд нагма бошад.

Б-дсн ка шуъДахоа макомн 
«РаховИ» аввал «Наврузи Араб»; 
ва он мураккаб аз шаш нагма бо- 
шад; ва дигар «Наврузи Ачам»; ва 
он низ мураккаб аз шаш нагма До- 
шад. ШуъДахоа маком- «ХусаИиИ»: 
аввал «Дугох» ва ои мураккаб аз 
ду нагма Дошад, дуввум «Мухай- 
яр» ва оИ мураккаб аз хашт нагма. 
ШуъДахоа макома «Рост»: яке 
«Паичгох» ва он мураккаб аз панч 
иагма, дуввмм «МуДаркаъ». Шуъ- 
Дахоа нaқсн- «Хачоз»: аввал «Се- 
гох» ва он мураккаб . аз се нагма, 
дуввмм «Хасор» ва он мураккаб аз 
хашт иагма. ШуъДахоа макома 
«Бузург»: аввал «Хумоюи», дмввмм 
«Нахуфт». Шут^хои маком- «Ку- 
чак»: аввал «РакД» ва он мураккаб 
аз шаш нагма, дуввмм «Баёт» ва 
он мураккаб аз паич нагма, Шуъ- 
Дахои маком- «Шрок»: аввал «Му- 
холнф» ва ои мураккаб аз паич 
иагма, дмввум «Маглуб» ва ои му- 
рскксб аз хашт иагма. Шуъбaхсч 
макома «Наво»: аввал «Наврузи 
гхоро» ва ои мураккаб аз паич иаг- 
ма, дмавмн «Мохур» ва он мурак- 
каб аз шаш иагма, Шмъбахои ма- 
кома «С-фсхон»: аввал «Табрез» 
ва ои мураккаб аз паич нагма, 
дуввмм «Нишопур» ва он мураккаб 
аз шаш нагма. Шмъбахои мaқсм- 
«Ушшок»: аввал «Зобул» ва ои му- 
раккаб аз се нагма, дуввум «Бвч» 
ва он мураккаб аз хашт нагма. 
'Шмъбахои макома «Зангула»: ав- 
вал «Чахоргох» ва ои мураккаб аз 
чахор нагма, дуввум «Уззол» в а 
он мураккаб аз паич нагма. Шуъ- 
бахои маком- «Буслик»: аввал 
«Аширон» вс он мураккаб аз дах 
иагма, дуавмн «Сабо» ва ои мурак- 
каб аз паич иагма.

Бидон ка аз таркаДи ду-ду ма
ком шаш оханг эчод кардс: сввал 
•«Салмак» ва он аз пасти- «Сифо- 
хои» ва баландии «Зангула» хезад; 
.дуввмм «Гсрдои-я» ва он аз пас- 
шни «Ушшок» ва баландии «Рост^»;;: 
севвум «Навруз» ва он аз балан

да- «ХусаИиИ» ва пастна «Буслик»; 
чахорум «Гавашт» ва он аз пaр,т-u 
«Х-чоз» ва балаидни «Наво»; пан- 
чум «Мора» ва он аз пасти- «Ку- 
чак» ва Даландни «Шрок»; шашум 
«Шахноз» ва ои аз пастна «Бу
зург» ва баландии «Рахови» хезад,

Бидон ка гушс чумла чахалу 
хашт аст. Аз он чумла ои чи ба 
шахк-к рас-да ин аст: аввал «Ба- 
хора нишот»; дуввум «РараД»; сев- 
вум «Ауаор»; чахорум «Гамз-до»; 
панчум «Баёт- турк»; шашум «Сср- 
фсроз»; хафтум «Бастанигор»; хаш- 
шум «Баёт- Гaғдсння»; иухум 
«Нуховаадак»; дахум «Сафо»; ёз
дахум «Дилбар»; дмвоздакум «Бв- 
чи камол»; сездахум «Нигор»; ча- 
-хордсхум «Висол»; понздахум 
«ШахрИ»; шонздахум «Аширон»; 
хсфтдахмм «Уззол»; хездахум «Шш- 
ратангез»; иуздахум «Бахри ка- 
мол»; Д-стум «БслИ»; басту якум 
«Эъшидол»; басту дуввмм «Гул-с
тон»; б-сту севвум «ТаДреза ка- 
б-р»; басту чахорум «ХсИрат»; бис- 
шм панчум «ЧомолИ»; басту шашум 
«Рухафзо»; б-сту хафтум «Муъта- 
дала»; басту хсштум «МаъиавН»; 
б-сту иухум «Пахлавй». В а дигар 
нaгaнот- мусакИ Днсьёранд, аз ои 
чммла андаке навишта нешaаaид; 
«Бога с-ёамшси» вс «Бод- иавруз» 
ва «Бонг- Анко» ва «Банда шах- 
раёр» ва «Бахорн Д-шкаиа» ва 
«Бахман» ва «Чагона» ва «Дерсол» 
ва «Псрдаа занбур» ва «Папдаа 
кммрИ» ва «Папдаа ёкут» ва «Паи- 
чаин кабк» ва «Бушнякон» ва «Тах
та Бодэшер» ва «Бо^взсна» ва 
«Теза- Бохаоз» ва «Хоркаш» в а 
«Хонси Анко» ва «XvpocoH» вс 
«Хариоа бмзмрг» ва «Хумохмспав» 
ва «ДопоЛарид» ва «Далаигезои» 
ва «Дифрахш» ва «Рох» ва «Ро- 
д^^^шхор» ва «Чсмaдaрон» ва «Роха 
ХусравонИ» ва «Роха каландар» ва 
«Рохгон» ва «Рух» ва «Рушаича- 
poF» ва «Зaнгснa» ва «Зербузур* 
гои» ва «Зерхурд» ва «Сайр- Дс- 
хор»219 ва «СипахДудон» ва «Се- 
ворт-р» ва «ШодДод» ва «Шабоб» 
ва «Фонус» ва «Қавли косагср» ва 
«Қайсарон» ва «Ганча Ф-р-дуи» 
ва «Лабано» ва «Нор- ширин» вс 
«Нор- навруз» ва «НокусИ» ва 
«Нахчиргох» ва «Нагмаа Бико» ва 
«Навои чсковак» ва «Навои хор- 
кан» ва «Навруз- хурдак» ва 



 

—320—

«Нушлабачо» ва «Нушина» ва 
«Нимрост» ва «Оронш» ва «Озод- 
вор» ва «Сарвнстон»; ва сивой ни 
ей лахни эноди БорПаднст ва он 
дар кутуОи лугат маркум аст. Ав- 
цота саройадава мик,омот: Оидон 
ни вацти саройидани «Раховй» аз 
суОхн содац то тулуъ; Оаъд аз он 
вацти «Ҳусайнӣ»-ст то ян поси руз 
Оаромиди; Поз вацти «Ирок» то 
ннмруз; пас аз он в—ктн «Рост» 
дар айнн вамруз; пас аз он вактн 
«Қунан» то ян поси рузи боцимон- 
ди; Оаъдуху «Буслнк»; ва О—ъдуху 
в—ктн «Ушшоц» аст то зардан оф- 
тоб; ва шом вицта «Зингули» то як 
поси шаб; Оаъдуху вактн «Ҳнҷоз»; 
Оаъдуху вактн «Бузург»; О—ъдуху 
дар ннмшаО вацти «Наво»; в— О—ъ- 
дуг ; вақтк «Сифоҳдн» то тулуън 
суОмй содак. Байни бихра усул, ни 
дар Ҳинд тал гуянд; Пидов ни т—л- 
хо виздн Аҷам хафтд—х —ст: иввал 
«Мухаммас», дуввум «Аӯғну—ғО»- 
севвум «Дуян», чахорум «Дивр», 
пивчум «Сақuл»- ш—шум «Хафиф», 
хафтум «Ч-хорз-рО», х—штум «Ду- 
р—фшон», вухум «Мн-таИн», дахум 
«ЗарОулфатх», йздахум «Фохтз- 
зирО», ни оиро «Усулн фо.хта» виз 
гуянд, дувоздахум «Ч—нОар», сез- 
д—хум «Нимсацuл»- чахордахум 
«Азф—р», понздахум «Арсад», шонз- 
дахум «Fамзл»- хафтд—хум «Ҳа- 
заҷ».

Чуи —з мусиции форсиИн нидре 
Оаёи нумуда шуд, Пиззарур аз ро
га хавдуёв ивз индане навншти ме- 
шивзд; Одлр доввст, ци алхои вз 
овоурд дар истилохи ахлн Ҳннд 
сур (О— заммн сини мухмили) гу- 
лнд- Пас сур х—м—гй х—фтанд: —в- 
вал «Сихраҷ» 22°, на овро «Сур» 
виз гуянд, дуввум «РакхаО», сев- 
вум «Г—ндхар», ч—хорум «Мадхам», 
пивчум «Панчам» (Па ф—тхи Пои 
форса в— суцувн нун ва мама 
форсив мафтух), шашум «Дхевит» 
(ба насри дол Па хон махлутутта- 
л—ффуз ва ёи м—мхул ва фитхн вов 
ва той ф—вцони), х—фтум «Накх—в» 
(Па насри нун); Са-Рн-Ги-Ма-Пи- 
Дха-Нн ашорат ба ин сурхост, О— 
харфи аввали асомии анхо (дол ва 
хо маҷмуъ ян х—рф аст); ва цв 
хафт хуруфро д—р урфи хандаён 
саргам гуянд. Бидон ци виздн хнв- 
дийв хамагй шиш рог —ст ва О— 
х—р рог п—нч ротанИ мутааллнц —ст.

Асомии шиш рог ин —ст: с 
«Бхайрун», дуввум «Милкъ ■ 
севвум «Хиндиил», чахорум а ■ 
рог» 222, панмум «Метхрог», шашуЦ 
«Дипан». Бидон нн нун дир T:i I Iii 
ни рогииихд Па х—р рог нхтш1ю.ф. 
Оасьйр аст, лнхозо ихтилофв ду ■ ( 
расонл баёв нарда меш-вид. Ил ■ 
ни тавофуцн рдғвнихо О— pin ■ 
низдн Ғӯлдмриудu муаллифи ........
л—и «Усул-ун-нагимот-ул-Осифи ■ ц- 
дйгар Мут—ИххирИЧН НВ ф—н culilit 
аст, бар ни туна —ст: рогавихдн 
«Бхайрун»: аввал «Бхайравй», дум 
вум «Рогн-лй», севвум «ГуИрп* 
ч—хорум «Қхит», п—нмум «Гзнрҳlр* 
шашум «Асав—рй». Ғдгиниҳои «Ма ■ 
нус»: аввал «Бакесрй», дуввум ■■ I \ 
дй», севвум «Десй», чахорум «Су 
хи», панмум «Мукхарй», втяшум 
«Мултонй». Ғдгиннхои «Хинд-нл, 
—ввил «Пурня». дуввум «Б—сзпт 
севвум «Лилит», нахорум «IImii 
чам», панмум «Дхувасарй», шашум 
«М—рва». Ғдгинuҳди «Слрмғотu: аЯ 
вил «Гаври», дуввум «ПурОй», ста 
вум «Қ—ӯрз»- нахорум «Аирван- 
п—нмум «Милсарй», ш—шум «Ҷчтсн! 
рй». Ғогиuихди «Метхрог»: —впад 
«Мидмит», дуввум «Гуид», севву а 
«С—дс—ранг», чахорум «Буддҳуш’ 
пивчум «С—в—нт», ш—шум «Суратх* 
Рогинихои «Дипан»: аввал «Чхивл 
ват», дуввум «Ҳамнр», севвум «Ка 
лич», нахорум «Аир—ға»- п—нмум 
«Бх—г», шашум «Эмин». Ва О-п. а 
мучав тицсим нардаавд: рогнвнхои 
«Бхайрун»: —ввил «Бхайравй» дар 
сирдрут в—ктн субх хонанд, дуввум 
«Байрарй» 223 вицтиш дар сирдрут, 
авохири руз; севвум «Мидмит» на 
овро дар сирдрут, дар аввили рун 
хонивд ва виздн О—ъзе дир взсатм 
руз; н—хорум «Сандх—вй» дир сард 
рут, дар авохврн руз; пинчум «Биа 
гол» дар сирдрут, дир авохарн рун 
хонанд. Рогнвнхон «Малнус»: ин 
вил «Ауди» овро дар сардруг 
О—ъд из ян п—хра руз баром-да 
хонанд, дуввум «Гзврй» овро дар 
сирдрут д-р -вохири руз хов—ид, 
севвум «Қанглӣ» ва оиро «Аинтрн• 
виз гуянд ва овро дар сирдрут' 
вацти субх ҳдваuр- нахорум «Қх,а« 
пивитй» овро дар сирдрут Оаъди 
васфн шаО ховинд, п—нмум «Қ—п 
каО» оиро дар сирдрут дар охирв 
шаО хонанд. Ротннвхои «Ҳuнраил>.• 
низ п—вм ист: «Рамнрй» ва оиро 
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«РамклИ» ннз гуянд, дар басантрут 
Да вакта субх хоиаид, дуввум 
«ВаИсакх» онро дар басантруш сво- 
ила руз хонаид, севвум «Лалит» 
дар басаитруш вакта субх хонаид, 
чахорум «Билавал» вс онро «Бра- 
дарИ» низ гуянд вс дар басантрут 
дар авоили руз хоианд, панчум 
«ПатманчарИ» онро дар бaрaнтғмш 
дар нисфа шаб ҳснaид. Рсгuнuҳоu 
«Днпак»: аввал «Десй» ва онро дар 
гаракхумрут дар дуввум пахри руз 
ҳснaнд, дуввум «Камуд» оиро дар 
гаракхумрут дар дмааун пахра 
шаб хоианд, севвум «Наш» оиро 
дар гарикхммрут дср охири руз хо- 
исид, чахорум «КсИдара» оиро дар 
гаракхумрут дар иисфа шаб хо
ианд, панчум «Каихра» онро дар 
гарикхумрут дар пахри сввали шаб 
хснaид. Рогаиахон «Сарарог» иаз 
паич аст: аввал «МалсарИ» 224 ои- 
ро дар х-мрут дар севвум псхра 
руз хоианд, дмввум «Марва» (ба 
рои мухмслаи мавкуф) онро дар 
х-мрут дар свохира руз хоианд, 
севвум «ДхунасарИ» ва онро дар 
х-мрут дар авохири руз хонаид, 
чахорум «Басант» ва онро дар руз- 
хоа Дассит дар иисфа руз хоианд, 
панчум «Бсаварй» ва онро дар пах- 
р- руз бссонaдa хоиаид, Рсг-иа- 
хои «Мегхрог» паич аст: аввал 
«Тутук» оноо дар барсот дао нас- 
ф- шаб хонаид, дмввмм «Малар» 
онро дар Дарсот дар иасфн шаб хо- 
на'-’т ва фй зaнонанс дар нaвс-на 
Дарсош Да хар вакш хоиаид, севвум 
«Гучарй» онро дар барсот дср пах
ра аввала руз хоиаид, чахорум 
«БхуполИ» оиро дар Дарсош дар 
пахра аввал- шаб хонаид; панчум 
«Дескар» оиро дар барсот дар аво- 
хира шаб ва дар своала руз хо- 
нанд,

Путтрхо ва бхарчохои рогхок 
мазкурс: путтрхои «Бхайруи», «Дев- 
сскх» ва «Лалит» вс «Хмркх» вс 
«Мадху» ва «Билавал» ва «Бан- 
гол» ва «Бхабас» ва «Панчам»; ва 
Дхарчохоа хаштгоиаа путшрхои маз- 
кур: «Суха» ва «БалавалИ» вс «Су- 
рашхй» ва «КаибхарИ» ва «Анда- 
хй» ва «Бхал» ва «ГучарИ» ва 
«ПатмаичарИ» ва «БаИравИ»; путтр- 
хои «Малкус»: «Гсидхар» ва 
«Синдх» ва «Макр» ва «Трапхаи» 
ва «Шахана» ва «СангитДалалст» 
ва «Малакура» ва «Камуда»; Дхар- 

чохои -’^хоа мазкура: «Дхуиа- 
с-рИ» вс «МалсирИ» ва «Сукхрай» 
ва «Дарга» ва «Гандхар» ва «Бхим- 
паласй» ва «КамудИ»; путтрхоа 
«Х-ндул»: «Бассит» ва «Малвс» ва 
«Марва» ва «Касал» вс «Бакхар» 
ва «Лангдхун» ва «Дхул»; Дхар- 
чохои пуштрхои мазкур «ЛнлаватИ» 
ва «Кесруй» ва «Ч-тИ» ва «ПурДИ» 
ва «ПаварашИ» ва «Тирван» ва 
«Девгири» вс «СарасвстИ»; путтр
хо- «Днпак»: «Кусум» вс «Танак» 
ва «Наш» ва «Нараян» ва «Бахра- 
дуст» ва «Рахас» ва «Маигала» ва 
«Мангалас» ва «Нак» ва «Аруна»; 

■бҳ,aғчсхса путтрхо- мазкур: «Маи- 
гал» ва «Гучарй» ва «ЧдчаваидИ» 
ва «МалгучарИ» ва «БхуполИ» ва 
«Ману.хар» 225 ва «АхирИ» ва 
«Эмаи» ва «Хамир»; путтрхг «Са- 
р-рог»: «Сир-рун» ва «Кулахсл» 
ва «Савант» ва «Сангрун» ва «Рс- 
кас-рй» ва «Қхатрог» вс «Буддх- 
ванс» ва «Дескар»; бхарчохои 
путтрхоа мазкур: «Бачаба» ва 
«ДхаянчиИ» вс «Кунба» ва «СухнИ» 
вс «Сард» ва «Кх-м» ва «Саркх- 
хо» ва «СарасватИ»; пу^рхоа 
«Мегерот»: «КалаИ» ва «БсгесарИ» 
ва «Сухана» ва «Пурба» ва «Қсн- 
хра» ва «Тилак» ва «Астана» ва 
«Саикрабхараи»; бхарчохои путтр
хоа мазкур: «Қсриаиат» ва «Ксд- 
вй» ва «Кадманаш» ва «БахарИ» ва 
«Манчх» ва «Пирч» ва «Пашманча- 
рй» ва «Судхиаш»; ва баъзе чунии 
навиштаанд, ка иаздн хандаён шаш 
рог аст ва оиро судҳ гуяид ва ей 
рог(и)нй-ст, ка онро санкиран ио- 
манд ва чнхалу хашт путтр, яъне 
пасарои, рог-н-хо- онро саланг гу- 
лнд. БокИ хама бхaғҷохсрт. онро 
судхеалаиг нонaнд. Пас хар рогро 
псич-панч рогниан саикираи ва 
хашт-хашт путтрсаланг хосал шу- 
даид ва судхеалаиг, яъне бхарчо- 
хоро шумор иесш. Бояд донаст, ка 
саикираи ои ғсган-ҳссш, ка дар 
вакта рог сaрсяид ва салаиг ои ка 
вакта ммаИяи иадорад. Бидон ка 
аввал рога «БхаИрун» аст, фаслаш 
кувар в а кашак, вакшаш а з ду гха- 
раа шаба бокамоида то субх аст. 
Псич саикираи, яъие рогаиихон 
вактан у ни сст: яке «КхатрагииИ», 
дуввум «РамклИ», севвум «Дев- 
гандхар», чахорум «Бхабас», паи- 
чум «Билавал»; ва хашш салаиг, 
яъие рогаи-хои нмҳтaлафулaвқота
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созанд (аз «Суроҳ» ва «Мунтахаб» 
ва «Бурхои»).

МШХОД >tp бдстар ва басош ва 
фарш (аз «МунтсхаД» ва «Сурох»); 
б-дои кн ни лафзи муфрад сст ва 
цамъи махд иесш,

МУХРАИ СИФЕД .**■ ‘А* нокус, ка 
ба х-иди санкх гуянд,

МЕХМТР jl> сахт Дехудагу (аз 
«Мунтахаб»),

МЕҲЗОР Аа.р бехудагу (аз «Амрсх»), 
МУХТЧШР у?1Р муфоракашкуиандэ 

аз хона ва акрабо, яъне мусофар 
ва касе к- бо расулуллох саллал- 
лоху алайх- ва олихи ва саллама 
.хнчрат нумуда Дошад сз Макка 
ба сун Мадина,

МЕХР f мухаДбат; ва ба нaън-а 
офтоб; ва иома мох- шамсИ, кн 
сирс Да хиндИ катик гулид; ва ио- 
ми руза шонздахум аз хар моха 
шамсИ; ва дар -и н-ррaъ- «Кирон- 
MP-сaъдсйн», масраъ:

Омсда аз мехр шудай хам ба неҳp...

киноя аз Дханкада; чн Дхсн дар 
хнидии китобИ офтобро гуянд; ва 
мсхр (б-лфстх) дар срабИ бс маъ- 
наа кобнн; ва он накду ч-ие бо- 
шад, к- ба вакши акди накох зам- 
маи мард мукаррар куианд; ва 
б-ззам (яъне мухр)* мсъруф аст; 
дср -и сураш Да лафза кардан ва 
задан ва гузоштан ва бастан вс 
ниуодан мустаъмал мешавад (хар 
чсхор маъниа сввал аз «РашидИ» 
ва «Чаҳонгнрй» ва «Бурхои» ва 
боки аз «Бахори Ачам»),

МУХАБТУЛБХАОР-А?=--*х** киноя аз 
чавох-рош, мисли зумурруд ва лаъл 
ва ёкуш ва райра,

МШХТР Ар чубе кучак, ка дар би- 
ии- уштур кунаид ва ресмои бад-он 
Даиданд; ва дар урф ба маънии 
ресмоие, ка бсд-ои чуб банданд (аз 
«Музил» ва «Мунтахаб»); ва дар 
«Бурхон» Дс фатх (яъие махор)* 
сст ва ба замма мам (яъие му- 
хор)* хатост.

МАХ ЧУР j>»p чудо) кардсшуда в а 
гузошташуда ва сухана парешон 
ва нохак ва мниху; кавлуху шаоло 
«иттахазу уазалщуръона мащ^уран» 
(аз «Мунтахаб» ва «Сурох»),

МАХМУЗ Да маънни мсъюб ва 
айб кардашуда ва калимае, ка яке 
аз хуруфа аслиа у хамза бошад 
(аз «Сурох» ва «Мунтахаб»),

МЕХМОЗ jLp хор- охсий, ка бар 
пошнаи муза- смворсн бошад; ва 
-и сигаи -сма ола асш аз хдмз, кн 
Дс маъинн фушурдаи ва задси асш 
(аз «Мунтахаб» ва «Суро^;^»)',

МИХМЕЗ Зт-Р меха охаиН, ка бар 
пошиаи музсн суворон бошсд; ва 
ан дар асл мехмоз буд, Да кондан 
амола алафро ба ё бадал кардана 
(аз «Мунтахаб» ва «МуаИад» вс 
«Бахора Ачам» ва «Мадор» ва/ 
«Кашф»).

МУХРАИ НБМОЗ jl~ «я-* курсе бо- 
шад баробара кафа даст сз хокн 
шифо, ки Даъзе аз а момаям азхсбон 
дар исмоз сачдс бар ои гузораид.

МУХШМСОЗ А - |Ч* касе ка мафъул 
бошад ё даллола занои,

МУХАНДШС aндсзaгарaндс ва
касе ка дар алма хандасс ва аш- 
кол олим бошад (аз «Мадор» ва 
«Мунтахаб» ва «Сурох»).

МАХБИТ А?р чон фуруд омадаи.
МУХЧЕЪ е*р ба хоб равсида; ва ба 

фатха мам (яъне мсхчеъ)* хобгох 
(аз «Лашонф»),

МБҲОЛИК -AILp чохон хслок,
МУҲАЛЛШЛ JV тахлилкуианда, яъ- 

не кслиман «ло илоуа иллалло.ц* 
хонаида.

МБХБШЛ АтР дахона фарча зан (аз 
шарха «Н-соб»).

МУХМБЛ J4* фуру гузошташуда, 
яъие матрук ва Декор (аз «Мадор» 
ва «Кашф»),

МАХУЛ J.>p тарсиок (аз «Латонф»),
МАХИЛ J* р чон хавф; маъхуз аз 

хсвл; ва ба нaъинн фурурехтс, 
муштак аз хсйл (балфатҳ), ка Да 
маъниа фуру рехшан асш (аз «Су- 
рох» ва «Мунтахаб»).

МАХАЛ Jp охастагИ ва даранг вс 
замон; ва Даззам (яъие мухл)* 
маси гудохта (аз «Амрсх»); ва бс 
фстха мам ва касра хо (яъие ма
хал)* дар форсИ с-раа иахИ аст, 
ба нaънан магузор, аз х-лндси, кн 
ба мсънан гузоштаи ва рахо кар
дан аст.
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МАҲАЛҲДЛ i.W- захр додашудз в— 
домин Оорнку тунук ва ранац Ооф- 
ташуда (аз «Сурох»).

МАҲМУМ r+l' анруҳгии-
МАҲОМ(М) (If цамъи мухим(м); ва 

ин дир асл махомим Оуд (аз «Му- 
звл» ва дигир нутубн к-вовди ири- 
бнйя).

МУҲИМ(М) дар мнёвн хим ав-
розиндии вахм; балфатх ва т—шдн- 
ди мим (яъне махамм)* ба маъ- 
ввв андух аст; пис мацозан амрн 
извм в— норн душворро махамм 
гуя!-^ наро ни норн душвор табн- 
итро дир андуху фннр меандозад; 
ва киноя аз зарур (аз «Бахорн 
Аним» ва «Мунтахаб» ва «Сурох» 
в— «Аашф» ва «Хиёбон»).

МАХ БАР КУХОНЬ Ar! ■u муранниб; 
иомв сур уд аст.

.МУҲОН о>4^ ихоиат нардашуди, яъне 
залил ва хор (аз «Қишф» ва «Су- 
рурй» в— «Муитах-О»).

МЕҲИН сН- д—р форси О— м—ъвна 
Пузурттар; ва Па фатхи мим в— кас- 
рв хо в— йи маъруф (яъне махин)* 
дир ар—ОИ ба маъвнн суст в— заъ- 
нф; ва мацозан ба маъннн хацнр 
в— хор; ва моъи махин нборат из 
оба манй (аз «Қишф»); вз ба зим- 
ми мнм (яъне мухин)* ҳоғрораuди- 
асма фоил аз ихонат.

'МУҲАЙМИН он ни эмин нунид 
датиреро аз х—вф ва гувохн содац 
ва ин яне аз исмон нлохнст (аз 
«Сурох» в— «Мидор»); ва дар 
«Қишф» ба маъннн мсхғуОдu; ва 
дир «Мунтахаб» внгахбон ва мсх- 
руПон. Ви мухацкнкнвро дар тах- 
қнқи мухаймин се цавл аст: яне он 
на ислиш маомин ист, нсма фонл 
из омича юъмину имонан, маъхуз 
аз ими Оо Пикон хамзан Поба афъ- 
ол дар музорсъ ва асмн фоил ва 
гийра: хамзин аввилро Па хо бидал 
нард-ид ва совнро ба й Па хилофи 
кнёс, чуновчн дар «Снхох» ва «Су- 
рох» мазнур аст; дуввум он ни ас
лаш мааймин ист, Пар вазва мафа- 
ӣъuл- асмн фоил аз айманат О-р 
визни файъалат, ни мулхац аст Па 
дихрам Па илхоци и Оаъди фо; пас 

, хамзаро ба хо бадал кард-ид, бар 
хвлофи цайс; ва ни цавла мухторн 
Б—ИзовИ дар «Мидорнн» ва гийра 

ист; севвум он ни асмн фоил аст 
из хайманат, ни Па маъвнн хафо- 
зат ист, мулхац ба дахр—ч; дар ин 
сур—т хо аслнст ва ё Оарои uлхоц- 
В— ин мухторн сохнОн «Шамс-ул- 
улум» ва «Чалолайн» аст.

МЕҲРГОН сЧ*> вомн моха хазов; 
ва он муддатн мондини офтоб аст 
дар Оурми Мизон-

МАҲРАНОН муарраби мехргон 
(аз «Мунтахиб»).

МАҲРОН нома дивое.
МЕҲМОНсЧ- маъруф аст; ва ни му- 

риннаб аз мех, ни Па маъннн Оу- 
зург аст ва мон Оа маъвнн хови; 
ва й он на лафзн мон барон таш- 
Осх бошид, яъне моиандн бузурт 
аст дир иззит; ва лафза мехмон О— 
маъннн мехмонй низ омадааст (из 
«Бахорн Анам» в— «Рашндй» в— 
дигар кутуб).

МАҲМО АМКАН А1 I ** Оа маъннн 
то вицте ни мумнин Оошад; махмо 
х—рфа шарт —ст в— амкан, ци са
ган мознст, феъли шартн уст.

МУҲРАЧИН ци?*** бозагар ва хуц- 
қаОду-

МАҲТОБ БА ГАЗ ПАЙМУДАН 
еРггг А киноя аз нора мӯҳдл-

ни сирандомаш мумнин набошад.
МУҲРА БА ТОС АНДОХТАН м*

—Лк. д—р «Чарогн хидоят» ви- 
вншта, кН мухра ба тос андохтан 
он ист, кн собак б-р дартохн сало- 
тнн тосн хафтмуш мегузоштанд ва 
дар вактн ннказои соат мухра, нн 
бад-он таъОил будй меуфтод ва 
овозе бармеомид; ва дар урфн хол 
Оа маъвнн гуз задан виз мсолд.

МАҲҶУВ(В) хаҷв нардашуда.
МАҲМАҲ ‘•Ч* ОнИОов (аз шархн «Ни- 

соб»); ва Оа заммн мима аввал ва 
насри хо ва ташдадн мама дуввум 
^"hc мухимма)* дар андух андо- 
занди; в- мацозан Оа маъннн зару- 
рй, наро цн нора зарурй одамвро 
дир индуху гам анддуир-

МАҲМУСА ■^ҷ.••<-* н—въе аз хуруфн 
таҳаҷҷӣ- на О— суратн вирм ва 
пист идо шавад ва он ни ист: сини 
мухмала ва той фавцонИ ва шанн 
муъмими ва хон мухмала ва сон 
мусалласа ва кофн араОй в— хон
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дар рох созанд; ва ба маъвнн ку- 
рух; ва он д—хор хазор уuроъ ист 
ва хир зироъ басту пихор ангушт 
(аз «Мувтахаб» в— «Сурох» ва г—й- 
рухумо); ва Юсуф иОни Моиеъ дар 
«Ширхи Насоб» uаииштааст- кН 
мил д—хор х—зор кадим Оошид; ва 
мвл О— м—ънан сихи оханИ ё мuсӣ- 
нн бар сари гувОад васб нунивд; 
ва дар «Бахори Амам» иавашта, кй 
мил сулсн фирсанг ист, ни онро 
нурух гулнр- Чув бар сира хир ну- 
рухс аломат Пирон тимом шуданн 
нурух ба сур—тн мил сохти бош-ид, 
мацозан он масофатро виз мил гу- 
янд; в— виз л—фзи мил ба маънвн 
дуба иазиддғ- кН ба норн вирзшнн 
наҳливондu олд- О— хивдй мугд—р 
ғулнд.

миқол в— миқойил j-г^j j—^- 
номи фиришта- ни ба ризкр—соваи 
йахлуцот маъмур ист (аз «Сӯрдҳ»)-

МИМ гг ив хирф дар форси Пирон 
нинд м—ънй ояд: аввал барон за
мири мутиналлам, ни фовл бо- 
шад, дун кардам в а гуфтам; дув- 
вум О—рон насбит олр- пучочни 
нилам, мзнсуб Па р—нгн вал; в— он 
м—вх—рс Пош-д ннмитИ; ссввум ба 
м—ънан худ олр- байт:

Гуфтзм, ни бирим нилзф за руям, 
У рсхт губора гзм О— муям 228.

Чахорум мим О— маъвнн х—стим 
дяр- дунондн мнсраъ:

Маст—м за р—ма ишца ту мистам, 
МИCTИМ---

—И мист х—стам; пинмум О— м—ънан 
нзофит, —И ба маъвнв музофилиИҳ- 
дуноичи дилам в— забонам-, шишум 
О— м—ънан таъИин- ай барон таъ- 
ййнн мзх—л дир зъдод, мув чахо- 
рум вз панцум ва гзйрухум; ва исл 
ни ист, ни сохнОи «Ҷаидҳиғ-ӯл-ҳӯ- 
руф» н—вишта, ни мим д—р авдҳи- 
ри аъдод ифддаи фонлият нӯиар- 
нунонка д—р якум ва дуввум ва 
севвум в— мдвинри он, —И «мо ко
ма бщилваҳдату ва мо кома бщи- 
лиснайнийяту ва ало ^азалп^сс»; 
ва лuҳоуо дар ир—ОИ вохнд ва сонИ 
ва солнс ва мованда он меолр ва 
моцаблн ни мнм дар лафзн дуввум 
мифтух меОдшир- Па чнхата рафън 
сицолатн иҷтuмдъu зиммот ва дир 
соври -"дод мизмум; ва гохс ни 
мнм дир охнрн адид махзуф хам 

ояд; х—фтум ба маъиии тиънвс, чув 
хонум ва бегим; х—штум мнмн ло- 
ид, пучочни ба хонаи худам мери 
вам ва чаро ва чаром, ба маъиви 
д—рндзн; нухум ба маъиии nax.il, 
нувовна макун в— магу ва мадои- 
дихум бирон замири мутак—ллим, 
ни мафъул бошид ва ифдраи м;п. 
чин лафзи миро дах-д, дуночкв 
Назомй фирмолр- мисраъ:

Бир он дорам, эй мислиҳ.атхдҳи ман...

лъне бар он дор миро; в— мим: го
хе ба чув Оидил шивид, чув кацим 
в— кацин, О— мзънвв биргустувоп 
в— бом ва бон, ба маънвн р—вт; вз 
гохе ба хон муъдими Оидил шивид, 
нун барм ва барх ^алф-тх), Оз 
маъвнв толоО; ва О— р—йин муъдз- 
ма, нун паймона ва пайгона; в— Оз 
фо, нун махир в— фахир, ба маъчвв 
хори мнхмез; ва О— хо, чун торул 
ва тора, О— мзъннн хоизн чуПич 
в— торум (|-Jli) муарраби он ист; 
ва мама мзсдир в— мозй дир музо- 
реъ в— амр в— асма фоил О— ёв 
тахтонИ Оидил шивзд, дув ояд в— 
биё ва оянда.

МАЙШУМ сУу" ни лзфз р—лит ист в— 
с—хех машъум (Па фитхи мнм в— 
сукуви шив) ист ва тифеилаш дир 
фаслн мнм м—ъашшан маркум ист, 
дар он мо бояд дид.

МАЙ МУН ог-г худаста ва муПорик 
ва нома марде; ва дар форсй Па 
маъиии бузниа (аз «Бурхон»); в— 
ни лафзро ба маънаа муборан ним 
истеъмди бояд нард, ба эхтимолв 
маъиии дигар, ни м—нрух ист.

МИЁН висатн низе; ва Па хамви 
михат ба маъннн намар мустаъмил 
мешав-д, зеро на намар дир васи- 
тн Оидин воцеъ шудиаст; ва ба хи
мии саПаб гилофи теғ ва гийр—ро 
ғӯяид- чаро на салох дир майна он 
мсмовад (из «Бахори Амам»).

МАЙЛОН oV хамадав ва хохашн 
табнит (аз «Сӯроҳ»)-

МАЕМИН сг1?* баранитхо ва с—ъо- 
датхо; ва ни цамъи. майманат ист; 
ва индомхон моннба рост, цамъи 
миИмива, ни Па маъннн рост Оо- 
шад.

МЕЗБОН нисс цн мсхмовро та- 
ом хуронад; дн лафзн мез ба мзъ- 
вин асбобн знЙфит ва курсив таом 
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ист, каламин бон ба маъннн ддраu- 
дз.

МАЙДОН ДОДАН А^А^ЧИЙ холй 
ц—рдав Пирон насе аз рун таъзим-

МАЙДОН а'-Ч* бар вазва фаъион•; аз 
майд (Онлфатх) О— маънан мунОи- 
дан; пис итидц бар зиминн фирох 
ба тарици мацоз бошад; ва мвдон 
(ба насри мнм) бар вазнн миудн, 
асмн оли Пошад аз дави (О— фат- 
хн аввал ва сунунн соий) О— маъ- 
нии лор—р сохтав. Чун суворй в— 
гашти замани фирох ноғндяғо ло- 
рар мскунид, лнхозо мидон гуф- 
■танр- дунонни мазмор из зумр м—ъ- 
хуз ист;, ва зумр (зумур; баззам вз 
О— заммитийи) О— м—ъннн логар- 
мнёв шудав ист; в— О—ъзе виваш- 
таинд- ни мзйдон (ба фатх) форсй 
ва мидон (Оилнзср) муарраби он 
(из «Шзрхн Гулнстон» аз Нурул- 
лох); ва Па астнлохн дивх—райн Па 
маъвнн ирзу тулн ёцут ва зумур- 
руд ва ғайра.

МАЙ ДАР ГИРЕБОН ҚАРДАН j>& 
А»^ аЧ/ Па зур шароП додан.

.МАЙДОН ҚАШИААИ аД^Аа'Н-худ- 
ро чамъ карда пас рафтан барои 
барчастан (аз «Чароғи хидоят»),

.МАЁМИН ^4- ашхоси муборан вз 
чвуҳди муборан; ин цамъи маймув 
аст.

МАЙН дурур гуфтин ва дурур 
(из «Мунтах—О»); в— Па к—сра мим 
в— ёв р—йра малфуз ва сунуни нун 
(лъuе мни)* дир туркН зимнра му- 
тиналлвма муфрид, тардиман лиф- 
зи ман.

МЕТИН ииХ- мсхест ох—нИ, кн бзд-ов 
дар синт шагоф авдозивд (аз «Бур- 
ҳдu» в— гайри).

МИРЗОЙ ҚАШ ИИД А Ч-Ь;-иоз-
бардори кардан.

МИЛ ДАР ДИДА й ДАР ЧАШМ 
ҚАШИДАН а^*^ (•-* -Р Ц
к—серо чобано сохтан; ниро ни 
милро гирм к—рда дир д—шм ка- 
шадив боаса курив чашм аст-

МАЙГУН OjZ-y р—нгест моил О— сур- 
хИ.

.МИНУ у~~у олими улво ва Оахишт; 
вз О—ъзс О— м—ъваи филин нивиш- 
ти; ва низ Па маънна оОгавин рав- 

FaH, ни ба зевархо ба цор Оaрauр- 
ки онро мачо низ гулид; ва ба 
маъиии зумурруд (аз «Р—шадИ» ва 
«Бурхон» ва «Мидор» ва «Қашф» 
ва «Бахорн Адам»); ва дир «Му- 
айад» uaвuшти- на гавхарест вз- 
фис.

МИЁҲ »Ь* обхо; цамъи моъ, на дар 
исл мох Оуд ба маъиии об (аз 
«Аишф» ва райрн он).

МЕВА//МАЙВА Палкиср ва бал- 
фатх хар ду омада (аз «Шархн 
Синaндиғндми» аз Хони Орзу ва 
«Б—хора Ам—м» ва «Бурхон»).

МАЙМАНА тарифа дистн рост; 
вз нома фавдс, на ба тарифа дас- 
тн рости подшох й амнр дар вицта 
динг истода Пошад (аз «Қинз»),

МАЙСАРА •.г-г1 тувонгарй; в— тарифа 
дистн чип; ва нома фавне, на ба 
тарифа дистн напн подшох дар 
вицта данг истода Оошад (из 
«Қинз» в— гайри) .

МИЁНХОНА ■UU j-jU,. Па нсталохн му- 
сацайн овозн мутив-сснтро гуянд 
(из «Мустил-хот»),

МИЗАНА Ча-- мои азон гуфтин (из 
«Латоаф»).

МАЙМУНА нома финнсст дир
нуштй (из «Чарогн хидоят»).

МАЙДА »а— орда порчабсз; ва му- 
хаффафи мовда, на ба м—ънан хо
на пуртзом аст.

МИЁНҶЙ Ц?-° цосид; ва низ О—
маънан элчатарй; зохарав мурин- 
ниб ист из майн ва лафзн гИ, на 
(ба нофа форсй) киламаа васО—т 
ист; пас нофро О— чим Оидил кар
да дунин хонд-анд (аз «Бахори 
Адам» ва «Мусталихот»); муаллиф 
гуяд, на дун л—фза майва-ро ба й 
муттасил нард-ид, хон мухт—фй Оз 
нофв форсй Оидил шуда, ба мама 
ар—ОИ мубаддал гашт; ва й он кН 
муранн—О бошад аз майн ва лафзн 
нй, на киламаа турнаст, ни О—роя 
маъннн сохнб ва худованд ва до- 
ранда ист. Пас ба мвх—тв тахфаф 
дама форсй Па нами арабИ Оидил

МАЙ Л И ҚУЛЛЙ J J-y махалла ро- 
ятв буъди мантацатулбурум аз му- 
aррилӯннaхор; ва м-софата он Пас
ту сеювнм дарами ист.
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НОЩИЗ баланднишинанда (аз 
«Сурох» ва «Мунтахаб»).

НОЗ j* навруста ва дарахти сарв 
ва санавбар; ва ба маънии беди- 
моғӣ ва бепарвой ва истиғноии 
маъшук; ва ба маънии фахр низ 
омада (аз «Бурхон» ва «Бахори 
Ачам» ва «Мадор»).

НОМУС ^Б нсмат ва иффат ва та- 
вакдуъи хурмат аз, халк, доштан ва 
некномй ва тадбир ва сиёсат ва 
малоик ва ахкоми илохй ва Чаб- 
райил алайхнссалом ва коида ва 
дастур ва бонғ ва садо ва сохиб- 
роз ва кожаи сайёд ва макру хи
лая пинхонй (аз «Бурхон» ва 
«Мунтахаб» ва «Сурох» ва ғайра- 
хо).

НОКАС и-51- фурумоя ва нолоик ва 
ноахл; ва ба касри коф (яъне но- 
кис)* дар арабй ба маънии ни- 
ғунсор.

НОХИС Lriu дардест- ки сохибаш 
пиндорад, ки сузан мехалонанд.

НОРАС (.гЛ меваи хом ва норасида 
(аз «Чароғи хидоят»).

НОВУС lT-j- бар вазни товус; дар 
«Чахонғирй» ба маънии оташкада; 
ва дар «Муайид» ва ғайра ибодат- 
хонаи куффор.

НОС исми чине аст, ба маънии 
як одам; ва ба маънии одамиён 
муфрад ав чамъ хар ду омада.

НОҚУС u-jiU хармухраи калон- ки 
хунуд ва тарсо ба вақти ибодати 
худ навозанд; ва дар «Шархи Гул- 
куштй» навишта, ки ноқус иборат 
аз занғи бузурғ аст, ки тарсоён дар 
васати калисо аз сакфи хона ове- 
занд ва ба рузи якшанбе аз субх 
то вақте ки мардум аз намоз фо
рте шаванд, навозанд.

НОТАРОШ Jl/Б нохамвор ва беадаб 
ва сифла (аз «Бурхон»).

НОВУНУШ >^Б нағмаи най шуни- 
дан ва шароб нушидан; ва хосили 
маънй ишрат ва тараб аст (аз «Ба
хори Ачам» ва «Хиёбон»).

НОНХУРИШ и^уББ он чи ки нон ба 
он хурда шавад, хох он чизи на- 
макин бошад, хох ширин, хох ту- 
руш; ба хиндй салан туянд.

НОИШ ф-^Б зиндағонибахшанда, ан- 
наъш албакоъ (аз «Комус»),

НОМУШАХХАС (jai-U бетахқиқ ин 
номуайян; ва дар «Мусталахот- 
навишта, ки ба маънии касест ни 
бар як вазъу як холат набошад.

НОКИС камшаванда; ва ба не 
тилохи сарфиён лафзе ки харфи 
охирй аз хуруфи аслии он харфш 
иллат бошад.

НОФИЗ афшонанда, яъне чун- 
бонанда ва тапе, ки ба ларза ояд 
(аз «Сурох» ва «Бахр-ул-чавохир.» 
ваг «Кашф»),

НОХИФОЗ ЛЬ-И бешарм ва фосик ва 
беэхтиёт (аз «Бахори Ачам»).

НОСЕЪ холис (аз «Мунтахаб» 
ва «Комус» ва «Кашф» ва «Су
рох»).

но ни las of ou
тухми онро бар нон пошанд; онро 
зоғ дуст дорад. Ба хамин чихат 
нони кулоғ номанд (аз «Рашидй» 
ва «Бахори Ачам» ва «Бурхон»).

НОҲИҚ уБ хари нар (аз «Мунта
хаб» ва шархи «Нисоб»).

НОСИК интизом ва тартибкунан-
да.

НОЗУК маънии он маъруф аст;
ва форсиёни мутаарраб назокатро 
аз лафзи нозук тарошидаанд ва 
лафзи назокат дар ашъори усто- 
дон бисьёр аст (аз «Бахори Ачам»>- 
ва «Бурхон»).

НОВАК Jjb навъе аз тир; ва он ку- 
чактар бошад; ва новак дар асл 
мусаррари нова аст; ва он чубе бо
шад мучаввафи миёнхолй; ва баъ- 
зе ғуянд, ки нове бошад дарози 
оханин, ки тирро дар он ғузошта ба: 
вазъи махсус ба зехи камон банд 
карда меандозанд; ва камони онро 
камони тахш ғуянд. Ба касрати ис- 
теъмол тири онро мацозан новак. 
ном шуда; ва ин мацоз аст ба ит- 
локи зарф бао мазруф (аз «Бахори 
Ачам» ва «Бурхон» ва «Сурурй»- 
ва «Латоиф» ва «Мусталахот»)'.

НОСИК ибодаткунанда дар ро
хи хак. таоло ва курбоникунанда 
(аз «Мунтахаб» ва «Кашф»).

НОРДОНГ с&—Б оби анор ва хуло- 
саи анор (аз «Латоиф»).

НОФИ ХОК -ББ- киноя аз Маккаи 
муаззама (аз «Бурхон»); ва ғохе. 
ба маънии мутлак, замин омада.
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НО К лафзест, ки барои иттисофи 
мавсуфй ба сифате дар охири ка- 
лимот оранд; ва ба маънии олуда 
ва оғашта (аз «Бурхон»); ва дар 
«Мадор» ва «Рашидй» ба маънии 
худованд ва сохиб омада.

НОЛ он чи монанди ришта аз 
миёни калам вакти тарошидан бар- 
меояд; ва ба маънии найшакар ва 
рӯдхонаи кучак ва найи миёнтихй 
{аз «Мунтахаб» ва «Кашф» ва 
«Бурхон»); ва зохиран ба маънии 
аввал муштарак аст дар миёни 
арабй ва форей.

НОИМ номи яке аз килоъи Хай-
бар (аз шархи «Нисоб»),

НОИМ хуфта ва хобида.
НОТАМОМ (ВТС нокис ва ноболир.
НОМУЛОИМ номуносиб ва ду- 

рушт ва амри хароб ва бад.
HOKOM fWU номурод; ва ба маънии 

ночор ва биззарур (аз «Бурхон»).
НОДИМ В пушаймон.
НОФИ ОЛАМ Jl» Маккаи муаз- 

зама.
НОМАРДУМ нокас; чи мардум

лафзест, ки бар муфрад ва чамъ 
итлок кунанд (аз «Мусталахот»).

НОФАРЧОМ касе ки накуии
Охири кор надошта бошад; ва лаф- 
зи вофарчом хилофи киёс бошад,

] аз одами номурод ва ноҳанҷор (аз 
- .«ХJ^ёбoн>)-
НОФИ ЗАМИН^^Н киноя аз Мак

каи муаззама; шояд ки вачхаш чу- 
нин бошад: манкул аст, ки аз бо- 
ми Каъба то Байтулмаъмур, ки бар 

, фалаки чахорум бошад, нуре мам- 
лув аст, ки робит аст миёни осмо- 
ну замин, чунончи чанинро дар 
рахмй модар ғизо ба воситаи ноф 
мерасад; хамчунин хайру баракоти 
самовй аз Каъба ба атрофу акно- 
фи замин мерасад, лихозо Каъбаро 
нофи замин ғуфтанд. Нас мацозан 
исми Макка шуда. Ва ағар Макка 
дар васати кураи арз буди, бизза- 
рур бар васати хакикии хатти ис- 
тиво мебуд. Ва хол он ки аз хатти 
истиво бист дарача ба тарафи ши- 
мол вокеъ аст. Ва низ дар васати 
рубъи маскун хам нест, чаро ки 
дар иклими дуввум аст, на чахо- 
рум. ..  

НОРВАН ojjU киеме аз анор: ки он- 
ро ғулнори форей ғуянд, ғулаш ка- 
лон ва садбарғ бошад ба рояти ан- 
бухй ва нихояти еурхй; дар мик- 
дор баробари ғули сурх; ва номи 
дарахтест бағоят хушандом ва пур- 
барғ ва соядор (аз «Бахори Ачам» 
ва «Бурхон» ва «Чахонғирй»); ва 
низ сохиби «Бахори Ачам» навиш- 
та, ки норвун (ба замми вов) му- 
баддали норбун аст, ки дарахти 
анор бошад.

НОЗАНИН ся-А- мураккаб аст аз 
ноз ва лафзи нин, ки калимаи нис- 
бат аст (аз «Бахори Ачам»); ва' 
сохиби «Кашф» навишта, ки нозу- 
нин (ба замми зои муъчама) ба 
маънии нозукандом аст.

НОГУЗОРОН cjlJofB ба маънии но- 
г-узир ва зарур ва лобуд.

НОТУВОН бетокат; ва ин хи
лофи киёс аст, бетувон бояд; ағар 
ғуй мухаффафи нотувоно-ст, зохи- 
ран ин кием тахфиф дуруст набо- 
шад, чаро ки алифе, ки ифодаи фо- 
илият кунад хазф натувон кард 
(аз «Чароғи хидоят»); ва сохиби 
«Бахори Ачам» навишта, ки ин 
чанд лафз баръакси коида мустаъ- 
мал аст, чунонки ноинсоф ва но- 
умед ва носипос ва нотувон ва на- 
мурод ва ноком.

НОТУВООНИНсн^Ь^ба маънии хо- 
сид, зеро ки касеро тувоно дидан 
наметувонад.

НОРДОН olb jU донаи анор; за дар 
«Бурхон» навишта, ки анордонаи • 
туруш.

НОВДОН рохи бадаррави оби
бом.

НОРБУН енА* дарахти анор.
НОЙИДАН ■* фахр кардан (аз 

«Бурхон»).

НОЙБОН e>4iP ниғахбони ғор, чаро 
ки ной ба маънии ғор омада (аз 
фарханге навишта шуд).

НОХУН БА ДИЛ ЗАДАН сРЗ J-* 
асар кардан ба дил ва бекарор 
кардан (аз «Чароғи хидоят» ва 
«Мусталахот»).

НОФ ЗАДАН сРЭ SB катъ кардани 
нофи тифли навзойида.
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ҳи ва саллама, ки озод карда бу- 
данд уро (аз «Мунтаҳаб»); ва дар 
шарҳи «Нисоб» ба замми нун ва 
фатҳи бо (яъне нубаҳ)* номи гу- 
ломи мазкур.

НАБЕРА ‘jt? бар вазни сағира; фар- 
зандзода умуман форсист; ба маъ- 
нии писарзода ҳусусан; гоҳе дуҳ- 
тарзодаро низ гуянд (аз «Бурҳон» 
ва «Рашидй» ва «Ҷаҳонгирй»).

НУБЛА санг, ки бад-он истинчо 
кунанд (аз шарҳи «Нисоб»).

НАБАРДА диловар ва баҳодур 
(аз «Сурурй» ва «Латоиф» ва 
«Бурҳон»).

НАБИҲ ■4-j бар вазни фаъил; огоҳ 
ва огоҳидиҳанда (аз «Латоиф»),

НАБИСА ба форсй дуҳтарзода; 
ва баъзе гуянд, ки ба маънии пи
сарзода низ омада (аз «Бурҳон» ва 
«Рашидй»).

НАБЙ фаъил аст, ба маънии фо- 
ил, агар муштак аз набо-ст, ки ба 
маънии ҳабар додан бошад; пас 
набй ба маънии ҳабардиҳанда бу- 
вад, ё муштак аз нубувв, ки ба 
маънии улувв ва иртифоъ бошад; 
чун мартабаи набй аз дигар ма.ҳ- 
лукот аълост, набй гуфтанд; ва на
бй ом аст, ҳоҳ соҳиби китоб бошад 
ё набошад ва расул ҳос аст, он ки 
соҳиби китоб бошад (аз шарҳи 
«Нисоб»); ва нубй (ба замми ав- 
вал ва касри сонии муваҳҳада ва 
ёи маъруф) ба форсй Қуръон ва 
Мусҳаф ва Қаломи илоҳй (аз «Ра
шидй» ва «Бурҳон»); ва дар 
«Қашф» ба ин маънй ба касратайн 
(яъне нибй)* низ омада.

НАБЗИ МУЛТАВЙ қисме аз
ҳаракати набз аст, ки монанди рес- 
мон печида маҳсус мешавад; ва ин 
далолат бар суъи ҳоли мариз ку- 
над.

Фасли нун маъа той фавконй

НАТОИҶ зодагон; цамъи натиҷа 
(аз «Мунтаҳаб»).

НАТОИҶ ва ОСОР jUT j gJUJ маволи- 
ди салоса ва ҳарорат ва бурудат 
ва рутубат ва юбусат.

HATH еА* буи бад (аз «Қашф» ва 
«Қанз»).

НАТИН чизе ки дар он бӯи бнд 
ояд.

НУТУЪ»*^ иртифоъ ва баромадагии 
ҳар чиз.

НАТИҶА «5^ берун овардашуда им 
тарошидашуда; муштак аз наш 
(билфатҳ), ки ба маънии тароша 
дан ва берун кардан аст; ва ба не 
тилоҳи мантик кавлест, ки ҳосил 
шавад аз имтизочи чузвҳои сурро 
ва кубро ба андоҳтани лафзи му 
каррар, ки онро ҳадди авсат гуяни, 
чунончи аз: «алъоламу мутаги! 
йирун ва куллу мутағаййирин „ул 
дисун»—«алъоламу уодисун» ҳосил 
мешавад.

Фасли нун .маъа сои вусалласа

НАСО lij ба маънии ҳабар (аз шар- 
ҳи «Нисоб» ва «Суроҳ»).

НАС(С) ез фош кардан (аз «Мун- 
таҳаб» ва «Қашф»),

НУСОР jttJ он чи бирезанд аз ҳар 
чиз (аз «Мунтаҳаб»); ва дар 
«Қашф» ва «Суроҳ» навишта, ки 
нисор (билкаср) масдар аст, бн 
маънии афшондан ва пошидан аз 
кисми накду чине бар фарки касе 
ба сабили тасаддук; ва биззам 
(яъне нусор)* он чи аз зару га- 
ҳар, ки пошида шавад.

НАСР пароганда кардан ва па- 
роганда ва суҳани пошида (аз 
«Мадор» ва «Баҳр-ул-чавоҳир» ва 
«Суроҳ»).

НАСРА манзили ҳаштум аз ма- 
нозили Қамар; ва он ду ситора аст 
аз кадри чаҳорум наздики якдигар 
дар бурчи Асад (аз «Суроҳ» ва 
«Ойини Акбарй»); ва дар яке аз 
расоили муътабараи ҳайъат ва тан- 
чим навишта, ки насра чун пораи 
абр аст бар синаи Саратов дар ми- 
ёни чаҳор кавкаб бар шакли му- 
раббаъи мунҳариф.

Фасли нун маъа чим

НУҶАБО Ц** бузургворон ва баргу- 
зидагон; ва ин цамъи наҷиб аст 
(аз «Мунтаҳаб»),

НАЧЕС 3^ ба маънии роз (аз шар- 
ҳи «Нисоб» ва «Суроҳ»).
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НАҶИБ марди асил ва шариф; 
ва ба маънии шутури гузида ва 
некрафтор (аз «Мунтаҳаб» ва «Су- 
роҳ») .

НАҶОИБ шутурон; ва ин цамъи 
начиб аст, ки ба маънии шутури 
гузида аст (аз «Мунтаҳаб» ва «Су- 
рурй» ва «Суроҳ»)-

НАНОБАТ ~;1ж; исолат ва бузургво- 
рй ва гиромй шудан (аз «Қашф» 
ва «Суроҳ»).

НАҶОСАТ о*-» Ь?палиди (аз «Қашф»).
НАҶДАТ о-лЗ шачоат ва далери (аз 

«Суроҳ»).
НАҶОТ растагорй (аз «Баҳори 

Ачам» ва «Қашф» ва «Қомус» ва 
«Суроҳ») -

НА ҶОҲ растагорй ва фирузй ва 
равоии ҳочат (аз «Мадор» ва 
«Қашф» ва «Суроҳ» ва «Мунта- 
ҳаб») .

НУҶХ фирузй ва баромадани ҳо- 
чат (аз «Суроҳ» ва «Мунтаҳаб»).

НАҶД замини баланд, хилофи
равр; ва номи мулке аз Араб миё- 
ни Хичоз ва Ирок ва миёни Басра 
ва Маккаи муаззама, ки замини он 
баланд аст ба нисбати Ямома ва 
Хичоз; ва ба маънии ороиши ҳона 
ва галаба кардан ба шачоат ва 
ранч дидан; ва ба маънии паноҳ; 
ва ба маънии ҳушй ва ҳуррамй (аз 
«Мунтаҳаб» ва «Лубб-ул-албоб» ва 
шарҳи «Нисоб» ва «Қомус» ва «Су- 
роҳ») .

ниҷод банди шамшер, ки бар
душу сина ҳамоил андозанд (аз 
«Суроҳ» ва «Мунтаҳаб»).

НАҶҶОР .Л? дурудгар.
НА ҶАС ^5ба маънии палид шудан 

ва палид ва нопок; ва ба маънии 
дуввум ба фатҳи нун ва касри чим 
(яъне начис)* низ омада (аз «Мун- 
таҳаб» ва «Суроҳ» ва «Муайид»).

З1АҶАФ номи шаҳрест, ки мар- 
кади ҳазрати Алй каррамаллоҳу 
ваҷҳаҳу дар он аст.

З1АЧОҚ uUi номи силоҳест (аз «Ба- 
ҳори Ачам» ва «Ҷароғи ҳидоят»),

НАҶЛ наел ва авлод ва фар-
занд; ва ба маънии андоҳтан чизе- 
ро (аз «Мунтаҳаб» ва «Суроҳ»)- 

НАҶМ (<* ситора; ва ҳар гиёҳе бе- 
тана, ки онро ба ҳиндй бел гуянд, 
мисли дараҳти каду ва ҳиёр ва 
ишкпечон ва гайра; ва номи Пар- 
вин, ки онро Сурайё низ гуянд; ва 
бад-ин маънй алифу лом лозими он 
бошад (аз «Мунтахаб»),

НАҶДА шачоат ва далери (аз 
«Суроҳ»); ва мацозан ба маънии 
шучоъ; ва ба маънии суруд низ на
вишта.

НАҶҶОРИ ШЕРВ0Нн>1лгЛ^ киноя 
аз имом Хоконй, ки шоири маъруф 
аст, чаро ки падари эшон пешаи 
наччорй мекард.

НАҶОШЙ номи подшоҳи Хаба- 
ша (аз «Суроҳ»).

Фасли нун маъа ҳои муҳмала

НУХУСАТ аз «Мунтаҳаб» ва
«Қашф» 22Э.

НАХОФАТ cUl~ лоғарй ва нотувонй 
(аз «Мунтаҳаб» ва «Баҳр-ул-чаво- 
ҳир» ва «Суроҳ»).

НАХТ тарошидан (аз «Қашф»),
НИХЛАТ кобинн зан додан бе- 

иваз ва беталабе ва пайдо кардан 
ва даъво кардан ва карзи ҳасан ва 
баҳшиши беиваз; ва мазҳаби ботил 
(аз «Суроҳ» ва «Мунтахаб»).

НАХР шутур куштан ва бар си
на заҳм задан (аз «Мунтаҳаб» ва 
«Қашф» ва «Латоиф»).

НИХРИР бар вазни дилгир; до- 
нишманд ва зирак (аз «Қашф» ва 
«Мунтахаб»).

НАХОРИР у.»1*-' донишмандои ва зи- 
ракон; ин цамъи ниҳрир аст, ки ба 
маънии донишманд бошад.

НУХОС мис, ки ба ҳиндй тан- 
ба гуянд ва дуди бе шуълаи оташ; 
ва ба касри нун (яъне ниҳос)* си- 
ришт ва асл ва табиат (аз «Мунта- 
ҳаб» ва «Суроҳ» ва шарҳи «Ни
соб») .

НАХИФ <■>•*> лоғар ва назор ва мар
ди очиз (аз шарҳи «Нисоб» ва 
«Мунтахаб»).

НАХСАЙНИ ФАЛАҚ мурод
аз Зуҳал ва Мирриҳ.

НУХУЛ логарй ва гудоҳта шу-
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«Чароғи хидоят» ва ғайра навиш- 
та, ки нарғиси шаҳло нарғисест си- 
феди моил ба сиёхй.

НАРД >у номи бозист дар муқоба- 
лаи шатранч; ва ба маънии тани 
дарахт низ омада (аз «Ҷахонғирй» 
ва «Бурхон»).

НАРГИС (аз «Мадор» ва «Бур
хон») .

НАРҶИС оТ муарраби нарғис (аз 
«Сурох»).

НАРГ аГу> халка задани лашкар ба- 
рои шикор; ва ба маънии зурхонаи 
пахлавонон (аз «Шархи Гулкуш- 
тй»),

НАРМ-НАРМ сУ сУ оҳиста-охиста.
НАРИМОН номи чадди Рустам

(аз «Бурхон»).
НАРДБОН зииа.
НАРГИСЙ ЗАДАН ePj чашмак 

задан (аз «Ҷароғи хидоят»).
НАРРАДЕВ у?»_у ба маънии деви 

нар (аз «Бурхон»).
НАР(Р)А ‘у ба маънии олати ру- 

чулийят, ки ба арабй закар ғуянд; 
ва ба маънии шохи дарахт; ва ба 
маънии зишт, чунонки наррадев (аз 
«Латоиф»),

НАРГИСА,-АҒр қуббае ки аз санғ ё 
чуб ва ғайра, ки бар сакфи имо- 
рот ва дарвозахо месозанд ва бар 
ғирди он ғулхо нишонаид (аз 
«Шархи Хоқонй»); ва дар баъзе аз 
кутуб навишта, ки он чи аз оч 
ғулхои нарғис тарошида бар сакф 
ва ғайра хотамбандй кунанд.

НАРМОҲАНЙ t/Tсу очизй ва забу- 
нй.

НАРГИСЙ яъне каляи нарғисй; 
ва он чунон бошад, ки байзахои 
мурғро чуш дода, пуст дур карда 
дар кима печида мепазанд ва ба 
вакти хурдан хар байзаро аз корд 
дуним карда мениханд. Зардй ва 
сифедии он мушобех ба ғули нар- 
ғисй менумояд. Ва кисме аз палов; 
ва ба маънии ишора кардан ба 
чашм, аз олами чашмак задан; ва 
ба маънии танз кардан; ва номи 
шоире маъруф (аз «Мусталахот»).

НУРСЙ и-У номи шохзода; ва бил- 
фатх (яъне Нарсй)* низ навишта, 
чунонки дар «Ҷахонгирӣ».

Фасли нун маъа зои муъчама

НАЗОКАТ гЛ'Гй форсиён иштикокн 
ин лафз аз лафзи нозук ба таври 
алфози арабй кардаанд ва хол он 
ки форсист ва дар арабй хеч асл 
надорад (аз «Музил»).

НАЗОҲАТ 'У дур шудан аз бадп
ва покй аз айб (аз «Кашф» в« 
«Сурох» ва «Мунтахаб»),

НУЗҲАТ дури аз айб ва зиштй 
ва беайбй ва покизағй ва накуй 
(аз «Кашф» ва «Сурох» ва «Лато-

, иф» ва «Мунтахаб»); ва дар «Хи- 
ёбон» ба маънии хушхолй.

НАЗД •>> мухаффафи наздик (аз 
«Бурхон» ва «Музил»); ва сохибн' 
«Муайид» аз «Кашф» навишта, ки' 
билкаср аст ва кила билфатх (яъне’ 
низд ва назд)*.

НАЖОД -1> аслу насаб (аз «Мадор» 
ва «Муайид» ва «Кашф»); ва дар' 
«Бурхон» ба каср (яъне нижод)*.

НАЖАНД//НИЖАНД сарниғун
ва паст ва хор (аз «Латоиф» ва- 
«Муайид» ва «Кашф» ва «Зуфон- 
ғуё»); ва дар «Бурхон» ба фатх. 
ва касри аввал ва фатхи сонй, ан- 
духғин; ва ба маънии сарташта ва- 
паст ва хашмтин.

НАЗР УУ андак ва калил (аз шархи; 
«Нисоб» ва «Мунтахаб» ва «Кашф». 
ва «Суроҳ»). !

НАЗОР УУ лоғар (аз «Рашиди»).
НАЗЪ кашидан чизеро аз чои' 

худаш ва чои кандан (аз «Лато
иф» ва «Мунтахаб» ва «Сурох»)’.

НИЗОЪ ’fp орзуманд шудан ва ор- 
зумандй ва бо хам кашокаш кар
дан ба хусумат (аз «Мунтахаб» вз 
«Сурох»).

НАЗФ АЯ хама об аз чох кашидан 
ва суст ғардонидан %а рафтани 
хун; ва ба мяънии чараёни хун (аз 
«Худуд-ул-амроз» ва «Сурох» ва 
«Мунтахаб»).

НУЗЛ Jyj зиёфат ва ки
пеши мехмон ғузоранд (аз «Кашф» 
ва «Бахори Ачам» ва «Мунтахаб» 
ва «Сурох»).

НИЖАМ СУ бухоре, ки дар хавои 
зимистон ба субх падид ояд; ба 
хиндй кухл (аз «Рашидй»); ва дар 
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«Ҷаҳонгирй» ба фатҳ ва дар «Бур
хон» ба каср ва фатх (яъне ни- 
жам ва нажам)*.

НАЗОКАТ КАРДАН изхори
нозукмизочии худ кардан (аз «Ча- 
роғи хидоят»),

НАЖОДА асил ва начиб (аз
«Бурхон» ва «Сурурй» ва «Кашф»),

НАЗЕХ пок аз айб; ва мацозан 
ба маънии тоза ва хуб (аз «Лато
иф»),

НУЗУЛЙ махалли фуруд омада- 
ни сипох ва мардум ва подшоху 
амир.

Фасли нун маъа сини мухмала

НИСО 1-j занон; ва ин цамъи имра- 
атун аст, хилофи киёс, ки аз мод- 
даи муфради худ нест (аз \«Cy- 
ррх»)-

НАСЯН МАНСИЙЯН б а
маънии фаромуши азёдрафта, яъне 
камоли фаромуш.

НАСИБ --г- бар вазни накиб; шах- 
си олинасаб ва хамроз (аз «Лато
иф») ,

НАСАБ v"-* наел ва нажод (аз «Су
рох»); ва ба касри аввал ва фат
хи сонй (яъне нисаб) * цамъи на- 
саб аст.

НИСБАТ киноя аз муносибати 
суруд бо вакт; чи суруду нағмаро 
бо вакте муайян нисбатест; ё он 
ки нисбат ба маънии пардаи суруд 
бошад, чаро ки хар пар да сурат 
метирад аз нисбат ва таркиби овоз- 
хои пасту баланд (аз шархи Сай- 
фуллохи Ахмадободй ва Хони Ор- 
зу).

НАСАМОТ oU-J дамхо ва бухой хуш.
НИСВАТ занон; ин цамъи имра- 

атун аст; хилофулкиёс (аз «Су
рох») .

НАСИҶ т&г бофта ва чома ва навъе 
аз харири зарбофта (аз «Кашф»),

НАСОИҶ gJSU цамъи насича, ки ба 
маънии чома бошад ва навъе аз 
харири зарбофта.

НАССОҶ gU; бофандаи чома.
НАСҶ £-1 бофтани чома ва бофта.

НАСХ C-j дур кардан ва зоил кар
дан 232 чизеро ба чизе ки бехтар аз. 
он бошад; ва ба маънии китоб на- 
виштан; ва низ номи хаттест аз. 
шаш хат, ки ихтироъкардаи Хоча 
Имодуддини Ёкути Мустаъсимист. 
Ҷун Хочаи мазкур хатти насхро их- 
тироъ карда, хутути диғар пеши он 
мансух шуданд. Ба хамин сабаб 
хатти насх ғуянд (аз «Муайид» ва 
«Мунтахаб» ва «Кашф»); ва ба 
замми аввал ва фатхи сонй (яъне- 
нусах)* цамъи нусха, ки китоб бо
шад.

НАСАҚБАНД Л> сг' омили мулк. 
НАСР j~J карғас ва номи бутест.
НАСТАР мух:аффафи настаран.
НАСТУР номи марде сохибмаз- 

хаб ва мучтахиди тарсоён (аз «Му
айид» ва «Кашф»).

НАСРИ ТОИР шаклест бар-
фалак ба сурати карғасе, ки пар- 
рон бошад ба чониби шимол аз 
минтакатулбуруч; ва онро ухоб 
низ пянд.

НАСНОС навъе аз хайвон, кв- 
бар як пой чахад (аз «Мунтахаб» 
ва «Кашф»); ва сохиби «Хаёт-ул- 
хайвон» навишта, ки ниснос (бил- 
каср) навъе аз хайвон аст, ки ба- 
сурати нисфи одами бошад, чунон
ки як ғуш ва як даст ва як пой ■ 
дорад ва ба таври мардум дар- 
арабй калом кунад; ва сохиби 
«Бурхон» низ билкаср (яъне нис
нос)* навиштааст; ва дар «Тавори- 
хи Бехчат-ул-олам» навишта, ки: 
наснос дар навохии Адан ва Ум- 
мон бисьёр аст; ва он чонварест. 
моианди нисфи инсон, ки як дасту 
як по ва як чашм дорад ва дасти- 
у бар синаи у бошад ва ба забони 
арабй такаллум кунад. Ва мардуми 
он чо уро сайд карда мехуранд.

НАСРИ ВОҚЕЪ jbj-J ситораест ру
шан ба сурати карғасе, ки аз боло 
ба фурудоянда бошад; ва он ба чо,- 
ниби кутби чануб аст (аз «Мунта
хаб»); ва дар Бирчандй «Шархи 
бист бобе» навишта, ки ситораест- 
рушан бо ду ситораи диғар ва ин. 
хар се ситора бар мисоли мусалла- 
си кучак вокеъ шудаанд ба чихати 
мушобахати у ба карғасе, ки бож
ба хам оварда бошад ва он ду си
тора ба манзалаи ду боли уст.



 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

дор» билфатх (яъне нашра)* ба 
маънии шодии хатми Куръон; ва 
дар «Бурхон» билфатх, он чи бо 
заъфарон ва шангарф ба рузи мак- 
табнишинй ба руи тахтаи атфол 
нависанд.

ЯАШША «А* бар вазни пашша; 
бехушй ва кундии хавос, ки аз 
хурдани шароб ва банг ва ғайра 
пайдо шавад; касоне ки барои ин 
маънй нашъ (UJ) ба алиф ва 
хамза нависанд, галат аст.

НИШГИРДА олатест оханй, ки 
бад-он кафшдузон чармро қатъ ку- 
нанд; ва ба хиндй рапй гуянд (аз 
«Бурхон»).

Фасли нун маъа соди мухмала

НИСОБ -Л-" он микдори мол, ки за- 
кот бар он вочиб шавад; акалли 
дарачан он аз нукра дусад дирам 
бувад ва аз тнло бист мискол; ва 
аксари дарачаи онро хадди муайян 
нест. Вазни дирам шаш доник аст 
ва доник чахор тассуч ва тассуч 
ду хабба ва хабба ду чав ва чав 
шаш хардал ва вазни мискол бист 
кирот ва кирот панч биринч; зако- 
ти мол чихилум хиссаи он мол бо- 
шад баъди хар сол (аз шархи «Ни- 
соб»); ва лафзи нисоб дар кутуби 
форсй аксар ба маънии молу зар 
ва сармоя мустаъмал мешавад.

ИАСБ -г-барпо кардан; ва душман 
доштан; ва харакати зер дар кали- 
маи муарраб, чунонки фатх дар ка- 
лимаи мабий; ва ба фатхатайн 
(яъне насаб)* бут ва он чи барпо 
кунанд бахри парастиш; ва бад-ин 
маънй ба замматайн ва фатхи ав- 
вал ва сукуни сонй (яъне нусуб ва 
насб)* низ омада (аз «Мунтахаб» 
ва «Сурох»).

НАСАФАТ дод ва инсоф (аз
«Сурох» ва «Мунтахаб»); ва ба 
касри аввал ва сукуни сонй (яъне 
нисфат)* ралат, чунонки машхур 
аст.

НУСРАТ ^z" ёрй кардан ва ёри до
дан; ва билфатх (яъне насрат)* 
хатост (аз «Кашф» ва «Мунтахаб» 
ва «Бахори Ачам»).

НАСУХ, соф ва холис ва тавбаи
устувор, ки боз гунох харгиз на- 
кунад; ва виз номи марде, ки дар 

хаммомхо даллокй мекард ва кис- 
саи тавба кардани у дар «Маешь 
вии маънавй» машрух аст (аз «Ла- 
тоиф»).

НАСР z—> ёрй додан; ва ба замми 
нун ва фатхи соди мушаддад (яъне 
нуссар)* ёридихандагон; цамъи но- 
сир; ва падари кабилае аз Бани 
Асад (аз «Мунтахаб»).

НАСИР мададгор; ва низ каби-
лаест аз яхуд (аз «Латоиф»).

НАС(С) нек борикй кардан дар
пурсидан, то ғояти онро бидонанд; 
ва баланд кардани чизе (аз «Су
рох» ва «Мунтахаб»); ва ба маъ
нии ошкоро кардан (аз «Кашф» ва 
«Латоиф»); ва ба истилохи илми 
усул навъе аз оёти куръонй, ки зо- 
хир ва мумтоз гардонад ду кори 
муташобехро, ки ин некуст ва он 
бад, чунончи, кавлуху таоло «ауал- 
лаллоуулбайъа ва уаррамаррибо», 
чаро ки куффор мегуфтанд, ки 
байъ ва рибо хар ду баробар аст; 
ва гохе итлоки насс бар ояти зо- 
хир кунанд, ки ба вазохат бар 
маънии максуд далолат дошта бо- 
шад; балки форсиён хар каломи 
сарех ва пурзохирро насс гуянд.

НУСУС оёти Куръон, ки маънии 
онхо сарех ва ошкор бошад.

НАСИФ чодари нодухта, яъне
якарз бошад; ва нимаи хар чиз; ва 
ходим (аз шархи «Нисоб»).

НАСЛ J-i пайкони тиру найза; ва 
нусул (ба замматайн) ва нисол (ба 
касри аввал) цамъи он (аз шархи 
«Нисоб»).

НИСОЛ JL-; пайконхо.
НАСБУЛЪАЙН цлЛт-" мадди назар 

ва манзури хотир ва мукобили 
ча шм.

НАСРОНЙ исавимазхаб, чаро
ки яке аз асмои Исо алайхиссалом 
Носирист аз он ки мавлиди он ча- 
ноб карияи Носира будааст, аз му- 
зофоти Байтулмукаддас, дар вило- 
яти Шом; ва ин нисбат ба хазфи 
алиф аст ва зиёдата алифу нун, чу
нонки дар хаққонй.

НУСАЙРЙ номи тоифаест ман-
суб ба Нусайр, ки яке аз фидоиё- 
ни хазрати Алй каррамаллоху вач- 
хаху буд, ки он хазратро худо ме- 
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гуфт ва он хазрат уро ба катл ме- 
расониданд, боз у зинда мешуд ва 
киссаи хаёту мамоти у машҳур аст 
(аз «Муста лахот»); пас Нусайри 
ба маънии фадавии чоннисор ва 
росихулэътикод мустаъмал аст.

НИСФЙ навъе аз пиёлаи шароб 
(аз «Мадор» ва «Бурхон» ва 
«Кашф» ва «Бахори Ачам» ва «Су- 
рурй»); ва забти харакат касе на- 
карда. Ба хотири муаллиф мегуза- 
рад, ки нисфй (билкаср ва ёи маъ- 
руф) ба маънии он пиёлаи шароб- 
хӯрй, ки кадуи хушкро дуним сох- 
та, нисфи асфалро соф карда пиёла 
созанд; ва маҷозан хар пиёларо 
мегуфта бошанд.

Фасли нун маъа зоди муъчама

НАЗОРАТ Ojlkl тозагй ва обдорй (аз 
«Мунтахаб»),

НАЗРАТ тозагй (аз «Мунта-
хаб»),

НУЗҶ расидани мева ва пухтани 
хар чиз ва пухтани реш ва пухта- 
ни модда ва хилт (аз «Сурох»); 
ва ба истилохи атиббо лоики ху- 
руч шудани хилт ба рализ шудани 
ракик ё ба ракик шудани рализ.

НАЗИҶ меваи пухта ва думма- 
ли пухта ва моддаи пухтаи хар 
чиз, ки пухтагии он аз оташ набо- 
шад.|

НАЗХ С" об кашидан (аз «Сурох»), 
НУЗОР А» зар; ва ба маънии тило 

ва холиси хар чиз (аз «Латоиф» ва 
«Сурох»),

НАЗИР л-" тоза ва обдор; ва ба 
маънии зар; ва низ кабилае аз 
яхуд (аз «Латоиф» ва «Мунта- 
хаб»),

HASP j-" зар; ва ба маънии тоза- 
руй (аз «Сурох»); ва ба фатхатайн 
(яъне назар)* чизи холис (аз «Ла
тоиф»).

Фасли нун маъа той муҳмала

НАТОТ номи калъаи Хайбар (аз
шархи «Нисоб»).

НАТЪ бисот ва фарши чармин;
ва пусте, ки дарвешон бар миён 
банданд (аз «Латоиф» ва райра); 

ва дар «Мунтахаб» билфатх ва ба 
фатхатайн (яъне натъ ва натаъ)* 
бисот.

НИТОК камарбанд, ки ба хиндй 
патка гуянд (аз «Бахори Ачам» ва 
«Мунтахаб»).

НУТК сухан гуфтан; ва ба зам- 
матайн (яъне нутуқ)* цамъи нитоқ„ 
ки ба маънии миёнбанд аст; ва ба 
маънии кавсе аз фалак (аз «Мун
тахаб»).

НУТУЛ JA бар узв рехтани обе, ки 
ба давохо чушонида бошанд; ва ба 
фатхи аввал ва замми сонй (яъне- 
натул)* ба маънии он оби ба до- 
рухо чушонида, ки бар узв резанд 
(аз «Сурох» ва «Мунтахаб»).

натъпушон АхА киноя аз пах- 
лавонон, чаро ки вакти куштй тун- 
бон аз чарм мепушанд (аз «Муста- 
лахот») .

НАТЪЙ тунбони чармй, ки усто- 
ди куштигирон пушанд (аз «Муста- 
лахот») .

НАТЙ ин лафз ба нун ва тон 
мухмала ва тахтонй, ки ба номи 
дузах шухрат дорад, галат аст; ва 
ба лом ва зои муъчамаи мафтух 
ва алифи максура (яъне лазо)* са- 
хех аст.

Фасли нун маъа зои муъчама

НИЗОМУДДИНИ АВЛИЕУА^^Ш
Хони Орзу алайхирахмат дар чое 
навиштааст, ки голибан лакаби 
эшон Низоми авлиё-ст; мардуми 
Хинд Низомуддини авлиё гуянд; 
итлоки авлиё, ки цамъи валй-ст 
бар як фард кунанд.

НАЗОФАТ^& покизагй (аз «Кашф» 
ва‘«Мадор» ва «Мунтахаб»),

НАЗОРАТ Of назар кардан ва ни- 
гаристан ба чизе (аз «Мунтахаб»),

НАЗАРИ ТАСЛИС баёнаш
дар таслис гузашт.

НАЗАР .А нигох; ва ба маънии 
фикр низ омада.

НАЗАРИ РАЛАТАНДОЗ jlJAli jJU 
иборат аст аз ончунон нигохи маъ- 
шук, ки ошиконро ба ралатй андо
зад, ай хар яке чунон пиндор ад, ки 
хос нигох ба суи ман кардааст.
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анбах эчоди Хиндиём форсидон 
аст.

НАРИЛ чои шаббошии чахорпо- 
ён дар сахро; ва ба маънии сероб 
шудан; ва дар арабй ба маънии 
бадан аст; ва кинаварй; ва ба 
фатхатайн (яъне нағал)* табох шу- 
дан (аз «Латоиф»),

■НАҒУЛ//НАҒУЛ J чое ки дар сах- 
ро барои шаббошии говон ва гус-

■ пандон созанд; ва ба замматайн 
(яъне нуғул)* ба маънии амик ва 
>карф; ва ба маънии дур ва баъид 
ва дароз ва тамом ва комил; ва

■ ба касри аввал (яъне нигул)* 
йардбон (аз «Латоиф»),

ПАРАМ цамъи нағма (аз «Мун- 
тахаб»).

НАРНАРА овози латиф ва нағ- 
маи суруд (аз «Латоиф»),

НАРУЛА Муи печида, ки онро
ба хинди чура гуянд (аз «Бахори 
Ачам»); ва дар «Чахонгирй» ва 
«Мачмаъ-ул-фурс» ва «Бурхон» ба 
маънии зулфи хубон.

НУРУЛЙ ба маънии тааммук
ва ғавр (аз «Латоиф»),

Фасли нун маъа фо

НАФАСРУБО bj каломе ки хон- 
дан ва талаффузи он сахл бошад, 
на ба душворй.

НАФОСАТ о-Ш зачча шудани зан; 
ва хасад ва бахилй кардан; ва ба 
маънии хубй ва писандидагй ва ла- 
Тофат (аз «Мунтахаб» ва «Кашф» 
ва «Сурох»).

НИФРАТ навъе рамидагй аз чи- 
зе; ва билфатх (яъне нафрат)* як 
бор рамидан ва рамидагй.

НАФАХОТ cjUii бухой хуш.
НАФАХОТ дамиданхои бод;

цамъи нафха.
НАФТ сЛ ва баъзе билкаср (яъне 

нефт)* навишта; кисме аз равган, 
ки аз замин чушад. Ва баёни он 
дар лафзи ба той мухмала хохад 
омад (аз «Латоиф» ва «Муайид» 
ва «Бурхон» ва «Мадор»),

НАФФОСОТ о1ЯЬ занони дардаман- 
да бар укдахо 236 ва занони сохи- 
ра.

НАФС дардамидан ва фузлап
чизе аз дахон андохтан (аз «Мун 
тахаб» ва «Сурох»),

НАФХ с" дамидани буи хуш ва ни 
зидани бод (аз «Латоиф» ва «Су 
рох»).

НАФОЕҲ бухой хуш.
НАФХ дамидан ва пурбод шу 

дан.
НАФУХ адвияи хушк, ки дар би- 

нй даманд.
НАФОД сипари шудан (аз «Су- 

рох») .
НАФОЗ su; гузаштани тир аз чое, 

ки бад-он расад ва чорй шудани 
фармон ва нома (аз «Мунтаха')» 
ва «Сурох»); ва номи харакатп 
васл вакте ки хуруч ба у пайваи 
дад; ва харакати хуруч ва мазид- 
ро низ нафоз гуянд.

НУФУЗ даргузаштан ва чорй шу
дани фармон ва нома ва асар кар 
дан (аз «Мунтахаб» ва «Сурох»).

НАФСУЛАМР „-**!> хакикати кор
ва асли муддаъо; ва ба маънии со- 
бит ва мухакқақ ва кори воқеъй.

НАФИР фарьёд ва нола ва овоз; 
ва ба маънии гурезанда ва нафрат 
кунанда; ва ба маънии карраной.

НАФАР гурухи мардум аз се то 
дах; форсиён бар як кас итлок ку- 
нанд; ва ба маънии чокар хам 
омада (аз «Латоиф ва «Мунтахаб» 
ва «Сурох» ва «Бахори Ачам» ва 
«Мадор»).

НАФУР jjC гурезанда ва раманда.
НИФОС айёми заччагии зан (аз 

«Комус» ва «Сурох» ва «Кашф» 
ва «Бахр-ул-чавохир» ва «Мунта- 
хаб»); ва ба маънии хуни вилодат.

НАФОИС JiLl цамъи нафиса.
НАФАС дам; ва он чазби насим 

аст аз рохи бинй ё дахон барон 
тарвехи калб ва дафъи бухор аст 
боз ба хамон рох; ва ин хар ду 
харакат ба маънии баромадан ва 
фуру рафтани дам, мачмуъ як на- 
фас бошад ва цамъи он анфос ояд; 
ва нафс (ба фатхи аввал ва суку- 
ни сонй) ба маънии чон ва рух ва 
хакдаати шайъ ва хастй ва айни 
хар чиз; дар ин сурат цамъи он 
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иуфус ва анфус бошад; ва иафс 
дар истилохи тасаввуф се кием ас'# 
агарчи дар хақиқат хацрн як рух 
аст. Магар чун ба хар сифате, ки 
мавсуф мегардад муносиби он си- 
фат мавсум мешавад. Ва он се 
кием ин аст: аввал нафси аммора, 
яъне сахт амркунанда ба тарафи 
лаззот ва хузузи фонии мамнуъа, 
камо колаллоху таоло: «иннаннаф- 

«са ла амморатун биссуъи»; дуввум
■нафси лаввома, ба маънии бисьёр 
маломаткунанда худро ба вукуъи 
маъоей ба хидояти нури дил; ва 

син нафс сулаҳо ва авлиёро хосил 
бошад. Аз ин сабаб аллохи таоло 
уро мукассим ба кием гардонида: 
«ло уксиму биннафсилаавоомтти--', 

■ севвум нафси мутмаинна; ва он аз 
сифоти замима соф шуда ба ахло- 

• ки хамида муттасиф гашта ба кур- 
би илохй фоиз шуда ба итминон 
мерасад, лиҳозо ба ин хитоб му

' шарраф аст: «ё айюуаннафсулмут- 
маиннату арциъи тло раббики ро- 
зиятан марзийятан» (аз «Кашф»); 
ва назди баъзе нафс чахор кием 
аст: се кием хамон аст, ки мазкур

> шуд; ва чахорум нафси мулхима 
он ки иродати мухталифа аз он 
дар дил рох ёбад; ва дар «Комус» 
ва «Сурох» нафс (билфатх) ба

' маънии рух ва хун ва тан ва чаш- 
ми захм низ омада; ва дар «Чаро- 
ғи хидоят» навишта, ки нафс ба 
маънии олати таносул низ мустаъ- 
мал.

‘ИУФУС чонхо ва арвох; ин 
цамъи нафс аст, ки (ба фатхи ав
вал ва сукуни сонй бошад) ба маъ
нии чон.

ИАФИС чизе ки киматй ва ги- 
ронмоя ва латифу писандида бо
шад (аз «Мунтахаб»» ва «Сурох»); 
ва дар «Латоиф» ба маънии хосид 
ва бахил аст, ки аз «Қомус» накл 
карда; ва дар «Сурох» низ ба ин 
маънй ёфта мешавад.

НАФЗ афшондан; ва хуммои но- 
физ аз ин чост (аз «Мунтахаб» ва 
«Сурох»).

:НЕФТ//НАФТ магар ба каср
асах; равғанест ва он ду кием бо
шад: сиёх ва сифед. Бехтар сифед 
аст, аз мулки Шервон аз замин ме- 
чушад; ва гохе мауозан борутро 

низ гуянд; ва нсфт () муарраби 
нафт (нефт ) аст (аз «Латоиф» 
ва «Мунтахаб» ва «Муайид» ва 
«Мадор»); ва дар «Хиёбон» навиш
та, ки нсфт (билкаср) доруе, ки 
хукамо сохтаанд, хар чо ки андо- 
занд оташ даргйрад.

НАФФОЪ бисьёр судрасонанда; 
ва биззам (яъне иуфоъ)* цамъи 
нофсъ.

НИФОР jUJ казахи бузург (аз «Бур- 
хон») .

НАФОҚ 6^ равон ва равоч ёфтани 
матоъ, зидди касод; ва билкаср 
(яъне нифок)* дуруй- (аз «Мунта
хаб» ва «Қашф»).

НАФЛ ибодате, кй' бар банда 
вочиб набошад (аз «Кашф» ва 
«Мунтахаб» ва «Сурох»)'.

НАФУЛ//НУФУЛ Jj^ дур ва баъид 
ва амик ва фахмидаги ва! ғавр (аз 
«Латоиф» ва «Бурхон»).

НАФСИ ҚУЛЛ JS"киноя оз арш.
НАФЙ КАРДАН цЛ дур кардан 

ва нест .кардан ва аз шахр бадар' 
кардан.

НИФРИН екЛ дуъои бад (аз «Бур- 
хон»).

НАФАС ҚУШОДАН калом
кардан.

НАФАС СУХТАН сг'г- ба маъний 
танг шудани дам аз касрати ранч 
бурдан ва мехнат кашидан, чунон 
ки баъд аз давидан ва гута задан 
холате тори шавад (аз «Бахори 
Ачам»); ва дар «Чахор шарбат» 
навишта, ки нафас сухтан киноя аз 
мехнат.

НАФАС РОСТ КАРДАН
киноя аз таваккуф кардан ва ором 
гирифтан.

НАФСИ АММОРА »_М jr^ хохиши 
табиати инсон, ки ба суи лаззоти 
дунявй бошад; аммора (ба фатхи 
аввал ва ташдиди мим) сигаи му- 
болаға аст, ба маънии бисьёр амр
кунанда ва сахт хукмкунанда.

НУФУСИ САЛОСА j/j*! аммора 
ва лаввома ва мутмаинна; ё он ки 
киноя аз арвохи салоса, ки рухи 
хайвонй ва рухи наботй ва рухи 
чамодист.
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навишта, ки накл (билфатх) аз чое 
ба чое бурдан; ва ба зам мо юн- 
калу бихи алашшароб.

НУКУЛ Jjj цамъи накл.
НУҚТАИ МУҚОБИЛ с» киноя 

аз хамсар; ва гохе киноя аз хариф 
бошад (аз «Бахори Ачам»),

НУКТАИ МАВХ.УМ (Уу
нии нуктае, ки ба он кадар бори- 
кй бошад, ки вучуди онро вахм 
тасаввур кунад ва ба зохир маҳсус 
набошад ва баъзе онро чузви ло- 
ятачаззо ва чавхари фард низ гӯ- 
янд (аз «Бахори Ачам» ва дигар 
кутубД.

НУҚТС PEXTAHH..J киноя аз
фол задани рамл (аз «Мустала- 
хот») .

НАК.Ш ЗАДАН о-О дов бурдан
(аз «Мусталаҳот»).

НАҚШИ БАД НИШАСТАНа'нс. 
накше ки ба мурод нанишинад.

НАКШИ ЧСХОН (рЦ*- боғест дар 
Исфахон.

НАҚШ бср ОБ КСШИДАН -'л 
cJLif киноя аз кори абас кардан 
ва иртикоби амри бесабот.

НУКТАИ ССҲВ я- Шз нуктае, ки ба 
сахв бар харфи райри манкут дода 
бошанд ва он кобили хак бошад 
(аз «Бахори Счам»),

НАКШИ КАРИНА мурод аз
накши мукобил, ай накше, ки дар 
мукобалаи накши дигар бошад, 
хар ду бо хам мутобик мебошад.

НУҚОВА баргузида ва хулоса 
(аз «Сурох» ва «Мунтахаб» ва 
«Музил»); ва ба фатх (яъне нак,о- 
ва)* хатост.

НАКАЛА наклкунандагон; ва ин 
цамъи нокил аст.

нукрс сими гудохта; ва ба 
маънии чохак, хусусан чохаки па
си гардани инсон дар мунтахои 
муи cap; ва номи карияест (аз 
«Сурох» ва гайра).

НУҚТАИ ЗИРЕХ j иборат аз 
сари мех, ки дар халкаи зирех васл 
мекунанд, то сари халка кушода 
нагардад.

НУҚТС маъруф аст; ва дар ис
, тилохи хикмат ва хандаса ба маъ

нии мунтахои хат (аз «Мунтахаб»).

НУҚБА хориш, ки он мараз бо
шад аз юбусат ва ғалабаи хун.

НСҚИЪА номи зиёфати кудумй 
сафар (аз шархи «Нисоб» ва «Су
рох»).

НСҚИИ пок ва холис; ва ба кас- 
ри аввал ва сукуни коф (яъне 
никй)* марзи устухон (аз «Мунта
хаб» ва «Латоиф»).

НУҚСОНЙ ба маънии нуксон;
дар ин лафз ёи тахтонй дар охир 
зоид аст, чунончи дар саломатй ва 
халосй ва гайра; ва хамчунин дар 
шайдой низ зоид аст (аз «Хиё- 
бон»).

НСҚШИ СРУСЙ i_fjy суруд, ки 
дар хангоми шодии никох махсус 
аст; ба хиндй сехра гуянд.

Фасли нун маъа коф

НАҚБО боде, ки аз се тараф ва- 
зад; ва он багоят бад аст, хусусан 
дар хаки чахоз (аз «Мунтахаб» ва 
райра); ва дар шархи «Нисоб» на- 
вишта, ки накбо ба маънии боде, 
ки кач вазад, яъне на аз машрик, 
бувад, на аз магриб ва на аз ча- 
нуб ва на аз шимол, балки аз як 
гуша, аз хар чахор гушахои миёни 
ин чахор тарафи мазкур вазад, ма- 
салан, аз миёни чануб ва машрик 
ё аз миёни марриб ва шимол, ало 
хазалкиёс.

НИГЕСО L-C номи мутрибе, ки ну- 
кари Хусрави Парвез буд (аз «Ма- 
дор» ва «Қашф» ва «Бурхон» ва 
«Иброхимй» ва «Ҷахонгирй» ва 
«Муайид»); ва факир муаллиф гу- 
яд, ки агарчи ахли лурат ёи мач- 
хул навиштаанд, магар хар гох ки 
маъруф (яъне Нигисо)* хонда ша- 
вад фасех менумояд ва мачхулро 
маъруф хондан чоиз аст.

НАҚБАН хорй ва ранч ва хуш- 
кй (аз «Қомус» ва «Сурох» ва 
«Қашф»); магар дар «Мунтахаб» 
ва «Мадор» ва «Музил» билкаср 
(яъне никбат)*.

НСКХСТ с-*1 буи хуш ва буи дахон 
(аз «Мунтахаб» ва «Сурох»); ва 
ба кофи форсй (яъне нагхат)* мах- 
зи ралат, чаро ки кофи форсй дар 
алфози арабй намеояд ва дар охи- 
ри калима той фавконии мокабли
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мафтуҳ- дар форей намеояд, магар 
он ки навъе аз тафрис гуфта ша- 
вад.

НИ КОТ Ю цамъи нукта (аз «Мун- 
тахаб» ва «Мадор» ва «Бахори 
Счам» :ва «Музил»); ва ба зам 
(яъне нукот)* махзи галат, чаро 
ки вазни фуъол (ба зам) аз авзо- 
ни чамъ пест.

НИҚОБАТ газанд ба душман
расонидан (аз «Мунтахаб»).

НУКСН х-ДО ца.иъи нукта; ва ба фат
хи аввал ва сукуни сонй (яъне 
накт) *■ковидаии замин ва ба cap 
дарафгандан (аз «Мунтахаб» ва 
«Сурох»); ва кисме аз таом.

НИКС С*О тоб боз .кардан аз расан 
ва шикастанн ахд (аз «Мунта- 
хаб»); ва мацозан ба маънии мут- 
лак шикастан ва катъ ояд.

НИ ГОРДО накш ва бут, ки ба ара- 
бй санам гуянд; ва ба маънии маъ- 
шук ва махбуб; ва ба маънии нак- 
ше, ки аз хино бар дасту won маъ- 
шукон кунанд (аз «Бурхон» ва 
«Кашф»).

НИГИНИ СУВОР jlj- сДО нигинаро 
гуянд, ки дар ангуштари ё зеваря 
дигар нишонида бошанд; ва гайри 
нпшонидаро нигини пиёда гуянд 
(аз ' «?Лусталахот» ва «Бахори 
Счам»).

НУҚР//НУКУР ДО носипосй ва но- 
хушй ва шигифт; ва мацозан ба 
маънии' азоб (аз «Латоиф»),

НУКС ,ДО бозгаштани беморй, яъне 
авд кардани мараз; ва билфатх 
(яъне накс)* сарнигун кардан ва 
иигунсор уфтодан (аз «Латоиф» ва 
«Мунтахаб» ва «Сурох»).

НИКУХИШ сарзаниш ва мало
мат , (аз «Кашф» ва «Мадор» ва 
«Рашидй» ва «Чахонгирй»); магар 
дар «Сурурй» ва «Бурхон» ба фат
хи аввал (яъне накухиш)*.

НИГИНИ ОШИҚУ МСЪШУҚ еД
ду нигини мухталифул- 

лавн, ки дар як хоур нишонида бо- 
шанд (аз1'«Бахори Счам»),

НАГ До мухаффафи нигина.
ННКОЛх^О укубат ва ранч (аз «Ла

тоиф»' ва «Мунтахаб» ва «Сурох» 
ва «Мадор»).

НИКЛ ДО банди оханй, ки бар пой 
мучримои низ&нд (аз «Мунтахаб» 
ва шархи «Нисоб» ва «Сурох»).

НУКУЛ JjO аз савганд хурдан бо- 
зистодан ва баддилй ва эъроз (аз 
«Латоиф»),

НИГУН с>О хамшуда (аз «Бурхон» 
ва «Муайид»),

ИИКУХ.ИДСН сх-*ДО сарзаниш ва 
маломат кардан (аз «Мадор» ва 
«Муайид» ва «Рашидй» ва «Чахон- 
гири»); ва дар «Бурхон» ба фатҳи 
аввал ва ба касри аввал низ гуфта 
(яъне накухидан ва никухкУан) *.

НИГСРОН с) ДО бинанда .ва мунтазир 
(аз «Бурхон»),

НУКНС <ДО сухани покиза, ки пущи- 
да бошад, яъне хар кас онро надо- 
над; ва ба маънии нукта низ ома- 
да (аз «Мунтахаб» ва «Бахбрй 
Счам»).

НАКИРС “Д- ношнноей ва ношинох- 
тагй, яъне зидди маърйфа ■ (аз 
«Мунтахаб» ва «Кашф»),

НСКУХИДС м?<дО маломат карда- 
шуда ва бад ва' зишт (аз «Бурхон» 

' ва «Музил»!; магар .дар «Чахонги- 
рй» ба касри аввал, (яъне нику- 
хида)*.

НИГОРБССНС -Д—! ДО ба маънии 
маъшук.

НИГОРИ АРМСНЙ (Д-.Л.ДО мурод аэ 
Ширин, ки Фарход бар у ошик 
буд.

Фасли нун маъа мим

НСМО Ю болидан ва йфзоиш ва 
баланд шудан (аз «Кашф» ва «Му- 
айид» ва «Мунтахаб» ва «Сурох»),

НУМУЗСЧ е*j муарраби нумуна 
(аз «Музил»); ва аз чои дигар 
маълум шуд, ки муарраби нумуда 
аст, на муарраби нумуна, фа иф- 
хам ва тааммал.

НУМРУД >.\г^ номи подшохй кофир 
(аз «Музил»),

НУМУДСН ва НУМУД j j1.-— маъ- 
нии лафзи аввал машхур аст ва 
маънии лафзи дуввум аломат ва 
нишони чизе ва зохир; ба маънии 
равнак ва хубии зохирй; ва ба 
маънии вучуд низ омада.
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.ПАМИР паланг, ки даррандаи
машхур аст (аз «Яатоиф» ва шар- 
хи «Нисоб»).

ПАМИР jf" бар вазни факир; оби 
хушгувор ва ширин (аз «Кашф» 
ва шархи «Нисоб»).

НАМОЗ парастиш ва хидматго- 
рй ва ниёз (аз «Бурхон» ва «Ча- 
хонгирй» ва «Кашф»),

ННМНШ маразест аз амрози
чилд; ва он катъи мустадир бошад, 
гох шавад, ки хамчу калаф пахн 
бошад; ва сабаби он дами савдо- 
ннст.

НАМСКЧСШ Ji- ба маънии на- 
мак чашидан.

НАМС и*" муй чидан (аз «Мунта- 
хаб») .

НСМАТ Ui фарш ва бисоти рангин 
ва бисоти шатранч ва равиш ва 
дастур (аз «Мадор» ва «Мунтахаб» 
ва «Сурох»); ва ба маънии пардаи 
суруд низ омада.

НАМОИҚ J чамъи намика, ки ба 
маънии мактуб аст.

НАМОРИҚ <оА~ цамъи нумрука, ки 
ба маънии болиш аст (аз «Муита- 
хаб») .

НАМАТХОИ ТАНГАМ пардахои 
дакик аз суруд (аз «Шархи Си- 
кандарнома»).

HHMJI мур; ва номи маразест, 
ки донахои хурд бар андом зохир 
шаванд (аз «Мунтахаб»).

НСМУМ fj-J бисьёр гаммозикунанда.
НАММОМ г1" суханчин ва раммоз; 

ва номи гиёхе хушбудор (аз «Мун- 
тахаб» ва «Сурох»).

НСМИМ раммоз.
НАМАКИН сг1*' мансуб ба намак 

(на ба сукуни мим); дар истилох 
ба маънии масхара омада.

НАМАДЗИН намаде бошад, ки
зери зин бар пушти асп ниханд; ва 
онро хайгир низ гуянд (аз «Бур- 
хон»),

НСМОЗЙ КАРДАН сРЛ^ипок кар
дан ва соф нумудан.

НАМ НАДОШТАН « муфлис
ва нодор будан (аз «Мусталахот»), 

нсмск хурдсну нсмскдои
ШИКССНСН c)UCJ J cU;
намакхаромй кардан (аз «Мусталч 
хот»),

НСМОЗ БУРДСН оъ-! jLJ парастиш 
кардан ва оҷизй нумудан.

НУМОЕН е>Х_1.и нумудоршаванда; ни 
мацозан ба маънии .калон ва бись 
ёр, чаро ки хар чи калон ва бисыф 
бошад, бнззарур зохир ва нумоёп 
мешавад,

НУМУВ(В) болидан ва афзоиш
(аз «Мунтахаб» ва «Кашф» ва «Су 
рох»); ва_дар форсй ба тахфиф 
(яъне нуму ва нумув)* хам омада.

НСМИҚА »4—1 бар вазни фаъила; нл- 
вишташуда ва мактуб, муштак ал 
намк, ки ба маънии навиштан аст 
(аз «Сурох»).

НУМРУҚС ва НУМРУКФ> з <i,.. 
болиши кучак (аз «Мунтахаб»); на 
дар «Кашф» билфатх (яъне нам 
рука ва намрук)*.

НУМУНА нумудори кор (ал
«Мадор»); ва дар «Чавохир-ул-ху- 
руф» навишта, ки нумуна дар асл 
нумуда буд, чаро ки дол ба нун 
бадал мешавад.

HHMJ1H бусуре чанд сафровй
бувад, ки ба тадрич пахн гашта ба 
якдигар муттасил шаванд моил ба 
суфрат (аз «Кифояи Маисурй»),

НАМЛСИ ЧОВСРСИЯ бу-
суре бошад шабех. ба товаре ва 
асли он сурх ва сари он сифед (аз 
«Қифояи Мансурй»).

НАММОМЙ раммозй.

Фасли нун маъа нун

НСНГ дар форсй ба маънии 
шарм; ва билкаср (яъне нинг)* 
дар туркй тарчамаи лафзи ро; ва 
барои изофат низ ояд.

нснгин маъюб ва зишт (аз 
«Латоиф»),

Фасли нун маъа вов

НАВО Ы мутлак овоз; ва номи ма- 
комест аз дувоздах макоми муси- 
кй; ва ба маънии сомон ва асбоби 
тувонгарй ва лашкар ва сипох; ва 
шукр ва сипос; ва фарзанд ва на-



 

 
 

 

 

 

 

 

бера; ва пешкаш ва назрона; ва ба 
маънии созгорй ва кут ва хурок; 
ва ба маънии гирифторй ва кайд 
ва ба ивази касе дигареро дар 
кайд нишондан; ва номи тоифае аз 
мурулон; ва мухаффафи навот, ки 
ба арабй тухми хурморо гуянд (аз 
«Бурхон» ва «Кашф» ва «Латоиф» 
ва «Рашидй» ва «Бахори Ачам» ва 
«Чароги хидоят»).

«НАВРУЗИ XOPO*Ij»- .Ьлг-номи шуъ- 
бае аз мақоми «Наво» (аз «Бур- 
хон»),

НУШГИЕ ЦТ J-y гиёхест, ки дафъи 
сумум кунад.

НАВВОБ <у!у бисьёр ниёбаткунанда; 
ва биззам ва ташдид (яъне нув- 
воб)* ниёбаткунандагон; цамъи но- 
иб.

НАВОИБ ^‘ly мусибатхо; ин цамъи 
ноиба аст (аз «Кашф»).

«НАВРУЗИ АРАБ» V-»* Уму номи 
шуъбае аз «Раховй» (аз «Мадор» 
ва «Бахори Ачам» ва «Муайид» ва 
«Чароги хидоят»).

НАВОТ ol> хастаи хурмо, яъне тух
ми хурмо (аз «Мунтахаб»).

НАВОХТ oi-ljj ба маънии мувофиқ 
ва мутобик, ва баробар ва лоик, 
(аз «Мусталахот»),

НАВОБИТ ^1у рустанихо ва гнёххо.
НАВБАТ оу вакти чизе; ва ба маъ

нии мусибат ва карат ва мартаба 
(аз «Мунтахаб»); ва дар «Бурхон» 
ба маънии накора ва хайма ва пос 
ва мухофазат.

НУВИШТ//НИВИШТ од,; тахрир ну- 
мудан ва печидан (аз «Чахонги- 
рй»).

НАВОФИН цамъи нофач аст, ки 
(ба фатхи фост) муарраби нофа.

НАВАНД Цу ба маънии аспи тез- 
рафтор (аз «Сурурй» ва «Кашф» 
ва «Бурхон» ва «Мадор» ва «Ра
шидй») .

НАВШОД Ц1-У-* шахрест хуснхез, ки 
ба хубруён мансуб аст (аз «Чахон- 
гирй» ва «Мадор» ва «Бурхон»); 
ва дар «Кашф» биззам ба вови 
мачхул (яъне Нушод)*.

НУВЕД <‘.у хабари хуш (аз «Чахон- 
гирй» ва «Бурхон» ва «Латоиф»); 
ва дар «Бахори Ачам» ва «Муай

ид» ба фатхи нун ва ёи мачхул 
(яъне навед)*; ва он чи дар мар- 
дум ба фатхатайн (яъне навайд)* 
машхур шуда, хатост.

НАВАРД печутоб; ва бисот ва 
фарш; ва чубе бошад чулохдро, 
хар кадар чома, ки бофта меша- 
вад, бар он мепечад; ва ба маънии 
баробар; ва чангу хусумат; ва ба 
маънии дархур ва лоик; ва домани 
пирохан (аз «Бурхон» ва «Чахон- 
гирй» ва «Латоиф»); ва дар «Му
айид» ва «Мадор» навишта, ки 
навард ба маънии писандида ва 
чанг ва бисот ва печидан ва чома 
ва кунч ва гуша ва сурох; ва дар 
баъзе «Шурухи Сикандарнома» на
вишта, ки навард иборат аз суро- 
хи рубох, чаро ки он хам печ дар 
печ мебошад.

НАВБАР уу меваи наврас ва, дух- 
тари норпистон.

НАВР jy бар вазни чавр ва савр; 
ба маънии шугуфаи сифед ва шу- 
гуфаи зард (аз «Бахр-ул-чавохир» 
ва «Сурох» ва «Мунтахаб» ва 
«Кашф»).

НАВБАХОР Л-у номи оташкадае 
(аз «Бурхон»); ва дар «Кашф» но
ми бутхона.

НУКАР j^y ба маънии чокар (аз 
«Сурурй» ва «Кашф» ва «Бурхон» 
ва «Бахори Ачам»); ва дар «Ра
шидй» ба фатх (яъне навкар)* на
вишта ва гуфта, ки зохиран ин 
лафзи туркист.

НУШОЗАР >7 ,jy- номи оташкада.
НУВОР//НАВОР JУ чизе бошад ба 

таври расан, ки бад-он чорпой бо- 
фанд ва бар хайма дузанд; ва ба 
касри аввал (яъне нивор)* хатост 
(аз «Музил» ва «Кашф»).

НУШОДУР yliy давоест мушобех 
ба намак; нуш ба маънии тирёк ва 
одур ба маънии оташ, яъне тирёк 
аст, ки аз миёни оташ ба хам ме- 
расад (аз «Бурхон»); ва дар «Ҷа- 
хонгирй» ба фатхи дол (яъие ну- 
шодар)*.

НАВОИР у1у шуълахо; ин цамъи 
ноира аст, ки ба маънии шуъла бо
шад.

НАВЗАР ӮӮ номи писари Манучехр 
(аз «Чахонгирй»).
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НАВШАХ.Р jfiy коми касабаест наз- 
дики Шервон.

НАВНИЕЗ jl^jy ошики нав ва тиф- 
ли навмашк.

МУЗ Jy мухаффафи хднуз (аз «Бур- 
хон») .

ЛСВРУЗ jjjy рузи аввали мохи фар- 
вардин, ки расидани офтоб аст ба 
нуктаи аввали Хамал (аз «Бур- 
хон»); ва дар «Мадор» номи пар- 
даи «Хусайнй».

JHABPHC yjy меваи наврасида ва 
ҳар чизи тоза; ва номи кнтобест ба 
кавошши илми мусикй дар забони 
хиндй, ки султон Иброхими Одил- 
Ш0ХИ мамдухи Зухурй тасниф кар
да; ва дар хиндй наврас нуҳ.хо
лат аст, ки бинои ашъори хиндй 
■бар он бошад: аввал сингаррас (ба 
касри сини мухмала ва ихфои нун 
ва кофи форсй) ва он баёни ороиш 
ва зевар ва таърифи маъшук аст; 
дуврум басрас ва он хуши ва та- 
раб аст, ки ба шунидани зикри 
марруб хосил шавад: севвум кару- 
нарас (ба фатхи кофи арабй ва 
замми рои мухмала ва нун ба али- 
фй кашида) ва он холати афзуиии 
раму андух, ки эхтимоли халок до
рад; чахорум рудррас (ба замми 
ро- ва сукуни дол ва баъдуху рои 
мухмалаи дигар) бар вазни шукр; 
ва он холати хафаги ва ранчиш бо
шад; панчум биррас (ба касри бои 
муваххада ва ёи маъруф) ва он 
холати шачоат ва зурмандй бошад; 
шашум бхайрас (ба фатхи бои му- 
ваххадаи махлутутталаффуз ба хо 

■ва сукуни тахтонй (мачмуъ бар 
вазни най; ва он холати хавф ва 
хайбат бошад; хафтум бибхатсрас 
Вба касри бои муваххада ва ёи 
маъруф ва фатхи муваххадаи мах- 
лутутталаффуз ба хо ва сукуни 
той фавконй ва сини мухмала) хо
лати истикрох аз хабоис ва начо- 
сатхо бошад; хаштум адбхутрас 
(ба фатхи алиф ва сукуни дол ва 
замми бои муваххадаи махлутутта- 
лаффуз ба хо ва сукуни той фав- 
конй) холати истеъчоб, ки ба ди- 
дани ашьёи ачиб хосил щавад; ну- 
хум сантрас (ба сини мухмала ба 
а ли фи кашида ва нуну той фавко- 
яий хар ду 'сокин) бар вазни кор; 
баёни вахдонийяти зоти хак таоло 

ва хакоики факр ва тачарруд бо
шад.

НСВОМИС сту'у цамъи номус.
НУШ Jy ширин ва гуворо ва оби 

хаёт; ва ба маънии зиндагй ва 
фодзахр ва тирёк ва шахд (аз 
«Латоиф» ва «Бурхон» ва «Суру- 
рй» ва «Кашф»).

НСВТ ±у овехтан (аз «Мунтахаб»). 
нсвхсн А~у чизи нав ба рун кор 

омада; ва ба маънии маъшуки хат 
навдамида (аз «Мусталахот» ва 
гайра).

НАВЪ гун.а. ва кием; ва ахли
мантии, куллеро гуянд, ки бар зот- 
хое ки хакикати он яке бошад, во- 
кеъ шавад, чунонки инсон, ки бар 
Зайд ва Амр ва Холид итлок ку- 
нанд ва фарас, ки хар фарасро фа- 
рас метувон гуфт ва бакар, ки хар 
бакарро бакар итлок кунанд.

НУФОР номи шахрест (аз «Бур
хон») .

«НАВРУЗИ БУЗУРГ» £уу juy номи 
иагмае аз мусикй (аз «Бурхон»).

НСВЛ Jy дар арабй ато ва бах- 
шиш; ва дар форсй ба замми нун 
ва вови мачхул (яъне нул)* мин- 
корн мурғон ва ноизаи машраба ва 
куза (аз «Латоиф» ва «Бурхон»).

НСВЪИ СОФИЛ Jil-£у навъеро гу- 
янд, ки тахти чамеъи анвоъ бошад 
ва тахти он навъи дигар набошад, 
агарчи синф ва ашхос бошанд, чу
нонки инсонро навъи софил гуянд, 
ки тахти хайвон ва чисми номй в а 
чисми мутлак аст, ки хар як аз 
эшон навъи изофианд ва мундари- 
чанд тахти чавхар, ки чавхарро 
чинси олй гуянд.

НАВОХИЛ J=->у цамъи нахл, хилофи 
киёс.

НАВОЛ JljJ ато ва бахшиш (аз «Су- 
рох») .

НУН В-СЛ-ҚДЛСМ г-^Ьоу киноя аз 
дуньё, чаро ки давот ва калам ва 
навиштан ва хондан хама аз лаво- 
зими дуньё; ва номи дуньё ва но
ми сурае дар сипораи бисту нухум.

НСВМ хоб (аз «Сурох»).
НСВОХТАН о-*1 у ба мурод расон- 

дан ва хуш кардан; ва ба маънии 
сағомндан ва аз созу накора йвоз 
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баровардан (аз «Бурхон» ва «Зуб- 
дат-ул-фавоид»); ва ба истилохи 
куштигирон бар замин задани ха- 
рифро навохтан гуянд (аз «Шархи 
Гулкуштй»).

НАВОН.с! s хиромон; ва ба маънии 
чунбон ва ларзон ва куз ва хами
да ва дуто ва кухна ва лоғар ва 
огох ва хушёр (аз «Бурдон»),

НУН as мухаффафи кунун; ва танаи 
дарахт; ва дар арабй ба маънии 
мохй ва шамшер ва номи шахре; 
ва ба маънии давот ва сиёхии да- 
вот; ва ба маънии шаб ва чохи за- 
иахдон; ва харфи нун ба хисоби 
чумал, яъне абчад панчох адад до
рад (аз «Латоиф» ва «Сурох» ва 
«Кашф» ва «Бурхон» ва «Муайид» 
ва «Чахонгирй»); ва низ харфи нун 
барои ифодаи чанд маънй ояд; ав- 
вал маънии нафй кунад, чун на- 
кард ва нагуфт; дуввум ба маънии 
тардид, Калим гуяд, рубоъй:

Аспат, ки ҳино зебфизои тани уст, 
Ку^ест, ки лолазор дар домани уст, 
Не, не, галатам, ки осмони дигар аст 
Дар ранги хино шафақ ба пироҳани уст.

Севвум нуни масдар, чунончи дар 
лафзи кардан ва гуфтан; чахорум 
нуни рабт, ки ифодаи хукм кунад, 
чун хушан ба маънии хуш аст ва 
дабиран, ба маънии дабир аст; пан- 
чум. зоид, чун подош ва подошан; 
шашум нуни истифхом, чунончи 
Саъдй гуяд, байт:

На моро дар ҷаҳон аҳду вафо буд, 
Чафо.кардиву бадахди нумуди.

Ҳафтум нуни нисбат, чунончи ри
ман мансуб ба рим ва баранчан 
мансуб ба бирйич; ва гохе ба мим 
бадал шавад, чун бон ва бом, ба 
■маънии пушти сакфи хона; ва ба 
лом бадал щавад, чун нилуфар ва 
лилуфар ва чандан ва чандал, ки 
сандал муарраби он аст; ва ба хо, 
чун марзан ва марза ба маънии 
муш.

ЯУШИРВОН jbzAP ба маънии Ши- 
ринчон ном иодшох; чун камоли 
одил ва хушху буд, ба ин лакаб 
мулақдаб шуд (аз «Мадор» ва 
«Кашф» ка «Бурхон» . ва «Муай- 
кд»); ва дар шархе муътабар дида 
шуда. ки Нуширвон мураккаб аст 
аз лафзи нав (билфатх). ки тарча- 

маи чадид аст ва шер ба маънии 
асад ва лафзи вон харфи ташбех, 
яъне монанди шери нав, ай шери 
чавон.

НУЙИН цгтчя бар вазни руйин; дар 
асл домодро гуянд; ва туркон са- 
лотинро ба ин лафз хитоб кунанд; 
ва ба маънии амири аъзам (аз 
«Бурхон» ва «Кашф» ва «Муай
ид»); ва дар «Рашидй» забти ха- 
ракат накарда ва ба маънии под- 
шохзода ва амири аъзам навишта; 
ва дар «Бахори Ачам» навйин (ба 
фатхи нун) бар вазни парвин; му
хаффафи навойин аст, мураккаб аз 
лафзи нав ба маънии тоза ва лаф
зи ойин ба маънии раем ва ороиш. 
Агар дар навйин лафзи ойинро ба 
маънии ороиш гиранд, навйин ба 
маънии шахсе бошад, ки ба тарзи 
тоза бо ороиш чилвагар шуда бо
шад. Ва ба муносибати хубии он 
итлоки ин лаЛз бар домод ва амир 
кунанд. Ва агар лафзи ойин-ро ба 
маънии раем манзур доранд, наво
йин ба маънии подшохе ё амире 
бошад, ки расмхои нав зчод кунад.

НАВБАР КАРДАН еР А я V меваи то
за аввал бор дар он фасл хурдан 
ё чидан.

НАВРАҲОН чизеро гуянд, ки
касе аз чое фиристад ва тухфа в а 
савғот ва музд ва ато ва силаи 
шеър (аз «Бурхон» ва «Кашф» ва 
«Сурурй»),

НАВОЙИН ~s зебо ва ороста (аз 
«Бурхон»),

НИВИШТАН o’ty китобат кардан; 
ва ба фатхатайн (яъне наваштан)* 
ба маънии печидан ва навардидан 
(аз «Бурхон» ва «Муайид» ва «Ма
дор») ; ва дар «Чахонгирй» ба фат
хи аввал ва касри сонй (яъне на- 
виштан)*, ба маънии китобат; ва 
ба маънии печидан ва навардидан.

НУШИНедД.^ ширин; мансуб. ба нуш, 
ки ба маънии шахд бошад (аз 
«Бурхон»).

НАВОЗОН номи пардае аз му-
сикй (аз «Шархи Кирон-ус-саъ- 
дайн»),

НУШДОРУ тирёк ва шароб ва
позахр (аз «Бурхон»); ва он чи дар 
кутуби тиб мастур аст,,. нушдору 
маъчунёст ширинмаза, муфаррехи
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калб ва мукаввии меъда ва даво- 
ест, ки дафъи ҷамеъи олом ва чи- 
рохатхо кунад.

НАВОХОНА <*Шу зиндон (аз «Суру- 
рй» ва «Бурхон»).

НАВБОВА мевае, ки аввал ра- 
сида бошад, яъне меваи тоза ва 
наврасида; ва ба маънии мутлак, 
тоза низ меояд (аз «Кашф» ва 
«Рашидй» ва «Сурурй» ва «Бахори 
Ачам» ва «Чароги хидоят» ва «Ча
хонгирй»); ва дар «Лисон-уш-шуа- 
ро» ва «Бурхон» ба маънии тухфа, 
ва яке аз сикот дар «Шархи Бус- 
тон» навишта, ки навбова ба маъ
нии он чи ки боғбонон аз гулу ме- 
ва ва тарахо сабаде ба тарзи мат- 
буъ ба хам чида ба хидмати мулук 
ва умаро баранд.

НАВРА ‘jy охак, яъне чунаи калъй; 
ва машхур биззам (яъне нура)* 
аст (аз «Мунтахаб»); ва дар «Мус- 
талахот» навишта, ки нувара (ба 
замми аввал ва фатхи дуввум) чи- 
зест, ки барои дур кардани мӯ аз 
бадан ба кор баранд. Ва он охак 
ва зарнихи ба хам соида аст. Ва 
дар «Бурхон» ба ин маънй ба зам
ми аввал ва сукуни сонй (яъне ну
ра)* -ст.

«НАВОИ ФОХТА» *xi|j jy навъе аз 
хафтдах толи мусикиён, ки онро 
«Сури фохта» низ гуянд.

НИВОЛА маъруф аст (аз «Му- 
айид» ва «Кашф»); ва дар «Бур
хон» ба фатх (яъне навола)*.

НУШОБА номи маликае, ки
подшохи мулки Бардаъ буд, бо Си- 
кандар мулокот кард (аз «Чахон
гирй»),

НИВИШТА *Цу китобат кардашуда 
(аз «Музил»),

НАВКИСА навдавлат (аз «Ча- 
рори хидоят»).

НАВШАХ, ^.у подшохи навчавон ва 
навдомодро низ гуянд; ва биззам 
ва вови мачхул (яъне нуша*)* ба 
маънии хушу хуррам (аз «Бур
хон») .

НАВБАРДА ‘>уу руломи навхарида; 
ва барда (билфатх) дар турки ру- 
ломро гуянд.

НАВҲА гирья кардан ба овоз ва 
баёни мусибат.

НАВЧАЧ .чҷввони навхоста (аз «Ча- 
рори хидоят»),

«НАВБАҲОРЙ» (jUij-' номи навое а» 
мусикй (аз «Мадор» ва «Муайид»),

НАВЙ &у тозагй; ва ба замми нуж 
ва касри вов (яъне нувй)* Куръо- 
ни мачид; ва дар арабй ба фатхи- 
нун ва дар охнр алифи максура ба 
сурати ё (яъне наво)* тухми хур
мо ва райри он (аз «Мунтахаб» ва> 
«Бурхон» ва «Латоиф»),

НАВОДЙ ipljj Бухлули шорехи «Де- 
вони Ҳофиз» навишта, ки лафзи; 
туркист, ба маънии надидй.

НАВРУЗЙ ijjjjy тухфае, ки ба руз» 
навруз ба хидмати шох баранд (аз 
шурух).

НАВБАТЙ накорачй ва посбои 
ва хаймаи бузург ва аспи кутал 
(аз «Бурхон» ва «Бахори Ачам»).

НУРЙ тутии сифед (аз «Чароги 
хидоят»); ва дар «Мусталахот» на
вишта, ки нурй чонварест кирмиз- 
ранги баррок, ки тамоми танаш 
чун минкори тутй сурх бошад, ле- 
кин варои тутист; ва низ цисмест 
аз зардолу.

НАВОХОНЙ_у|>Ы суруд саройидан; 
ва дар «Мусталахот» навишта, ки 
«Наво» макомест аз суруд; пас- 
навохонй ба мацоз сухани хубу 
хушро гуянд; ва он чи ба тарикъ* 
танз ва истехзо гуфта шавад.

НУРОНЙ jby рушан, мансуб ба 
нур; алифу нун зоида аст, чунончи' 
дар ҳаққонй ва раббонй 238; ва? 
билфатх (яъне навронй)* мансуб 
ба навр, ки (ба фатхи аввал) ба 
маънии шугуфа аст.

НАВОСЙ u^ljj цамъи носия, ки ба 
маънии муи пешонист.

НАВОХ.Й jly канорахои мулк; ва 
ин цамъи нодия аст.

НАВОҲЙ (5*1 у цамъи нахй, яъне оа 
чи ки дар шаръ мамнуъ бошад.

Фасли нун маъа хо

НУҲО If* адлхо.
НИХЕБ «г-;*' имолаи нихоб аст, ки 

лафзи арабй бошад, ба маънии 
хайбат ва таре ва бйм ва азамат 
ва овози мухиб' ва ғорат; ва ба
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фатхи аввал (яъне нахебр £>ар 
вазни нак,иб; ба мат^нии горатгар 
(аз «Мадор» ва «Суро,х» ва «Му- 
айид» ва «Кашф» ва «Мунтахаб» 
ва «Чаҳонгирй»).

9НИХ0Б рорат кардан ва рани-
матхо (аз «Сурох»).

И1СҲБ •—•е ганимат ва рорат (аз «Су- 
рох» ва «Мунтахаб»).

НУҲУКСТ фарсудагн ва лога-
рй (аз «С^ох» ва «Мунтахаб»).

ИАҲМНТ о-А вдммат (Застал ва кле
ну удана бар чизе ва дабис
ну^мудг^н; ва (5а млънии мурод (аз 
«Латоиф» ва «Кашф» ва «Cvjiox» 
ва «Мунтзхаб» ва «Мадор» ла 
««удадд»).

ИУҲЗАТ о-Щ дар «Мунтахаб» ва 
«Кашф» ба маънли бархостан ва 
к.асд кардан, лекин ба °аънии куч 
мустаъмал мешавад.

ИИХУФТ пшх<(^1;; ва номи шуъ-
баи мусикн вз мақоми сБӯзур» 
(аз «Бурхон» ва «Рашидй»).

«вХ.Ҷ др роод рост ва нотя пайдо 
ва рохи кушода (аз «Мунтахаб» ва 
«Сурох» ва «Кашф» ва «Канз» ва 
«Бахори вчам»); ва низ сохиби 
«Бххори Ачам» навишта , ки форел
ей ба фaтҚзтиЗllн (яъчу наҳаҷ)* низ 
истеъмол ка^аннл- чунончи Дар - 
веши Волехи Киравирост- байт:

РЗрР -<сс3 бхр натннз рафз ахкч occjmn. 
Рунч- аз °оҳз длиз ангу; гул зз рнш 

кушдд.

НИ\ОД »Ф буньёд ва хилкат (аз 
«Бу рхон»).

ИУҲОВАНД. А- номи шахр аз Иро - 
ки Ачам ; вз номи пардее аз му- 
сикй , ни бз ними шаб сародад; ва 
Нуҳованд (6з зммми нун ) аелгни 
Нӯҳованд буда , хои хутииро ба 
хни хавваз бддлл ^рандл, ввз ба 
чихакз тххфиф хазф нумудннд за 

ованд кллимси ниебтз атт. 
Чунз иах^з мазӮҷз бинокартсз Нхх 
етйXиаазелoм стт, лиоззо Нуоо- 
ванд ууннд, апнe мнсу^ .а Нух. 
Ва дрр иебтни зммми нте «Қюму»» 
аа «Лyбб-еб-ебoбл» мyааифитпид. 
Ва дар «Мддр»» аа «Б^они» .а 
кс^и ^hе Неҳованд)* ; та
дар «Pншимл» ^оввяил (6э тағи-^ 
авал) ) да р слл ^хванил (-Ф” С)

буд, яънн шзхристон; чи не* (бил- 
кзср) ба маънин шахр ва ованд ба 
озънни ззрф. Чун он шахри ззим 
буд, ^д-кн чихат ондо овзндн
шзхрхо ном кзрданд.

НСХ.ОР А; кзсе ки аз бомдод чизн 
нтхурда бошад; дар асл ноохор 
буд, чи охор ба озънни хуриш зстз 
ва дар крабй ба маъннн руз (аз 
«мурхдпғ).

НСҲЙИ МУНКСР .Л-» бдзддштзч
ва мзнъ кардан аз отопӯъoти ша- 
ръийя.

НИХОЗ ДР бузи нарз ки модалои 
галаро борвар гзрдонтд (аз шзр- 
хн «ИдсоО») з ва дар «Буркой» на- 
виштаз ки нухоз (ба замми аввалз 
гус^п^нди нарз ки пеш-пешн гала 
давал..

НАХШ & газидани мюр ва саг ва 
ғзйpa; ва ба дандони пеш гириф- 
тан (аз «Мунтахаб» ва «Сурох»),

НУХУЗи»д-ккуч кардан ва равон шу- 
дан ва харакат кардан ва бархос
тан (аз «Сурох» ва райри он).

НУХ АРАЗ Хх* *< бидон ки мавчуд 
мунцзсим аст ба ду киемз яке воз 
чибулвучудз дуввум мумкинулвуз 
чуДз Ва пас воҷибулиуҷуд вочиби 
биззот асТз ки вучудаш зарурй бо- 
шад ба эътибори зоти вай ва он 
хақ субҳонаҳу тзoлocт; ки басити 
маҳз аст ва мураккаб аз чине ва. 
фасл нест. Ва мумкинулвучуд он 
ки вучудаш зарурй набувад ва из 
адами он зррурй бувад ва он мах - 
лукот атт. Бидон ки мумкинулву- 
чуд ба ду кием атт : яке ҷавҳар вз 
он иборат атз аз мумкине, ки коим 
ба оони худ бошад, яъне муҳоони 
махал набошдд. Вз араз бз хило- 
фи он афроди ҷавхрр пннч стк 
яда чи°м вз он иборат атз аз чинз 
ни ооИили aадиди салозз бувдд; ва 
аъ-оддз зелазз уулу ррз вз мкк 
бошад ; дувумм хаюло ; еавӯом уу- 
ртт; чхорумм мфии нониқа ; пнн- 
умм кл, , ли ба лсониз шрръ оноо 
мллкк уунд, , яънз гДиришта. Вз нн 
наили х^монз! мншшлнн мунксс-- 
Зннд дрр дхх, ли онрз куллз шш-- 
аа уунн;; аа ааили ншдқлион а а 
мyақзеллоинн айрди мҳаӯғаоид. 
Қсмми ӯнвӯоии мо'-мнинyлӯч'ӯдд
разз стт аа нн нух стт: ввалл 
дафф аа нн Тэ атнбДғии отни удд
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на муктазои кисмат бувад, на мук- 
тазой адами кисмат, агарчи ба му- 
тобаати махалли худ кисмат ё ада
ми кисмат кабул кунад, чунончи 
савод ва баёз ва харорат ва буру- 
дат ва гайри он агар ба чисм ориз 
шаванд мункасим гарданд, чун ба 
нукта ориз шаванд, аслан мунка- 
сим нагарданд. Ва ин кайф ду 
кием аст: яке кайфи чисмонй, чу- 
нонки баён кардем ва' дигар кайфи 
нафсонй, ки ба нафеи нотика ориз 
шавад, чунонки илм ва чахл ва чуд 
ва бухл ва гайри он. Дуввум камм 
ва он аразест, ки тааккулаш мав- 
куф бар.тааккули ғайр набувад ва 
ба зътибори зотн худ кобили кис- 
мат бошад. Ва он ду кием аст: 
мунфасил, ки дар вай ачзои мута- 
моИизулвучуд билфеъл мавчуд бо- 
шанд, чун адад, ки мураккаб аз 
оход ва он оход дар вай чудо-чудо 
мавчуд бошанд; ва муттасил, ки 
кобили таксим бувад, лекин ач.зои 
мутамойизулвучуд дар вай билфеъл 
мавчуд набошанд, чунонки имтидо- 
ди чйзе ки чанд газ бошад; севвум 
айна ва он хаИъатест. ки ориз ша
вад чисмро ба сабаби будани он 
дар макон; чахорум мато ва он 
хайъатест, ки ориз шавад чисмро 
ба сабаби будани он дар замон; 
панчум музоф, яъне изофат ва он 
иборат аст аз нисбати миёни ду 
чиз, чунончи васфк убувват, ки нис- 
бат аст миёни аб ва ибн; шашум 
вазъ йа он иборат асТ аз хаИъате, 
ки хосил шавад дар чизе ба зъти- 
бори нисбати вай б а суи умури до- 
хилиИя ва хоричийя, чунонки хайъ- 
ати киёму куъуд ва исталко, ки 
пушт ба замин мулсак кардан 
аст; ва хафтум феъл ва он хайъ- 
атест гайри кор, ки хосил шавад 
дар фоил ба тарики тачаддуд ба 
сабаби таъсир кардани вай дар 
мунфаил, чунонки хайъате, ки хо
сил мешавад дар арракаш ба вак- 
ти арракашй; хаштум инфиъол ва 
он хайъате гайри кор, ки хосил 
шавад дар мунфаил ба тарики та- 
чаддуд ба сабаби таъсир кардани 
фоил дар он ба тарики мазкур, 
чун хайъате, ки хосил мешавад дар 
чуб вакти арракашй ба сабаби ка
бул кардани вай асари арракашй; 
нухум милк (ба касри мим), ки 
онро чида низ гуянд (ба касри 
чим ва фатхи доли мухмалаи му- 

хаффафа) ва он хайъатест, ки хо
сил шавад дар чисм ба сабаб» 
ихота кардани умури хоричийя, ки 
интикол кунад ба интиколи чисм 
аз маконе баробар аст, ки ихотаи 
чамеъи ачзои чисм кунад ё баъзе 
ачзои уро, чун хайъате, ки хосил 
шавад одамиро аз буркаъ пуши- 
дан ё аз чубба ё аз кулох пуши- 
дан ё имома бастан. Ин ду байт, 
ки хар яке чомеъи як чавхар ва. 
нуд араз аст, навишта мешавад, 
байт:

Марде дарози неку дар шахри хеш имруа 
Бо хоста нишаста аз карди хеш фируз.

Байт:

Ба даврат басе ошики дилшикаста
Сияҳ карда нома ба кунче нишаста3®*.

НАХИК, бонгн хар (аз «Мунта
хаб» ва шархи «Нисоб»).

НАХАНГ чонвари обии маъруф> 
(аз «Бурхон»),

НИХОЛ Jl-> дарахти мавзуни нав. 
руста; ва ба маънии комёб маҷо» 
аст; ва ба маънии бистар ва ту- 
шак хам омадааст; ва ба маънии 
шикор низ (аз «Бурхон» ва «Ба
хори Ачам»),

НИХОЛ СОХТАН ба маъ
нии коштан.

НИХОЛИН стРМ-» тушак; ва ба маъ
нии лихоф низ омада.

НУХУНБАН сг-4- сарпуши дег (аэ 
«Бурхон» ва «Чахонгирй» ва «Ра
шидй»); ва дар «Сурурй» ба фат
хи аввал ва замми сонй (яъне на- 
хунбан)*.

НИХУФТАН маънй маъруф аст 
(аз «РҷшидИ» ва «Музил» ва 
«Бурхон»); ва дар «Муайид» ба 
замматайн (яъне нуҳуфтан)*; ва 
дар «Чахонгирй» ба касратайк 
(яъне ниҳифтан)*.

НИХОНХОНА таххона (а&
«Бурхон»),

НА << дар турки ба маънии бо, ки 
тарчамаи харфи маъийят аст.

НУХЯ Ч*5 хирад ва акл (аз шархк 
«Нисоб» ва «Сурох»).

НУХ-СЕЗДАХ 43 навъе аз ки-
мор, ки ба хинди онро нав-терах» 
гуянд.



 

 

 

 

 

 

—361—

НУҲБА горат (аз «Латоиф»); ва 
дар «Мунтахаб» бонг кардан.

НАХ.Й оғ боздоштан ва манъ кар
дан; ва ба замми нун ва фатхи хо 
ва дар охир алифи максура ба 
шакли ё (яъне нухо)* аклхо ва 
хнрадхо; ва ин цамъи нухя аст 
(аз «Сурох» ва «Латоиф» в а 
«Мунтахаб»).

НАХОРЙ J киноя аз таоми субх; 
дар урф навъе аз шурбои гушт, 
.ки ба вакти субх хуранд.

Фасли нун маъа ёи таҳтонй

НИЕ LJ чад, яъне падари падар- 
ва ба маънии падари модар низ 
омада; ва ба маънии бародари мо- 
дар, ки ба хиндй мамун гуянд; ва 
'ба маънии кадр ва азамат (аз 
«Бурхон» ва «Рашидй» ва «Лато
иф» ва «Кашф» ва «Мадор» ва 
«Зуфвнғуё»)-

НИЁБ 'г'Ч' дандонхое, ки дар миёни 
дандони осиё ва дандони пешин 
вокеъ шудаанд; ва ин цамъи ноб 
аст, чунончи диёр цамъи дор (аз 
«Латоиф» ва гайри он).

НАЙРАНҶОТ сехрхо ва аф-
сунхо; ва ин муарраби найранг 
аст; баъди таъриб ба алиф ва то 
чамъ карда шуда (аз «Латоиф» 
ва «Бахори Ачам» ва «Кашф»),

ИИЕБАТ очУ ба чои касе истодан 
(аз «Кашф» ва «Мунтахаб»).

НАЕРИСТ ба маънии натаво-
нист (аз «Чахонгирй»).

НАЙБАСТ -i—; (У ба хиндИ чхаппар.
НИМДАСТ с— маснади кучак 

(аз «Мадор» ва «Бахори Ачам»),
ЯИМРОСТ с—I пардаи мусикй 

(аз «Бахори Ачам»),
НИЙЯТ о-J азму ирода; ва дар 

форей ба тахфиф (яъне ният)* 
хам омада.

НИМСУФТ киноя аз нота-
мам (аз «Бурхон»).

НАЙРАНҶ муарраби най-
ранг//ниранг.

ЯИМТОЧ сЬ'г^ навъе аз точ аст, ка 
аз дебо бофанд ва ба чавохир му- 
рассаъ кунанд (аз «Мусталахот»),

НИМРУХ & г? тасвири якчашми, ча- 
ро ки он нисфи чехра дорад.

НИЛАКАБУД қисмест аз
ранги аспон.

НАЙЙИР j-J сигаи муболага аст, ба 
маънии бисьёр нуркунанда; ба му- 
носибати касрати нур офтобро гу
янд; ва гохе наййири асғар мохро 
номанд (аз «Кашф» ва «Мадор»); 
ва ба касри нун ва ёи маъруф 
(яъне нир)* чубест, ки бар гарда- 

ни гов ниханд (аз шархи «Ни- 
соб»).

НИЛУФАР ду кием бошад: оф- 
тобй ва мохтобй; офтобй сурх 
бошад. ба вакти тулуъи офтоб шу- 
гуфта мешавад, ба хиндй онро кул 
гуянд; ва дигар мохтобй ва он ду 
навъ аст: яке сифеди махз ва ди
гар сифеди моил ба кабудй. Ин 
хар ду навъ ба вакти шом шугуфта 
мешавад ва дар адвияи юнониён 
хамин ба кор баранд. Ва Хони Ор- 
зу дар «Чароги хидоят» навишта, 
ки нилуфар сивои гули маъруф, 
ки Дар об руяд, гулест дигар, ки 
биёраи он бар дарахти дигар пе- 
чад ва он нилй бошад. Косими 
ГунободИ дар «Шохномаи Исмои- 
ли Сафавй» гуяд, байт:

Сипар мухкам ба души некбахтон, 
Чу нилуфар, ки печад бар дарахтон.

Ва дар «Рисолаи муарработ» на
вишта, ки нилуфар муарраби ни- 
лупал аст.

НАЙИ АСКАР _£-» (_у яурод аз ка
лам, чаро ки калами Аскар, ки 
мавзеъест аз Ахвоз, хуб мебошад 
(аз «Шархи Хоконй»),

НАЙШОПУР лнУУ номи шахрест 
дар Хуросон, ки маъдани фируза 
дар худуди он аст; ва номи шуъ- 
бае аз мусикй (аз «Бурхон»); ва 
дар «Кашф» билкаср (яъне Нишо- 
пур)*: ва дар «РашидИ» ва гайра 
навишта, ки дар асл Нехшопур 
буд, яъне шахри Шопур, чаро ки 
дар форсии кадим нех (билкаср) 
шахрро гуянд; хои хавваз ба ёи 
тахтонй бадал шуда.

НЕКМАХЗАР ба маънии
некхазар аст, яъне хузур (камо 
фис — «Сурох»); яъне касе ки у 
некхузур бошад (аз «Хиёбон»),
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НИМҚОР санъзагағеғo гуянд,
ки ба дзстафрoаи дига^н кор 
кунзд вт он чи учрат ёOти От мо- 
лики изааафғoз хисса дихад.

НИМБАР ууу фаннест аз куштй (аз 
«Чароғн хидоят»).

НИМРУЗ jjjj адлoнти Сестон; вз 
дар «СчоиО-ул-Оулдон» маркум
аст, кд чун хазҷати Cӯлзйоoн 
аезйхиаазлoм дар он чо ғтаидзнд 
замене идиаод пур аз об. Девону 
фағоуи то хокрнз қуознд. Днвон 
дар нимруз хокрнз карданд, лдхо- 
зо Оа Нимруз маааӯм шуд (зз 
«Рзшидй» вз «Бурхон»); вз дао 
Озъзн шурух чунин деда шудз, ки 
чун хуағави Чин ба он чо ғасли, 
oнғд ба вакти нимруз лашкаргох 
кзрд. Аз он руз ба ин исм озваум 
шуд. Вз Оаъзн гуянд он мулкро 
Рустам дар взкти нимруз фатх 
кзрда Оуд; ва номи пардан зз му- 
слкй.'

НИЁЗ jU хочат (аз «РашидИ» вз 
«Ҷзхдогиғй»).

НЕРЕЗ jj-y номи шуъОзн зз пардзн 
«Cифдхoо»; вз номи днхнст зз 
Форс (зз «Рзшидй» вт «Маиoрл 
ва «Бурхон» ва «Музйид»),

НИЁЙИШ .>и зори ва ситоиш вз 
тзхсин вз дуъо ва oфарио (зз 
«Мздор» ва «Музйид» ва «^уфои- 
гуё» вз «Mуғҳoн»); ва баъзн аз 
мухзккикин нзаиштззнд, ки ниёй- 
иш дар асл ниёзиш Оуд, зон муъ- 
чзмз бз ёи тзхтонй табдил ёфтз; 
вз ин аабиил дар «Ҷзвдхиғ-ул-ҳӯ- 
руф» низ нзвиштт зст.

НИЮШ//НИЙӮШ у у? сигаи амр аст 
бз маънии бишоза; аксар бз исм 
мурзккзб шудз, бз озънии исми 
фоил ояд.

НЕШ J-2- сдвои маънии озъруф, Оз 
мзънии дзндони изғдзи нукдор, ки 
От хзр ду чониби дахони аиOдъ вз 
хук вз гтйра бдшзд.

НИЁҚ, 6У цамъи нока.
НАЙҚ oU чимоъ; вт номи хзкикии 

чимоъ дар траОй хамин зст ва ди- 
гар зсмои мзшхурз мацоз зст; ва 
бз кзсри зввзл ва ёи мачхул (яин 
нек)* дар форсй муродифи хуб; вз 
Оз маъони бисьёр низ дрзнд.

НИРАНГ л? макру фирнб вз тд- 
еиао вз снхр вз зфсун; ва мацо- 

зан ба мтъони ачоибот низ ояд; вт» 
Оз маънии нткшзи азавиғ, ки ба 
зугол бар когзз тзрх кунзнд (з-- 
«Mахoри’ Счам» вз «ҶаҳднғдғйлO. 
вз дар «Кашф» ва уМузйидл вта 
««здор» ба фзтх (яънн отйҷтоғO*; 
вз дзр «Mурҳднл бз кзср ва Одл- 
фатх.

НИМЛИНГ қӯғбдой камон (з» 
«Бзхдри Счзм» ва «Mурхдн» ва 
«И0ғoҳио№ғ).

Н ИМРАН Г ғзогбoҳаз ва нокис 
вз оoааоoм (зз «Штръ-уш-шут^ 
ро»),

НИЛАҚ оааън зз чомзи зОрн- 
шумй.

НАЙЛ бар вззои сайл; бз маъ- 
нии ёфтан (зз «Кашф» вз «Лато- 
иф» ва «Сурох» ва «Мyнтaхабл).

НИЕЛ Jt-j номи подшох; ва номи ғу~ 
ломи Султон Сзнчар.

НИМХИЛОЛ киноя аз лаб®
мзъшук (зз «Бурхон»).

НИЁМ *? цамъи навм, ки ба мзъ- 
нии' хоО бошзд, чунончи сиём 
цамъи савм; ва хзм цамъи ноим,. 
юг От маъоии хуфта Оошад, чӯнoо- 
чи тичор (ба кзср) цамъи точир; 
вз' дзр форсй ба мтънии гилоф» 
корд вт шамшнр.

НАЙИИРИ АЪЗАМ иОорзт з»
дфтдO.

НИЛАМ чтвхзрнст кнмзтни нил- 
гун.,

НИЛУФАРИ МОТАМ (-‘U jj Л сиях- 
пушони мотам гули оиеуфзғрo за 
чихзти аияҳрзнгй бар cap зантня 
(зз «Мусталзхот»),

НИЁГОН J*V ачдод; вз ин цамъи 
ниё-ст, ҳиедфи киёс, чаро ки кофи- 
форсй дзр чамъ бздзл зз ход мух- 
тафй мнояд; вз хол он ки дар ив 
чо набуд (аз «Лттоиф» вз «Рашд- 
дй») .

НАЙЙИРАЙН aj-y таенияи наййир; 
мурод аз дфтдбӯ мох.

НИРОН сЛцамъи нор, ки Оз оаъа 
нин оташ зст, чунончи тичон цамъш 
точ (зз «Шзрхи Макомотд Хард- 
рИ») *

НИЮШИДАН//НИЙУШИДАИ
Оз оаънид шунидзн (зз «Буғҳдо»)а



 

 

 

 

 

 

 

 

НАЙДУЛОН бар вазни марду- 
мон; сангинИ ва гиронИ, ки дар хоб 
бар мардум уфтад ё сурати мухиб 
дар хоб нумояд ва одами аз дида- 
ни он метарсад; ба арабй кобус гу
янд; ва дар «Чахонгирй» ва «Бур- 
хон» ва «Рашидй» ба замми дол 
(яъне найдулон)*; ва дар «Мунта- 
хаб» ва «Сурох» ба зам ва ба фат
хи дол (яъне найдулон ва найда- 
лон)*; ва ин лафзи арабист, ки 
дар «ЧахонгирИ» ва «РашидИ» 
овардаанд.

НАЙАНБОН номи созе, ки аз
най ва чарм созанд (аз «Бахорл 
Ачам» ва «Латоиф»),

ЯАЙСОН сЦ номи мохи хафтум аз 
моххои румиён; ва он муддати 
мондани офтоб дар бурчи Хамал. 
Аз катароти борони ин мох дар са- 
даф марвопид паИдо шавад; ва бо
рони ин мохро низ мацозан найсон 
гуянд (аз «Бурхон» ва шархи «Ни- 
соб»).

НАЙИН мансуб ба най; ё ва
нун барои нисбат аст, чунонки дар 
симин ва зарин; ва хонаи найинро 
б а хиндИ чхаппар гуянд, ки дар 
Хиндустон равоч дорад (аз «Хиё- 
бон») .

НИМҶОН ошик.
НИМТАХ КАРДАН аз кҷ-

мар гирифта андохтан (аз «Муста
лахот») .

НИЛ КАШИДАНе^-Т J*5 ДОҒ ГУЗОШ- 
тан. .

НИЛ БАР ЗАБОН РАФТАН yJ- 
cjXij иЦз киноя аз шухрати амри 
тайри мумкин, чаро ки чун нил 
*сиёх шавад амри дур аз корро 

диханд. Ва ин масали маш- 
xvd аст дар Эрон ва Хинд (аз 
«Мусталахот»).

НИМКОСА ДАР ЗЕРИ КОСА ДОШ- 
ТАН ч-ir >j ji t-Ais киноя аз

макру хила (аз «Мусталахот»).
НЕКЙ КАРДАН ВА БА ОБ АН- 

ДОХТАН ег»з еРА бе 
таваккуъи иваз некй кардан.

НАЙ ДАР НОХУН КАРДАН Р J 
навъе аз таъзиб аст.

НЕРУ зур ва кувват (аз «Ма- 
.дор» ва «Бурхон» ва «Кашф» ва 

«Муайид»); ва дар «Чахонгирй» ба 
ёи маъруф (яъне нирӯ)*; ва муал- 
лиф гуяд, зохиран хамин фасех 
аст, ки ё ва вов хар ду маъруф 
хонда шавад. Ва фусахои Эронро 
маъмул аст, ки дар аксар чо, бал
ки хама чо мачхулро маъруф ме- 
хонанд.

НИМКАЛА нимсохта ва нота-
мом.

НИМКОРА ноком ва нимсохта
ва нокис (аз «Бурхон»).

НИМА нисф; ва ба маънии та- 
раф ва чониб.

НИМХОЯ *<**■ it* киноя аз фалак, ба 
эътибори он ки куравишакл аст ва 
хамеша ними назар меояд ва ним 
аз хичоби замин махфй мемонад.

НАЙША <43 наИи кучаки миёнтихИ 
бо чанд сурох; дар асл найча буд, 
чими форсиро ба шини муъчама 
бадал карданд; ва онро шубонон 
менавозанд.

НИЛА аЦЗ чонварест сахроии калон- 
тар аз гавазн, ки онро нилагов низ 
гуянд.

НЕФА бандкаши изор, ки маъ- 
руф аст; ва ба маънии пустин; ва 
ба маънии букча (аз «Латоиф»); 
ва Хони Орзу дар «Шархи Сикан- 
дарнома» навишта, ки нефа ба 
маънии пустине, ки аз пусти хаво- 
лии нофи рубох созанд ва он ба- 
роят нарму латиф бошад; ва дар 
«Бурхон» нефа ба маънии пусти
не, ки аз пусти шиками рубох со
занд; ва ба маънии букча низ ома- 
да. Муаллиф гуяд, ки нефа ба 
маънии бандкаши изор имолаи но- 
фа бошад, яъне чизе ки нисбат ба 
ноф дорад. Чи харфи хо дар нофа 
барои нисбат аст, ба хамин чихат 
нофаи мушкро нофа гуянд, ки аз 
нофи . оху мебарояд; ва хо барол 
нисбат бисьёр ояд, чунончи даста 
ва дунба мансуб ба даст ва дум.

НАЙЗА тарчамаи румх (аз «Ба- 
хори Ачам»); ва билкаср (яъне 
низа)* шухрат дорад. Муаллиф 
гуяд, ки дар асл ба маънии найи 
кучак аст, чаро ки мураккаб аст 
аз лафзи най (билфатх), ки маъ- 
руф бошад ва лафзи иза, ки барои 
тасгир ояд, чунонки дар машкиза 
ва новиза. Пас аз лафзи найза як 
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ё бз чнхзтн тахфиф хззф кзрда- 
аид.

НСЙ у мзъруф зст; вз билкаар ва 
ён мачхул (яънн не)* кзлимзнст, 
ки Отрои нафй ояд (аз «Mурҳoнл 
вз «Mахoри Счам»); вз бз касри 
нун ва тзшдиди таҳтoой (яънн 
онйй)* дзр зраОй Оа маънни хом, 
чунончи гушти хом ва хар чизд 
одпухтт; вз Оз касри аввал вт ёи 
мзъруф (яънн нй)* дзр турки Оа 
маъндд лзфзд ро, кд зломати мз- 
фъул бошад (мзънид арзбй зз 
«Мyоааҳаб» вз штрхи «Ниаoб»0.

НСЙЗАИ (НИЗСИ) ХАТТНй^ Ъ?
Оз мзъннн нтйатн, ки Онсьёр рост 

бошад, мнслн хзтти ча^тлИ кнтоО 
(зз «Бурхднғ вз «Мтхорн Ачзм»); 
вз дар «Мӯатзлз.ҳoа» нтйзти хиттм 
(бз кзсри ход туБч^т вз тзшдн- 
дн той муҳозлз) ба мтъоии найаз, 
ки оанау0 Оа Хитта зст. Вз Хитта 
номи мзаанънат дзр Ямомз, ки дзр 
он чо нтИззи хуб пзйдо мншавзд. 
Вз Озъзн гуянд, ки дар он чо аз 
чои дигзр даардз мнфуғӯшзнд.

НИМОДСМЙ и*’’1 киноя аз мут- 
лак зан, зеро ки ду занро дар гу- 
вохй Оз мзоатлзи як мзрд дошта; 
вз дтр «Днадо»-д ХоконИ киноя 
тз взеиизн ХоконИ тст (зз шзрх).

МОБИ ВОВ

Фасли вов мзът алнф

ВО Ij нoғзаниз ва кушода вз чудо 
(зз «Бурхон»); вз дшорзт зз во- 
вайло.

ВОЛО Nj озвън зз чомтд аОрншу- 
мин Оорнк; вз Оз озъоин Оузург- 
ктдр (мзокул зз «Кзшф-ул-мтъ- 
ДOӢ») .

ВОВАЙЛО ба маъолд зфсус; чи 
лзфзи во ктлимзи нудОт аст ва 
нудОт (0изазм) От озъннд нтвхз 
вз мотам ва вайл ба отънид тфсус 
вз андух вт дзр охир злиф Отрои 
мздди ствт, кн дзр холзти нудбз 
дар охири злИдз пзйдо онқӯнзнд.

ВОҲИЮЛЪУРО даааoвнз аст
(аз «Лзтонф») 240.

ВОЧИБ v?lj доим ва хамншз; ва Оа 
отънии лозим Еа атадвoршзвандз; 
вт Оз нсаилдҳи хукамо он ки дзр 
вучуд вз Озкои.худ мухточи райр 
нзОоштд вз он хак таолос^

ВОХИБ Озхштндз.
ВОҚЕЪАТАЛСБ •r-li 4*5,j муфснд вз 

чзнгчу.
ВОЛ И И СҚРАБ vj-" киноя аз

антoрзи Мнррих, чаро ки бурчи 
Скрзб хонти Миррнх зст.

вофиюлхсссб II ВОФИЮЛХССБ 
-«ЛуЬ касн ки дзр штрафе молу 

дин вт илм вз дигар қзмдлoт ко- 
мнл бошад.

ВОЗЕЪИ ЧОР «ИНОМ с-Ь
хзк таоло, ки Таврот Озр Мус» 
злзйҳиаазлдм вз ЗзОур Отр Довуд 
тлзйҳдссзлдм ва Инчил Отр Исо 
злзйҳисазлoо вт Қӯғъoо Отр Му
хаммад Мустафо атллтелoҳӯ злзй- 
хи ва олнхн ва ааеезмз оданл сохт.

ВОХОСТ с— l,ilj мухосзОа вз оутoлз- 
ба' вз 0oаҳдат.

БОРИС kbjlj мнрдағирзода.
ВОЗЕХ р-b рушзн ва .иӯаайид■; вт 

бз мзъннн рушзн ва адбдн (зз 
шзрхд «НисоО»),

ВОСИТАТУЛЪИҚД -HdiU-lj гавхарр 
калон вз бншкимзт, ки дзр взсзти 
хзкдкии хзмз гзахзрҳoи гулубзнд 
вз хзмонл 0дшзи; ва он чн ба 
озъоии имоми тасОнх шухрзт ги- 
рнфта, хзтост.,

ВОРИД дағдноит■; ва ба маъоди
косид вз пайк (зз шархн «МисоО» 
вз ғайра).

ВС ИН Я КОД ишорзт аст ба
тзмоми оят, ки Отрои дзфъи чзш- 
ми зтхм хднзни. Вз он ин аст: «ва 
ин якодуллазина кафару лаязлщу- 
нака биабсорщум ламмо самиъуз- 
зикра ва як,улуна иннауу ла мац- 
нун».

ВОФИД 0т рзсулй пнши касн рз. 
азоиз; вз он ки бзр марктОи на- 
чиб аӯвдғ шзвад (аз «MyHTaKaO»).

ВОЧИБУЛВУЧУД 'ттЬ он кл
зоти у му^тазои вучудд у бошад, 



 

 

чунончи зоти Зоритаоло, ки зоти у 
дар вучуд мухточи райр нест.

ВОМОНД oJWj ба маънии бако ва 
киём ва боки мондан (аз шурухи 
«Сикандарнома»).

ВОР Jj ба маънии монанд ва лоик 
ва тарз ва равиш ва дастур; ва 
калимаи нисбат, чун сугвор ва так
си рвор,

ВОНШИР /-Ь номи шахр.
ВОГИР варзишест пахлавонои-

ро, ки як-як даст бар девор нихо- 
да ба чониби хамон даст бар сина 
зур кунанд, то сина баромада ва 
пахн шавад (аз «Чароги хидоят»).

ВОСИТ Ь-lj номи шахрест дар Иро- 
ки Араб; ва Восит аз он ном кар- 
данд, ки миёни Бардод ва Басра 
воқеъ. аст. Ва дар бешаи замини 
он калам хуб ба хам мерасад. Ва 
сивои ин чахор каряи дигар низ 
Восит ном доранд (аз «Лубб-ул- 
албоб» ва «Муитахаб» ва гайра).

ВОЗЕЪ £jlj боздоранда ва солори 
лашкар ва хоким ва султон (аз 
«Мунтахаб»).

ВОЗЕЪ t'ilj нихандаи чизе дар чое; 
ва ба маънии паИдокунанда ва со- 
занда мустаъмал.

ВОКИФ истодашаванда; ва ба
маънии Донанда (аз «Мунтахаб» 
ва «Кашф»).

ВОМИҚ 4У- дустдоранда; ва номи 
марде, ки бар Азро ошиқ буд (аз 
«Латоиф» ва «Бурхон»).

ВОК. (Зс ииғҷхдорҷидҷ, яъне шафеъ; 
ва номи парраида аст.

ВОБИЛ J-Jb борони бузургкатра; ва 
номи кабилаест аз араб (аз «Мун
тахаб» ва «Сурох» ва «Лубб-ул. 
албоб» ва шархи «Нисоб»).

ВОИЛ J:b кабилаест аз араб; ва но- 
ми каря (аз «Лубб-ул-албоб»).

ВОЛ JIj дар форей навъе аз мохии 
фулусдор; ва ба арабй панох бур- 
дан ва панох (аз «Чахонгири» ва 
«Мунтахаб» ва «Рашидй»),

ВОМ ,'Ь карз; ва ба маънии ранг 
ва лавн низ омада (аз «Бурхон»),

ВОРУН CbJj дар «Б.урхои» ва «Ча- 
хонгирИ» ба маънии божгуна ва 

нигун ва маъкус; ва дар «Бахор» 
Ачам» ба маънии номуборак.

ВОЖУН сьЗЬ нигун ва номуборак 
(аз «Бахори Ачам» ва «Бурхон»); 
ва дар «Хиёбон» навишта, ки му- 
хаффафи вожгун аст.

ВОЛ ОН j бодён, ки ба хиндИ са-
унф гуянд (аз «Бурдон»),

ВОН шахрест аз вилояти турков; 
ва харфи ташбех, ба маънии мо- 
нанд; ва ба маънии доранда низ 
ояд (аз «Бурхон»),

ВОДИИ АЙМАН ipb иборат аз 
сахрое, ки Мусо алаИхиссалом бо 
завчаи худ ба вакти шаб дар ов 
сахро мерафтанд, иттифокан ба 
сабаби вазъи хамли он афифа чус- 
тучуи оташ нумуданд, ногох аз 
дур рушанИ ба назар омад. Чун 
кариб рафтанд, бар , дарахте нур 
ёфтанд. Дар он чо ба Мусо алай- 
хиссалом аз райб нидо расид; ва 
аввалин меърочи эшон ин буд. В4 
Айман (ба фатхи аввал ва сукуни 
ё ва фатхи мим) ба маънии сохи- 
би чониби ямин, сигаи сифати му- 
шаббах аст, маъхуз аз ямин, ки 
ба маънии дасти рост аст. Чун во
дии мазкур чониби дасти рости 
Мусо алайхиссалом вокеъ буд, ли- 
хозо водии Айман гуфтанд. Ва 
баъзе навишта, ки водии мазкур 
чониби рости кухи Тур вокеъ аст.

ВО ШУДАН д-*- Ь шугуфта шудан; 
ва ба маънии чудо шудан ва аз 
таклиф баромадан (аз «Мустала- 
хот»).

ВОХУРДАН ва БАРХУРДАН о».у-Ь 
cPj>^у. ■ мулокот кардан (аз «Ба- 

хори Ачам»),
ВОРИСИ ТОНУНИГИН J^'^jb 

киноя аз шохзода.
ВОҚЕЪ ШУДАН Д*-*2 £З1с киноя аз 

дучор шудан.
ВОКАШИДАН д-ь-^Ь дароз каши- 

дан ва ба зуру хила чизе аз касе 
хосил кардан.

ВОБУСИДАН да—цЬ эъроз кардан.
ВОКАРДАН eb-».rs’fj кушодан ва фо- 

рир нумудан.
ВОСУХТАН cA’-j-b ба истилохи шу- 

арои Эрон безор шудан ва эъроз 
ва рругардонИ кардан аз маъшук; 



 

 

 

 

 

 

 

 

адхиран восухти шуаро аз дн чост 
(зз «Чароғи хидoятл).

BOB jlj ин хзрф дар кутуби форси 
бар чанд кинм ояд: зввал вови лу- 
зум, кд мнёни лозим ва оалзуо 
дзрдни, чунонке дзр ин онағаъ, 
оиағзъ:

Ману дасту домонс олн расул...

ва дар ин байт:

Мову маю адҳидoоу такво, 
То ёр стре кадом дорад.

Дуввум вови истибъод ва он миё- 
ни мӯатзOъид (ба касри зИн) вз 
оӯстз0ъзи (ба фатхи айн) дағдяи> 
чунончи дзр миёни ман вз инкор 
дар шнъғд Хдфда> шнър:

Ману инкори шароО ин чй хикоят Оошад, 
Зoҳнғзо нн кадарам акл инфоят Оошад.

Мисоли дигар, байт:

Аз ту Oтрғнғзмӯ дел 0о дигарн
, ёр кунам,
Ой ба курбони ту сад дел, ману ин

кор кунтм.

Снввум вови атф; вз он зксзр дзр 
миёни ду оӯфғзд адқнъ шавад, со
кин хдозод, мзфтух нзОояд хонд, 
чӯоднчи: ману ту дзр мдён корн 
нздорнм; хох дзр нззм Oдшзи, хох 
дзр наср. Вз згзр дзр миёни ду 
чумлз вокнъ шавзд, уро мзфтух 
злохида бояд хонд вз гохн махзуф 
хам Оошзд; Соиб гуяд:

.Ба кадри хар сукун рохтт бувад,
Oиогаҷ отғoан0ғд, 

Давидкн, рафтам нсаoдзн, оншзатзн.
хуфтану мурдан.

Ва дзр баъзн махал хазфе вови 
отифа мучиОи мазнди фзсохтт вз 
бзлоғзт бошад, чунонки байт:

Кур0он шавам туро, ки нзддннсаай хануз 
^лосн ман, мухтбОзти ман, эътикдди 

ман,

Ва онёод тъдод вови атф oазғдзн 
мухилли ^сохат аст, чунончи дзр 
ин оисраъ> мисраъ:

Муса шрифтам аз лабаш як-ду сн-чор
панчу шаш...

Чзхорум вови ттсғдғ; вт он дар 
охири аълoо ва асмо вокнъ шавад, 
чӯоoнчи писару От оаъоии писари 
кучзк вт шайху ба маънии шайхд 

кучак; панчум вови касамия; ва он 
чуз дзр аввалд асмои тртОи дар- 
озёяи, чундочд валлайл вт ваш- 
шамс ва ваззууо ва валлоц. Ва во- 
ви касам даои од0зъди худро чар 
дихад, нънн хзрфи охирд он исм-фо 
касра мндихзд; шзшум вови зоид; 
вз он он аст, ки дзр кзлом эхтнё- 
чд мтънднш нзбошзд, хусуст!! бтр 
лзфзд лекин ва мухзффафоти у, 
чунончи валекин вт вале ва валек, 
Сзъдй гуяд:

...Ки эй ннкбахт, ин на шткли ман аст, 
Валекин калам дар кафе душман аст.

Ҳзфтум вов ба маънии маъа ояд, 
Саъдй гуяд:

Пириву сад айО чунин ГӯИазаод...

Ва баъзн днро вови тасвия гуянд, 
яънн пирй 0ағд0ари сад айб аст; 
хаштум вов 0т мзънид тткобул; 
Файзй гуяд, байт:

Ишк асту хазор шуълз дар тоО, 
Акл асту ҳазор пунОз дар о0.

Ва назди Оаъзн ин вов барод тзс- 
вия зст; ва Озъзн днғo вови таш- 
бех гуянд; нухум вови нисбат, чу- 
оoочд ҳиндӯ вз чоку вз неку вз 
патту, кд нзвън зз бофтаи пзшод- 
на зст; чд пат бз маънии пзшми 
нтрм аст; вз обу, бз мзънид нилу- 
фзр; дзхум вови холия, шоир гу- 
яд, байт:

Дорям зн нотавонию тфс^н зноизгнаа. 
Дзнддо озмдни дтр дахану лт?

гтаиитпиаа.

Ёздахум вови ишмоми замма, чу- 
нонче дар лзфзи хуш вт худ вз 
хурд (хаш вз хад вз хард); вз дн 
вовро макула низ одоаод; дувоз- 
дахум вов бз мзъонн ё, чунончи 
Сзъдй гуяд, Отит:

Гул хамнн панч Рузу штш Ооштд, 
В-нн «Гулистан» хамнша хаш бошад,

Снздахум вови тахфиф, яънн зз му- 
хзффаф кардане лафзи у J ) пай- 
до шзаад, чунончд дзр ин байт:

Дил мӯтзҳзййнғ, кн чй донад еаро, 
Акл дар нн гум, кн чй хонтд варо.

Чзхордзхум вови маъдула, чунон
чи дар лафзи ту ва чу ва ду; ва 
дн вдвғo бзёни азома хзм гуянд; 
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пдоадаҳӯо вов Отрои муъдвзза, чу- 
нонче Урфи гуфтз, байт:

Зе шавки куи ту по дтр гилам 
зн рамза чИ суд, 

Хазор ноне гиромиву як кадам 
^фтор.

Ва Оояд донист, кд вов гохн ба 
тлнф бздзл оншзатд, чун фурӯғ вз 
фурор (0иззто) ба маънни тоб вз 
рушзнй; ва кус ва кос бз отънид 
нткорти Оузург; вз 0а бои арабй 
бздзл шзвзд, чун навишта ва на- 
вишта; ва бз бои форей, чун вом 
вз пом бз озъони ранг; ва 0а фо, 
чун ёва вз ёфа вз калова ва кало- 
фа; ва бз доли мухмала, чун коли- 
ва вз колида 0а оаънии пағншдо; 
вз бз мим, чун мавиз вз мамиз ва 
парвосидан ва пармосидан бз мзъ- 
нии мае кардан чдзнро; вз бз ёи 
тахтонй, чун хануз ва ханиз вз ан- 
гур ва ангир; ва ба шини муъчама, 
чун хадев вз хадеш бз озъндд ху- 
ддвзнд.

ВОҚЕЪС хоб; ва ба оаъоди
чзнг ва ходисз вз сахтИ ва замонд 
киёмат вз му^дтн ва хол ва кор- 
зор (аз «Кашф» ва «Myотзҳз0л ва 
«Мусталахот»).

ВОЛЕХ «>Ь лзфзи траблст; сигзд 
наои фоил 0т мзъоии шнфта вз 
стргтшта дар ишк вз мзфтун; ва 
0а фзтхи лом (яме вола ва во
лах)* 0з ин мзънй гзлзт зст (зз 
«МунтзхаО» вз «Mаидғ» вз «Су- 
рох» ва «Кашф» ва «Латоиф»); ва 
0т фатхи лом вз хои мухта^ 
(яънн вола)* кисмн аз харири аО. 
рншумдд Оорик (аз «Ҷаҳoнгиғй» 
вз «Лзтоиф» ва «Бурхон»),

ВОХИЛА номн ззни Нух алзй-
ҳиасзлoм (аз «Лзтоиф»),

ВОИЯ «*Ь хофиз вз нигзхбон вз 
фтрьёдкунандз (зз «Кашф» ва 
«Лзтоиф» вз «Сурох»).

ВОРССТА «-Jj озод ва фдрдгулOдл.
ВОҚИСА «-afj номд ознзилнст дар 

рохи Макка (аз ^урох»).
БОМОНДА »^UIj (а озъоии паамoо- 

дз ва Oдқимoодз вз пасхурда.
ВОГУЯ гуфтугу; вз дар «Чаро- 

гн хдддятл вогуя бз озънии боз- 
гу^зн харфи шунндағo, ки ба 
хинди чзрча гуянд. 

восчдбох, »L»lj (а мтъоии эм тз- 
аччуб; ва ин дар мккоми аззааӯф 
гунод; алнф ва хо дар охири зл- 
фоз дар холате нудОа 0а чихати 
мадди савт 241 зонд кунзнд.

ВОХИЯ «t»lj аз хзм уфтодт (аэ 
«Канз» вз «MyHTaxTO»); ва дар 
«Музйид» 0а маънии гумрох-

ВОХИМА «**ь қуавзтнса, ки идрою 
оаъоии чузъия кунад, ки 0т мзх- 
сусот тааллук дорад, маазеао ст- 
докат ва адоват. Ва бзъзн мухак- 
кикон чунин нзвдштаанд, ки кори 
адхима он зст, ки чизхои деда вт 
нодидз, рост ё дуруг нзкш мнну- 
мояд, хох он чиз-хо дар олами су- 
рзт Оошад, хох наOдшаи, озсзлзо 
хазор офтоб 0зр осмон тавзххум 
кунзнд ва хол он кд якнст, бнш 
ннст. Ва ин қуаазт тоОнъи акл на- 
гзрдзд, 0а хилофи қӯввзаҳoи ди- 
гзр, чунончи шзхн дар хонзи то- 
рдк танхо 0о мурдз мӯҷдноҷ 0о- 
шзд, хзрчанд зкл хукм кунад мур- 
дз чамод зст, зз у таре нзбояд 
кард, қувазти вохима нзавасз мн- 
дихад ва хоиф гардонзд.

ВСИЛЛОНА «J'Sl- бидон кд дзр мт- 
коми лафаи ваилло иатнъоoлд 
лафзи ваиллона гзлатд мзхз аст, 
чзро кд дар чунин маком илло му- 
раккзО зст аз лафзи ин, ки калд- 
мзи шзрт зст вз зз лт^и ло, кд 
кзлимаи изфй зст. Пзс Оо вучудд 
ло-и нофия лзфзи на, кн дзр фор- 
нй барон нафй бошзд, хнч хочзт 
оадoҷтд:■

ВОЯ чЬ хочат вз мурод; вз мацо- 
зан 0а озънид оуқзииима; вз бз 
мзънди муъаoди хтрруза, мнсли 
хурокд кукнор вз афюн (зз «Мус- 
азлаҳдт» вз «Чтроги ҳдиoят»).

ВОШЙ (j-lj дуруггу (зз «Mӯотахз0л 
ва «Сурох»).

ВОХ.Й 0т оаънии суст (зз «Ма- 
дор» вз «Сурох»)-

ворсснсгй даoдзгӣ вт фо- 
ригОолй.

ВОФЙ у»!з тамом вз комдл.

ВОК.Й (У- оигoxдoғзода; муштзк тз 
викоят, ки ба мзъоид хифозат аст.

ВОЪЙ y*lj онгдхиoғзоиа вз ёигнранб 
да (зз «Mttok^ ва «Су^х»)- 
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БОЛИШЬ дуст ва хоким ва молик; 
. ва ба маънии хеш ва кариб низ 
омада. •

ВОДй сРЬ рудхона ва рахгузари 
оби сайл, яъне замини нишеби хам- 
вори камдарахт, ки чои гузаштани 
оби 'сайл бошад; ва ба мамич 
садрои мутлақ низ омада; ва ба 
маънии мукаддима ва муъомала 
низ мустаъмал мешавад (аз «Ла- 
тгиф» ва шархи «Нисоб» ва гай- 
ра).

ВОЧИБЙ □УтЬ вазифа ва рузина.

ВОРАФТАГЙ музмахил шудан
ва гудоз ёфтан (аз «Чарори хидо- 
ят»).

ВОСУХТАГЙ б а маънии сух-
г таги.

Фасли вов маъа бои муваххада

ВАБР у.з чонварест шабех ба гурба; 
ва ба фатхатайн (яъне вабар)- ба 
маънии пашми шутур ва гайра (аз 
«Сурок»).

ВАБИС ^з ба маънии дурахшидан
■ (аз «Сурох»).

ВАБОЛ Jbj сахтй ва гирони ва азоб 
(манкул аз «Точ-ул-лугот»); бидон 
ки ваболи Офтоб дар Далв бошад 
ва ваболи Камар дар Чади ва ва- 
боли Уторид дар Каве ва Хут ва 
Зухраро дар Акраб ва Ҳамал ва 
Миррихро дар Мизон ва Савр ва 
Муштариро дар Чавзо ва Сунбула 
ва Зухалро дар Саратон ва Асад.

Фасли вов маъа той фавкрий

ВАТАД <з мехи чубин (аз «Мунта
хаб» ва шархи «Нисоб»); ва дар 
«Латоиф» ва «Мадор» ва «Сурох» 
ва «Кашф» ва шархи «Нисоб»-и 
дигар ба фатхи вов ва касри фав. 
конй (яъне ватид)*.

ВИТР уз танхо ва ток, ки ба муко- 
балаи чуфт аст; ва ба фатхатайн 
(яъне ватар)* зехи камон ва тори 
соз (аз «Мунтахаб» ва «Сурох»).

ВАТИРА ‘зӯз роху равиш ва ниход 
ва дастур (аз «Латоиф» ва «Су
рох») .

Фасли вов маъа сои мусалласа

ВАСОК,//ВИСОК банд ва каид
(аз «Мунтахаб» ва «Латоиф» ва 
«Мадор» ва «Кашф» ва «Сурох»); 
ва хама ахли лугат дар ин мут- 
тафиканд ва барои маънии хона ва 
харамсарой мухталифанд; дар «Ла
тоиф» вусок//висок (ба зам ва 
каср) ба маънии хона; ва дар 
«Кашф» ба зам (яъне вусок,)* ба 
маънии хона; ва дар «Сурурй» ва 
«Бахори Ачам» ба фатх (яъне ва
сок)* ба маънии хона; ва дар 
«Мадор» ба ин маънй ба каср 
(яъне висок)* навишта.

ВУСУК, дуз устуворй ва эътимод 
(аз «Мунтахаб» ва «Точ-ул-лу
гот») .

ВАСИК Л-‘с устувор (аз «Сурох»).
ВАСАН c/j бут, ки аз санг ва ди

гар ашьё созанд (аз «Мунтахаб» 
ва «Кашф» ва «Латоиф» ва «Су
рох»).

ВАСИКА устувории ахду пай- 
мон ва ахднома (аз «Мунтахаб» 
ва «Сурох»).

ВАСАНЙ ^^з бутпараст.

Фасли вов маъа чими араби

ВИҶО хаей кардан ва куштан; 
ва ба фатх (яъне вачо)* таре ва 
андух ва силй задан (аз «Сурох»).

ВАЧАБ лафзи арабист, ба маъ
нии бадаст (бидист), ки ба хиндию 
урду балишт гуянд (аз «Мадор»).

ВУЧУБ ^ззтз вочиб шудан ва лозим 
шудан ва сазовор шудан ва мукар. 
рар шудан ва такозо кардан зотя 
вучуди худро, ай хастии худро ва 
номум™ будани адами у (аз «Су
рох» ва райра); ва гохе мурод аз 
он зоти хак таоло бошад.

ВАЧАНОТ цамъи вачна, ки ба
маънии рухсораи одами бошад, ки 
баланд баромада бошад ва муи 
риш дар он чо намеруяд ва он 
пахлуи битву зери чашм мебошад. 
В а он мавзеъ агаочи чузви рухсо- 
ра аст, магар мацозан рухсораро 
гуфта мешавад (аз «Мунтахаб» ва 
«Кашф»).

ВАЧОХАТ хубруй ва рушино-
сй ва иззат; ва ба касри вов (яъне 
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винохат)* хатост (аз «Кашф» ва 
«Музил» ва «Сурох,»). .

ВАҶ(Н) номи давоест, ки онро
агари туркй гуянд; ва номи шах- 
рест ба Тоиф (аз «Мунтахаб»).

ВИЧД тувоно шудан ва тувон- 
гар шудан ва ёфтан; ва билфат.х 
(яъне вачд)* андухгин шудан ва 
шефта шудан (аз «Мунтахаб» ва 
«Латоиф» ва «Сурох»); ва дар 
урф холати завку шавк, ки суфиё- 
ни самоъписандро мешавад.

ВУЧУД >у?з ёфтани матлуб ва хастй 
(аз «Латоиф» ва «Мунтахаб» ва 
«Кашф» ва «Сурох»); ва ба маъ- 
нии чаем ва бадан, ки дар урф 
мустаъмал аст дар кутуби лугат 
ёфта нашуд, магар он ки мацоз 
бошад. Ва чун забонзади баъзе си- 
кот аст, зохиран дуруст бошад.

вичор Лз чои мондани кафтор ва 
гург (аз шархи «Нисоб»).

ВАЧУР jsrs доруи ракик, ки дар 
халк резаид (аз «Мунтахаб» ва 
гайра).

ВАЧИЗ j-f:} бар вазни фаъил; кутох 
ва мухтасар (аз шархи «Нисоб»).

ВАЧАЪ tr-j дард (аз «Кашф»),
ВАЧЕЪ дарднок (аз «Мунта-

хаб»),
ВАЧИЛ Jtj касе ки аз ваҳм тарсон 

бошад; ва ба фатхатайн (яъне ва- 
чал)* масдар аст, ба маънии тар- 
сидан (аз «Мунтахаб» ва «Лато- 
иф» ва шархи «Нисоб»),

ВИЧДОН О’-*!-» гумшударо ёфтан ва 
донистан ва дарёфтан (аз «Кашф» 
ва «Канз» ва «Мунтахаб» ва «Су- 
рох») „

ВАЧХ 4J ру ва чехра ва тарика ва 
тавр; ва ба маънии зот ва хакика- 
ти чизе; ва он чи бад-он маъош 
карда шавад, ҷуноиҷи замин ва 
мушохара; ва ба маънии суй ва 
чониб (аз «Мунтахаб» ва «Мадор» 
ва «Канз» ва «Сурох»),

ВИЧХА дар охири ин лафз той 
фавконист, ки дар холати вакф хо 
мешавад ва дар сурати изофат ва 
васфият ба каср мутахаррик шуда 
боз то мегардад ва бар вазни 
фаъилат мешавад; ва лафзи вичха 
ба маънии тараф ва кибла ва мав- 

зеъе, ки ру ба тарафи. он карда 
шавад (аз «Мунтахаб» ва «Кашф»),

ВАЧНА//ВИЧНА//ВУЧНА мав-
зеъи рухсораи одами, ки баланд 
баромада аст (аз «Мунтахаб»),

ВУЧУҲ »>!■.> цамъи вачх, ки маънии 
он мазкур шуд.

ВАЧЕХ, бар вазни фаъил; мар- 
ди рушинос ва худованди. чох ва 
марди хубсурат ва хар чизи хуш- 
нумо (аз «Мунтахаб» ва «Сурох»),

Фасли вов маъа хои мухмала

ВАХДАТ см., ягоин шудан вв тан- 
хой ва яке будан (аз «Myӯиа- 
хаб») .

ВАХИД ‘•4’-' ягона ва ғвиҷo.
ВАХДАТУЛВУЧУД ба ис-

тилохи мутасаввифин мавчудваро 
хама як вучуди хак субхонаху та- 
оло двиисаан ва вучуди мосиворо 
махзи эътиборот шумурдан, ҷуион- 
чи мавц ва хубоб ва гирдоб ва 
катра ва жола — хамаро як об 
пиндоштан.

ВАХШ вахшиёни сахро; ва ин 
цамъи вахшй-ст; ва ба фатхи вов 
ва касри, хо (ятше вахиш) * ба 
маънии зишт (аз «Латоиф»),

ВУХУШ J- цамъи вахш ва вахш 
цамъи вахшй-ст, ба маънии ҷвива- 
рони сахрой.

ВАХАЛ >j гил ва лой ва замине, 
ки ба об нарм шуда бошад (аз 
«Мунтахаб» ва «Мадор» ва «Ко
му!:»).

ВУХДОН сЛцамъи вохид.
ВАХЙИ МУНЗАЛ № у иборат аз 

Куръони мачид.
ВАХЙ ij-i пайгоми худо ва сухани 

нарм.
ВАХДАТИ НАВЪЙ у/ с»*., вохид 

будан аз руи навъ, чуионҷи Зайд 
ва Амр ва Холид ва Валидро бо 
хам вахдати навъист, зеро ки эшон 
хама инсоианд.

ВАХШЙ чонвари сахроии ра-
манда аз мардум; ва чониби чаиу 
чониби берунИ аз баъзе андом дар 
мукобалаи иней, ки чониби дару- 
нии авдомро гуянд, масалан пушти 
дастро чониби вахшй гуянд ва ка- 
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фи дзстро чоннби дней оoоани (зз 
«МунтахаО» ва «Кашф»).

ВСХДСНИ ИРОДЙ срЫ юхид
ддоистзи худой таолоро, яънн му- 
салмон шудзн бз эътдқдди худ вз 
иродзи худ зз гуфтаи знОиё; вз 
бзъзн чунин нзвиштт, ки нкдил 0у- 
дзнд мзрдумон 0а иродаи худхо 
0нлдич0дғ, чунончи тo0нъoои ан- 
Оиёро бошад.

всхдани қсхрй c'j*-> вохид 
иoниатзои худом таоло, яънн му- 
салмон шудзн ба кахр ва ралкОти 
азлoаиин ислом; ва Оаъзн чунин 
нзвишаз: взхдзтн, ки мзғдуоднғд 
0а кахру ралкОти кзсн хосил ша- 
взд, чунончи нук-трони салотинро, 
ки ба зохир ба хукми хокнм мут. 
ттфик ва муттзхид бошзнд вз 0а 
Oдаио иттиходн оадoғзнд.

Фтсли вов маът ход оӯъчамт

ВАХОМАТ е- li3 ндаoагonй ва душ- 
ворИ вз гиронИ (зз «МунтахаО»).

ВАХ & муродифи вох-вох.
ВАХ-ВАХ ЬЬ кзлиознст, кд дар 

внкти хуш омзданд чдзн гуянд (аз 
«Мусталтхот»).

ВАХШ номе шахрнст аз вилдн- 
ти Хатлон; ва бз фатҳаазИн (яънн 
втхтш)* номи озғазнат, ки бахо- 
доғo бошад (зз «Лзаoиф» ва «Су- 
рурй»); вз дзр уЛу00-ул-ал0o0» 
гӯ3^аз, ки шах^ст дар нааoхни 
Бзлх; вз дар «Бурхон» ба фатхз- 
тзйн, номи Oноoрист, ки зспро дзр 
пой мншавзд; ва билфзтх бяънн 
Вахш)* номе шахрн зз Бадтх^шои.

ВАХ ИМ f~j одгуадр ва нoаoзгoғ (аз 
«Латодф»),

ВАХИМ гг*- душвор вз гирон вз 
Оздгувор (зз «Мунтахтб»); ва дзр 
«Кашф» ба маънии бад вз зишт.

Фасли вов маъа доли мухмала

ВАДИАТ змонзт (зз «Мунта-
хзб»),

ВИДОЧ//ВАДОЧ jbj (а мзънии рз- 
ги гағизо; вз он ду par зст, хзр 
дуро аидочайн вз видочон гуянд.

ВАДУД дуст (зз «Латoифғ),
ВУД(Д) л.> дусти вз доно; ва 0ил- 

фатх вз тзшдид (яънн втдд)* но

ме бути кавми Нух злзИхиcаaлoм,, 
ки 0а сурзтд мзрд (уд (аз шархю 
уНиадO»).

ВАДОЪ fbj падруд кардан (аз- 
уMy^^ттхаO» ва «Амадор» ва «Бахо- 
ри Ачам» вз «Қзшф» ва ?«Сурох»- 
вз «Музил»); ва бз кзср (яънн ви- 
доъ)* ҳoоизо навън аз тзфрнс бо- 
шзд.

ВАДАЪ £»> мухраи сдфнд, ки аз. 
дзрьё Oтрдни; 0а хиндИ санкх гу
янд (зз «MyитзҳзOл вт «Бурхон»).

ВАДОЕЪ змoоатхo; цамъи ва- 
диат (зз «Мунтахзб»)-

Фасли вов маъа рои мухмала

ВАРОЪ *jj бз маънии пас вз зкиб' 
ва чонлОл пас; вз 0а мзънни фар- 
ззнд; ва бз оаънни скво ва ғзй- 
рз; ва бз фзтх ва ба каср, яънн 
Оидуни мад (варо)* ба мзъоии ма- 
хлукот аз чинну днс; ва дзр форсй1 
мухаффафи уро (аз уЛзтoиф»),

ВАРДМУРАББО 0т маъндн-
гӯеқзои.

ВАРҚО L»jj фохта вз қаOуазғ (аз 
«Мунтахаб» вз «Су^х»),

ВАРХАЧ ?»j.' ззОун ва пзеии (зз 
«Бӯғхoнғ),

ВАРНИҶ Bs'jj номд токрн, кд 0т зра- 
0й онро сзлво вт ааомдоИ гуянд 
(аз уБурҳдн»),

ВАРД >jj гули сурх, кд зраки онро' 
гулоб гӯнои (аз «МунтахзО»); вт 
бз каср (яънн вирд)* кори хтрру- 
ззд иoдоӣ; ва оаазнъд о0 хурдач1 
вз об Oзғдoштао (зз штрхи «Нд- 
аo0ғ).

ВУРУД >JJJ 0т чон зниарoоадан (аз 
шзрхд «МисоО» ва «Сурок»)-

ВАРИД «Ч-и 0ар нзанд чадид; ртги 
гзғдан (зз «MyнтaxaOл); ва назди» 
(тнбОо хзр pare, ки дзр он чахтн- 
дзгй вз хтрзкат оз0oшаи, бз хило., 
фи ширен.

ВАРАХС взрамн, ки дзр 0уни‘
нохун птИдо оншзазд.

ВАРЪ £jj пзрхнагoғИ; ва ба фттхл 
вов вз касрд ро (яънн вареъ)*' 
пархнагдр (зз «МуиттхаО»),

ВАРРОҚ йЬ.» қдғaз0ӯpғаодз; ва мар- 
дн, кд динору дирами бисьёр до
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рад; ва ба маънии нависанда; ва 
ба тахфиф (яъне варок,)* сабзии 
замин аз гиёх (аз «Латоиф» ва 
«Мунтахаб» ва «Муайид»),

ВАРАК, Cuj барги дарахт ва корази 
бурида; ва ба фатҳи вов ва касри 
ро (яъне варик.)* дирами нукраву 
сими маскук; ва ба замми вов ва 
сукуни ро (яъне вурк)* кабутарон; 
чи ба ин маънй цамъи варко-ст, ки 
(ба фатх) ба маънии кабутар ва 
фохта бошад.

ВАРИК Jjj сурин ва кафал; ва ба 
сукуни ро (яъне варк)* низ омада 
(аз «Мунтахаб»),

ВАРДУК ^зз бар вазни мардуд; 
лафзи форсист; он чи аз кох ва 
наИ рост кунанд; ба хиндй чхап- 
пар гуянд (аз «Бурбон» ва «Раши- 
дй») .

'ВИРНОК JL!jj номи чашмае, ки дар 
Кашмир аст.

ВА РАЛ Jзз чонварест шабех ба са- 
канкур ва сусмор (аз «Бурхон»),

ВАРАКУЛХАЁЛ банг, ки ба
хиндИ бханг гуянд.

ВАРАМ fjj омос ва дои кардан (аз 
«Мунтахаб» ва «Мадор» ва «Кашф» 
ва «Сурох»),

ВАРАҚИ ХОМ fl* сиз корази ахли 
дафтар, ки хак ва ислох дар он 
вокеъ нашуда бошад ва аз он диё- 
нат ва хиёнати ин чамоат маълум 
мешавад..

ВАРАК РЕХТАН сг=Ч.> ojj мот кардан 
ва хароб кардан.

ВАРХУРДАН мулоки шудан.
ВАРАК, ГАРДОНИДАН сиз

феъли абас кардан ва айби беил- 
мии худ нухуфтан ва вазъи кади- 
мии худ якборагй тарк иӯмудҷн.

ВАРТА <tj3 махалли халокй ва за- 
мине, кк дар он рох набошад; ва 
мацозан ба маънии гирдоб мустаъ- 
мал; ва ба касри вов (яъне вир
та)* хатост (аз «Мунтахаб» ва 
«Бахр-ул-чавохир» ва «Латоиф» ва 
«Сурох» ва «Кашф»).

ВАРАСА ^зз мсрвсёбҷндҷгвн; ия 
цамъи ворис аст (аз «Мунтахаб» 
ва «Мадор»).

'ВАРЕ Jj3 имолаи варо, ки ба маъ
нии махлукот аст.

Фасли вов маъа зои муъчама

ВИЗОРАТ Ojljj (аз «Сурох»).
ВИЗР jjj гиронИ ва бори гирон ва 

пуштвора ва бардоштани бор бар 
пушт; ва ба маънии гунох ва ба 
маънии силох ва цамъи он авзор 
(аз «Мунтахаб» ва «Латоиф» ва 
«Сурох»),

ВАЗ ИР jjз он ки дар бардоштани 
бори касе шарик бошад (аз «Мун
тахаб»); зохиран чун- вазир дар 
мукаддима бардоштани бори сал- 
танат ва риёсат бо султон мутта- 
фик мебошад, лихозо ба ин лакаб 
мулаккаб шуда.

ВАЗИШ J-jj вазидагии бод; ва ин 
хосили билмасдар аст аз вазидан.

BA3AF ва BA3AF £> з О* хирбо (аз 
«Мунтахаб»); ва дар «Мадор» ва 
«Чахонгирй» ва «РашидИ» ба маъ
нии рук иавиштҷанд; ва дар «Бур- 
хон» навишта, ки навъе аз чалпо- 
са аст; ва дар «Сурох» ба маънии 
чонварест чун карбаса.

ВАЗН озз (аз «Сурох»); ва ба фат- 
хатайн (яъне вазан)* хатост; ва 
дар форей ба маънии иззат ва ва- 
кор низ мустаъмал аст.

ВАЗОН ^Ьз дар форси ба маънии 
равон аст; ва дар араби билфатх 
ва ташдид (яъне ваззон)* бисьёр 
вазнкунанда; ва биззам ва ташдид 
(яъие вуззон)* вҷзнқунҷидҷгои.

BA3AFA **зз хирбо (аз «Мунтахаб»); 
ва дар «Мадор» ва «Чахонгирй» 
ва «Рашидй» ба маънии рук навиш- 
таанд; ва дар «Бурхон» навишта, 
ки навъе аз чалпоса аст; ва дар 
«Сурох» навишта, ки чонварест чун 
карбаса.

Фасли вов маъа сини мухмала

ВУСТО и^з ба маънии ангушти миё- 
нагй; ва ин таъниси авсат аст, 
яъне дар миён уфтода; ва дар хин- 
сир ва бинсир hvh зоида аст бар 
буер ва хуср. Пас буер далолат 
бар вузух ва кувват мекунад ва 
хуср, ки ба маънии хурдй ва куто- 
хист, далолат бар маънии ачз ва 
кутохй мекунад. Ва ин хар ду ба 
эътибори кувват ва заъфи худ му- 
саммо бад-ин исм шуданд («Шар- 
хи Нисоб» аз Юсуф ибни Монсъ).
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BHCTQ ситонше худо (зз «Ма- 
дор»); вз дар «Сикзндзрй» 0а зам 
(нъон вусто)*.

ВУСЪАН с—j фтрохИ (зз «Мунтз- 
хзО»),

ВАСОНАН дар миён шудан ва
восита ва василз шудзн (аз «Мун- 
тахаб» вз «Қзшф» вз «Сурох,»).

ВАСМАН -I—-.» дор кардан; ва мацо- 
зан тухмат кардан (зз «Мздор»).

ВАСИН нааддқд вз дзстoана (зз 
«Лзаoиф»),

ВАСХ//ВАСАХ c-j чирк ва рем, кн 
бз хиндИ онро мзИл гуянд; ва 0т 
маъоси римнок низ омзда (аз 
«МунттхаО» ва «Сурох» ва «Ма- 
дор» вз «Лзтоиф» вз «Қзшф»),

ВАСОИД Оолишхо; ва ин цамъи 
внсодт зст.

ВАСОВИС !-j цамъи аасвoс.
ВАСН i-j (к озъоин дзр миён вз 

миёнд хзр чнз; вз (к фааҳзаайн 
(яънн аaсза)* чизн ки мнёна бо- 
шад, яъсн оуаквассит (уааи дзр 
тул вз кзср ва фкрОнхИ ва логарй 
вз дигар кзйфдёт (зз «Кзшф» вз 
«МунтзхзО» ва «Сурох» вз «Лзто- 
ифл вз «Мадор»); ва дзр шзрхи 
««исоО» навешта, кн ба фатха- 
тайн, (к маънии мнёна, ки сборат 
зз миёнд хткдкй вз мзркзз (ошад; 
ва дсмд чнзнст, ки дар миён вокнъ 
штвзд, мнаеи ангуштн вусто; вз 
бз фатхи вов вт сукуни сен (яънн 
втст)* зарфе муохам аст, (к мтъ- 
нен дзр миён.

ВАСОИТ -iil— цамъи воснта; вз (к 
озъони аасилзҳд мӯсазъмзл (зз 
«Мунтахаб»),

ВАСИН A—j (зр взанн фтъне; он кн 
дзр насай мнёна вз дзр махал 
ғзфнъ (ошкд; вз мтоОнст дзр 
фикх (зз «Лаадиф» ва «Myоазха0» 
ва «Сурох»).

ВУСЪ j-j фзрохй ва дзстрза ва ту- 
адоoӣ (аз «МунттхаО» вз «Kam^» 
вз «Сурох»).

ВАСМ f-j ндшон кардан вз кИОу 
нишон ва доғ (зз «Лзтнсф» вз 
«Сурох»).

ВАСИМ 'i-fO (ар вазни фтънл; бз 
мзънии ҳзаaнулаaчҳ, яънн ху(су- 
рат вз чзмнл вз оишдн қзғизшуиз 

(зз «Сурох» ва райра); ва (аъзн 
навишта, ки номе дзғзҳт аст, кс 
шохн он сиёху сифнд (ошад.

ВАСАН сг-'з (ар вазни чаман; хо( ва 
ғyоӯДaгИ, ки мукзддимаи хоб аст 
(зз «Латонф»); вз (к фатхд вов 
вз касре' снн ва нун (яме васин)* 
(к мзънии хуфта (аз шархи «Ни- 
соб» вз «Сурох»).

ВИСОДА «Ц, (oеиш ва Oдеио (зз- 
«МунтахкО» вз «Сурох» ва «Мз- 
дор» ва «Кашф»),

ВАСМ Ий бороне (ӯзургқзарз
(зз шархи «Ннсоб»); ва (оронс 
заазлиои бкхор (зз «Мунтахаб»).

ВАСНЙ J-j ду зан, ки як шавхкр' 
дошта боштнд; хзр яке мар дигз- 
рнро васнИ бошад (аз «Бур-хон»).

Фасли вов маъа шини муъчама

ВУШНО Uj номе шкрхи «Жзод», кн 
китоОи дени дтзшпзрaсадн зст (а® 
«Бӯғхдоғ) вч

ВУШОТ c»U,, аӯҳзнчиоoн вз ғзомoздн 
вз иӯруғгуянизгoо; цамъи вошй, 
чунонке кузот цаммъи козй.

ВАШН o*ij хуб вз хуш (аз «Лато- 
иф»),

ВИШОХ//ВУШОХ (к хиндИ .хар. 
гуянд; вз (а мзънни ^луба!^ (а» 
«Мунта.хзО»),

ВАШ Jj хуб вз хуш вз скра; ба 
маънии шкОнх вз назир вз мдозои; 
вз номе шахр аз Туркнсаoо; вз 
навье зз (oфаaи кОрешумИ вз 
шaолтд изаадр (аз «Бурхон» вз 
«ҶзҳдогнрИ»),

ВЛШАҚ Caj дар араОй бори як шу- 
турро гуянд; вз он шаст соъ (о- 
шзд (зз «Мунтахаб»); ва дзр тур
ки (з..фзахзтзйн, навън зз пустин; 
вз он дар зсл чoнвaғнат дар Тур- 
киааoн, (зғд(зри руОох анфнирзI^г.. 
ки дорхои сиёх бар он Oдшзои (зз 
«Бурх,™»); вз дар «Латодф» нз- 
вишта, кн (к фзтхатзйн, оaвън зз 
пустен; вз (а азомaаaИо (яънн ву~ 
шук)* руломш адиaрӯ; зохирзн (к 
кн мзънй ммухаффафи вушок, зст.

ВУШОК, jLj ҳниозагдр вз руломи 
аддaғv; вз ин туркест (аз «Лато- 
h^» вз «Кашф» вт «Рзшедн» ва 
«Сурурн»); вз дар «Бурхон» 0» 
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касри аввал (яъне вишок,)* ба 
маънии руломи содару; ва ба маъ- 
нии каниз омада.

ВАШ И К шитобикyиаиаа; ва ба
маънии пайки тезрафтор (аз «Су- 
рох» ва гайра).

ВАШАЛ JA) оби андак (аз «Су- 
рох») .

ВАШТАН раке кардан (аз «Бур- 
хон»),

ВАШИ иА) навъе аз чомаи абрешу- 
мии мансуб ба шахри Ваш аст (аз 
«Муайид»); ва дар «Мунтахаб» ба 
маънии чомаи рангин.

Фасли вов маъа соди мухмала

В АСОВ bl*»j цамъи васийят.
ВАСАБ беморй ва ранч (аз

«Мунтахаб» ва шархи «Нисоб»),
ВУСЛАТ пайванд ва хеши ва

пайвастагй; ва билфатх (яъне вас- 
лат)* пораи чизе (аз «Мунтахаб»),

ВАСМАТ с—айб (аз «Бахр-ул-ча- 
вохир» ва «Сурох»),

ВАСИЙЯТ андарз кардани ози
ми сафар ё шахсе карибулмавт 
дусти худро, ки баъди ман чунон 
ва чунин бояд кард.

ВАСИД остона (аз «Латоиф» ва 
«Сурох»),

ВАССОЛ J-oj бисьёр пайваидқӯнҷи- 
да; ва ба замми вов ва ташдид 
(яъне вуссол)* цамъи восил; ва ба 
каср ва тахфиф (яъне висол)* 
паиваст-ан.

BACJ1A порам чома ва когаз ва 
гайра.

ВАСЙ y-»j он ки ба у васият карда 
бошад (аз «Мунтахаб»); ва низ 
киноя бошад аз хазрати Алй кар
рам аллоху вачхаху.

Фасли вов маъа зоди муъчама

ВАЗЪ jAj ниходан (аз «Мунтахаб»); 
ва ба маънии тартиб; ва ба маъ- 
нии сохтан низ мустаъмал; ва ба 
замми вов ва сукуни зоди муъча- 
ма (яъне вузъ)* ба маънии он ба
ча, ки нутфа барон чисми у дар 
охири аИёми тухр, наздик ба хайз 
дар рахими модар баста шавад, 

музга гардад; Ва он бача заъиф- 
улхилкат бошад (аз. шархи «Ни- 
соб» ва «Мунтахаб» ва «Сурох»).

ВАЗЕЪ бар вазни фаъил; фуру-
моя ва нокас (аз « Мунтахаб» ва
«Кашф» ва «Сурох»)

ВУЗУ масдар аст, ба магнии ру
шустан; ва мацозан ба маадии ру
ва дасту по шустан барои намоз; 
ва ба фатхи вов (яме вазу)* бэ 
маънии обе, ки бад-он вузу кунанд 
(аз «Мунтахаб» ва «Мадор» ва 
«Кашф» ва «Музил» ва «Шархи 
Нисоб» аз Юсуф ибни Монеъ).

ВАЗИМА бар вазни мадина; зи-
ёфати мотам (аз шархи «Нисоб» 
ва «Мунтахаб» ва «Кашф»),

ВАЗЗОҲАТ бисьёр рушан; ва
ба маънии ғӯшҷиқуиаиаҷ.

Фасли вов маъа той мухмала

ВАТО рафтан ва поймол кардан; 
ва ба касри вов ва хамза дар охир 
(яъне витоъ)* бо касе мувофакат 
кардан ва чомае, ки бар хавдач 
ва райри он бигиаозҷид; ва ба 
маънии бистар ва иихолии ва ли- 
бос (аз «Мунтахаб» ва «Латоиф» 
ва гайра),

ВАТАР jij хочат (аз «Мунтахаб»), 
ВАТВОТ AljCj парасту, ки онро хат- 

тоф низ гуянд; ва ба хиндИ аба- 
бил ивмҷид; ва лакаби шоире ба 
сабаби .кутохй ва логарии чисми

, у-*3 (маънии аввал аз «Мунта
хаб»),

ВАТЙ ybj ба мавдии чимоъ; ва пои- 
мол кардан (аз «Латоиф» ва «Су. 
рох»).

Фасли вов маъа зои муъчама

ВАЗИФА *--£^ чизе ки барои касе 
харруза мукаррар шуда бошад (аз 
«Мунтахаб» ва «Сурох»).

Фасли вов маъа айни мухмала

ВИЪО !•».> ованд ва 
«Кашф» ва «Сурох»).

зарф (аз

ВАЪИД ваъдаи бад; ва ин хос 
дар боби шар ва бадй мустаъмал 
аст, ҷуиоиҷи касе гу^, ки ман ту- 
ро фардо хохам зад; ва мисли он, 
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0а хилофи ваъда, кд он дар хайр 
оӯстaъоaл аст (аз «Махорк Ачам» 
вз «MӯHтaҳзOл ва «Латоеф»),

ВУЪУД цамъи ваъда.
ВАЪВАЪ oвoаи саг (аз «Лато- 

дфл); ва дар шархе «Ниаo0» ово- 
зд шагол ва гург.

ВАЪДА навид додан дар ннкй 
вт хабар додан дзр бадИ, магар 
акскр дар ннкй ва хайр оӯатaъоaл 
аст (аз «МунтзхзО» вт уЛттoиф» 
ва «Махорк Счам»),

Фасли вов маъа райни муъҷама

ВАРО Uj чанг ва шуру рэвро; ва ба 
касре вов (яънн виғо)* хатост (аз 
«Сурох» ва «Кашф» вт «Мунта- 
хaOл).

ВАҒД ub камент ва фурумоя вт 
нокас (аз «Мунтахкб» вт «Cӯрoхл).

Фасли вов маъа фо

ВАФО нзъдт 0а чо oвaғдaо вт 
Oa cap Оурданд дусти ва тхдд су- 
хан (зз уMyнтaхaбл ва уCурoхл).

ВАФОТ оaадaғ аст зз мучтр- 
рад ба адёиaти то; ва 0а маънди 
март (аз уMyнтaҳaбл ва райри он).

ВИФОҚАТ сДIJ, мувофзкат ва сда- 
ворм кардан.

ВАФД ob ба расулИ ва элчигарй 
пншд кзсн ғaфаaо; ва цамъи во- 
фид низ омада (аз «Myнтaҳaбл).

ВУФУД ijij цамъи вафд аст вз вафд 
(бнефaаҳO дсмл цамъи вофид аст 
ва вофид 0а оaъндд ба расулй пн- 
ши касн ғaвзндa; ва ба оaъндд он 
кд (ар мкркабе начлО сувор ша- 
вад; пас вуфуд, кд цамъулцамъи 
вофид аст, ба маънид рaаӯлoо ва 
пaмғoмбaғaниaгoн ва аувдрдод 
марктОи начлб бошад (зз «Мунтз- 
хаб» ва «Сурох»); вз бaъан ба 
маънии гуру* ва каОила нaаншаa- 
анд. Мкгар дзр кутуби оӯътa0aғaи 
лурот (а кн оaъоИ деда нашуда.

ВУФУР тзмом шудан вз бисьёр 
шудан ва ба оaъоии бесьёрй мус- 
тзъозл (зз «МунтахаО» вз «Су- 
рох»); ва (к фзтх бяънн вафур)* 
хатост.

ВИФОҚ olj созгорй кардан (аз «Су- 
рох» ва «MyнтaхaOл)•; ва ба мзъ- 
оии ми^абОат ва датифoқ мӯатзъ- 
мкл мешавад.

ВАФҚ Jb сoавдғ вт оувoфиқ ва бз- 
сзод ^дсанд)* (аз уMyнтзҳaOл ва 
«Сурох» ва «Кашф» ва <«Мадор»).

ВАФЗА j бар аaаод кдбза; ба 
маънии ттркаш (аз шархд «Ни- 
соб»).

ВАФИЙ тамом ва комил (аз 
«Суроҳ»).

Фасли вов маъа коф

ВАҚОҲАТ o^Sj (нхаёй вз (еша^и 
вз ОнкдаОИ (зз «Мунтах.^ ва 
«Кашф» вз «Сурох» ва ««здор» 
вз «Хиё(oнл).,

ВИҚОЯТ e-lij негах иoштaо ва пз- 
нохе чизн; вз хар чи Отд-он чизн 
ннгох дoғзод; ва оӯқaавoи кнтоб; 
ва номе кдтоОн дар фикх (аз «Су- 
рох» ва «Maиoғл ва «Mӯнтзҳaбл 
ва «ҚaшИ»).

ВАҚИАТ ба оaъоии озлдмaа
ва айбгуИ зз акдби мартум ва 
ғaмоoаИ (зз «Мунтахаб» ва ғaИpз).

ВАҚЪАТ c-Jj сахтИ ва оснОд кор 
(аз «Мунттхаб» вз уCуғoҳ»).

ВАҚЕҲ е?5- (ар вазне фаъил; бе- 
шарм (аз «Латодф»).

ВАҚҚОД sUj фурузанда ва (нсьёр 
aфғӯҳазшзвaндз.

ВАҚУД 3хнзум ва он чи бзд-он 
оташ aфрӯзaод; ва ба зaмозтзИо 
(яме вукуд)* озсиaғ аст, (к мзъ- 
нди оташ афрухтан (аз «Мунта- 
хаб») .

ВАҚИД -4>j он чи Оад-он оташ зф- 
рӯззои, месли хнзум ва кох (зз 
«Мунтахаб»).

ВАҚОР jlij oғaмииaгИ ва охнст.™ 
вз хдлм вз тамкен ва гиғoн(дғИ; 
мзъхуз аз вақр (Одлфатх) бз мкъ- 
ндд гиғдн(oo шудан аст (зз «Су- 
рох» ва «Мунтахаб» вз «Кашф» 
ва «Музел» ва «Комус» вз «Махр- 
ул-чавохир»); ва ба касри вов 
(яънн викор)* хoниaо нзвън а» 
тзфриа аст.

ВИҚР jij борн, ки онро хар ё ас- 
тзр ауаднaд бтрдошт вз миқддғи 
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он чихил соъ бошад; ва билфатх ва 
сукуни коф (яъне вақр)* гиронии 
гуш ва гирон шудан; ва мацозан 
ба маънии хилм ва тамкин (аз 
«Мунтахаб» ва «Сурох» ва гайра).

ВАКДОС гҷрааишнқҷиаиаҷ (аз 
«Сурох» ва «Мунтахаб»); ва дар 
«Мадор» ва «Кашф» ба мавдии 
чангчу; ва дар «Шархи девони 
Ҳофиз» навишта, ки номи яке аз 
асхоб, ки дар фанни камондорИ вэ 
тирҷиаозӣ махорати тамом дошт.

ВИҚОЪ £.1Ь чимоъ; ва чанг (аз «Ла- 
тоиф» ва «Сурох»).

ВАКЪ t»j чои баланд (аз «Сурох»); 
ва мацозан ба маънии эътибор ва 
иззат.

ВАКОЕЪ руйдодхо ва хаводис 
ва ахвол ва ахбори корзорхо; 
цамъи вак,ъа, ки ба маънии фитна 
ва катл аст. Пас ба маънии аввал 
мацоз бошад аз маънии охир (аз 
«Сурох» ва гайра); ва касоне ки 
цамъи вокеъа авиаиа, хатост.

ВУКУЪ С.зЪ уфтодан ва фуруд ома- 
дани мурғ (аз «Мунтахаб»); ва 
мацозан ба маънии зохир шудани 
хар шайъ.

ВАКЕЪ баланд ва рафеъ; маъ- 
хуз аз вақъ, ки ба маънии чои ба
ланд ва сари кух аст.

ВАКФ истодан дар чое ва исто- 
дан ва таваккуф нумудан дар ка
лом ва доиисаҷи ва мутталеъ шу- 
дан; ва он чи дар мулки касе на- 
бошад ва ба рохи худо онро гу- 
зошта; ва дар баъзе чо ба маънии 
мутлаки ато мустаъмал мешавад 
(аз «Сурох»).

ВУКУФ доинсааи ва огохи; ва 
ба маыии истодан (аз «Кашф» ва 
«Мунтахаб» ва «Сурох» ва «Лато- 
иф»),

ВАКВОҚ №.. номи чазира аст ва 
дар он чо дарахтон бошанд, ки са- 
мари онхо ба сурати иисои бошад 
нар ва мода. Тули хар як ба кад
ри як даст, аз макоми ноф чубе 
ба дарахт пайваста. Ба вакти шаб 
гирья мекунанд ва сухан хам ме- 
нумоянд ва меҷуибаид. Ва чун аз 
дарахт чудо кунанд бимиранд. Ва 
мацозан он дарахтро низ ваквок, 

гуянд (аз «Бурхон» ва «Шархи 
ХоконИ»),

ВИК.ОЯ нигах доштан ва пано- 
хи чизе; ва хар чи бад-он чизеро 
нигох аоғҷиа ва мукаввои китоб; 
ва номи китобе дар фикх (аз «Су
рох» ва «Мадор» ва «Мунтахаб»).

ВУКИЙЯ номи вазни мукаррарИ; 
ва он чихил дирам бошад (аз «Ла- 
тоиф») .

ВАК.Й нигах доштан.

Фасли вов маъа коф

ВАКОЛАТ//ВИКОЛАТ (аэ
«Мунтахаб» ва «Кашф» ва «Су
рох») •

ВАКР Aj ошьёнаи мург (аз «Муи- 
тахаб» ва «Кашф» ва «Сурох» ва 
«Латоиф»).

ВАКС с*- нукии ва зиёв. (аз «Ла- 
тоиф»),

ВИКОФ ‘iSj полони асп ва хар (аэ 
«Мунтахаб» ва «Сурох»),

ВАКИРА ‘.гА> бар вазни фаъкла; зи- 
ёфати бинои хонаи нав (аз шархи 
«Нисоб» ва «Сурох»),

Фасли вов маъа лом

ВИЛО Да дусти ва махаббат ва 
паёпай кардани коре ва наздикии 
айём; ва ба фатх (яъне вало)* 
ёрон ва мероси бандаи озод (аэ 
«Кашф» ва «Мунтахаб» ва «Лато- 
иф» ва «Канз»),

ВАЛАДУЗЗИНО uyiaJj зодаи харом; 
ва дар истилох парвонахо ва кирм- 
хо ва дигар хашарот, ки дар айё- 
ми баршигол пайдо мешаванд ва 
ба тулуъи ситораи Сухайл бими- 
ғаиа.

ВУЛОТ Дз цамъи воли; ба маънии 
ҳҳкимош ва дустон; ва ба ташдиди 
лом (яъне вуллот)* хатост; хам- 
чунин қузот (ба тахфифи зоди 
муъчама) цамъи козй.

ВИЛОДАТ зоидан (аз «Мунта
хаб» ва «Кашф»).

ВИЛ ОЯТ о>Дз як мулки подшох ва 
замини вбоаои; ва мутакаффилв 
кори касе шудан ва тасарруф ва 
дустй; ва хукумат ва иморати сул- 
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тон; вз тактрруОи бандан ннк бо 
худоя тзоло; ва 0а фатх (яънн ва- 
лоят)* ёрй додан вз садокат (зз 
«Ta^e^ Ҷилoлио» ва «Комус» ва 
уMaидғ» вз «Музил» вз «Мунта- 
хаО» ва «Мтхоре Ачам» ва «Кашф» 
ва «Сурох»).

8 УЛУЧ Zj!-> дтғoмaдaнн чизн ба чн- 
зн (зз «МунтахаО»),

ВАЛИАХД муттстрриф ва хо-
кдмн вақт; вт (а нсанлoх (а мзъ- 
онд кзсн ки подшох уро бз хини 
хаётн худ (а ирода ва мaғай 0ар 
чои хнш нешондз мухтори сaлаз- 
нзт гтрдонад.

УАЛУД -“pj занн, ки фзраaндoни 
бесьёр oғзи.

ВАЛ ИД oJj кудзк; вз номе чанд аш- 
хос (зз «Мунтахкб»),

УАЛАЪ th херс вз фнрнфтагИ; вз 
бнааaм (яме вуеъO* (а мaъоии 
дурур (зз «Кашф» ва «Mӯнтaҳa(л 
в а «Хиё(oнғ).

УУЛУЪ tPi хардс шудан; ва бт 
фатхд кввкл ва замми сони (яънн 
валӯъ)* харнс (аз «Myнтaҳaбл ва 
«Сурох»),

ВУЛӮТ t_jJj об хурдане саг вз да
хан ба об неходкне саг 0а касдд 
хурдан (зз «Муш^тО» ва ғайра).

ВАЛАХ «л сзргзштагй ва дшк; ва 
хашму разтО (аз уЛaтoифл ва 
«Мунтахаб»).

ВАЛ ВАЛА *-Ы.) вовайло гуфтан (зз 
«Мун-тахтО»); ва бз озъодд чушу 
хуруш муатaъоaл аст; ва дзр 
уБуғхoн» ба оaъоии ошуб ва гав- 

ғо; ва дзр «Сурох» (онгу фзрьёд.

УАЛИЙЯ S-b полони хзр ва зсп (аз 
шзрхд «Ниадб»):

ВАЛ ИМА (зр вазне рацимт; ба 
мамке анёфзти труси, яънн зиё- 
фзтн шодди кадхудой (зз «Мунтз- 
хтО» вз «Кашф» вз «Сурох»).

УАЛ Ий уЪ дуст ва садик, ва ёреде- 
хандк; вз мутзсзрғиф ва сохеб вз 
хуиoвaои; вз Оандзн ннкй оуқзғ- 
рз(и чaодби хак; таоло; ва кн лз^ 
мзқтӯъулнаoфaт ондни, чунонкд 
валиауд вз валинеъмат (зз «Қо- 
оусл ва ««(хори Анам»).

Фасли вов маъа нун

ВАН с.» онвaи зерт, ки андкруне оч 
марзакн бошад; 0а хинди чирунчй 
гуянд; вз калимзд ташбнх аст, бз 
озънии оoнзод (аз уҶaҳднгирйлO.

ВАНДА »j тара^ак (зз «Ҷиҳoо- 
гирй»),

ВАНЙ сустИ кардан дар корхо 
вз ододaгй (аз «Сурох» вз шархд 
«Heatf»).

Фасли вов маъа хо

ВАХХОМ (есьёр бaҳшaоиз.
ВАХХОЧ £l*> кфрухта' вз фурузон 

вз рушкн ва дурахшандз (зз 
«Мунтзхаб» ва «Кашф» ва «Ма- 
дор» ва «Сурох»).

ВАХЧ е-о шуъла заданн оташ; вз 
(к Изтхaазйо (яънн вахач)* аф- 
рухтагИ ва сузишн оташ (аз «Мун- 
тахаб»),

ВИХОД >4, ззмднхон паст вз нн- 
шнб; ва дн чамъи вахда зст (аз 
«Сурох»).

ВАХАҚ 3*» кзмзнд (зз шкрхе «Ни- 
со(»).

ВАХМ *•» рзфазнд дел ба суе чизн 
бнкасд ва гумон (урдан (зз «Мун- 
тахаб» вз «Сурох»),

ВАХН (ар вазни сахн; (а мзъ- 
они сустй (аз «Mуоаaхa(» ва 
«Кашф» ва «Латоиф»); вз Mзалд- 
но Юсуф ебни Моннъ дзр «Шкрхе 
Ннсо(» нaадштз, ки истнъмдли ин 
лзфз дар суст шудaод аъзост.

ВАХДА замене паст вз нишнО 
ва хамвор (зз шархе «ИесоО» вз 
«Сурох»).

ВАХ калдмад тааччуб вз аaҳанч 
ва к^ус (зз «Хиёбoол),

ВАХЛА «I*.» тзғаниaн ва ткос вз 
навОзт вз карат (аз «Mӯоазхa0л 
вз «Сурох»)-

ВАХМА дтрде знх, яме дзрдд
вилдиза.

ВАХМЙ бзхшндзшуда ва ато
ккрдзшудз.

ВАХЙ суст шудан; ва натнъоoли 
ин лафз дзр ч^хое нарм куозод, 
месли суст шуизои чомк (аз «Шкр- 
хи ^^0»^ Юсуф иОне MoоeъO.
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Фасли вов маъа ёи тахтонй

ВЕС trij номи маъшука, ки Ромин 
бар-у ошик буд; ва билфатх (яъне 
вайе)* дар арабй калимаи истех- 
кор аст (аз «Латоиф» ва «Мунта
хаб» ва «Бурхон»),

ВАИХ калимаи мадх; ва ба маъ- 
нии зихй; ва калимаи тараххум ва 
тахеин; ва калимаи афсус; ва ка
лимаи танбех; ва калимаи зачр 
низ аст.

БОБ И

Фасли хо маъа алиф

ХО U дар араби исми феъли амр 
аст, ба мамии бигир (аз шархи 
«Нисоб»); ва дар форей харфи 
чамъ ва гохе зоид низ меояд, чу- 
ивиҷи одобуо; чи одоб цамъи адаб 
аст, хочат ба лафзи хо надорад. 
Ва харфи хо бар ду кием аст: ав- 
вал хои музхар (ба замми мим ва 
фатхи хо), яъне хуб ба талаффуз 
ояд. Ва он дар аввал ва авсат ва 
охири калимот ояд, ҷӯивиҷи лафзи 
%арчанд ва %ама ва ме%р ва че%р 
ва мох; ва гувоу; дуввум хои мух- 
тафй ва он дар охири калимот во- 
кеъ шавад Ва ба таДаффуз дарна- 
ёяд ва иктифо ба харакати мокаб- 
лаш қуиаид. Ва ин хои мухтафи 
бар чанд кием аст: аввал он ки 
мулхак ба феъли мозй гардад ба 
чихати инти^о ва итмоми харакат. 
Ва ин хо зоид бошад барои фасо- 
хат, чун гуфта в а карда в а нишас- 
та ва бархоста. Ва ин хо-ро ба та- 
лаффуз овардан фасохат нест. Ва 
ҳамҷуиии хо-и ошкора ва хора, ки 
ба алиф мубаддал шудааст мус- 
тахеанутталаффуз набошад. Дув- 
вум хо-и нисбат, чуиоиҷи замона 
мансуб ба замон\ ва навъест аз 
хо-и нисбат, агарчи он дар хаки- 
кат хои зоида аст, магар ин кадар 
хает, ки аксар баъди ё ва нуни 
нисбат мулхак шавад, чӯиоиҷн зар- 
рина ва пушмина ва суфолина ва 
камина. Ва назоири ин бисьёр аст. 
Ва кисме дигар аст аз хо-и нисбат, 
ки баъди ё ва нуни нисбат вокеъ 
нашавад, мансубилаИхро моддаи 
сурат мансуб набошад, чун даста, 

ВАЙЛ J*j дар арабй ба маънии вой 
бошад, ки калимаи афсус аст; ва- 
ба маънии адрват ва сахтй ва ту
ру фигон бар мусибат; ва ба маъ- 
нии халок; ва номи водист аз ду- 
зах (аз «Сурох» ва «Латоиф» ва. 
«Мунтахаб» ва «Бахори Ачам»); 
ва дар шархи «Нисоб» навишта, 
ки вайл дар асл вой будааст, ба 
маънии хузн; ломро зиёда карда- 
анд ва аз асл аигвштаиа.

В И РОН cj маънии он маъруф аст 
(аз «Бахори Ачам»),

хо

яъне он чи аз ачзои баъзе ашьё. 
ки ба даст гирифта. шавад. Севвум 
хо-и фоил, ҷуивиҷи %аркора ва по
кора ва гуянда ва ҷӯянда. Чахо- 
рум хо-и мафъул; ва он баъди си- 
гаи вохиди мозии мутлак ояд. ва 
маънии шуда аз у мустафод ша
вад, ҷуивиҷи харида ва газида ва 
чакида ва кушта ва гайра. Панчум 
хо-и тасмия; ва он он аст, ки дар 
авохири асмо ва афъол мулхақ со- 
занд ва ба нисбати асли моддаи 
алам карор диханд, ҷуивиҷи лола 
ва сабза ва зарда ва нила ва си- 
феда ва дида ва гурда ва хока ва 
паймона ва шпиона ва реза. Ша- 
шум хо-и микдория; ва он барон 
тамни микдор дар авохири асмо 
ояд, ҷуивиҷн якруза ва якшаба ва 
думоуа ва садсола ва дацмарда. 
Хафтум хо-и вакт; ва он дар аво
хири асмои арабй дар бадали тон 
карашат ва гохе дар бадали той 
масдария ва гохе дар бадали то» 
таънис ва райра омада, чуиоичн 
раумат ва раума ва давлат ва Зае
ла в а хикмат в а хикма в а ощила 
ва комила ва болига ва зоуида ва 
чамила ва мастура. Хаштум хо-в 
замири музаккари мухаффафи ҳу- 
ва; ва он дар иборати арабй .ояд, 
ҷӯивиҷи дома ирболууу ва наволу- 
ху ва цалолууу ва саламауу. Ну- 
хум х.о-и ташбех; ва он дар аво
хири асмо баъди алифу нуни чамъ 
ояд, чун дустона ва уакимона ва 
ошикрна ва зарифона ва шошона 
ва гарибона ва каримона ва оди
лона ва девона ва дандона, яъне 
чизе ки мушобех ба даидви бошад; 
ва забона ба маънии шуъла, зеро
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ки оӯшд(aҳза ба забон аст вз су
ша мушобзхзт бз гуш, зеро кн 
гуш хзр ду қaнoғзи руй зст, нт 
дар взсзтд руй. Дкхум хо-е холия; 
ва он Oзъии фнъли мозй вз райфа 
ояд ва оaъодд холат аз у мурод 
дoғзод, чун хуфта уфтода буд; ва 
нишаста мехурд; вз сувора мерафт. 
Ездахум хо-и отифа, ки мзванлз 
оиа ндозод, чунончи хурда рафт; 
ва кашида бурд; вз аз таъом фа- 
роғат ёфта сувор хоцам шуд; вз 
Озъзн ин хо-ро хо-и таакдабия низ 
гуянд. Дӯвoадaхум хо-н бдшзи, ки 
дар втскте калима зонд ояд, чу- 
оoнчд Рустам вз Рустцам номе пи
саре Зол ибнн Сом ва Зардушт ва 
Зардхушт номе вдзнъи дине отзш- 
пзрзатй. Cнаизҳӯм хо-и исмия, зе
ро ки дзр охири бзъзн асмо вокнъ 
мншaнзи, чун хома вз ома 0т маъ- 
одд дтвот; вз цома вз галла ва 
калима. Чзхдғиaҳуо хо-и масда- 
рия; чунончи зора бз озъони зори. 
Уа (нддо ки хо гохн 0з алиф От
дал шзаaд, чун цеч вз эч; ва бз 
вой арабй, чун куца ва куба (ба 
кофе арзбй вз вове мачхул) ба 
маънни мавчн об; ва бз бои фор- 
сй, чун куц вз куп, тзрчзоaи ча- 
бзл; ва бз чими арабй, чун ногоц 
ва ногоч ва моц вз моч; вз ба хои 
■муъчама, чун цалопуш вз халопуш, 
0а оaъоии ошуб ва равго вз уази
ка вз хазина вз цасту вз хасту бз 
■маънид мунир вз муътзрдф; ва ба 
дол, чун шанбе ва шанбед бз маъ- 
они зввзлд рузе хзфтз; вз ба сини 
•мухмала, чун роу вз рос; ва бз 
райни муъчама, чун мулцам ва 
мулғам ба вззн вз мзънни мзғҳзм; 
ва 0т фо, чун тух вз туф (0из- 
зам); вз бз кофи арабй, чун пар- 
вона вз парвонак, чонв.^ кд пн- 
шопншн шер овоз қуози; вз 0а 
лом, чун чох, вз чол; ва 0т мим, 
■чун босара вз босарам (0а бои 
крабИ ва сен вз рок мухмклатайн) 
азоион, ки барон зероат ороста бо- 
шад вз паноц вз паном; ва 0а вов 
низ бздзл шквад; вз ба ё, чун рох- 
еон в а ройгон.

Я,ОХУНО Iv ба оaъоии нн чо.
ҲОИБ vj’U тзрсзниз вз биооoк (аз 

шархи «Нисоб»),

ХОРИБ гӯғнзaоиз (зз «Лaаoдфл
ва «МунтзхаО»),

ХОДИМУЛЛАЗЗОТ CilOJIfiU ба мзъ- 
оии аaИрoоқуоaндaд лaзаaтхд; ва 
ин лақаби мaлaкулоaат аст, яънн 
фирнштан, ки кобнзи арвох аст.

ХОТИ OU нсме фнъл бт маънид амр, 
яънн биОахш ва биёр (аз «Мунта- 
хаб»).

ХОРУТ номе якн зз он ду фн-
решта, ки дар чохе Бо(ул овнхта 
шӯдaaод. Агар касн бар сари он 
чох бз тзлзбд чоду ртаaи, уро тзъ- 
лим кунанд (аз «Бурхон»).

ХОР ,U ба отънии уфтода ва оӯо- 
ҳaдиошaвaндa (аз «МунтахаО»); 
хор дар зсл хоир аст; айне уро, 
кн хамза аст ва дар асл вов буд, 
хазф қзғиaод, хклофе киёс месли 
шок. На маклуОн хоир аст, чӯндо- 
ки бзъзн гумон буғдaзнд, зеро ки 
эъроОн у мисли эъробд сахнх зст, 
нт мисли козй (аз «Ҷoр(зғдИлO; 
вз лзфзи хор дар хендй бз мзъ- 
нни хамонли гул зст; ва дар форси 
низ мустзъмал мншзвaи.

ХОПУР jjjl* номе шахр карибе Днх- 
лй.

ХОБИТ Ы» фурудоянда (аз шкрхе 
«Несов»).

ХОЪ fU баддил ва ра^нл (зз «Су- 
рох»).

ХОЕЪ ?’-» марди бзиинл ва ғaрине 
(зз «Мунтзхаб» ва «Сурох»).

ХОТИФ двдзидхaодa; ва ба ха-
оин стааб ба оaънди фиғнштa, ки 
аз деaои ркй0 овоз дихад; вз ин 
нсме фонл зст аз хттф, ки (а маъ
нни овоз додан аст (аз «Кашф» ва 
«Mуотaхaбл ва «ЛaтoнфғO,

ХОИ МУШАҚДАҚ киноя аз
хон дучашмй.

ХОЛ J1* лзфзи форсист, бз мaъоид 
иеoйчни сефед ва қaғдғ вз ором 
вз милхо, ки бз чихзтд чзагдн(oаӣ 
ба хзр ду сард мзйиoн аз сзнг ва 
гач аoзaнд (аз «Чахонгирй»),

ХОТИМ Jt*- абре биаьёрбoрзlоиa (зз 
«MyI^тaхзбл ва «MaTOi^»),

ХОБИЛ Jr1.1* номе фзрзaоий Одам 
злзйхиссзлдм, ки Кобел уро кушт.

ХОИЛ J2U ҳaвлоoқ вз шaини вз тар- 
сонанда; муштак зз ҳиае.

ХОДИМ pU шнқзсазқунтоиaи емо-
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рат ва харобу вайғоиқуиҷидаи би- 
нохо.

ХОИМ А шефта ва саргашташаван- 
да дар ишк ва саргардон дар ғай- 
ри рохи рост ва сахт тҷшиашҷваи- 
да (аз «Мунтахаб»).

ХОШИМ р-1* номи падари чадди ра- 
сулуллох саллаллоху алаИхи ва 
олихи ва саллама, ки камоли хуш- 
хулк буданд.

Х.ОРУН ctjjA* номи пайгамбаре, ки 
бародари калони Мусо алайхисса- 
лом буданд ва ба рафокати Мусо 
киём доштанд; ва номи халифаи 
Вҷғавд, ки уро Хоруии Рашид ме- 
гуфтанд, нихоят сохибмурувват 
буд; ва ба маънии косид ва пайк 
ва накиб ва посбон низ омадааст 
(аз «Кашф» ва «Бурхон» ва шу. 
РӮЮ-

ХОМОН c»UU номи кофире, ки вази- 
ри Фиръавн буд (аз «Кашф» ва 
«Бурхон» ва «Латоиф»),

ХОВАН О-1ь чизе бошад аз чуб ё аз 
охан ё биринч, ки дар он ралла ё 
адвия мекубанд (аз «Баҳр-ул-ҷҷвв- 
хир» ва «Бурхон» ва «Бахори 
Ачам»); ва дар «Сурох» навишта, 
ки хован (ба фатхи вов) муарраби 
ховун аст, ки лафзи румИ бошад, 
цамъи он хавовин, мисли конун ва 
кавонин. Пас хазф карданд аз он 
вови сониро ва фатх доданд вови 
аввалро, чаро ки дар каломи араб 
фоил ба замми айн наёмада.

ХОМУН 0J.U дашт, ки замини у 
хамвор бошад (аз «Сурурй» ва 
«Латоиф» ва «Бурхон»).

ХОН с>Ь ба мавнии хабардор бош; 
ва ин калимаи танбех а,ст (аз 
«Бурхон»).

ХОМА *>* косаи cap ва пешонИ; ва 
мехтар; ва ба маънии бум ва низ 
чонвари хазанда (аз «Мунтахаб» 
ва «Кашф»),

ХОИЛА 4UU ҳавливқ ва аағсвиаиаҷ.
XOJ1A Ju ба форей онро хирмани 

мох гуянд; ва он доирае бошад, 
ки гох-гох гирдогирди моху офтоб 
пайдо мешавад ва он аломати бо
рон бошад; ва баъзе навишта, ки 
холаи мох. далели борон ва холаи 
меҳр далели мукотала (аз «Мунта- 
хаб» ва гайра); ва дар Форей ба 

маънии лавн ва ранг; ва ба маъ- 
нии карор ва ором (аз «Бурхон»),

ХОВИЯ V* номи дузахи хафтум; ва 
он охирин ва асфали табака аст 
аз хафт табакоти дузах (аз «Ла- 
тоиф»).

ХОЛГОХ майдони чҷвгвибoзи',
ХОРУНЙ l/jjI* ба мамии косидИ в» 

накибй ва посбонй.
ХОРУТЙ (yjjl* ба магнии сохир ва 

сохирИ (аз фарханге навишта шу- 
да).

ХОШИМЙ мансуб ба Хошим,
ки чадди Абдуллох ва падари Аб- 
дулмутталиб ва писари Абдулма- 
ноф буд.

ХОИ ХУДОЙ(уА» jU ба мҷъиии хои 
хавваз.

Фасли хо маъа бои муваххада

ХАБО Ц* рубор ва гард ва хаво, ки 
аз равзан дар офтоб паИдо ояд 
(аз «Мунтахаб» ва «Латоиф» ва 
«Сурох»); ва мацозан ба маънии 
хакир ва залил ва хору ночиз.

ХУВУБ vj?» вазидани бод (аз «Муи- 
тахаб» ва «Сурох»),

ХИБАТ о** бахшидан ва бахшиш.
ХАБТ А*- фуруд овардан ва иӯқсои■ 

кардан (аз «Мунтахаб»).
ХУБУТ Jj-r* Фурӯд омадан (аз 

«Кашф» ва «Мунтахаб»); бидон ки- 
хубут кавокиби зидди шараф аст. 
Чун кавкаб ба махалли хубут ра- 
сад, далел аст бар пастии ахволи 
мҷисӯбоаи он кавкаб. Ва хубути. 
офтоб дар Мизон аст ба дарачаи' 
нуздахум; ва хубути камар дар- 
Акраб ба дарачаи севвум дар ман- 
зили зубоно.

ХУБАЛ номи буте, ки дар Каъ- 
ба нихода буданд; ва ба касри ав- 
вал ва фатхи муваххада ва таш- 
диди лом (яъне хибалл)* ба маъ- 
нии кохил ва гироитаи (аз «Мун- 
тахаб» ва «Сурох» ва «Комус»),

ХИБА -4* бахшидан (аз «Мунта- 
хаб»).

ХАБ ЛЙ<Ц^* ишорат ва талмех аст 
ба дуъои Сулаймон алайхиссалом,. 
ки гуфт: «рабби %аб лй мулкан ло- 
янбагй ло хадда мин баъдй», эй> 
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пзғвaғдигдғ, бибахш мкро мулкн, 
ки сззoвoғ ннст ва нaзнбзи хнч 
касро аз пасе мкн.

Фасли цо маъа той фавқонӣ

ХИТР д* ауҳзон бнфoииa вз сахтее 
замона; вз мацозан (к маъннн ғай- 
бзт ва .пзғдaизғй (зз «Мунтах.)» 
вз гайрз).

ХАТТОҚ пaғизиaғ, яънн кзсн кс
. птрдз аз розе мтрдум (диaрaд (зз 

шархи «Нисоб»).
ХАТҚ ■г*» пaғизиaрй (аз «Сурох» ва 

«Мунтахтб»),
ҲАТТИЯПУР вз ҲАТТИЯПУЛ

J хзр ду якнст; номе чон, 
ки дар ахди Шохичахон подшох, ду 
филе мант барон снёсат якеро (к 
чоннОи рост ва иигaрнғo (а суе 
чап мн(aааaод.

ҲАТНОЛЧЙ кзсн ки хттнолро
cap инхaи; вз хат^ол лафзн хин- 
ииса, (а мзънии тупи кучак, ки 
бар пуштн пел (кркнд.

Фасли хо маъа чим

ҳиҷо Ц» хачв кардан ва никухн- 
ико ва (а э^оО здо кардан ху- 
руфро (зз «Қзшф» ва' «Mӯнтзхзбғ 
ва «Сурох»); ва хуруфи хичо ки- 
ноя аз алеф, бо, то, со.

ХИЧРАТ гузоштзн ва чудо шу-
изн зз хoоумдо.

ХДЧЪАТ о»*» хо(у хуфтзн (зз шкр- 
хе «Несо)»).

ҲУҶУД (к шаб (ниoғ (удан вз 
хуфтан вз ба шаб намоз кардан; 
вз дн аз луготе ззиoд аст (аз 
«Кашф» вз «Сурох»),

ҲА.ЧР У? мaсдзғ аст бз ■'оaънин чу- 
дой кардан; ва билктаҷ (яънн 
ҳичр)* исме мaсизр кст ба мзънин 
чудой (зз «Кашф» вз «Лзтоеф» ва 
«Сурох»).

ХИҶ-ҶИР л" хуй вз Рдат; ва хачир
(ба фзтхн хо вз касре- цим) 0зр
вазни фаъил, гармон нимруз ва
хзвзе фзрох (аз «МунтахкО» ва
шархи «Несо)» вз «Сурох»),

:ҳуҷӯъ хо( вз ■ором (аз
«KaшИ» ва- «Сурох» ва «Мадор» ва 
«Муунахаба). ; ■ ■ ■ ■ '

ҲАҶЛ J*4 замене нишнби мнёни ду 
кух (аз шархи «Несо)» ва «Су- 
рох»); вз дар «МунтахкО» ба фат- 
хаткИн (яънн хачал)*.

ҲАҶВ уул мазаммат кардан; ва баъ- 
зн .■нардум аз бнилтифотй (а фатхе 
заазл вз заммд чем (яънн хичъв)* 
ҳoознд, галат аст.

ҲАҶМА галаи шуту рон, ки аз
чехел шутурон знёдз 0oшaни (аз 
шархи «Hнадбл вз «Сурох»),

ҲИҶРЙ мансу) (к хичратд рз-
сулуллох саллаллоху алзйхи вз 
олнхе вз саллзма, (а хаз^ той 
мaаизрн; ва сохнОе «Ачoиб-ӯл-бӯе- 
иoо» oазғизaат, ки сабаОн вазън 
азърнхн хичри он заа, ки Абдму- 
сои Ашъзрй, к к хокеме Ямкн буд, 
дар ззмонн хилофати ҳззғзаи Умар 
рaасяллoху анху одоз навишт, ки 
зз чоннОс шумо мактуОхон, ки бз 
мкн судур мннӯмoннд, азъғихзш 
мзълум озоншaази, ки кадом вакт 
навешта шӯиa- Мояд ки згзр (орк 
иигзғ нома (aрннгoғaнд, ба таъ- 
йсон т аърнхн он (ояд пардох^ 
Пас хзлефке дуввум бз зсхоОн 
пaйгзобзғ злзйҳисазлoаӯ вассалом 
бз чсхттн вазы! тзърнх мaшвзғз 
нуму^ Маъзн гӯфтaни, ки (нное 
тт^их (ар вафоте сaғатри коенот 
бдни ниход, ки вдқнъзи кзем бу- 
взи. Халефке дуввум ин писзои 
нзқaриз, ки мкро аз ин амр бз ст. 
(збн ёде вафоте он ҳaағзт сзлезл- 
лоху злкИхе ва олнхе ва скллама 
хзр лзхза гзмн тоза ру хохад иoи. 
Вз багзе гӯфтзии, ки (иное кор 
бар мз(ъзад он азғазғи мзвчуиoа 
(ояд сохт. Ин озъоирo ннз озпи- 
сзодниaнд, ки аз нн зодухӯ алзм 
зиёда хохкм ктшед, зеро кд дар 
он вакт бз залолзт гнғнфтoғ бу- 
иaм. Хар гох, кд та^юхе куфрд 
худзм ёд хохкд омад, бз шнкзнчзи 
хумум ктшеда хохтм шуд. Пас нн 
укдаи оoлoннҳзл маркум сохтз (к 
хззратн Алин МУРтазо злзйхдсса- 
лом фнрисаoизнд. Он ҳзағзт ешо- 
рат (к хичрат фзрмудзои. Пас би- 
оo(зғ ишoғзти он хaзғза мaбизъи 
тзърих аз хичрат нӯоудaни. Че 
хичрат нбтидди ззфзғ ва оуағзт 
ва қувнтти ислом (уд. Аз он вакт 
руз ба руз изалaан ислом тараккИ 
пазИруфт. Ва: хичрат еборкт -кст 
аз oмзизқн ХайрулОкштр аз Мак-
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каи муаззама ба сабаби изои куф- 
фор ба Мадинаи мунаввара ба 
таърихи бисту хафтуми сафар аз 
Макка баромада, се руз дар ғор 
тавак'куф фармуда ба рурраи ра- 
беъулаввал аз ғор равона шуда, ба 
таърихи дувоздахуми рабеъулав- 
вал ба Мадина дохил шуданд. Ва 
ин тадеизи таърихи дичрй ба соли 
хафтдадум буда аз хичрат, яъне 
ба вақти. муайян кардани таърихи 
хичрй хафтдад сол бар хичрат ғу- 
зашта буд. Чун он хазрат продан 
хичрат аз ибтидои муқаррам пеш- 
ииходи хотир доштанд, лихозо ба 
вакти таърих ибтидои азм муъта- 
бар дошта ин тафовут, як моху 
бисту шаш руз, аз назар андох- 
танд, Ё он ки мухаррам ашхар аз 
шухури харом буд, аз ин боис иб- 
тидо аз мухаррам карданд.

Фасли до маъа доли мудмала

ХУДО I** ростй ва рохи рост (аз 
«Мунтахаб»),

ХАДОЁ ЦЦ. цамъи дадийя; ба маъ- 
ни.и тухфахо (аз «Мунтахаб»),

худот дидояткунаидагон; ва
ин цамъи додй-ст.

ХАДАР мубод шудани хун рех- 
тани касе ва ботил ва зоеъ ва но- 
чиз шудан (аз «Кашф» ва «Сурох» 
ва «Латоиф» ва «Мунтахаб»).

ХАДИР лА» бонғи кабутар ва бонғи 
шутур (аз «Мунтахаб» ва «Су
рох»),

ХИДОЪ £11* баддил (аз «Кашф»); 
ва дар кутуби луғат ёфта нашуда, 
мағар дизоъ (ба касри аввал ва 
золи муъчамаи арабй), ба маънии 
марди заъиф ва баддил дар «Қо- 
мус» мастур аст.

ХАДМ вайрон кардан ва баруф- 
тодағии бино ва харобй; ва бил- 
каср (яъне ҳидм)* чомаи кухна 
(аз «Мунтахаб» ва «Сурох» ва 
«Латоиф»),

ХИДОН баддил . ва ахмак. (аз
«Мунтахаб» ва «Сурод»),

ХУДН сулд (аз «Мунтахаб»),
ХУДА •■х» хак ва фоида; ва бедуда 

аз ин 'чост (аз «Рашидй»),

ХАДИЙЯ ча.» ба маънии т.ухфа; ва 
ба сукуни дол ва фатхи ёи тахто- 
нй низ ба каломи асотиза мустаъ- 
мал аст; ва ба истилох қимати 
Қуръони мачидро ғуянд (аз «Мун. 
тахаб» ва «Сурох» ва «Бахори 
Ачам» ва «Қашф» ва «Музил» ва 
«Латоиф»),

ХАДЙ шутур ва ғуспанд; ки ба
Қаъба барои курбонй фиристанд 
(аз «Латоиф» ва «Мунтахаб»); ва 
ба замми. хо ва фатхи дол ва дар 
охир алиф ба сурати ё (яъне ху
до)* ба маънии ростй ва рохи рост 
нумудан (аз «Сурох»),

Фасли до маъа золи муъчама

ХУЗАЙЛ коми кабилаест аз
араб (аз «Латоиф»).

ХАЗАЁН сЧ-м сухандои бехуда ғуф- 
тан дар бедушии мараз (аз «Мун
тахаб» ва «Қашф»); ва сохиби 
«Бахори Ачам» навишта, ки ин 
лафзро форсиён ба сукуни сонй 
(яъне дазёи)* низ истеъмол ку- 
нанд,

Фасли до маъа рои мухмала

ХАРРО тулуладои зару нукраи 
мушобех ба халила, ки дар сохти 
зини асп ба кор баранд; мачозан 
ба маънии мутлаки зевар ва дамо- 
или асп; ва биззам ва ташдид 
(яъне дурро)* шур ва фарьёд ва 
овози мудиб; ва ба маънии тарсу 
бим ва дурахшидан; ва ба касри 
аввал ва тахфифи ро (яъне диро)* 
мухаффафи Хирот (аз «Ҷахонғи- 
рй» ва «Бурхон»),

ҲАРАБ Vj* фирор кардан ва ғурех- 
тан ва шиддати дузн (аз «Музил» 
ва «Латоиф» ва «Сурох»),

ХАРОТ аз, «Музил»; ва сохиби
«Бахори Ачам» навишта, ки ағар- 
чи лафзи Харот номи шахре, ки 
дорулмулки Хуросон аст, ба каср 
(яъне Хирот)* шухрат дорад, ма- 
ғар Фозили Чалабй дар хавошии 
мутя впал Харот-ро (ба фатхи ав
вал) оварда, тамма каломуху; ва 
дар «Лубб-ул-албоб» ва «Бурхон» 
низ ба 'фатх аст,

ХАРХАФТ оЛлу киноя аз зинати за- 
:,нон; ва,он дафт ороиш аст мар за- 
нонро, Ва он: васма ва хино ва
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гулгуна ва сифедоб ва зарак ва ғо- 
лия ва сурма (аз «Бурхон» ва «Ба- 
хори Ачам»); зохиран ин ороиши 
занони вилоят аст. Ва дар баъзе 
фарханг чунин ба назар омада ва 
забони баъзе низ масмуъ шуда, ки 
ороиши ҳарҳафти занони Ҳиндус- 
тон ин аст: пушок ва зевар ва хи- 
но ва сурма ва под ва мисси ва 
орос-тагии муи cap.

ХАРАҶ сааргшттаии шиӮTP за
сахтии гармо; ва билфатх (яъне 
харч)* фитна ва ошуб «Мун- 
тахаб» ва «Сурох»)-

ҲИР(Р) у* ба араби гурбаро гу- 
гид, ки хайвони маъруф аст; ва 
билфатх ва тахфиф (яъне хар)* 
дар форси калимаест, ки ифодаи 
маънии умум кунад ва гохе ифо- 
даи маънии шарт кунад, ҷуиоиқи 
гуй: уар ки ин цо ояд, уро салом 
кунам. Ва овағдаии ин лафз бар 
сигаи чамъ дар каломи кудамо 
шоеъ аст, хусусан дар қасвндн Хо- 
ксшй ва хамчунин дар ин иборати 
Абулфазл, ки баромадан ба хар 
вучух мунос^ медонад (аз «Ба- 
хори Ачам»); ва лафзи харр (бил- 
фатх ва ташдид) ба маъини сохти 
асп, мисли зин ва лигом (аз «Су
рурй»),

ХАР ИР у_* бар вазни фақир; бонги 
саг (аз «Мунтахаб» ва «Канз»),

ХАРГИЗ ,jf,* ба маънии хеч вакт ва 
хеч замон ва хамеша ва лоязол (аз 
«Рашидй» ва «Вурҳоии),

ХУРМУЗ jjj* номи чое кариби Язд.
ХУРМУЗ »^“ номи рузи аввал аз 

хар мохи шамсй; ва номи ситораи 
Муштарй; ва номи писари Нушер- 
вон, ки падари Хусрави Парвез 
буд (аз «ҶахвигнғИ»).

ХИРМОС шери дарранда (аз
«Мунтахаб»).

ХИРМИС (j-j* исми Идрис пайгам- 
бар алайхиссалом, ки хам набй ва 
хам подшох ва хам хаким буданд. 
Риёзиро, ки хисобу хандаса ва 
хайъат ва нучум бошад, паИдо 
карда (аз «Бурхон» ва «Мадор»); 
магар сохиби «Вуғҳои» ин лафзро 
ба ® замми аввал ва севвум (яъне 
Хурмус)* навишта ва гуфта, ки ду 
хакИми дигар Хурмус ном буда- 
анд; ва сохиби «Чавохир-ул-ху- 

руф» иҷвишаҷ, ки муарраби ХУР- 
муз аст, ки мухаффафи Хурму* 
Оа») аст, ба маънии Муштарй.

ХИРОВУЛ Jjlj* фавче, ки аз хама 
пеш бошад (аз луготи турки).

ХИРК.ИЛ Jj* лакаби подшохи Рум; 
ва онро Азимуррум низ ғугиа; ва 
ин лафз ба касри аввал ва фатхи 
сонй ва сукуни коф (яъне Хи- 
рақл)* низ омҷдҷааа (аз «Мунта- 
хаб» ва «Сурох»).

ХАРАМ О» пирй ва сахт пир шу- 
дан; ва ба фатхи аввал ва касри 
сонИ (яъне харим)* марди пири 
кухансол (аз «Вҷҳғ-ӯл-ҷҷвоҳнғ» ва 
«Кашф» ва «Мунтахаб» ва, шархи 
«Нисоб» ва «Сурох» ва «Мадор»),

ХАРУМ fjj* номи шахр ва номи пах- 
лавон (аз фарханге навишта шуд).

ХАРЗШОН МАРЗШОН сИРь-
ба мҷъиии букьа ва маконшон 
(аз «Фарханги Мааиҷвй»).

ХАРАМОН с)1»,* бниосат дар мулки 
Миср; ва он ду гунбад аст саиғи- 
ни багоят кадим, ки хукамо кабл 
аз туфон таъмир кҷғдҷҷид. Ва 
баъзе гуянд, ки Идрис алаИхисса- 
лом сохтаанд ва он аз туфон ха- 
роб нашуда. Хазрати Али карра- 
маллоху вачхаху аз сурати тилис- 
маш, ки каргасест панчпояро дар 
панча гирифта, ааьғиҳи бииогш 
маълум фармуданд: «баниялцара- 
мон аннаср фиссаратон». Аз ин зо- 
хир мешавад, ки такрибан панч ха- 
зор сол пештар аз Одам аз чин би- 
но шуда аст. Чи холо Наср дар 
Чади аст. Ва Наср дар ду хазор 
сол як бурч тай мсқуиҷд.

ХАР СЕ ДАКАН с/> j* киноя аз 
Бечопур ва Хайдаробод ва Дав- 
латобод.

ХАРВ jj* задан ба хирова; ва хиро- 
ва (ба касри аввал) чубдасте гун- 
даро гуянд (аз шархи «Нисоб» ва 
«Сурох»)-

ХИРОСА сурате ки богбон дар 
боги фолиз барои махфуз мондан 
аз туюр авзаид (аз «Мусталахот»),

ХАРЗА Ч.,* бехуда (аз «Мадор» ва 
«Бахори Ачам»).

ХАРОЙИНА ба маънии ночор;
ва ба фатхи ро, чӯионқн баъзе гу- 
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мон бaҷaод, хатост (аз «Ҷaхoогн- 
рй» ва «Музил» вз «БӯҒҳдо»),

ХИРОХ •’>» Хирот.
ҲИРМИСИЙЯ У мзнсуб (а Ҳир- 

онс, кн .номе Идрис злтйхдсазлoм 
аст; ва номе хзкнм.

ХИРРА "У гурбан мода (зз шархи 
«Нисо)»),

ҲАРВАЛА «Jjу нзвън аз рафтер, ки 
онро пуя ннз гуянд (зз «Латонф»).

ХАРИСА *-«у навън аз ош аст, кн 
аз гзниуми куфтз ва гушту раигкн 
ва намак ва озадлeҳ, рост қуозод 
(зз «Ойкни Акбарй»),

ХИРЙ d* номе шахрест дар Хуро- 
сон машхур 0а Хирот (аз «Бур- 
хон»); ва баъзн навешта, кд хири 
(ба касратки!!) бз мзънсн фуру 
ғнхтзнн ганн аст. Чун он шзхғрo 
ба скОтОе фуру ғнхтaнн гзнч тзъ. 
мир кардазнд, лихозо ба ин исм 
мусаммо шуд.

ХАРРОЙ 51 у халнла ва гулулкхон 
зару ну^ае мушобех бз халилз, 
ки дар сохтн здни тсп ва ярок,244 
ба кор бзғaнд; ва бизззо (нъон 
хуррой)* ба мтъидд таре ва хзвф 
ва иӯҶaҳшидaи ва oадзд мухе); ва 
0а ин маънй бз фктхе аввкл хам 
дуруст аст; ва бнлқaағ (нънн хир- 
рой)* (а озънии фуру ғнхтто (зз 
«Бурхон»); ва дар бaъан шурух 
мачозан ба отъини зсни муртссзъ 
низ нзвншта; вз (а оaъоин гулулз, 
кд дар чарас ва защ-ула онбoштд.

ХАР ДУ ЯҚЙ уЬ р у фаннест дар 
куштй, кн як даст зз болои души 
хaғиИ гуззғoнииз бар пуштд ка- 
мараш рaсднддз ва дзсте дуввум 
дар мдёнд хзр ду ^наш дзрдазғ- 
дз хзр ду дасте худро бо хам мун- 
зтм сохтз ба зур (зр замен задан 
аст (аз «Мусталкхот» ва «Шархи 
Гулкую™»).

ХАРЗАДИРОЙ//ХАРЗАДАРОЙ
‘jy бнхудагу; чи даройидан бз 

оaънди овоз кардан зн$; ва чзғза- 
ро (к хамкн чехзт даро гуянд (зз 
«Хнёбон»),

ХАРЗАЛОЙ d^ ‘J* бнхудагу; чаро 
ки лойидан ба озънии гӯфтзо аст.

ХАРАВЙ мзнсуб (а суи Харот, 
ки шахрест бз Хуросон; ва харавй 

(ба фатхатки!) номе кисмн зз 
хзфт аксомн (забоне)* форсй; вз 
зoҳкғзо ин ннз мансу) 0а Харот 
аст (то лзфак Хурoадн зз «Лу(б- 
ул-зл(об» ва (окИ аз чои дкгзғ).

Фасли хо маъа зои муъчама

ХАЗОРОВОСЗ) jljTjly* киноя аз
булбул.

ХАЗОРҶАРИБ '■у.у/'у номе маком, 
кн мзсктин шиъдён аст дар Эрон 
(зз «Мустклтхот»).

ХАЗЗАТ ^>у зйшу тара).
ХАЗИМАТ с-._> шикант (аз «Мун- 

тахкб»),
ХАЗАЧ £> дар лугзт oаoзк Oдтзғзо- 

нуок ҳӯшoнндa аст; вз номе бахре 
зз бухури шнъғ. Чун сурудхон 
зрзО зксар ба кн вазн аст, лкхозо 
ин бзхр бад-ии нсм мусaмоo гзр- 
дид. Вазнаш хашт (ор оaфoйлун 
аст. Ба лнхозк знхофот аснофк пн 
(есьёр зат.

ХАЗОРМЕХ У навън аз лебосе
фуккро, ки (к рнштахое гундз чо 
бз чо иӯззни.

ХАЗАД У» чдназғн обе, ки онро ба 
хендИ уд гуянд (0а вовн мачхул); 
в. бз турки кундуз (аз «Чахонги- 
ғй»о,

ХАЗОР jly булбул; ва номе бозне 
чахоруме иaғи (зз «Мурхон» ва 
«Кзшф» ва «Мкхорд Ачам»); вз 
дар «РашидИ» изаиштa, кд хазор 
оaвън аз (ул(ул аст.

ХИЗАМР у'у шере изрғaииз (аз 
«Кашф» вз «МунттхаО» ва «Мт- 
дор» ва «Сурох»); ва ба заммл 
заазл ва зои форсй (нъон ху- 
жабр)* чунонкн (аъзн мардум гу- 
янд, хатост.

ХАЗОХАЗ >■> чунбнш вз гурнхтз- 
гй, ки аз тарсе хаем дар лашкар 
уфтад.

ХИЗОЪ £ У мардн заъдфи (аддил 
(аз «Комус» ва «Сурох»).

ХУЗОЛ Jl.> лоғарй (зз «Кашф» вз 
«Мунтахаб» ва «Сурох»),

ХАЗЛ аухaни бнхуда ва мксх.- 
рагИ ва логар кардан (аз «Мунтз- 
ха(»' ' вз «Ссуох») ■
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ХАЗДАҲ ХАЗОР 0ЛАЛМ»
сохиби «Басоир» овардааст, ки дар 
хар рубъе аз арбоъи олам аз шар- 
киву ғарбй ва ҷанубию шймолй ча- 
хор хазору понсад олам аст, ки 
мачмуъ хаздаҳ хазор бошад; ва 
дар « Xjhл о ф а т -у, i - м а1 i ок и б» , аз Са- 
йидалии Хамадонй мазкур аст, ки 
олам сесаду шаст хазор , бошад; ва 
баъзе ғуянд хафтод хазор; ва баъ- 
зе хаздаҳ олам ғуянд, чунончи ақ- 
лпйя ва нурийя ва рухййя ва наф- 
сийя; ва табъийя ва чисмийя ва ун- 
сурийя ва мисолийя ва хаёлийя ва 
барзахийя ва хишрийя ва,, чино- 
ннйя ва ҷаханнамийя ва аърофийя 
ва руъятийя ва суварийя ва чамо- 
лнйя ва камолийя, Мачмуъи ин 
аволй.м , дар ду олами зохир ва бо
тин, ки ғаибу шаходат аст, мунда- 
рич аст (аз «Латоиф»); ва баъзе 
чунин навишта, ки олами укул ва 
олами , арвоҳ ва олами афлок, ки 
нух аст ва, олами аносир, ки чахор 
аст ва олами маволид, ки се бо- 

i-шад,' мачмуъ хаздах мешавад,
ХАЗОРДОСТОН с)1-—Ь булбул (аз 

«Бурхон»),
ХАЗМОН cdj* мухаффафи хар за

мой (аз «Цахонгарй»),
ҲАЗ(3)А: >> чунбонидан; ва бил- 

каср ; (яъне хиз(з)а)* ҷунбиши су- 
ворон ва ғавғои нишот (аз «Лато
иф»),

ХАЗОР.ПОЯ чМ Л - кирмест маъруф, 
ки дар хинди канслай туянд,

ХАЗ И НА бар Вазн ва ба маъ- 
нии хазина; ва ба маънии харч ва 
нафақаи, иёл; ва ба маънии хаме- 
ша (аз «Бурхон» ва «Рашидй»),

ХАЗОРХОНА шиканбаи рус-
пандой, ки онро чорхона низ ғу- 
янд, 1

ХАЗОРЙ JjI* казди куш^^рсн ка
се ки хар руз хазор тахта шаланғ 
нумояд',

Фасли хо маъа шини муъчама

ХАШТ БИХИШТ яке хулд,
дузвум 'доруссалом, севвум дорул- 
карор,., чахорум чаннати адн, пан- 
чум чаннатулмаъво, шашум чан- 
натуннаъим, хафтум йллийин, хаш- 
тум фирдавс,

ХИШТ сираи мозист аз хиштан,
ба маънии гузоштан.

ХАШТ СИФОТ о.>1<« с-Х» маърифати 
аллох; ва илм; ва шукр дар хама 
хол; ва ризо ба кнсмати азалй; ва 
сабр бар бало ва киллати ризк;; 
ваттаъзим лиамриллох; ва шафз- 
кат ало халкиллох; ва иффат,

ХАШ(Ш) шодон ва кушодару
(аз «Мунтахаб» ва ғайра); ва биз- 
зам (яъне хуш)* дар форей му
хаффафи хуш (цА-*),

ХАШШОШ хандонру (аз «Су
рох»), '

ХАШТУ ЧАХОР ЧАШМИ ФАЛАҚ 
au j 1.4» j киноя аз дувоздах 

буручи фалак,
ХИШТАН ғузоштан ва рахо кар

дан (аз «Бурхон»),

Фасли хо: маъа зоди муъчама

ХАЗМ (•■** ,1шшастани чизе ва шикас- 
таии таъом дар меъда (аз «Лато
иф» ва, «Сурох»),

ХАЗБА замини баланд ва пуш- 
та (аз «Сурох» ва «Нисоб»),

Фасли хо маъа той мухмала

ХАТЛОН сЛЬ борони заъиф, кй чанд 
руз мутавотнр борад (аз «Сурох» 
ва «Мунтахаб» ва ғайра),

Фасли хо маъа фо

ХАФТ ДАРЬЕ Ь-рс-Ь аввал дарьёи
Ахзар, кй арзи он понсад фарсанғ 
бошад ва чазоири ободи бисьёр 
дорад, Ва яке аз чазоири он Сар- 
андеп аст, Бар чониби шаркии он 
Чин ва ба, рарбии он Яман ва ши- 

■молй Хйнд ва ба чанубй дарьёи 
Мухит ва тули ин бахр хазор фар- 
санғ;, дуввум дарьёи Уммон, ба чо- 
ниби шаркни он Форс ва рарбии 
он касабай Уммон ва ба хамин са- 
баб онро' бахри Уммон ғуянд ва 
бар шимолии он Ироки Араб ва 
Хузистон ва чанубии бахри Хинд 
ва тули ин дарьё яксаду хафтод 
фарсанғ; севвум дарьёи Қулзум, чч 
Қулзум шахрест кучак бар* кано- 
раи дарьё, ки дарьёро ба он ном хо- 
нанд в а онро бахри Ахмар низ ғу-
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янд. Ва тулаш баробари тули 
рубъи маскун ва арзаш чахорсаду 
шаст фарсанг; чахорум дарьёи 
Барбар ва он бахрест аз бахри 
Хинд ва чазираи Канилу аз било- 
ди Фаранг дар ин бахр аст, ки дар 
ахди хулафои Аббосия муаалмвиои 
фатх қарааид. Ва тули ин бахр як- 
хазору се фарсанг ва арзаш мута- 
фовит, дар баъзе махал ду-се фар- 
саиг, ииҳвятн пахнояш дусаду 
шаст фарсанг; панчум дарьёи Уқь- 
ёнус, ки билоди аксои мулки мағ- 
риб ба сохили нн бахр мунтахо 
мешавад. Чазоири ХолИдот дар ин 
бахр. аст. Ва ибтиавн ин аз хатти 
исанвғ ба чониби магриб. Ва чун 
ин бахр . бар шимолИ ва гарбии 
Румйя ва Фаранг аст, бахри Зулу- 
мот низ хоиҷиа. Дар он чо нури 
офтоб камтар расад. Ба вакти нис- 
фуннахор мисли субхи содик ру- 
шанИ бувад ва бокй ба хама вакт 
шаб. Тули ин бахр якхазору сеса- 
ду сию шаш фарсанг; шашум 
дарьёи Қycтaнаҷииг, ки онро Бах- 
руррум низ гуянд. Тулаш аз бахри 
Рикон, ки шуъбаи бахри Мухит 
аст, то ба калъачаи Сикандар як- 
хазору сесад фарсанг ва арзаш аз 
Йакаидҷрня то диери Фаранг ду- 
саду шаш фарсанг; хафтум дарьёи 
Девал, ки онро бахри Узок, низ гу- 
янд, чи Узок мавзеъест бар сохи- 
лащ ва' бар чониби шаркии он То- 
хон аст. В а он хадди мулки Чйн- 
гизҳви аст, ки ба дашти Хифчок 
машхур аст. В а тули ин дарьё як- 
хазору сесад мил. Ва аз Каъбу- 
лахбор разняллоху анху ривоят 
аст, ки хак таоло хафт бахр бад
ин тафеил офарида: аввал бахри 
Мухит, ки онро Набташ ном бо
шад; дуввум бахри Кайс; севвум 
бахри Асам; чахорум бахри Муз- 
лим; ианчум бахри Мармос; ша
шум бахри Сокин; хафтум бахри 
Мокй, Аз ин бахрхо хар яке бар 
дигаре' мухит аст. «Камо колалло- 
ху таоло валбахру юмаддаху мин 
баьаиҳй сабъатулбухурин» (аз 
«Тазкираи Миғьоа-ул-ҳаёл» мар
кум шуда); ва дар «Бурхон» на- 
вишта, ки хафт дарьё ин аст: ав- 
вал . дарьёи Чин; дуввум дарьёи 
Магриб; севвум дарьёи РуМ; чахо- 
рум бахри Набташ; панчум бахри 
Табария; шашум бахри Чурчон; 
хафтум' бахри Хоразм.

ХАФТ КУРРО j о.* аввал Нофеъ; 
дуввум Абуамр; севвум Ибни 
Омир; чахорум Осим; панчум Хам
за; шашум Кисой; хафтум Абдул- 
лох ибни Касир.

ХУФТ c-U даме аз шароб ва об, ки 
ба турки курт ва ба арабй чуръа 
иоманд (аз «Бурхон»).

ХАФТУ ХАШТ ол» j с.-«* киноя аз 
гуфтори хусуматангез (аз «Муста- 
лахот»),

ХАФВАТ ->• лагзиш ва хато кар
дан; ва мацозан ба маьиии беху- 
дагуй (аз «Мунтахаб» ва «Сурох»).

ХАФТ КИРОЪАТ oJj с-i» киро^ти 
аввал аз Нофеъи Маданист; ки- 
роъааи дуввум аз .Абдуллох ибни 
Касири Макет; киро^ти севвум аз 
Абуамри Басри; киро^ти чахорум 
аз Ибни Омири Шомй; киро^ти 
панчум аз Осими КуфИ; кирвъатн 
шашум аз Хамзаи Куфй; кироъати 
хафтум аз Алии Куфии мулаккаб 
ба Кисой.

ХАФТОДУ ДУ МИЛЛАТ
бояд аоинаа, ки хамагй миллатхо 
хафтоду сеанд: яке аз он сӯииат 
ва чамоат ва хафтоду ду сивои он. 
Бидон ки дар асл шаш гуруханд:

' рофизийя, ҳвриҷнйг, чабрийя, када- 
рййя, чахимийя, мурчийя. Ва хар 

' гурухе аз инхо дувоздах фирка до
рад. Баёни фиркахои рофизийя ин 
аст: алавийя, ки хазрати Алй кар- 
рамаллоху вачхахуро набй гуянд; 
абадийя Алиро шарик авиаиа; шиъа 
гугиа: хар ки хазрати Алиро аз ча- 
меъи сахоба дусттар иааоғаа, ко- 
фир аст; исхокийя гуянд, ки нубув- 
ват хатм нашудааст; зайдийя гуянд: 
дар имомати намоз ба чуз авлоди 
Алй дигареро иашвяд; аббосийя ба 
чуз Аббос ибни Абдулмутталиб ка- 
серо имом иҷаонаид; иМомийя за- 
минро аз имоми гайб ХолИ иаа.виаид 
ва намоз нагузоранд магар паси 
Банй Хошим; норйсийя245 гӮгиа, ки: 
Хар ки худро бар дИгаре фозил до- 
над, кофир аст; мӯаҷиоаихнйг гу- 
янд: чун чон аз колаб барояд ра- 
воат, ки дар колбуди дигаре даро- 
яд; лоьиннйг Талха ва Зубайр ва 
Оишаро Лаънат кунанд; рвчеьнйя 
гуянд, ки Алй бори дигар ба дуньё 
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хохкд омад ва холо дар тбр мнмо- 
над; муртазийя гуянд, кн ба чанг 

,пеш дмaдaн бо подшохд мӯсaлоoо 
pзвoаа. Баёни фиркахои хоричийя: 
азракийя гуянд: касн дар хо) накуй 
нтбннзд, зеро ки вахй оӯнқaтнъ 
шудккст; риёзийя гӯнои, ки имон 
к.авли солнх ва амали солнх ва 
оийяа ва суннат тст; саълабийя гу- 
янд, ки қoғҳдн мо хоскл шудаанд 
'Оз хо(н 24б хак; тзоло, на ба куд- 
ркту хохеше у; хозимийя 247 гу- 
нои, ки фaғзнйятн имон шноoхтз 
оaщудaaст; халфийя гунод> кц гу- 

ҷнхтзн аз мукобалаи куффор, ки 
дучанд бoшaод, куфр тст; кузийя 
гуянд, ки бтдзн бидунд бесьёр мо- 
лиш пок озоншaаaд; канзийя гу- 
ннд, кн додани зткот фарз ннст; 
муътазила гуянд, ки шар бз такди- 
рн илдҳй ннст ва намоз 0а емома- 
те фосск раво ннст ва доoн аз 
кзсбн Oaоиa аст ва Кургон мзхлук 
;аст вз мурдaғoнғo аз дуъо вз са- 
дака нзфъ нaонғзсaд ва мнъроч 
бнш зз Бaйаӯлмуқaидзс ннст вз 
кетоОу хесо) ва мезон хнч ннст вз 
'фиништaгдн аз мӯъмиидн aфаa- 
ланд ва ҷуънтн хак дар кнёмкт 
нахоҳад шуд вз ка^мкте авлиё 
хнч нест ва зхлн чаннатро хуфтзн 
вз му^зн тст ва мкктул (а мав- 
те худ нзмнмдрaи вз (ломоте кнё- 
мат месли Дзччол ва ғайра хнч 
инаа; маймунийя гӯннд, ки дмони 
бодлайб ботел тст; мухкамийя гу- 
ннд: хак таолоро бар халк хукм 
нест; сирочийя гунни, кн зхволн 
иешиоиён на хуччат аст ва юнкор 
кардан бар он вочнб; ахнасийя гу- 
нои: нзмнрзсад чззои амал ва уч- 
ре он ба бaодз. Баёни фиркахои 
чдбрийя: музтарийя гуянд, ки хай- 
ру шар хама зз худост вз ннст 
бандаро дар он хтр ду ехтиёр; 
афъолийя гуянд: барон Oaниз феъл 
аст, валекен бедуне кудрзт ва нх- 
ткёр; маъийя гуянд: (арое (зниз 
фнъл ва кудрат тст ба гайри то- 
кзт додани хак таоло; торикийя 
ғӯяои, кн бзъд аз имон чизд дигзр 
ффрз нест; бахсийя гуянд: хтр кд 
хкст озасби худ онхӯғaи, пас чизн 
додан катеро зарур нест; мутаман. 
иийя гуянд, ки хайр он хайр аст, 
ки нзфс (зд-дн тзаaллй ёбад; кас- 
лонийя 248 гуянд: савобу азо) зиё- 
дз оaмншaвaд ба амал; хабибийя 
Fӯяои, ки дуст харгез азо) нзку- 

нзд дусте худро; хавфийя гуянд, 
ки дуст ҳзғгда иaтaғсднaд дустро; 
фикрийя гуянд, ки фекр дар маъ- 
рефзти хак аз кбодат бехтар аст; 
хасабийя гуянд, ки дар олтм кнс- 
мат ннст; хуччагнйя ғӯннд, ки чун 
корхо ба аaқинғд худост, бар банда 
хнч хуччат ннст, кд бзд-он гдрдф- 
тор шзвзд. Баёни фиркахои када- 
рийя, ки мнгуянд: банда мухто^ 
фнъле худ аст, дар итмоме умур 
бз мздзии хак таоло мухточ нест; 
ахадийя гӯнни, ки моро ба фарз 
нкрор аст, бар суннат юнкор; са- 
навийя гӯнод, кд ннкй аз язиoн 
аст ва бздИ аз ахриман; кайсонийя 
гӯнои, ки зИъoен мо махлук тст 
ё на; шайтонийя гӯнни, кн шaйтoо- 
ро вучуд ннст; шарикийя гӯяид, ки 
имон гзИрн махлук аст, гох бошад 
вз гох нтOдшaд; вах.мийя гунид, 
кн фнълхон моро мукофот ннст; 
радидийя гӯннд, ки дуньё фонИ ннст; 
нокисийя гуянд, ки хуруч бар 
дмом чоиз аст; мубаттарийя гӯнни, 
ки тавОте гунахгор кабул ннст; ко- 
ситийя гӯнни, кн касОн нлму мол 
вз хикмату рлёзат фарз тст; низо- 
мийя гуяид, ки хак таоло^ шзйъ 
гуфтзо равост; муаллафийя гуянд, 
кн нaмндoнно шар мукзддар аст ё 
иа. Баёни фиркахои чахимийя, ки 
муттафеканд бар дн ки додн бил- 
кзлб аст, нт 0а забон ва мунктое 
кзобе кзОр ва суоли Мункару Нз- 
кнр ва хзвзе Kзвазғ ва малткул- 
мавт вз кaлoод хак ба Мусо алай- 
хиаcaлoоaод ва ихтклоф идғзни 
дар оиёои худхо; муатталийя rv- 
янд, ки зсмои хак таоло вз сифо- 
те у оaҳлуқзии; мутаробисийя гу- 
яод: елму кудрзт ва мaшдйна мзх- 
луканд ва хулк fti"^ махлук тст; 
мутарокибийя гӯнни, ки хак таоло 
дар макон тст; воридийя гуянд: 
хтр кн дар дузах ғaвaи боз берун 
нахохад омад ва муъмнн дар ду- 
зтх нкхохад рафт; харакийя гУнни, 
кн зхлн дузтх чуоoн сӯзaод, кд аз 
эшон як астр дар дузах нaмднтд; 
махлукийя гуянд, кд Куръоне ма- 
чнд вз Таврот ва Инчел вз За(ур 
отхлуқaнд; ибрийя гуянд, ки Му
хаммад ғaсӯлӯллдх стллтллдҳу 
алайхи ва олихи ва стллaот мардн 
буд окел ва хакем, на расул; фо- 
нийя гуянд, ки чаннат ва дуззх 
хтр ду фано хоханд шуд; заноди- 
кийя гуянд, кн бӯатд мнъроч ба
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рух, на бар тан ва хак таоло ма- 
ръист дар дуньё ва оламро кадим 
ғуянд ва киёматро мункиранд; лаф- 
зийя ғуянд: Қуръон каломи корист, 
на каломи илохй, магар маънии 
Қуръон каломи илохист; кабрийя 
мункири азоби кабранд; вокифийя 
ғуянд, ки дар махлукийяти Қуръон 
моро таваккуф аст, Баёни фирка- 
хои мурчийя, ки бар ин муттафи- 
канд, ки пайғамбарон барои низо- 
ми кори олам хавф ва рано мену- 
моянд, вағағиа хак таоло бениёв 
аст аз азоб кардан бар бандағон; 
торикийя ғуянд, ки хеч чизи диғар 
баъди имон фарз нест; шоийя ғу- 
янд: хар ки ғуфт «ло плоха иллал- 
лох» бикунад хар чи хохад, хеч 
азоб нест; рочийя ғуянд: банда ба 
тоат макбул ва ба маъсийят оси 
иамегағдад; шокийя шак доранд 
дар имони худ, ғуянд, ки рух имон 
аст; нахамийя ғуянд, ки имон илм 
аст, хар ки надонад чдмеъи аво- 
мир ва навохии паси он кофир аст; 
амалийя ғуянд, ки имон амал аст; 
манкусийя ғуянд: имон ғохе зиёда 
мешавад ва ғохе кам; мустаснийя 
ғуянд: мо муъминон хастем, иншо- 
аллохи таоло; ашрийя ғӯянд: киёс 
ботил аст, салохияти далел надо- 
рад; бидъийя ғуянд: итоати амир 
вочиб аст, агарки амр кунад ба 
маъсийят; мушаббахийя ғуянд: хақ 
таоло Одамро бар сурати худ офа- 
ридааст; хашвийя вуянд: вочиб ва 
суннат ва мустахаб хама вохи- 
данд, В а Абулкосими Розй хафт 
фиркаи диғар хам аз эшон баро- 
варда: киромийя, дахрийя, холийя, 
ботинийя, ибохийя, барохимийя, 
ашъарийя, В а асмои баъзе аз эшон 
суфастоийя ва фалосифа ва сама- 
нийя ва мачусийя хам ёфта шуда,

ҲАФТ ДУЗАХ ғӯяид ки ду-
зах якест, мағар табакотй хафт 
дорад, Ва асомии хафт табакот, ки 
хар яке дузахи машхур аст, ин аст 
билокайди тартиб: яке сакар, дув- 
вум саъир, севвум лазо, чахорум 
хутама, панчум чахим, шашум ча_ 
ханнам, хафтум ховия, Сохиби 
«Латоифи маънавй» навишта, ки 
ховия аз хама асфал аст,

ҲАФТОДУ ДУ 1UOXCU^ J-UJU ибо- 
рат аз хафтоду ду миллат ё хафто- 
ду ду дарача, ки дар вучуди ода

ми бошад (аз китобе навишта 
шуд),

ХДФТ АХТАР j»»l -^-“иборат аз хафт 
ситораи сайёра: аввал Қамар, ки 
ба форси Мох ғуянд ва ба хиндй 
Сум номанд ва чояш ба фалаки 
аввал; дуввум Уторид, ки ба фор- 
ей Тир ғуянд ва ба хиндй Будх 
номанд ва чояш ба фалаки дув- 
вум; севвум Зухра, ки ба форей 
Нохнд ва ба хиндй Суккар номанд 
ва чои он ба фалаки севвум; ча- 
хорум Шаме, ки ба форей Хуршед 
ва ба хиндй Аит номанд ва чои у 
ба фалаки чахорум; панчум Мир- 
рих, ки ба форей Бахром ғӯянд ва 
ба хиндй Манғал номанд ва чои у 
ба фалаки панчум; шашум Муштч- 
рй, ки ба форей Бирчис Еуянд ва 
ба хиндй Брахаспат номанд, чои у 
ба фалаки шашум; хафтум Зухал, 
ки ба форей Қайвон ғуянд ва ба 
хиндй Саничар номанд, чои у ба 
фалаки хафтум,

ҲАФТ КИШВАР о* иборат аз 
хафт мулк, ки махалли салтанати 
калон хастанд, Зохиран он: Чин 
ва Туркистон ва Хинд ва Турон ва 
Эрон ва Рум ва Шом, Ва баъзе ба 
чои Туркистон Фара^ро шумор ку- 
нанд, Ва бехтар он аст, ки хафт 
кишвар мурод аз хафт иклим бо
шад, ки хукамо хафт хиссаи рубъи 
маскунро карор додаанд,

ХАФТ ПИР л; мурод аз хафт 
корй, ки асмои эшон ин аст: аввал 
Нофеъи Маданй; дуввум Абдуллох 
ибни Касири Маккй; севвум Абу- 
амри Басрй; чахорум Ибни Омири 
Шомй; панчум Осими Қуфй; шаш
ум Хамзаи Куфй; хафтум Алии 
Қуфии мулаккаб ба Кисой,

ҲАФТ ГЕСӮДОР -ibj—T аз чум- 
лаи чихилу хашт сувари фалакй 
хафт суратро тесудор ғуяид, Ва 
он Авво ва Зотулкурсй ва хомили 
Раъсулғул ва Мумсиқулаиииа ва 
Миръоти мусалсала ва Чаббор, ки 
онро Чавзо низ вуянд ва Сунбула 
бошад,

ҲАФТХОНИ ИСФАНДИЕР
jLtCL-l баёнаш баъди хафтхони 
Рустам мазкур хохад шуд.,

ҲАФТҶӮШ jj* oJ» хафт филиззоти 
ба хам омехта, ки онро аждахдт 
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гуянд ва он бароят мушкам бошад. 
Ва он хафт филиз ин аст: яке зар, 

.дуввум нукра, севвум мис, чахорум 
част, панчум охан, шашум усруб, 
хафтум арзиз. Пушида намонад, ки 

■филиззвa хама нуханд. Ҳафт маз- 
кур шуд, хаштум руй, нухум си- 
моб. Ва руй, ки аз кон бағмевгд, 
'багоят камёб аст. Ва он чи дар ин 
диёр муaаъорнф аст руйи чаълист, 
мураккаб аз мис ва арзиз. Ва би- 
pнич, ки ба хинди питал номанд, 
:низ мураккаб аст аз мис ва част.

; Ва симоб лиёкате иадвғад, ки ба 
яке аз филиззот омехта шуда зар- 
фе ё мисли он сохта шавад (то лаф- 
зи ба хам омехта аз «Бахори 
Ачам» ва бокй аз «Бурхон» ва чои 
дигар).

ҲАФТ ХАТ(Т) А* cJu хутути сабъа, 
ки дар чоми Ҷамшед буд. Бад-ин 
тартиб аввал хатти чавр (ки ба 
фатхи чим ва рои мухмала аст) ва 
ин хат бар канораи чом буд ва бо- 
лои хама хутут; дуввум хатти Бар- 
дол, ки зери хатти чавр аст; сев
вум хатти Басра; чахорум хатти 
азрак, ва ин хатро хатти сабз ва 
хатти сиёх, ва хатти шаб низ гу- 
янд; панчум хатти даршакар ва 
инро хатти ашк ва хатти хатира 
■низ гуянд; шашум хатти косагар, 
хафтум хатти фурудина ва ин хат- 
ро хатти музаввир хам хоиаиа (аз 
«Бахори Ачам» ва «Бурхон» ва 
«Рашидй»),

ХАФТ СУБЪ с?- c-i* субъ бар вазни 
рубъ; мурод аз хафт хиссаи Куръ- 
они мачид, ки онро хафт манзил 
гуянд ба чихати он ки кориёни са- 
лаф дар як хафта хатми Куръони 
мачид мукаррар нумудаанд. Чу- 
иоиқн таь.йиии суратхо ба хуруфи 
«фамИ бишав^н» кағдаaид ва 
тартибаш ин аст: аввал руз аз су
раи фотиха шуруъ кунанд, дуввум 
руз аз сураи моида, севвум руз аз 
сураи Юнус, чахорум руз аз сураи 
Банй Исроил, панчум руз аз сураи 
шуаро, шашум руз аз сураи вас- 
софот, хафтум руз аз сураи коф. 
Ва назди баъзе ба лихози. мами 
каломуллох хафт кием аст: аввал 
ваъда, дуввум ваид, севвум ваъз, 
чахорум кисас, панчум амр, шаш
ум нахй, хафтум адъия (аз шуру- 
хи сицот).

ХАФТ АВРАНГ о-» хафт снтв-
раи Бaивтӯииaьш.

ХАФТ РАНГ сиёх ва сифед
ва сурх ва сабз ва зард ва кабуд 
ва аббоей, ки онро гулгаз ва кир- 

1 мизй гуянд.

ХАФТ ХАЙ КАЛ J4* с-ь. хафт дуъ- 
ост, ки дар хар рузи хафта як 
дуъо аз у ҳвиаид, ки мучиби амну 
саломат бошад.

ХАФТ ИМОМ -и имоми аъзам 
Абуханифа, имом Шофеъй, имом 
Молик, имом Ахмад ибни Ханбал, 
имом Абуюсуф, имом Мухаммад, 
имом Зафар.

ХАФТ ЛОИ ЧАШМ гЧ ЗМ о.* хафт 
пардая чашм;. чи лафзи ло ба фор- 
сй ба маьини ту аст.

ХАФТ ПАРДАИ ЧАШМ гЧ ЬдоЛ* 
яъне хафт табакаи чашм; ва он 
хафт табака ин аст: аввал табакаи 
мултахима, ки аз хама берун аст 
ва мумоси хавост; дуввум табакаи 
карнийя; севвум ниабийг ва лавни 
он мухталиф бошад дар ашхос; 
чахорум анкабутийя; панчум шаба- 
кийя; шашум машимийя; хафтум 
сулбийя. Ва мобайни инабийя ва 
анкабутийя рутубатест, ки байзй 
ном дорад. Ва мобайни анкабу- 
тийя ва шабакийя ду ғутубатаиа, 
яке чалидй ва дигар зучочИ (аз 
кутуби тиббия маркум шуд ва аз 
«Бахори Ачам» низ).

ХАФТ КАЛАМ fb им киноя аз 
хафт хатти маъруф; ва он хафт ин 
аст: аввал сулс, дуввум мухаккак, 
севвум тавкеъ, чахорум райхон, 
панчум рикоъ, шашум насх, хаф
тум таълик (аз «Бахори Ачам» ва 
«Бурхон»).

ХАФТ АНДОМ г*!! «х-Ь ба хасби зо- 
хир аввал cap, дуввум сина, сев
вум пушт, чахорум ва панчум хар 
ду даст, шашум ва хафтум хар ду 
по. Ва ба хасби ботин димор ва 
дил ва чигар ва сипурз ва шуш ва 
захра ва меъда. Ва баъзе ба чои 
меъда гурда навиштаанд (аз «Ла. 
тоиф»); ва мувофики «Тафсири Ху- 
сҷйий» чашм ва гуш ва забон ва 
батн ва фарч ва дасту по. Ва но. 
ми рагест ва онр® ба хамин сабаб 
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хтфт андом гуянд, ки ба фасди 
он хуни cap ва сннт вз пушт вз 
дзсту по хореч оншaаaи.

ҲАФТ И ҚЛ ИМ (-4*1 ол^л он чи зз 
)<<Myфappeҳ-yл-қӯлубл ва «Шархе 
Ҷaгмннйл вз «Штрхи Тазкирти 
Мухакдаки Туей» ва уMнғъдт-ӯл- 
хтёл» ва «Taқним-уе-0улдoол ва 
днгтр кутуб бз субут пайвтста ин 
аст, кн атоин қуртаишaқл аст ба 

>сурати гуй. ■ Ду рубъд чануай ва 
як рубъд шдмолнн он дар об рзрк 

,аст вз як руОън шиодлин мткшуф 
'-вз норo рубъе маскун гӯнод. 
Хафт иклим вз чуз он ха^бахо 
ва чнОол дар хтмен махсур аст. 
Хукамо трзн рубъе отсқӯнрд зз 
хатте иативo иaатд дарача тaхоин 
қтриaтнд ва аз он чумла сИ дарт- 

■ -ча аз самте «утбе ШимолИ хорнч 
итмӯиa ^e зколеме ^0^^ дар 
чпаст дартчк ёфтаанд. Вт адаме 
*^дбeлeяаe ободИ ей дтрачае мтз- 
кура бeодбaғ ралкОке (урудат тст, 
ки ба сабзОе буъде офто) дар он 
чост. Хафт ихдим монтнди хтфт 

:0eсдаe мӯттанaлт аз отшғнқ то (а 
марреО дар рубъе ммскун вокнъ 
аст бтрдбaғн яқдeгтғ. Вт хттте 
■иcтeад аз чтнубе трзе Чен шуруъ 
туда (зр Гангдеж, ки аз замене 
Чен тст ва бз оӯсаaқaррe Шкётя- 
яе оaшҳ,ӯғ (aғдоaиa бар чaзeғтн 
'Чамкут гузтштт баъд аз он ба чт- 
зoeғe арзе Заха) вз бар чанубе 
Стрэндни ва чтздeрe Зтнг мерас^ 
ва бар шeодлe чeбдлe Камар гу- 
зашта ва бар чтнуОе Сдёхоне оaғ- 
ҷeб иaрдмaдт бз бтхре Укьёнус 
оунттхo шквад. Иклими аввал: 
амокен, кд дар уст ин аст: чазе- 
ҷтe Утқвоқ, ки он дар стғҳaдe 
машрек в к баъзн Оелоде Чен, оeа- 
ле: Зетун ва Хонкух ва Хончу вз 
Хансо вз СнлИ. Уа чaзeғтe Саран- 
днп вз иeгaғ чaаoeғe Хинд ва 
Ямкн — Maҳдбaодтғ ва Сарра вз 
Сабо вз Хазрамавт ва Адан ва 
Марсот вз Шачра ваЗафар вз Қал- 
хот ва Забед ва Шкрчк вз Хеллй 
вз Чабла ва Саъда вз Морг вз Дт- 
иoр ва Чарты вз Шaғeи. Ин хашт 
аз Яман тст. Вт Ирам, ки (к Шад- 
иoи мансу) тст ва билоде Зтнгбдр 
ва MтъитнуззтхaO ва Бeлoиӯeну- 
с)т ва ктстбае Уммон ва ХаОашк 
ва Барбар ва Макр ва руде Наклэ 

гза Окладе Cтнвoоeл ва Окладе

Шило ва Cтниoлa ва Салчумосз 
ва Чобулсо вз Ронк ва Баресох вз 
Рдродз. Ин хтр сн иeа аз Судон ва 
Зтнч аст. Вт чтаeрae «зрак ва 
(aъан (илоди Хичоз. Туле ин ек- 
лем сехтзору (есту ду фaғаaог 
тст ва трз якс^у чсхелу хтфт 
фaрсaог. В а дар ин склем (ест 
кух ва ей нтхр ва ма^уми ин ек- 
лем сеёхртнг бошанд. Туле нахор 
дар ин нклнм дуадаиaх соату рубъ 
вз мсёнте он сездзх соату оeаф. 
Иклнме иӯавӯо: змокен, кд дар ин 
нклнм аст, сн тст: ттвобнъе Ум- 
одн ва ттад(нъe Ямкн ва Ямомк 

’ ва тавоОнъе Хнчоз аст. Ва Техома 
ва Маккан м^-Оортка, ки дар иОтн- 
док иклими дуавуо тст вт Мзде- 
итe оунaнатғa карибе васате дув- 
вум вз Тоеф вт Хучра вт «сд ва' 
Қӯаиф вт Хтй(тғ вз тaад(нъe Ха- 
(тш вз Kтнғадн вт бтъан (клоде 
Афрекейя ва билоде Сзъед вт 
Меср, оeалн «нфт вт Қтвн ва 
Ахем ва Изо) вт Асют ва Сахо вт 
Хулвон вт Уксур ва Армана вз 
(тъан билоде мулке мкгое), мюсли 
Дарът вт Сус вз руде Нат вз Ма- 
село вз вйлднтд Бaҳғaйи ва Чад- 
да вт Сукутар вт акскр (илоди 
Хeои, мксли Мансура вз Дзвлзто- 
бoи, ки соОик Девгеп ном дошт вт 
Ахмтинтгтғ ва Патн 249 ва Чзйпур 

. вт (тнитғ ва велояти Телангана 
вт Гӯлқтниa. яънн Хaмитрoбoи, ки 
ттхтгохе Телангана аст вт бaииa- 
ре Mӯҳтмотиo(oи ва Гучаоот вт 
Буғхoииӯр, ки сaғҳтиe Хандес 25° 
аст вт Kхтиотйт ва Савртт ва Су- 
мaнта вт Нагпур ва субае Бeғтғ 
ва Ачмере шкрнф ва Маноркс ва 
Шaғeфo(oд ва Салгам ва Cтлeо- 
д(oи ва Кур ва Ситара ва гонуе 
Cғeҳeомaа ва Чуфтобод ва Кургат 
вт Бoғeкдбoд ва ҶaҳдигeрдOдд вз 
Ақбaғнaгтрe мусaоод бз Рочмт- 

. хал ва Уресск вeлдятнат меёне
Хтйиaғдбҷи ва Бангола ва «ихор 
ва Куч зз аaадбнъe Бангола ва 
Гуркан. СохеОе «Шархе Чaгмeиee 
форей» ва «Мерьот-ул-хтёл» Дех- 
леро аз кн нклнм шӯоӯғдттид. В к 
сохебе «Муфт^ех-ул-кулу)», ки зз 
мутттххерен ва 0oштнитe Дехлест, 
Дехлеро зз нклeоe севвум навеш- 

, та. Туле ен еклем иӯҳтаoрӯ хашт- 
саду сею ду фтғстог аст ва арз 
якс^у сею ду Итғатнг. Ва дар ин 
нклнм бюсту хафт кух ва хамен 



кадар анхор, Ва ғaиғи мардум 
миёни савод ва сумрат, яъне ған- 
думЕуни моил ба сиехй, Ва дар ин 
иклим ғояти тули нахор сездах ад
ату нисф ва рубъ бошад, Иқлимн 
севвум: амокин, ки дар ин икдим 
бошанд, ин аст: Байтулмукаддас 
ва Шом ва Фаластин вилоятест 
ва Сус ва баъзе билоди Африкия 
ва тавобеъи Кайравон ва Туробу- 
луси Мағриб ва баъзе билоди мул- 
ки Мағрнб, мисли Асакй, ки дар 
мунтахои мулки Мағғнб аст ва 
Ламта ва Форс ва Кустантания ва 
Сетиф ва Африкия кишварест аз 
мулки Мағриб ба чониби машрики 
Сбейтлаи дохили Африкия дар иб- 
тидои мулки Мағриб ва Суса аз 
Африкия ва Туробулус аз Африкия 
дар шаркии Кайравон ва Димишк 
шахрест дар Шом ва Баалбак ка- 
риби Димишк; Аскалон ва Ефо ва 
Рамла ва Қайсория ва Шавбак ва 
Қарак ва ин хашт шахр низ аз 
Шом аст; ва аз билоди Ироки 
Араб, мисли Хилла ва Нахрвон; ва 
аз билоди Кирмон Хурму3 ва Язд- 
сер ва Зарандех ва Сипарчон ва 
Мадян ва Мнёт251 ва Табария ва 
Мадоин ва Хелвон ва Нахрвон ва 
Афланча ва Қистот ва Қохира ва 
Искандария ва Миср ва Харумон 
ва Айнушшамс ва Фарох ва Фай- 
юм ва Балис ва Ашмунайн ва Ан- 
нафсо 2*2 ва Минят нбни Хасиб ва 
Маниф ва Қулзум шахрест бар ка- 
нораи бахри Яман ва нисбат дода 
мешавад бад-он дарьё ва Тенис 253 
ва ин дувоздах аз навохии Миср 
аст; ва Арчон аз билоди Форс ва 
Шероз ва Бағдод ва Куфа ва На- 
чаф шахрест ду фарсанғ аз Куфа 
ва Табук ва Ахвоз ва Басра вз 
Восит ва Язд ва Абаркух ва Ис- 
тахр ва Байзо ва Козарун ва Ас
кара ва Қодисия ва Румия ва 
Ироки Араб ва Бобул ва Исфахон 
ва Фирузобод ва Шустар ва Кир- 
мон ва Сичистон ва Кеч ва Буст 
ва Рухч ва Хош ва Хузистон ва 
Даврақ ва Байхак, ва Разнин ва 
Қобул ва Майманд ва Кандахор ва 
Синд ва Диёлпур ва Мултон ва 
Қача ва Мукрон ва вилояти Афғо- 
нон ва Зобулистон ва Систон ва 
Пешовар ва Лохур ва Нағағкут ва 
Сархинд ва Ханей ва Хисор ва 
Тханисар ва Панипат ва Дехлй ва 
Шохичахонобод ва Ромпури му- 

саммо ба Мустафообод ва Ағраш 
маъруф ба Акбаробод ва Лакхнав 
ва Авадх ва Балғиром ва Калпв 
ва Матхура ва Кашмир Bai Шимол 
ва Туркистон ва муаззами билоди 
Чин; ва тули ин иклим духазору 
дусаду чихилу чахор фарсанғ ва 
арз яксаду шонздах фағсанғ. Ва 
дар ин иклим сию се кух ва бисту 
ду Иахр, Ва рами мардуми ин ик- 
лим асмар аст, яъне гаидумғуи- 
Рояти тули нахор дар ин иклим 
чахордах соату нисф, Иклими ча* 
хорум: амокин, ки дар у бошад ин 
аст: Танча дар мунтахои Мағриб 
ва Афранча ва чазираи Тор ва 
Давс ва Қубрус ва Қарнота!2*4 
ва Молика дар чануби Андалус ва 
Антокия ва Тарасус ва Туробулуси 
Шом ва Халаб ва Химс ва Хамот 
ва Маръаш ва Тилмсон ва Амд ва 
Нисибин ва Тадмур ва Мавсил ва 
Урмия ва Сарминрой ва Дайлам 
ва Аламут ва Тафруш ва Кум ва 
Кумс ва Кошон ва Симнон ва Ас- 
таробод ва Чурфо ва Қон ва Кар- 
хон 265 ва Исфароин ва Чурчон ва 
Туе ва Нишопур ва Чурин 2*в ва 
Хабушон ва Туршез ва Чунобод 
ва Кухистон вилоятест, ки Табас 
ва Бирчанд аз музофоти уст; ва 
Турон ва Зузан ва Сарахс ва 
Форёб ва Бистом ва Нотил ваг 
Қасри Ширин ва Динавар ва То, 
ликон ва Насо ва Лукой ва Койн 
ва Хатлон ва Вахш ва Шумон аз 
билоди турк ва Хуросон вилоятест 
васеъ ва Марви Шохичон ва Марв- 
руд ва Махна ва Дашти Ховарон 
ва Рув ва Балх ва Мэймаса вэ 
Андху 2*7 ва Тирмиз ва Бадахшон 
ва Рурчистон ва Курдистон ва 
Бодғис ва тавобеъи Форс ва Дом- 
рон ва Шероз ва Кушанч (Кав- 
шанч)* ва Исфахон ва Ирок ва 
Машхад ва Техрон ва Дамованд 
ва Табаристон ва Омул ва Рустам- 
дор ва Сова ва Гелон ва Казвин 
ва Абхар ва Занчон ва Сухравард 
ва Торум ва Ардистон вилоятест 
мутазаммини панчох дех; ва Хоф' 
ва Чом ва Турбат ва Сабзвор ва 
тавобеъи Хирот ва Ваетон ва За- 
вора ва Султония ва Рай ва Ха
мадов ва Нухованд ва Озарбойчон 
ва Табрез ва аз баъзе диёри Бакр 
ва Рум ва Ардабил ва Мароға ва 
Урдубод ва Халхол ва Тибет ва 
баъзе билоди Хато ва Хутан ва би-
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лоди Шимол ва Чин. Тули ин ик- 
лим духазору дусаду шасту шаш 
фарсанг ва арз наваду нух, фар
са—. Ва дар ин иклим бисту панч 
кух ва бисту ду нахр. Ва ранги 
«ардум дар мнёии гҷидумгуий ва 
сифеди. Рояти тули нахор дар ин 
нқлим чахордах соат бошад ва 
нисфу рубъ. Иклими панчум: амо- 
кии> ки дар у бошанд ин аст: ХаИ- 
халуззухра ва Андалус ва баъзе 
билоди Рум, мисли Амурия ва Ку- 
тсия ва Оксарой ва Кайсария ва 
Сивое ва Малтия ва Тукот ва Ар- 
зал ва ва Сарир ва
Тэардаъ ва Ҷурҷвиия ва Замахшар 
ва Бухоро. Назди баъзе аз панчум 
ва назди баъзе аэ чахорум Элок 
ва Қусaaитaиня, яъне Истанбул, ки 
тахтгохи Рум аст; ва Юнон ва 
■Илёнворис ва баъзе билоди Анда- 
лус, мисли Ашбута, ки дап рарби 
Аиаалуа аст ва мадинаи Валид ва 
Тулитула ва Мурсия ва Шотия ва 
Тартуса ва Лорида ва Таррагуна 
ва ин хашт шахр аз Андалус аст; 
ва Вaғшнлӯиа дар охири иклими 
панчум хорич аз Андалус аст ва 
дохили Фаранг; ва Шамохй ва Ку- 
бо ва Шош ва Тантала ва Килич- 
дорон вд Сиҷнатои ва Арминия ва 
Tуғчнатви ва Байла^н ва Ганча 
ва Хоразм ва шимолии билоди Ху- 
носон; ва Мввaғвушиаҳғ внлвгaеaa 
шарқияш Фаргона, рарбияш Хо
резм ва шимвлнaш Тошканд, чану- 
биаш Балх ва Самарканд аз муаз- 
эами билоди Турон ва Каш ва На- 
саф, гьис Нахтнаб ва Уш ва Тиф
лис ва Мағғншиёи ва Аидичои ва 
Исфара ва Хучанд ва худуди Та- 
роз ва худуди Кошрар ва васати 
билоди Турк-тон. Тули ин иклим 
якхазору хафтсаду ҳaшaоaӯҳафт 
«Фаасанг ва арзаш хаштоду чахоп 
фарсанг. Ва дар ин иклим еИ кух 
•ва понздах нахр. Ва лавни мардум 
сифед. Ва ғонтн тули нахор дяо ин 
иклим поизааҳӯ нисфи соат; Икли- 
•ми шашум: амокин. ки дал V бо- 
шанд, ин аст: Саколия ва Нибелу- 
ла дар авонли шашум дао шапки 
Аидалӯа ва Арбуна дар шарки Ан- 
далус мӯaaaсил ба билоди Фаранг 
ва Барвол 259 ва баъзе билоди 
Тypкистои, мисли Чанд ва Фороб 
ва тавобеьн билоди Рум ва Румия 
тза Афранча ва Саксин ва Бобу- 
.лабвоб ва Хатлон ва Силибузин ва 

билоди Рус, мисли Ос ва Алон ва 
Марукон ва Пиртос ва Хазар ва 
билоди Фаранг ва Испичоп ва 
Фархор ва Чаркас ва муаззами би
лоди Туғқисави, мисли Элмор ва 
Бешансонеъ ва Карокурум. Ва ак- 
сари мағаумвии эшон сахғвнаиа, 
Ва Фороб ва Тароз ва Хутан ва 
Чигил ва Тотор ва Хузкемок. Тули 
ин иклим якхазору пвиaаaӯ ёздаҳ 
фарсах ва арз хафтоду як фарсах. 
Ва дар ин иклим дах, кух ва чи- 
хил нахр. Ва мардуми ин иклим 
сурхранг. Ва тули нахор понздах 
соату ними рубъ. Иклими хафтум: 
амокин, ки дар ин иклиманд, ия 
аст: Чобулко ва билоди Саколия 
ва Сиклоб ва аавобсьн Рус ва та- 
вобеъи Фаранг ва Хиракла ва Бул- 
ғор; ва дар чануби ил иклим било- 
ди Тӯрқистви, мисли Халлух ва 
Тархон ва Канмол ва дигар турко- 
ни сaхғоиишни•, ва дар мобайни 
шимол ва шарки ин иклим диёри 
Яъчуч ва Мамуч он тарафи Сад- 
ди Сикандар. Ва дар ин иклим 
иморат камтар. Ва Булрор шахрест 
дар ин иклим, ки дар авоили фас- 
ли гармо шафаки хур он чо роиб 
намешавад, ки aнфсдaн субх зохир 
мегардад. Ва кӯтвҳнн руз дар Бул- 
ғор ба чахор соат ва шаб бар бист 
соат ва боз баръакс мешавад. Ту
ли ин иклим якхазору яксаду се 
Фарсах ва арз шасту як фарсах.
Ва дар ин нқлим дах кух ва чи- 
хил нахр. Ва лавни мардуми ин 
иклим сурх аст, магар моил ба си- 
феди. Ва бояд донист, ки тули 
маъмураи рубм маскун аз сохили 
рарбии бахри Мухит то сохили 
шаркии он назди Вaтлнмӯa яксаду 
хафтоду хафт дарача ва арз хаф- 
тоду hvx. Ва назди аксарИ аз ча. 
зонрн Холидот, ки дар мӯиaaҳон 
ҷвинбн рарбии ободии рубъи мас- 
кун аст, то Гангди», ки дар мун- 
тахои шаркИ аст, тули ободИ як- 
саду хаштод дарача аст ва арз аз 
хатти наанвв, ки дар мӯитҷҳвн ча- 
нубист, то мунтахои ободии чони- 
би шимол шасту шаш дарача. Би
дон ки микдори масофати хар да- 
рачаи арзй шасту шашу ним мил 
бошад ва шашеаду шасту шаш газ; 
ва дакикаи арзИ як милу чахорса- 
ду чихилу чахор газ ва мил ку- 
рухро гугиа; ва курух чахор ха- 
зор газ бошад.
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НОМ тул арз иклим, мулк
1

Аттук 106 иaғaчтаӯ 5 дакика 33 дкртчаву 4 дакика 3 Ҳивд
Ачмнр 11 1 дкртчаву 5 дакика 25 дарачаву 50 дакика 2 Хинд
Уччайн 112 дтғaчтвӯ 30 дакект 22 дтртчтву 55 дакект 2 МоЛуХ,
Ахоaдд(oд 108 дарача 23 дарача 2 Хинд
Исқaниaрeн 61 дарача 30 дтрача| 3 Меср
Пстарх 88 д^ача 32 дарача 3 Форс
Иафaҳoн
Агра, яънн

82 дкрачаву 40 дакика 33 дартчаву 50 дакект 4 Эрон

Акбaрдбoд 112 дтрачтву 45 дакика 27 дaғтчт 3 Хннд
Илахобод 116 дaғaчтаӯ 50 дакика 26 даралчаеу 52 дакект 3 Хинд
Сма^вате 114 дарачаву 45 дакика 28 дарачаву 40 дакика. 3 Хинд
Cнтoқнн 71 ддарччау 22 ддқиқа 25 дкрачаву 30 дакика 4 Шом
Cвғaнғд0oи 111 иaғaчaау 30 дакика 19 дарзчаву5 дткека 2 Хевд
Автдх 116 дкрачаву 55 дакика 23 дтғaчтвӯ 5 дткека 3 Хинд
Бoбулaбнoб 85 итртчa 43 итҷтчт 5 Армения:
Б обул 80 дарача 32 дтртчт 3 Проке Араб
Панкпат 113 дтрачаву 22 дакика 28 дтрачтву 15 дакект 3 Хинд
Патна 119 дaғaҷтвӯ 12 дакика 26 дарачаву 40 дакика 3 ХиндБухоро 97 дарачт 30 дт|ртча 4 Турон
Бадахшон 84 иaғaчaаӯ 24 дакект 34 дарачаву 30 дакика '4 Турон
Бaддюн 114 дарача 27 дарачаву 20 дакика 3 ХиндБурҳднпӯғ 108 дарача 22 дартча 2 Дакане

Хенд
Местом 109 дтғтчтвӯ 35 дткека 35 дарачаву 10 дакика 4 Эрон
Б уст 100 дарача 33 дартчта 3 Эрон
Басра 84 дкртча 30 дарача! 3 Проке Араб
МазлОзк 70 иaғaҷaаӯ 45 дакика 35 дарзчаву 15 дакект 4 Шом
Магдод 80 дарача 38 дартча 3 Проке Араб>
Балх 87 дартчаву 5 дакика 36 да'рачтву 5 дткека 4 Хуросон
Манортс 117 дарача 26 дартчт 2 Хинд
Бхупал 2б° 111 итртчт 23 дарача 2 (Данен и

Хенд
Мечапур

Байтулму-

105 иaғтчтвӯ 30 дткека 17 дкртчаву 22 дакика 2 Давсни
Хинд

ктддтс бб дарача- 31 дарт-чт 3 Ш()м
Пншовзр 106 итғaчтвӯ 40 дакект 31 д^тча 3 Хинд
ТаОрнз 82 дарача 34 дарача 4 Эрон
Табук
Тибет (ТзО-

53 дарача 30 дартча 2 Араб

бат) 110 дарача 40 дкртчаву 5 дакект 4 "Хинд
Телмсон . 24 дарача 23 дарача 3 Магриб
Tҳaиeатғ 112 дарзчзву 33 дакект 29 дарача 3 Хинд ■ -
Тхттх 82 дарачаву 30 дткека 25 цдррҷчвв 2 д дакек 2 Хинд
Чадда 77 дарача 21 дарачаву 5 дакика 2 Араб
Чурчон 90 дурача 37 дтртчт 4 Эрон
Ҷaлдлдбoд 105 дтҷтчтвӯ 40 дткека 34 даютча- 3 Хенд
Чзмкут 2б* 170 дтғтчaнӯ 5 дакика 2-иaғтчa 1 Ҷaаoeғe

Хеяд
Чанд 97 дтртчтву 10 дткека 43 дтрачтву 30 дткека 5 Туркестан
Чннвзт 41 итғaчaвy5дакика 41 дарачаву 22 дакект 5 Cтнъд
Чтниӯғ 116 дарачаву б дакект 26 дарачаву 11 дакект 3 Хенд
Хичр 72 д^ачт 23 дтрачт 2 Араб
Ҳалаб 72 иaрaчтаӯ.30 дакект 34 дтрачтву 15 дткека 4 Шом
Хеллзт 79 д^ача 31 дaғтчaнӯ 30 дткека 3 Ироки Араб-
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ном , 1 тул арз иклим, мулк

Химс 75 дарача 35 дарача 4 Шом
Хайдаробод 114 дарачаву 5 дакика 18 дарачаву 22 дакика 2 Дакан
Хон фу 160 дарачаву 5 дакика 14 дарачаву 5 дакика 1 Чин
Хончу 162 дарачаву 5 дакика 14 дарачаву 5 дакика 1 Чин
Хутан 106 дарачаву 5 дакика 42 дарача 5 Туркистон
Хучанд 100 дарачаву 35 дакика 41 дарачаву 55 дакика 5 Туркистон
Хоразм 94 дарачаву 5 дакика 42 дарачаву 45 дакика 5 Эрон
Димёт 63 дарача 31 дарача 3 Миср
Димишк 70 дарача 38 дарача 3 Шом
Давлатобод 111 дарачаву 5 дакика 22 дарачаву 30 дакика 2 Дакан
Дехлй
Дҳакҳ (Дак

112 дарачаву 18 дакика 28 дарачаву 11 дакика 3 Хинд

ка)* 122 дарачаву 11 дакика 29 дарачаву 35 дакика 3 Банғола
Данор 77 дарача 13 дарачаву 30 дакика 1 Яман
Ромпур 114 дарачаву 36 дакика 28 дарачаву 40 дакика. 3 Хинд
Рочмахал 121 дарачаву 5 дакика 25 дарачаву 55 дакика 3 Банғола
Рамла 66 дарачаву 15 дакика 30 дарачаву 10 дакика 3 Фаластини 

Шом
Забид 74 дарачару 20 дакика 11 дарачаву 34 дакика 1 Я май
Сирунч 114 дарачаву 42 дакика 24 дарачаву 48 дакика 3 Хинд
Срииагағ 112 дарачаву 52 дакика 33 дарачаву 10 дакика 3 Хинд
''Сарандеп 130 дарачаву 5 дакика 2 дарачаву 30 дакика 1 Чазираи 

Хинд:.
Серминрой 262 79 дарача 31 дарача 3 Ироки Араб
Санбхал 114 дарачаву 26 дакика 28 дарачаву 30 дакика 3 Хинд
Сумнот 263 107 дарача1 22 дарача 2 Дакая
Самарканд 99 дарача 40 дарачаву 5 дакика 5 Турон
Суо 45 дарачаву 30 дакика 22 дарача! 2 Мағриб
Сехринд 264 1! 1 дарачаву 30 дакика 29 дарачаву 30 дакика 3 Хинд
Сиялкут 265 108 дарачаву 35 дакика 32 дарачаву 4 дакика 3 Хинд
Суют 61 дарачаву 45 дакика 27 дарачаву 10 дакика 3 Миср
Шероз 88 дарача 29 дарача 3 Форси Эрон
Санъо 77 дарачаву 14 дакика 14 дарачаву 30 дакика 1 Яман
Тоиф 76 дарачаву 22 дакика 21 дарачаву 18 дакика 2 Араб
Тартус
Таообулуси

70 дарачаву 15 дакика 34 дарачаву 10 дакика 3 Шом

Шом
Тапобулуси

69 дарача 38 дарача 4 Шом

Мағриб 40 дарача| 32 дарачаву 30 дакика 3 Марриб
Танча 18 дарача 35 дарача 4 Мағриб
Туе 92 дарача 37 дарача 4 Эрон ва 

Xvpocoh
Адан 75 дарача 10 даоача 1 Яман
Аскалон 66 дарачаву 30 дакика 32 дапача 3 Шом
Разна 105 даюача 33 дарача 3 Зобз/листон
ФотС6 99 давачаву 35 дакика 36 дарачаву 45 дакика 4 Хуросон
Файд 78 дарача 26 давача 2 Апаб
Кубрус 66 даоача|ву 14 дакика 36 дарача 4 Шом
Катиф 74 дарача 25 дарача 2 Араб
Кулзум 64 дарача! 33 дарачаву 9 дакика 3 Мисс
Каннавч 115 дарачаву 15 дакика 26 дарачаву 59 дакика 3 Хинд
Кандахор 106 дарача 28 дарачаву 5 дакида 3 Хинд
Қайравон 41 дарача 31 дарача 3 Мағриб
Кобул 105 дарача|ву 11 дакика 31 дарачаву 20 дакика 4 Хивд
Канғра 110 дарачаву 35 дакика 30 дарачаву 50 дакика 3 Панчоб
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ном тул
| арз

•
нклим, мулк

КалпИ 115 дарача 25 дарачаву 130 дақиқа 3 Хинд
Гучарот 108 дарачаву 28 дакика 23 дааада 2 Хинд
Кирана 113 дарача 28 дарачаву 40 дакика 3 Хинд
Кашмир 107 дараҷауу 8 дақиқа 33 дррчча у Хинд
Куфа 7д дачаи а) 31 дарача 3 Ироки Араб
Гвалир 260 147 дарача 23 дарачаву 56 дақиқа 2 Хинд
Лохур 109 дррччауу 22 дақик.7 3 7 дарачаву 50дақиқа 3 Панчоб
Лакхнав ^аррчааву 17 дкник.7 26 дарачаву 30 дакика 3 Хинд
Лудхияна 110 даpҷҷв|ӯy 40 дақик.7 29 даҷачӯ7у 70 какака 3 Хинд
Мадина 7д дарачав у 2д дакика 25 дарачаву8 дакика 2 Араб
Мадонн 8д дарача 33 дарача 3 Ирокн Араб
Мадин бд дарача 28 дарача 3 Араб
Маръаш 2б7 71 дарачаву4д дакика 36 драна у Шом
Марв 9д да|рачаву 4д дакика 34 дарачаву 30 дақиқа у Хӯрвaви
Мнср бд дарача 30 дарача 3 Миср
Макка 7д дарачав у1 дда-кика У 7 дарачаву 40 дкиика 2 Араб
Мунгер 120 дрpҷҷаӯy 1 1 дкиика 26 дарччаву 6 дккиқа 3 Хинд
Мавснл 7д дарача 167 дapҷчавy 30 дкикаа у Ирокн Араб
Нахравон 7д дарачаву 4д дакика 32 дарчча 3 Ироки Араб
Восит 8д дарача 33 дарача 3 Ироки Араб
Хирот 9д да|рачаву 2д дакика 147 дарачаву 30 дкикаЭ' у Хуросон
Хардвар ИЗарачаа, 27 дғpҷчаlвy 47 даКиқа 3 Хинд
Хамадон 8д дачача 35 дарача у Ироки Ачам
Ямома 7д дарача У 1 дррчча Араб

ХАФТ МАРДОН obj- c-i* иборат аз 
рааӯлӯллвҳ саллаллоху алайхи вч 
олихи ва саллама ва хулафои ар- 
ба-^^' ва Хасанайн; ва баъзе на- 
вишта, ки ишорат аз актоб ва ав- 
тод ва нукабо ва нучабо ва абдол 
ва гавс ва ахёр; ва баъзе гуянд, 
ки мурод аз ин асхоби кахфанд, 
ки хафт мард хастанд ва як саг.

ХАФТ ЗАМИН сМ сохиби «Ча- 
вохиғ-ут-тафанғ» аз «Такмилат-ул- 
кисас» накл карда, ки замин хаф- 
танд: номн аввал зухко26S; дув- 
вум ахлада ва он масканн акорибл 
чаханнам аст; севвум арка ва он 
махалли анокиби дузах аст; чахо- 
рум арбиё ва он ошьённ бозони 
нирон аст; панчум хумалто; шаш- 
ум аиҷҷии ва дар он дафтари 
аъмоли фуссок аст; хафтум ачибо 
ва он мавзеъи иблис ва ҷт6оън 
уст, тамма каломуху; ва баъзе 
навиштаанд, ки хафт замин ибо
рат аз хафт иклим аст.

ХАФTXOX,ХРOHҷB^I.,J см киноя аз 
хафт кавкабн Ваиоаӯииаъш.

ХАФТХОН иборат аз хафт
манзили рохе, ки Рустам аз он рох 

барои халоси Кайковус, ки девон 
уро ба хаволии калъаи Мвдаиаa- 
рон кайд карда буданд, ба хафт 
руз рафта буд ва дар хар манзил 
офате пеш меомад, Рустам виғo, 
дафъ мекард, чуиоиҷи дар мaизилн 
аввал Рустам ба хоб буд, ки шере 
касди Рустам кард, Рахши Рустам 
он шерро кушт. Дар манзили дув- 
вум аждахое пайдо шуда, охир аз 
дасти Рустам кушта шуд. Дар 
манзили севвум зани сохира ба 
фиреб додани Рустам омад, охир 
аз дасти Рустам кушта шуда. Дар 
манзили чахорум Улод ном деве ба 
лашкари худ ба чанг омад. Рустам 
лашкари уро катл кард, Улод биг- 
рехт. Дар манзили панчум Улодро 
гирифтор сохт. Дар манзили шаш- 
ум Аржанг ном деве ба чанг омад. 
Баъд аз куштии бисьёр Рустам са
ри уро аз тан барканд. Дар ман- 
зилн хафтум бисьёр девонро кушт 
ва Бед ном сардорн девонро му- 
теъ кард. Ба^д аз он бо девн си- 
пед, ки сардори бисьёр девон буд. 
Рустам куштй карда зер сохт ва 
ба ханчар синаи уро чок карда ва 
Ковусро аз банд рахо карда ва 
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шохи Мозандаронро баъд аз чанғи 
бисьёр кушта музаффар ва мансур 
ба Эрой бозомад,

ҲДФТХОНИ ИСФАНДИЕР
jUiii-l иборат аз хафт манзили ро
хи Руйиндиж, ки дар он хафт мах- 
лакаи азим буд, Исфандиёр барои 
рахоии хохарони худ ба он рафта 
буд, Чунончи дар манзили аввал 
ду ғурғ буданд хунхор; ва дар 
манзили дуввум шер; ва дар ман- 
зили севвум аждахо; ва дар ман- 
зили чахорум зани чодуғар; ва дар 
манзили панчум симурғ; ва дар 
манзили шашум боду борону барф 
ва раъду жола; ва дар манзили 
хафтум оби амик пеш омад, Ис- 
фандиёр хар хафт балоро дафъ 
карда саломат ба Руйиндиж ра- 
сид, Ва аз хар акаба, ки меғӯзашт 
хони шукрона мекашид, Чун Ис, 
фанднёғ ба Руйиндиж расид, ба 
макру хила лашкари Арчоспшохро, 
«и у хохарони Исфандиёрро дар 
калъа кайд карда буд, шикает дод 
ва шахри уро бисухт ва хар ду 
хохарони худро аз кайд рахо кар
да бо ғаноими касир пеши падар 
овард,

ХДФТА маъруф; ва ба маънии 
касе ки аз бисьёр рох рафтан мон- 
да шавад (аз «Сурурй»),

ХАФТ-Н УХ, * ои ороишу зевар ва 
асбоби аруей; ва нух-дах низ ғу- 

■янд; ва метувонад, ки хафт-нух 
мурод аз торхои соз бошад, Чи 
бар рубоб ва мисли он нух ва 
хафт тор мебанданд (аз «Шархи 
Кирон-ус-саъдайн»),

ХАФТГОҲ «Уе-Ь иборат аз хафт 
иклим,

ХАФТ ГАНҶЧНА САТеХ. Хони Ор- 
зу дар «Шархи Сикандарнома» на- 
вишта, ки зохиран расми салотини 
Эрон буд, ки хафт чо хизона ме- 
доштанд ё он ки хафт ганчина 
мурод аз хафт ғуна бахшиши под- 
шохон бошад; ва он хафт ин аст: 
аввал нукуд, дуввум чавохир, сев- 
вум албаса, чахорум хайвонот, 
панчум атъима, шашум арозй, хаф- 
тум боғот,

ҲАФТ КӮҲ ‘А аввал кухи Коф; 
дар китоби «Муъчам-ул-булдон» 
мастур аст, ки кухи К°ф ба ғнрдн 
«лам баромадааст, Баландии у ка- 

риби фалак расида ва чирмаш аз 
зумурруд аст ва кабудии хаво аз 
акси лавни уст; дуввум кухи Да- 
мованд ва баландияш микдори сад 
чариб; севвум кухи Саранден ва 
накши кадами Одам алайхиссалом 
дар он кух аст аз аиғуштн по то 
пошна хафтод ғаз шумурдаанд, Ва 
дар «Ачоиб-ул-махлукот» оварда, 
ки бар он накши кадам хар руз 
борон меборад; чахорум кухи Гу- 
листон дар навохии Туе вокеъ аст 
ва тули ин бисьёр навиштаанд; 
панчум кухи Варан ва он кухе ба
ланд аст аз билоди Мағриб, тах- 
минан хазор фарсанғ; шашум кухи 
Лазкиён онро чабали Фатк низ 
ғӯянд. Ва ин кух кашида шудааст 
аз сохили бахри Хазар, наздики 
Дарбанд ба чониби чануб, Ва ин 
кух вусъати азим дорад; хафтум 
кухи Чин ва он кух аз худуди Чин 
меояд ва мекашад ба чониби мағ- 
риб то худуди Фарғона ва Кеш ва 
Самарканд ва муттасил мешавад 
ба Рурчистон ва Бадахшон ва ме- 
пайвандад ба кухи Балх ва Рур ва 
Разнин ва ба сарзамини Кобул ва 
Афғоинстои дарояд ва дар навохии 
Панчоб ва Кашмир биғзарад ва 
нюхе аз он то худуди Бистом ва 
Домғон расад ва ба кухи Коран 
пайвандад ва муттасил мешавад 
ба чиболи Мурует ва Ошом ва 
Силхат ва ба мулки Банғола ва 
Урисса расад; ва Нодун ва Камо- 
юн ва Сғниағар ва Алмура ва 
Барнат ва Непол дохили хамин 
кух аст, В а ин кух азимтарини 
куххост баъди кухи Қоф, Ва дар 
Хинд онро кухи Суолак хонанд, Ва 
сивои инхо ду кухи диғар навиш- 
таанд: яке Чабалуннур, дуввум 
чабали Қамар (аз тазкираи «Миръ- 
от-ул-хаёл»),

Фасли хо маъа коф

ХАҚАЪА «-ь номи манзили панчум 
аз манозили Камар; ва он се си- 
тора дар Чавзо наздики якдетар 
ва ғирд (аз «Мунтахаб»),

Фасли ҳо маъа коф

ХОКАЗО ба маънии хамчӯинн.
ХУКХУК фувок, ки ба хиндй 

онро хичкй пянд (аз «Бурхон»),
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Фасли хо мтът лом

ХАЛ О У» ктлнмтн тзнбеҳ аст, (а 
отъннe огох (ош (тз «Maдoрл вт 
уБӯҒXoо» вт «Мунтахкб» ва «Мтч- 
мтъ-ул-фурағ).

ХУЛБ v*1* муе хук (аз шурух вт 
«Сурох»).

ХУЛ К хтлокй ва онатe (тз «Мун- 
таха(»); вт От фатхаткИ!! (яш 
халтк)* дар форсе хикхнк ва фу- 
вок,; вт (а зтмме аввкл (яънн 
хулк)* чарме, кс онро мoнтниe 
итллтe тарозу сoатод ва тз стрн 
чубе мтнчтнек oанаaои ва пур тз 
скн- карда От чонкОи хаем тоиo- 
зтод (тз «Бурдон»),

ХАЛОХИЛ номи захре котел,
ке хеч дкво вт тирнк нлдчитзнғ 
от(дшти (тз «Мздор» вт «Мурхон» 
вт «Кашф» ва «Рaшнийл вт «Му- 
зил» вт «ҶтҳoогeрИ»); ва дар 
«Тухфат-ул-муъмннен» мкстур кст, 
ке Хтедҳне одмн кухест дар. ху- 
дуде Чен, (ехи наботн дар он чо 
От хам мерaсти, ке он ззхр аoшти. 
Номаш ба идмн кухн у машхур 
шуиT) Дар юн сурат, агар ҳaлoҳeе- 
ро (а атқиeмн лaфаe зтхр кстеъ- 
мол қуоaод звло ва тосaа оноӯ- 
оoяд.

ҲИЛ > киaӯлтe асгoр, нъне юлой. 
чне снИеи; вт сегке кмр аст тз 
ҳeеeдти 0т отъннe (егзор; ва кун- 
чорт, ке он нухолае кунчед ва 
атршaфe ғтвгтогнғeфтт адшти; вт 
Оеззтм (яъне хул)* (а маънее 
оғуш; вт белфзтх (яънн хал)* дар 
зрабй каламе естнфхом аст, (а 
мтъосe оё чунен бошад (тз «Ла- 
тоеф» вт «Mycтaлтхда»).

ҲИЛОЛ J*» мохе нзв то сн шаб; вт 
юн отъҳӯа тз халал кст, ке (к 
маънее ками вт ззъефй (ошад (тз 
«Штрхе Нисо)» тз Юсуф иОне 
Монеъ); ва дар eааeлдхe форсеён, 
От отъннe ткроше нохун низ ома- 
да, чтро ке он ннз ба суртте хн- 
лол адшти; вт хам киноя аз пеёлк.

ҲИЛОЛ-ХИЛОЛ сШ иoғт-пдғт 
ва лахт-лтхт.

ХАЛУММА с1-* ба мтъонн бнё ке, 
снгаи тмр кст тз oмтитн.

ХАЛ АЛУМ fU* номе бознст, ке ат
фоли штхре «ирмон (дзтни.

ХИЛИДАН сМг1* гузоштан (тз «Бур- 
хон») .

ХИЛЯВН ғнёхеат, ке тухме он* 
ро От дкво (а кор атртод (тз «Су- 
рох»).

ХУЛОКУ АЧ* лтфзн туркнст; дар 
зсл Хулокухон аст eаоe Tуеexplт 
наоe Ҷeнгнаҳoо; вт он подшохе 
буд золем, кс дар санан штшсаду 
панчоху штш Багдад вт дн-зр ам- 
сорро кттл оумӯи (тз «HтИдна-yл‘'• 
фуоунл).

ХАЛИСА <—4* сутунн бошкД, ке от 
чо мардумон ктштеро (к зур мео- 
рaои ва (зр он сутун реамдон пе- 
чтои вт отғдуоoн От чоннОе худ; 
мектштои, ке то От қтоoр■т (ирз- 
са д (аз «Фарханта Шамсй»); 'в» 
дар «Mуатaлтхoт» отвeштт, ке ад- 
енат чу(ткн адшти пахн, ки каш- 
техое кучакро бзд-он рoотои ва 
отллoҳдн вактн рондан ҳтен-хтлн 
гуянд 26э.

ХАЛ Я Ч-1'* чу(тке адшти пахн, к» 
қтшаeҳдe кучакро бзд-он рoотнит 
(тз «Mycтaетхoт»),

ҲИЛЙ У* (а мтънее (и-зорИ; серак 
тмр аст аз ҳeлeито (о ё-е хето).

Фтсли хо мтът мем

ҲАМОНО И** юн лтфз Отрок зан» 
oни, яъне барон гумон: голн) ба 
мaъинe neиидрИ вт гуё ва шояд 
(аз «Mтиoр» ва «Мурхон» ва- 
«Кашф» вт «РашидИ» ва гтйра); 
вт дар ««уон» вт «Одда-yл-фyзaб 
ло» От мтъоee белякен; ва анззaоб 
(яъне хумоно)* хатост; вт дар' 
«Хнё(дн» навешта, ке хтмоно му- 
раккаб кст тз хам, ке зонда не» 
ояд, чунонке: ҳточунoн ва хтмчу- 
нeи вт тз лтфаe оoоO) Пас хтмо- 
но она (а мтънее иeнидрӣ. (дштИ)

ХУМО 1* мургест, ке ӯатӯхoн ме- 
хурад ва (тр сари хкр ке сояе у 
ӯфаaи, 0а итаетт вт атлаaнтт ра- 
ати; ва номе иухаaрe Бахман, ке 
(к штректе зтҷдӯшам дар некохв 
Бахман буд вт Дороб аз у мутт- 
взллед шуд (аз «Ҷaхдогeрйл ва- 
гзИрз).

ХАМТО 1»* (трo(тғ ва- меслу мо- 
ИTOД)
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Химмат хузн ва фикр; ва ма-
\чозан иродаи бқлаид ва касдн дил 
ва андоза (аз «Бахори Ачам» ва 
HMyнитчaб:» ва «Кашф» ва «Су- 
рох» ва гайра); ва мацозан ба 
маънии дуъо низ муатаъмал..

ХАМПО Ц-» хамрох.
ХАМПУШТ с-ҷ- муайид ва мадад- 

гор.
ҲАМДАСТ шарик ва муааафuқ, 

ва барЬбар ва хамкудрат (аз 
«ВурхoI-»).

ХАМОВАРДА »ъД>* харифи чанг; ва 
ба маънии боулй, ки пил ва рай- 
р^ро диханд (аз фарханге ва 
«Муста-чахот» 27°.

ХАМСАР _-*» ба маънии баробар ва 
дaaҷаu манкуха.

ХАМОР Л» аидвда ва хисоб ва ха- 
меша; ва дар арабИ билфатх ва 
ачшаиа ^mc хаммор)* бисьёргу.

ХАМЗ >- ба чашм ишора кардан 
ва фuшӯғдаи бар панча ва загта 
оаaғааи ва айб кардан ва задан 
ва сухтан (аз «Сурох»).

ҲАМС иг-* нармии овоз ва овози 
нарм (аз «Мунтахаб» ва ғайри он).

ХАМНАФАС рафик ва хамка-
лом.

ХАМЗУЛФ шчвхчрн хохари
за к.

ХДМСЛЛК all—, он кн онро ба хин- 
дй самдхй гуянд.

ХАМТАНГ ■=£'■-— мувофик ва баро
бар.

ХАМСАНГ ** баробар ва хамвазн.
ХАМОЛ JU* бар вазни камол; ба 

маьнии анбоз ва хамто (аз «Ма- 
дор» ва «Бурҳои» ва «Кашф» ва 
«Ҷаҳвигирӣ»); ва дар «Вурҳвии 
мчстур аст, ки ин лафз ба замми 
аввал ^Me хумол)* низ омада.

ХАММАКЛЛ JA'f* хамхобч (аз «Ла- 
aвиф»).

ХУМУМ (•-* андуххо ва андешахо; 
ва, ин цамъи хчмм аст, ки (ба фатт 
хи хо ва аашдиаи мим) ба маънин 
андух бошад.

ХЛМАМ химматҳо ва қаадхв; ва
ин цамъи химмчт аст.

ХУМОМ (■1— мехтари кчвм ва марди 
бузург (аз «Мчдор» ва «Лчтоифу 
ва «Кашф»); ва дар шархи «Ҷи- 
соб» навишта, ки хумом ба маъ- 
иuи мехтчри кчвм, кн борою тад- 
бир бошад; ва ин мчъхуз аз хим- 
мчт чст.

ХАМ(М) с* лафзи чрчбист, ба маъ- 
иии андух ва ба маънин касд кар
дан (аз «Кчшф». ва «Мунтахаб»); 
ва дар шархи «Ҷисоб» иааишта, ки 
ба фатх андух ва андешч; ва мас- 
дчр низ омада; ва ба мамни хос- 
тан ва касд кардан; ва билкаср ва 
ташдиди мим (яъие химм)* марди 
сахт пир, ки даьиф бошад; ва дар 
«Муфаррех-ул-кулуб» навшИга, ки 
хам (билфатх) холатeса, ки ба як 
лахза хавф лохик шавад ва б а як 
лахза рачо. Пас хам холатест ми- 
ёни хавфу рачо; ва дар сурати 
фатхн аввал ва тахфифи мим 
■яъиe хам)* лафзи форсист, муро- 
дифи низ; сохиби «Бахорн Ачам» 
иааишта, кн фарк дар лафзи низ 
ва хам он аст, ки ввардчии лафзи 
Хам бар маътуф ва маътуфалчйҳ 
хар ду сахех бошад, чунонки гу- 
янд: цам намоз кардам ва щам руг 
за гирифтам; ба хилофи лафзи низ, 
кн таиҳо бар маътуф ояд; ва аИ- 
зан лафзи хам дар муфрадот ояд, 
чунонкн: щам Зайдро задам ва 
хам Амрро-, ба хилофн лафзн низ, 
ки чуз дар чумла наСяд, чуивиқи: 
Зайдро задам ва низ Амрро. Ва 
агар чумлаи дӯваӯм бинобар зару- 
рат дар сурати муфрад бошад, асл 
дар чумла ' хохад буд. Ва чйдаи 
лафзн хам бар лафзе дохнл меша- 
вад, ки он лафзи махмул ба муво- 
тот бар мадхул нчшчвчд, мчсчлчи: 
цамроз гуянд, ба маънии ду кас, 
ки роздори яқанғар бошанд, на он 
ки цамроздор гуянд. Ва хамин 
кием щамдостон ва щам.рощ ва ам- 
солн он. Рараз ки лафзи хам аз 
хуруфн отифа аст ва нфодаи иш- 
тирок филамр мскунчд, чуиоиқн 
дар аммлаи мазкура. Ва дар «Ча- 
рори хидоят» мчстур аст, кн лаф
зи хам бо лафзи низ гохе чамъ 
мешавад ва гохе танҳо факат зонд 
бошад.

ХАМГИНОҶ jVX- ба мaьииu хама- 
касон; ва ин цамъи хчмгнн аст, ба 
оaағдaии адифу нуни чамъ ва хаз- 
фи ёи. таҳaвий. Ва ин лафз дар
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асл ба фатхатайн (яъне дамаги- 
ион)* буд, Ба чихати таволии ха- 
ракот мимро барои тахфиф сокин 
кардаанд, чунонки мижгон ба су- 
куни сонй хонанд., цамъи мижа, ки 
ба фатхи сонй бошад, Ва лафзи 
хамагин (ба фатхатайн) мансуб 
аст ба лафзи хама ба овардани ё 
ва нуни нисбат, чунонки дар симин 
ва заррин. В а хо-е, ки дар охири 
лафзи хама бувад, ба холати нис
бат бувад, ба кофи форей бадал 
шудааст, Ва баъзе навиштаанд, ки 
хамгинон цамъи хамағй-ст; ба чи- 
хати тахфиф тахтониро хазф кар- 
даанд ва нун зоида оварда мимро 
сокин кардаанд, Ва назди баъзе 
мухаффафи хамагиинон (хамагй 
инон)* аст, ба маънии инон хама- 
ғй, Ва ба кофи арабй (яъне хам- 
кинон)* хондан хатост (аз «Бахо- 
ри Ачам» ва «Мадор» ва «Қашф» 
ва «Бурхон» ва «Рашидй» ва «Ҷа- 
хонғнғӣ»),

ҲУМОЮН муборак ва хучаста
(аз «Бурхон»); ва ин лафз мурак- 
каб аст аз хумо ва калимаи юн, 
ки барои нисбат ояд,

(ДМЕДУН олЛг- ба маънии хамчу- 
нин ва акнун (аз «Бахори Ачам» 
ва «Чахо^^й» ва «Бурхон» ва 
«Хиебон»); ва дар «Шархи Сикан- 
дарнома» ба маънии хамедон низ 
навишта, чаро ки дар лахчаи эро- 
ниён аксар алиф ба вов бадал ме- 
шавад,

ЛМЁН//ҲАМАЁН оЧ- кисаи зар; 
ва билкаср (яъне химён)* муарра- 
би он (аз «Бахори Ачам» ва «Ҷа- 
ҳонғиғй» ва «Бурхон» ва «Мунта- 
хаб»),

АМКИРОН ин лафз дуруст
омадааст; мағар дар лафзи хамқд- 
рин лафзи хам зоид, зеро ки карин 
сиғаи сифати мушаббах аст, ба 
маънии ёр ва мусохиб, на ба маъ- 
нии масдар (аз «Бахори Ачам»), 

АМОН ба фатхи аввал сахех 
аст ва ба замми аввал (яъне ху- 
мон)* хатост, чаро ки дар асл хам 
он буда, Ва ин аз сикот ва мухак,- 
кикон масмуъ аст, Ва ишорат аст 
ба чизе, ки дар хотир малхуз бо- 
шад, Ва муродифи лафзи дигар 
хам меояд,
ҶМДОН кабилаест аз Яман;
ва ба фатхатайн (яъне Ҳамадон)* 

номи шахрест аз Эрон; ва ҲдмзоА 
(ба фатх ва золи муъчама) муар- 
раби он (аз «Мунтахаб» ва «Хиё- 
бон») ,

ҲДМДОМОН ду кас, ки ду ко-
хар ба никох дошта бошанд, хар 
яке мар диғареро хамдомон бошад 
дар муховараи ахли забон (аз «Ба- 
хори Ачам» ва «Чарови хидоят»),

ҲАМДОСТОН хамкалом ва
хамсухбат (аз «Бурхон»),

ҲДМЪИНОН dll— хамрох ва баро
бар (аз «Бурхон»), !

ҲАМҶУ уу* харфи ташбех; ва| ба 
маънии хамчунин низ омада (аз 
«Чароғи хидоят»),

ҲАМТАРОЗУ jjlу* мукобил ва хам- 
кувват ва баробар,

ҲАМХОБА ҷ!>-* дар охири ин лафз 
хо зоида аст,

ҲАМОРА андоза ва хисоб; ва 
ба маънии хамеша, зеро ки ба ин 
маънй мухаффафи хамвора аст (аз 
«Латоиф» ва «Бурхон»),

ҲАМҲДМА W- боиг кардани шери 
дарранда (аз «Мунтахаб»),

ҲАМА барои нхотаи афрод ва 
шумули ачзо меояд ва чамъ кар- 
дани он бо ёи вахдат ғаробате до
рад, Толиби Калим ғуяд, мисраъ:

Куто* мешавад хама шамъе зи сӯхтаи...

Саъдй ғуяд, байт:

Хама тахту мулке сазирад завол, 
Намонад ба чуз мулки эзид-таъол,

Ва лами он ин аст, ки хама-ро ба 
маънии хар истеъмол карда, чаро 
ки хар ғох калимаи хар бар лафзи 
хама дохил мешавад, мураккаб 
ифодаи маънии хар яке кунад, Ва 
фарк дар миёни лафзи хар ва ха
ма он аст, ки хар барои шумули 
афрод аст мин хайсулмачмуъ ва 
хама мин хайсулафрод, Лихозо ха- 
бари хар ду муфрад ва чамъ во- 
кеъ мешавад, чунонки Соиб ғуяд, 
байт:

Захраи кист, ки ушшоқи туро сайд кунад, 
Мешиносад хама кас булбули бустони 

туро,
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ХУМОЙ jt.* муррк мтъруф, ке усту- 
кдо оеҳӯғaд ва бар сари хар касн 
ре соян он уфтад, (а давлат ва 
салткнат оертстД) Ва дар охере юн 
лтфз ён тахтнИ ттрурй ннст, гохн 
оeoни ва ғохн оaмеoнд (аз «Бур- 
ҳoоғ вт ғтйрт).

ХАМАГЙ мтаeи алтйхе хама,
наое тамом)! ва хама; ё он ке ха- 
кагй мухаффафи ҳамагин аст ва 
хамагин мураккаб аз хама ва гин, 
кн хтрфн ниабтт кст бар сабкле 
а^ёитт, чунонке лтфан манд дар 
фирузманд (аз «Мтхоре Ачтм» ва 
«Maиoрл вт «Ктшф»).

ХАМРОХЙ (а мтъонe бзроОа-
ря ва мтиaд низ дотиa (тз «Мус- 
аилтхoал),

Фасли хо маъа нун

ХИНДМОЦо!* тухме коснИ (аз «Бур- 
хон» ва штрхн «Несоб»),

ҲАНГУФТ (к мтъиee рафс ва
анатағ ва гундз (тз «Лттоеф» ва 
«Рашедй» ва «Сурурй»),

ҲИНДУИ ЧАРҲ £_•*• J-s* киноя аз 
ситараю Зухзл (тз «Бӯрхдн»0)

ҳинд оoоe зтне, кд котили 
Амер Хамза будааст (тз «Мунта- 
хтО» ва ғайра).

ҲАНҶОР jU1* рох ва чода; ва мацо- 
зан ба мтъонe ттрз ва равеш ва 
коедт вт ранг ва лавн (аз «Мтхо- 
ре Ачтм» вт «Лтаoeф вт «Бӯғхoнл 
ва «Чахонгкрй»); вт дар «Maиoрл 
От кзср (яънн ҳeнчғҷ)*.

ҲАНГОМАГИР jjTvUL* хӯчуоқуитниa 
вт аoзeгтғ ва шахсе ке бар сари 
куча хангома гeҷнфат нeшннти вт 
ба фнреОе ттъаeзoа вт aивeн мкр- 
иумрд чамъ қуоти, то чезе аз эшон 
зхз нӯоднд («Шархе Бӯстдил тз 
Мер Cадуладаеъ вт «БӯрҳднлO.

ҲА НУЗ Зу» ба оaънee to хол ва то 
ткнун; ва касонн ки то хтнуз От 
знёитаe лтфзе то гуянд, Ралат аст, 
чаро кд фактт лафзе хднуз ба 
мтъонн то мавчуд аст (тз «Maдoғл 
ва «Бурхдо» вт «Кашф»).

ҲАНГ «Л» кзсд ва вткор ва хушёрй 
ва зур ва кувват; вт 0т мaъинe 
шнгоф ва гор вт кавми снпох ва 

фтвч ва ззрОз вт садма (тз «Ла- 
тонф» вт «Буғҳoо»).

ҲАНГОМ flfC* о. мтъоee вакт; вт 
ба маънее хангомк ва отчоaъ (аз 
«Бӯрхoол ва «Рaшний»0.

ҲИНДУСТОН и)1—оуеқнаа вкснъ 
дар иклими тввал вт иуавуо ва 
севвум вт кадре дар чахорум. Ва 
сохебе «Mсpьoт-ӯл-деaм» оварда, 
кд тулн мтоoлнқe махрусте Хен- 
дусаoн тз Лтхғдаaндтрн мӯттaленб 
ки Тхттх то Tхaоae бандаре Аса- 
ли оуаттллeқтe суОзе Банголт як- 
хтзору хафтсаду чехел курух вя 
трз аз стғҳaиe Табакте Аксой су- 
Озн Кашмир то калъае Шулкпур 
нқхaзoғу яксаду хафтоду штш ку- 
рух; вт ттхснлн Хиндусаoн нух 
крабу (есту чкхор куруру хафтдах 
лакху шонздах хтзору хаштод ва 
иуати дом кст. Чун чехел-чехел 
домро як рупня оештвтд, ба хисо- 
(н рупеяхо заре ттҳаeлe Хлндус- 
тон (есту се куруру дтх лакху 
чехелу ду хазору оӯхстиӯ хафт 
рупия оншaвaи. Дар атоae иднаa- 
ду хаштоду хашти271 ҳeчғм сул- 
тон Қӯтбӯдиeнбегe руломи сӯлади 
Mуeззӯииeнe Сом, кд уро султoи 
ШтхоОудден низ хднтнд, аввал аз 
хама стлoтeиe еслом Хeниӯатднҷд 
фатх карда. В к ттхаeлe субахои 
Хeииустoн: тввтл субте Шохичт- 
ҳдод0ддe Днхлй: туле он якеаду 
шзсту панч курух вт aғаe он саду 
чехел курух; хадди ртрОею ен cf- 
Оте Лӯихяит, шарки Пaевaл_вт 
чaиӯOм Рннтғй ва шемолй кӯхи 
Камакн; дӯввуо субке оӯсттқaҒб 
Ғӯлхeлoфaад Ақбтрд0oдe (дар)* 
урф Агра: туле ен суба якеаду 
хафтод курух вт ^e он сад ку- 
рух; хтииe шаркии кн суОтл Гха- 
ттмпур ва шемолИ дарьё Ганг вт 
чтоӯбй Ҷтодпӯрм ва ртрОИ Птлнтл; 
снваӯо субаи Илтхобод:_ ва тул аэ 
оaчҳулнe Чунпур то кухн чанубй 
саду шкст курух, трз тз гузард 
дтрьёл Ганг то Гхатампур саду 
бюст курух, штркй субаи Бехор, 
рарОИ субад Ақ(тғo0oи, шимолд 
суОте Аатиҳ, чтнубй Mтҳуогaих; 
чахорум су(аи Авадх: вт Авадх 
шахрн бувзд бузург ва бт хинди 
онро Ачудхея номанд ва Бхтғтлч 
ва Лткхнав ва Хтйрдбoи ва_ Балг- 
ром дохили ин субт аст; туле сн 
субт тз сартори Гуракхпур то «кн-
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навч сиву панч ва сад курух ва 
чрз аз кухн шимолИ то Сидхури п2 
тобсы! Иладобод саду понздах ку- 
рух; панчум субаи Патна, машхур 
ба Азимобод: ин субчро субан Ви
хор низ гуянд; тули ин суба аз 
Гадхй то Рахтас саду бист курух 
ва арз аз Турхат то шимолии кух 
саду дах курух, шағқрӯгu т ин 
суба субчи Бангола ва гарбруя 
Илахобод ва шимоливу ччнуб ку- 
хи бузурги саркори Бихор ва Хо- 
ҷипӯғ ва Мунгир; шашум субаи 
Бангола: аоғулимврааи ин суба 
шахри Дхакка, мавсум ба Ҷаxви- 
гиғиағағ аст ва саркори Вaғлаич 
.бар сохили дарьёи Шур аст ва ичя- 
дики он Камруп, кн онро Қаиӯрад 
гугиа ва пайвастан он aилогти 
Ошом бисьёр васеъ, тули ин суба 
аз бандчри Чатгам то Гадхй чч- 
хвғааа курух ва арз аз кухн ши- 
молй то поёни саркори Ба^ун ду- 
Сад курух, шаркруяи ин субаи 
дарьёи Шур ва гчрб субаи Бихор 
ва дар шимоли аилвгти Кхuиҷ ва 
чануб Урисса, саркори Тандх ва 
Фатхобод ва Силхат ва гайра ва 
Ччагчиуи ва Шарифобод ва Сулчй- 
мвиобоа ва Гхургхчт; хафтум су- 
баи Урисса 27*; бисту нух калъаи 
пухтч дорад; ва тули ин суба як- 
саду хашт курух ва арз сад курух; 
хаштум субчи Хуҷаaтабӯиьёдн Ав- 
рангобод: аввал ни шчхрро ном 
Аҳapaнaгapй машхур буд, баъд аз 
он ба Д^евгадх мавс^у^м шуда буд, 
баъд Султ^онмчхмудн Фчхруддин 
Давлатобод ном кард7 Аарllиғзeбu 
Оламгир назлики қалъаи мазкур 
Аараиғобва тарх карданл! Тулаш 
саду панчох курух ва арзаш сад 
курӯх; нухум Бирар: ва Б^ир^р 
мулкест миённ ду кух; тулаш ду- 
сад Kypvx ва арзаш саду хаштод 
қӯпУX; Пуна дохили ин суба аст; 
субаи дахум Хандес 275: ВypxoнпyD 
дорулмулки ин суба аст; тулаш 
хафтоду панч курух ва арзи у пчн- 
чох курӯҳ; ба ҷоиибu шарқи ин 
сӯба Бирар аст ва ши.молй Мч- 
лух7 ёздаҳум сӯбаи Мчлух7 до- 
рулмулки он Уҷҷaйи чет тӯлаш 
дусаду чихил курух ва арзаш ду- 
саду ей курух; дар шимолии ин 
суба Нирур ва гарбй Гуччрот ва 
Ачмер; дувоздахум субаи дорул- 
хайри Аҷмep; қалъаи Чатур аз та- 
вобеъи ин суба аст ва хокими ин

кадыро Рана гуянд; шахри Санб- 
хчр: наздики шахр гадuғeса ба ту
ли чахор курух ва арз як курдк; 
оби багоят шур ва дчруни гадчр 
бисьёр кита^ти замин ба сони 
мчзраъчи шимолИ, аз он аарчфаI 
қаиора баланд кунанд ва замийро 
аз каланд нарм карда аз оби |ғч- 
дир пур мeқӯиаиa. Баьдu поизаих- 
швизаах руз, ки зчмнн тчмоми рб. 
ро чазб мекунчд, аамвмн қнтЬаа 
замин намакомуд мeшанад. Ва рн- 
ро аз каландхо канда бар катара 
мсаидозаид. Тули ин суба аз Ccep 
то Бeқаииғ ва Чайсалмир саду 
шасту хашт курух ва арз аз нихо- 
яти саркори Ачмер то Бансвара (са
ду панчох курух; ва шаркрупи У 
Акбаробод ва гарбруя Балпури 1 то- 
беъи Мултон ва шимолй қacadвта 
Швхичаҳоиобвд ва чануб Гӯҷағвтu 
Ахмадобод ва аарқоғхои ин субч 
Чатур ва Ачмер ва Чунпур ва Ha- 
гур 276 ва СчрухИ ва Вeқaииғ; сез- 
дахум субаи Гуччрот: Сурате 277, 
ки бандари номвар аст ва чанд 
бандчри дигар аз тавобeьаI уст ва 
Вҳарyич дохили хамнн аст. Аз 
бандари Кхукх то бандари Амара 
саду бисту пчнч курух тул дорад 
ва хафтоду ду курух арз дорад; 
ҷвииби шчрхии ин суба Ахмадобод 
аст, шимолй Кччх, ҷаиубй ва гарбй 
дарьёи Шур; ччхордахум субаи 
Тхатх: дар ин суба аз худуди Мул
тон вч Уч ва Кач ва Мукрчн, ши- 
молруя куххои хорой баланд ва 
мааокииu кавми булуч ва бчъзе 
афғоиoи ва чониби чануб аз Уч то 
Гу^чарот куххои per ва бунгохн рч- 
иси он чо Чайсалмии аст-; тули ин 
суба аз Кчч ва Мукрон дусчду 
пчнчох курух вч чрз аз касабаи 
Буддхан то бандари Лахрй сад 
курух, шарқpӯяи ин субаи Гуча- 
ров Ахмадобод аст ва гарбрӯя 
Кчч ва Мукран ва шимол Бх;акр, 
чануб дарьёи 4^7 саркор чахор 
до.рад: Тхчтх ва Севчстан ва На- 
сирпур ва Амаркут понздахум су- 
баи Пакпаттан ва Пал-
пур 278 Тобеъи ин суба аст Чун аз 
касрати серобии оби сайл чаигалм 
анбух бисьёр ^<^^7 лихозо ин диёр- 
ро Лаккҳиҷангал низ гуяиД; Тули 
ин суба аз Фирузпур то Систоч 
чахорсад қӯрӯX; арз аз Хатпур то 
Ҷесалмир саду бисту пчнҷ курӯх, 
Ховарруяи саркор СирxииД; гарб-
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руя Қач ва Мукран, шимолй Сур- 
кут, чанубй Ачмер ва саркорхои 
кн суба Мултон аст ва Депалпур 
ва Бхакр; шонздахум субаи дорус- 
салтанати Лохур,. Лохур шахрест279 
бузург бар канори дарьёи Рави, Ва 
фри Шалаяр ба такдиди боғи 
Кашмир Шохичахон подшох. дар 
курби шахри Лохур эхдос фарму- 
дааст, Ва панч дарьёи мулки Пан- 
чрб ин аст: аввал Сатлач, дуввум 
Биёх, севвум Равй, чахорум Чиноб, 
панчум дарьёи Бхат, Ва мобайни 
дарьёи Бхат ва дарьёи Синд Луна- 
ра дуобаи ®° машхур аст, Ва ин 
дарьёи Синд дар миёни Хиндустан 
ва Қобул ва Зобулистон хоил аст, 
Тули ин суба аз оби Сатлач то 
дарьёи Синд саду хаштоду нух ку
рух ва арз аз Бхера то Чавкхандй 
хаштоду хафт курух, Шаркруя 
Сехринд, ва ғарб Мултон, шимол 
Кашмир, чануб Диялпур; хафтда, 
хум субаи Кашмир: дар ин суба 
дувоздах б^ха замин аст, ки дар 
он заъфарон руяд, Саркори Пағлй 
дохи ли ин суба аст, Тули ин суба 
аз Хайбар то дарьёи Қашани Ганғ 
саду бист курух ва арз хаштод; 
хездахум субаи Қобул: ва ин суба 
чанд тумон дорад, Яке аз он Пешо- 
вар аст, Тули ин суба аз Аттуки 
Банорас то Хиндукух саду панчох 
курух, арз аз Каробоғи Кан.дахор 
то Хаконсарой сад курухг Шарк
руя дарьёи Синд в а' ғағбрӯя Рур, 
шимолй Андароб ва Бадахшон ва 
Хиндукух ва чанубй Делвода; нуз- 
дахум субаи Кандахор: тули ин 
суба сесад курух ва арз дусаду 
шаст курух, Шаркии он Синд, ши- 
молй Рур ва Рурчистон ва Кобул 
ва Разнин миёни шарку шнмол, 
Баёни буъди масофати баъзе било- 
ди Ҳиндустон: бидон ки аз Шохи
чахонобод Лохур яксаду панч ку- 
рухи чарибй, то Сирхинд панчоху 
ДУ курух; ва аз Сирхинд Лохур 
панчоху се курух; ва аз Сирхинд 
Канғра чихилу нух курух. Бачвара 
бисту чахор (панч курух); ва Қан- 
ғар аз Бачвара бисту чахор; аз 
Лохур Аттук шасту ду курух, аз 
он чо Пешовар чахордаху ним; ва 
аз Кобул Разнин ей курух; ва аз 
Лохур Мултон хафтод ва, аз Мул
тон Бхакр яксаду шаш ва аз 
Бхакр Сухон панчоху панч курух; 
ва аз Тхатх хафтоду панч курух;

ва аз Бхакр то Кандахор яксаду 
хафтоду хафт; ва аз Лохур Каш
мир ; ба рохи Тезинчал хафтоду 
шаш курух, то Тхатх сию чахор 
курух, аз он чо Кашмир чихилу 
ду; ва аз Шохичахонобод Акбар- 
обод ба рохи рост чихилу чахор 
курух ва аз Илахобод Банорас 
бисту нух куруху нисф; аз Бано
рас Сехисром бисту шаш курух, аз 
он чо Патна чихилу- як ва аз он 
чо Мӯнғнр сию хафт ва аз он чо 
Гадхй сию як ва аз он чо Акбар- 
нағари урф Рочмахал бисту ду ку
рух; ва аз Акбарнағар. Ҷахонғир- 
наг-ари урф Дхакка яксаду шонз- 
дах курух, аз Ақбағиағағ Урисса 
яксаду сию се курух; аз Шохича- 
хонобод Ачмер хаштоду як курух 
ва аз Шохичахонобод Сурат ба 
рохи Бурхонпур сесаду ёздах ку
рух, Акбаробод чихилу,чахор ку
рух; ва аз он чо Бурхонпур якса- 
ду хафтоду хафт , курух; ва аз он 
чо Сурат навад курух, ки чумлатй 
сесаду ёздах бошад, Ва аз Шохи- 
чахонобод Ахмадобод ба рохи Ач- 

, мер дусаду панчоху се курух ва 
аз Ахмадобод Сурат панчоху як, 
Ва аз Шохичахонобод Хизробод 
панчоху ду ва Илахобод ба рохи 
Гадхмуктесар яксаду сию шаш ва 
Нуриағар чихилу се, Ва аз Нурна- 
ғар Мухлиспур- бисту як курух ва 
аз Мухлиспур Канғра шасту хашт 
купух: ва аз Шохичахонобод Ануп- 
нағари урф Севлй хашт курух ва 

, хоси Шикарпур шашу ним курух 
ва Палампур чахор курух ва Тал- 
пат панч курух, Ва аз Акбаробод 
Бурхонпур яксаду хафтоду хашт, 
Гувалляр бисту -хашт; аз он чо 
Серунч панчоху хашт; ва аз он чо 
Нарбада панчоху якуним; ва аз он 
чо Бурхонпур чихил курух; ва аз 
он чо Авранғобод дусаду бисту як 

■ курух, Ва аз Шохичахонобод Тхан- 
nvD наваду чахор курух, Акбар- 
обод чихилу чахор курух, Аз Ак
баробод Ачмер хаштоду чахор ку
рух, Хиндун бисту хафт ва аз он 
чо Тунк сию ду, боки Ачмер, Аз 
Шохичахонобод Хардвор чихилу 
чахор курух ва Муродобод чихил 
ва Хисор чихилу чахор, Ва аз Ак- 
баробод Борй бисту ду курух ва 
аз он чо Руппарс ёздах, Ва аз Шо- 
хичахонобод Чунпур яксаду хафто- 
ду , шаш курух, Илахобод яксаду
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птнчоху птнч ва тз он чо Чунпур 
бюсту як. В к тз Ақбтғoбoд Фатх- 
пур хашт курух ва тз Ақ0тғд0oд 
Сукр сездзх курух, Cӯғвaи Олсту 
чкхор курух, Аттва бюсту хашт ку- 
рух. Вт аз Шохнчтхонобод Гу- 
ракхпур яксзду шаст, Ақ0трд0oд 
чихилу чахор ва аз он чо Лтқҳиав 
шасту хашт вт тз он чо Автдх 
(есту хтфт вт аз он чо Гуракхпур 
(исту як. Ва аз Шoҳичaхдодбoд 
Қaноaвч нзваду шаш вт Қӯоaнм 
бюсту шаш; вт аз он чо Анбтла 
нуздах; вт аз он чо Cиғҳлнд блст; 
вт тз он чо дтрьёл Ск^тч-уз^е 
Лудхянт нуздах; ва тз он чо гу- 
атғн Қӯодвaл нузитҳ; ва аз он чо 
Лохур сию хтфт. Ва аз Шохича- 
хoодбoи Ҳтйиaрoбoд снсзду хтфто- 
ду як ва Авғтогo(oд дусаду шас
ту панч; вт тз он чо Ҳaйдaрдбoи 
яксаду шаш вт Андур панчох; вт 
тз он чо...281 пзнчоху шаш; ва тз 
Шoҳичaхoод(oд Мечопур снсзду 
панчоху хтфт, Авғтнгoбoд дусаду 
шасту панч; вт аз он чо Мечопур 
навзду ду ва Аҳмтиo0oд бюсту 
хашт вт Нарбада бюсту хашт, Бе- 
чопур сею птнч. Аз Cвғaигoбoд 
ктлъаю Шулапур хафтоду ду ку- 
рух, калъад Мадр пзнчу
нло, ктлъте Авадх-арх шасту сн. 
Ва тз Шдхeчaхoндбдд Кашмир бт 
рохе Сунч иусти•; ва аз Кашмир 
ТзООттл Хурд шкст курух; ва аз 
Аврaнгoбoи калъти «злянй якст- 
ду бюст курух. Вт тз Шохичахон- 
oбoи Бухоро чахорсаду члхнлу 
хтфт курух, то «обул иӯстиӯ 
шкст; ва тз он чо Балх итвaиӯ 
хтфт ва тз он чо Бӯхдғд хаштоду 
як курух. Вт тз Шoҳичaхoнo(oи «о- 
(ул иӯаaдӯ шаст, Қaндaхдғ ба ро- 
хл «обул сесаду шасту хашт; ва 
тз «обул Ктиитҳoғ нқаaиӯ шаш; 
ва тз «обул то Рaзиии ни курух; 
вт тз Қаробоғ ёздтх курух; ва тз 
он чо Кaоитҳдғ ей курух; ва тз 
Қтниaхдғ Иафaҳoи чaҳoғатдӯ шас
ту се, то кзлъад Муст сню як ку- 
рух; ва тз он чо Масарзобй пзн- 
чоху нух; ва аз он чо Херот птн- 
чох; ва аз он чо Машхад хафтоду 
птнч; вт тз он чо Исфтхон иӯат- 
ду члхилу нух. В а тз Шохичахон- 
оОод Хaстот(дoл яксаду хафтоду 
шаш вт тз Хзскнабдол «ухот сею 
хтфт курух. Вт аз Шохнчтхон- 
оОод Матхура сею якуним курух 

вт Хосунй я^аду бинту нух, Рух- 
тосе Хурд иуатдӯ (кст курух ва 
Хайробод нқстиӯ шoнадтх. Ва ias 
Қтшонғ то Псшовзр иaнaиӯ хафт 
курух, Хуснoбoи хтфтоду ду ва 'аз 
он чо бюсту панч Пешдвaғ. Аз гу- 
аaғи Челам то «обул ба рохл Ат- 
тчк яксаду шoнзитҳ курух. Вт аз 
Шoхнчaхднoбди то Рагрх якекду 
дах курух (к рохе Cиғхиод. Ва) аз 
Сухон то «обул снсзду панч; ' ва 
аз Гулштнд0oи Анғaнгд0oи шксту 
чкхор курух; вт тз Ақ(aрд(oи 
Амер якс^у хтфтоду се; ва аэ 
Дтвлттoбдд то Oтндтғи Чул хзш- 
тоду як курух ва тз CaиOхтғ то 
БӯғҳoнпӯҶ яксаду навзду хашт ва 
тз Буғхoнпӯғ то Дтнлaтoбдд ба 
рохд Cдмиогaғҳ шксту чахор. Вт 
тз Шoхичaхoнo0oи Оснр дусзду 
хайдах; вт аз Ақбтғдбoд Уччтйн 
яксаду бюсту шаш. Ва аз Шохд- 
чтҳoндбoи то Ахотдo(дд дусзду 
чихилу чахор; вт аз Аҳоaидбoд 
Сурат яксаду бюсту панч. Вт аз 
Шoхичaхoндбдд Cхтғтииуғ сию 
чахор; ва тз Cӯлтдопӯҷ Мурод- 
обод якс^у бюсту хафт, то Шохи- 
чтхoоoбoд хтфаoиӯ чахор вт аз он 
чо Mӯҷoид(oд чихилу сн. Ва тз Ло- 
хур Штосoбдд яксаду шасту панч. 
Ва тз Шoҳнчaҳдод0oд то Тхзнзе 
(aндтғл Амал хаштстду нaвaиӯ 
снву ним курухе чарнОй. Ва фй 
курухе чарнОИ курухн ғтсонл як- 
як курух ва се рубъе курух мебо- 
шaи. Вт юн бт тaғтфи мтшғиқ вт 
магриб кст, кд бaоитғи Амал пон- 
скду хаштоду хтфт курух, т^афл 
отгғнб, ки Қаробоғ кст нухсзду 
шаш курух. Ба тaҷaфи ТаОбатл 
Хурд тз Шoхичaхдиo(ди, ки самте 
шимол аст ансaдӯ нй курух; аз 
Шoҳичтхдоoбoи калъал Шулкпур, 
кд 0а аaғтфи чану) аст аестдӯ 
чехклу ду курух. Ин кст тул ва 
арзл мaмдлиқл оaҳғӯаaи Хнндус- 
тон, ки навешта доaи.

ҲИНДУЗАН зане адҳнғт (тэ
«Шархн Cиқтндaродот»).

ҲИНДУВОНА АФГАНДАН
киноя аз нихoнтл тарсу 

бсм; хиндувона т^буз аст; дар дн 
чо киноя аз пaсaфгaндти ҳтйвдол 
ки герду стхт вт калон бошад (аз 
«Чарогл ҳлддятл).
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ҲИНДУВОНА ДАР КУНИ КАСЕ 

РАЛ ТО НИДАН
киноя аз бисьёр тарсонидан (аз 
«Чахор шарбат»),

ҲИНДУ мансуб ба Ҳинд; дар ин 
лафз вов барои нисбат аст ва ин 
нисбат хусусийят ба завилъукул 
дорад, Ва лафзи хинду дар мухо- 
вараи форсиён ба маънии дузд ва 
рохзая ва ғулом меояд (аз «Хиё- 
бон»)ч

ҲУНАЙДА сад шутур; ва ба
микдори сад адад (аз «Мунтахаб» 
ва «Сурох»),

ҲДНАЪА//Х,АНЪА доғи паси
ғардани шутур; ва номи манзили 
шашум аз манозили Қамар дар 
бурчи Чавзо; ва он панч ситора 
аст бар души Чавзо ба тарафи 
чап (аз «Қашф» ва «Мунтахаб» ва 
«Сурох») •

ҲИНДУВОНА *51таСэбуз, ки са- 
мари маъруф аст,

ҲАНДАСА wu* андоза ^рифтян; 
ва ин муарраби андоза аст ба иб- 
доли хамза ба хо ва хазфи алиф; 
чун дар каломи араб дол ва зо 
бефосила дар калима чамъ наме- 
шавад, лихозо зо-ро ба сини мух- 
мала бадал карданд, хандаса шуд 
(аз «Мунтахаб» ва «Сурох»); ва 
дар «Хошия»-и тахрири Уклидис 
низ хамчунин ба назари факир му- 
аллиф даромада; ва хандаса номи 
илмест, ки аз он маърифати аш- 
кол ва макодири ашьё хосил ме- 
шавад; ва раками аъдодро низ ғу- 
янд (аз «Мадор» ва «Музил» ва 
«Кашф»); ва дар «Бурхон» ин 
лафзро билкаср (яъне ҳиндаса)* 
навишта; ва дар баъзе фарханғхо 
ин лафзро ба маънии макру фиреб 
иавнштааии,

ХИНДУҚУХ, номи кухе, ки аз
Кобул чихил курух пеш аст (аз 
«Шамсй»),

ХАНГОМА мачмаъи мардум;
ва ба маънии вакту ханғом низ 
омада (аз «Рашидй»),

ҲАНИИ бар вазни фаъил; хуш-
ғувор ва ғӯворанда ва хозим (аз 
«Мунтахаб» ва «Қашф» ва «Су
рох») -

ХИНДЙ киноя аз теғ ва шам- 
шер (аз «Бурхон»),

ХАН1^<^^^^Б^НДЙЙс^-1&* нумударй,

Фасли хо маъа вов

ХДВО I?» чавфи фалак, яъне фарке 
ки миёни осмону замин аст; ва ба 
маънии холй ва боди сокин, ки 
дар чавфи хар макон бошад; ва 
билкаср ба маънии орзу ва ,ишти- 
ёк ва майли нафси аммора ва бе- 
фарзандии модар (аз «Мадор» ва 
«Латоиф» ва «Сурох» ва «Кашф» 
ва «Тарчамаи Харирй»); ва он чи 
дар мардум хаво ба чои лафзи 
бод мустаъмал мешавад, хилофи 
муховараи ахли илм аст; ва лафзи 
хаво ба истилохи сознавозон ба 
маънии ғармй ва ғарм нумудани 
соз аз оташ,

ХУВИЙЯТ со мартабаи вахдат ва 
зоти боритаоло ва лохут (аз 
«Қашф»),

ХАВДАҶ ЕО* качова, ки дар он за- 
нон сувор шаванд; ва амории шу- 
тур (аз «Мунтахаб» ва «Кашф»),

ХАВОДИЧ £■»!>• аморихои шутур, ки 
дар он занон менишииаид; цамъи 
хавдач аст,

ХАВЧУ/ХАВАЧ ЕУ ноионй ва шито- 
бй (аз «Мунтахаб»),

ХУД Ъ* номи пайғамбар алайхисса- 
лом, ки ба дуъои у бар кавми Од 
туфони бод омада буд; ва номи 
сураи Куръони шариф; ва ба маъ- 
нии тавба кардан ва ба хак боз- 
ғаштан (аз «Латоиф» ва «Сурох»),

ҲУРМУЗ ситораи Муштарй (аз 
«Ҷаҳонғиға» ва «Муайид»),

ХУР ■>* дар форей ба маънии оф- 
тоб; ва ғӯянд ки номи ситорае низ 
аст, ки баъд аз хазор сол толеъ 
меғағиаи (аз «Кашф»); ва дар 
«Хиёбон» навишта, ки хур ба маъ- 
нии офтоб аст; ва зохиран ХУР 
дар асл сур бошад (ба сини мух- 
мала ва вови маъруф), чунонки 
дар забони китобии ахли Хинд 
аст, Ва сини мухмала ба хо дар 
хар ду забон бадал мешавад, Ва 
касрати тавофуки ин хар ду забон 
беш аз хад аст,

ҲАВОҶИС хатароти шайт^нй,
ки дар дил ғӯзағанд; ва ин цамъи
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хонисч аст. Вч хочисч ба маънин 
чизе ки дар дил гузарад (аз 
«Мунтахаб» вч «Кашф»); ва дар 
«Шамсй» иaвиштa, ки мчъхуз аз 
хчне; вч хане ба маьиии овози 
нарм, ки шунидч шавчд ва ба 
фахм иаёга. Пас аз ин васвос му- 
род бошчд. Ва маънии хане дар 
«Сурох» низ хамин аст,

(ДВАС jXj* иавьe аз чунун (аз «Су
рох» вч «Комус»); ва дар «Мунта- 
хчб» ба маъиии дeввиа шудан; вч 
ба иатнлохи форсиён ба маънии 
орзу ва шавки чизе ва ишки хому 
нокис.

ЦУШ S-j* дuрaқй; вч ба мaъиua чон; 
вч ба маънии мчрг вч халок. (аз 
«Рашидй» вч «Вӯрҳои»).

,АВЛ Jj* тарсвиидҷи (аз, «Мунта- 
хчб» вч «Латоиф» ва «Сурох»); ва 
бч маънии хавф ва бим; ва дар 
шархи «Нисоб» навнштч, ки низ 
лафзи хчвл (билфатх) ба маъинн 
гуе,. ки бад-он тифлон бозИ ку- 
нанд,

УЙИ АВВАЛ JjI J ба истилохи 
қӯштигирви ба маьиии борн аввал 
(аз «Мӯсталахоа»),

АВОМ(М) flj* бар вазни мчшомм;
ба маъиuи хашаротулъарз, мнсли 
мору каждум ва росу ва мур ва 
хчр хaзаидaвӯ гҷдаиаа; ва ин 
цамъи хоммч аст (аз «Мунтахаб» 
ва «Кашф» ва «Латоиф»),
\ВН су дар араби ба маънии 
ором ва охистчгй вч вакор ва нар- 
ми ва сабукй; ва дар форсй зами- 
ни зирвҷт, ки пуркулух бошад; ва 
биззам (гъиe хун)* дар араби ба 
маънии хори вч бeuдзaтй; ва дар 
форсй кчлимаи та^нд вч кчлимчи 
acтиқғвҳ (аз «Мунтахаб» вч «Су
рох» ва «Бурхон» ва «Латоиф»); 
ва низ дар «Бур-хон» навишта, ки 
иaвъe аз аиивр аст, ки дар мулки 
Цакан роич аст. Факир муаллиф 
'уяд, ки ба ин мaъий, ба замми хо 
за сукуни нун ва вови райри мал- 
}уз, лчфзи ҳиидисa; ва хуни Ачтч- 
)ой қиамe аз. хун аст, ки возеъи 
)н Ачтарой ном роча шуда бошад, 
^лоху аълам биссавоб.

ВОН uij* хорИ ва бeиззaaй (аз 
:Мунтахаб» ва «Сурох» ва «Му- 
|йнд»),

ХАВО ГЛРИФТАН нарвоИ
кардан (аз «Мусталахот»),

ХАВОЙ ШУДАН см-1 парвоз нТ- 
мудан ва гум шудан.

ХАВО ЁФТАН Ij* тасарруф ктр- 
данн хаво дар мизоч (аз «Муста- 
лч.хот») .

ХУ у* ба маънии хчвф (аз: «Бур- 
ҳви»); ва исми зоти боритчоло; вч 
бч иaтилоҳи лутиённ Эрон овозе 
ки қушаигuрои барои гармии хан- 
гома аафьаааи барқашаид.

ХАВУ jj& бар , вазни сабу; ба маъ- 
нин анбог, яъиe хар яке аз он ду 
зчн, ки дар ииқоҳн як мчрд бо- 
шчд; вч дар «Вӯғхои» ба замма- 
тайн (яъне хуву)*.

ХАВВОЛА j* хавлнок.
ХАВО ХУРДАНИ БОДА •-!- 1у.

киноя аз зоил шудани кайфuйяаи 
шароб; чи тасарруфи хаво музилн 
иашъаи шчроб аст (чз «Мустала- 
хот»),

ХАВОЙ (у'л» мухиб ва ошик ва дуст; 
вч ордӯмаиа ва булхавас; ва па- 
рсшви; ва боче ки сивои мукарра- 
рй бч хазончи aaлотuи мерасад 
(аз «Мусталахот»); ва кисме аз- 
ваашбодй.

ХАВЛИГЙ ба маьиин тчрсони-
д чшудч вч ҳaғоaви; ва мацозан 
ба маънии музтариб; ва ин ман- 
суб аст ба хчвлч, ки (билфатх бо- 
шад) ба маьиии як бор аҷрсоин- 
дан; чи вазни фчълч (билфатх) 
барон маррчт бошад. Пас ба хо- 
лати нлхвқи ён нисбат хои хавваз 
муввфиқи қоuаан форсй ба кофн 
форсй бадал щуда, ҷуиоиқи дар 
пардчгй ш.

Фчслн хо мчъч ёи тҷҳтоиИ

ХАЛҶО I**» корзор ва чанг (аз 
«Кашф» ва «Мунтахаб»).

ХАЮЛО 'Iff моддчи хчр шайъ ва 
мохиИятн хчр чиз ва чсли хар 

шаИъ; вч .хукамо чунин ааърнф 
кӯиаид, ки ччвхарест, ки махал, бо- 
шад сурати чисмеро; вч ҷавҳaғи 
аввалро низ гуянд. Ва назди су- 
фийя ду кием аст: яке рухонИ, к» 
опро рухи чъзчм иомaид, дуввум 
чиамоий, ки онро табиатн кул хо- 
иаид; ва мутакаллимон ҳaқвuқи
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ашьё ном куотои- Ва (аъзе отвиш- 
та, кн *тюло lц^-а*л) мухаффаф ва 
мураккаОм хтйъттд ӯед-ст, От маъ- 
нсе тсли штйъ.

ҲИМИЕ L-j* илол телесм тат.
ҲАЙХОТ (аъедшудз; дн исме

фсъл аст, яъне есмн ки мтъини 
феълн мозй дорад; вз он ки дар 
мкадми аaтасӯф хтИхот-хтИхот гу- 
нни, отънн.н он чунон бошад: нъое 
Отъед шудам аз максуд (аз «Мун- 
ттхаО» вз «Mтиoрл вт «Қтшф»); 
ва форсеён (к оaънил ттхайюр ва 
тааччуО натнъоoл кунтнд.

ҲАЙЪАТ бар вазне гтИртт; сох- 
та шӯиaо ва сурат ва шакл; ва 
атнийн зз ин .дост; вт идми елмест, 
ки (ти-oн тшколе тфлок вт отсд- 

. хате кураи арз дарёфта оештвти;
ва хайъот (0т тлифд мтмиӯит) 
(тр вазне хтйрот, цамъи ҳтйъта 
аст (тз ««aшИ» вт гзИрд до).

ҳилоҷ eV хиаo(еат мӯнтччимдо- 
ро, ки бзд-он дтеелл умрро шено- 
атнд; ва мацозан зоечке оaвлӯдрд 
низ ғӯнод (тз «Мутйнд» вт шу- 
рух).

ҲАЙҶ губор; ва (а маънии бар- 
ангехта мудан; ва ба тамдиди 
тахтонии максур, бар вазни сай- 
Инд (яъне хтййлч)* ба оaънии 
барангезанда (аз «Мунттхтб»).

ҲИРБУД ходими дттшқ'тиa, ча- 
ро ки хер (к маънии оташ кст ва 
0уд (а отънил сохл) ва ҳӯдoвaни 
(тз «Сурурй» ва «Бурхон»).

ҲЕЗ j-» оухaннтс (аз «БӯҒхднл ва 
«Чтхонгирй»).

ҲЕЧ «АС a-V* нокзс (аз «Мустала- 
хот»).

ҲАЕҚИЛ J5L.* цамъи ҳийқтЛ)
ҲАЙ КАЛ JV чуссти бузург ва aаии 

иaғдачисо; вт шукух вт aаaғMт;.» 
вз (ннди (тлтни ва (утхонт^' вз" 
суркт вз шакл; ва хамонл ва ттъ- 
виз (аз «МунттхаО» вт ««тшф» ва 
«Бурхои» вт «Мадор» ва «Cӯғoх»).

ҲИЛ J?» давое, кд ба ҳиииИ онро 
нлайчнл аифеи ндотнд; зoҳлғтн юн 
муарраби хнл аст (ки бт ёл мач- 
хул (ошад); вт бт зртбй кокултд 
сигор гуянд (аз «Mӯотaҳa)» ва 
уБурхoн>ғ))

ҲАЮЛОИ АВВАЛ Jjl ЗУзб киноя тз 
чавхарн аввкл.

ҲАЙҚАЛУРРУМ оoои (ут-
хонт, кн дар Рум Oӯиaaст.

ҲАЙМ г?» саргашттгй; вт билктср 
(яънн хим)* шутури ташна; вт 
дар форсй (а ёи мачхул (snAC 
хем)* бт оaъоню хезумн сухтанИ.

ХАЙЗУМ гб* чубе хушки аӯҲттиB 
(аз «Мтхоре Счам»); ва Хонд Ор- 
зу дар «Штғҳн Cиқaнитриoоaл 
нтвиштт, кн бт лугтти «урииатoи 
неъмттро гуянд. Дар юн сурат му- 
хаффафи хайзум (гтб*) аст.

ҲАЙСАМ шсри итғртниa (тз
«МунттхтО» . ва «Сурох» гт «Ко- 
мус» I .

ХЕЧ МАДОН оoидо ва 0еилO)
ХАЮН cJjr* шутур вз тсп (аз «Ма- 

дор» вт ««тшИ» ва «Бӯрҳдн» вт 
«Чахонгерй» ва «Ртшддй»),

ХАЙЧОН//ХАЯЧОН u)V Oaғaнгеҳ- 
та шудан (аз «Музил» вт «Кашф» 
вт «МунттхаО» ва «Сурох»),

ХИН стйлоО; ва (а оaъони юнак 
ва .бегзор вт (ешто) ва оғох (ош; 
ва калкмае зачр (аз «Mтиoғ»)',

ХАЙМОН cjV атргтшатгй ва хай- 
ронИ (тз «Сурох» вт#«Mӯнтaxa)»O)

ХИЕСА ■V (а оaънил дзвол.
ХЕМА хезуми сухтанй; ва бт 

фатх (нъие хаймт)* оиа дотиa^ (зэ 
«Бурхон»),

ҲЕЛА V мухаффафи халсла (аз 
«Штғҳи Хoқднй»),

ХАЙ (У ба ззОонд дарй ва ҳииим 
бт оaънни хает; вт калимал тан- 
бех аст, ки барон огох кардан гу- 
янд; ва гохе дар макоми тахелн 
ояд; ва (к отънли тфаӯа ва заир 
ииа омадк (тз «Лaтoифл вз «Мур- 
хдол).

ҲАЮЛОНЙ (уV* оaоаӯ0 ба хтюдо, 
ки мдидaи хтр штйъғo гуянд; вз 
дар холате иисOтт нуни зонд хам 
мноранд, чунонке дар цащонй вт 
раббонй вт рууонй алефу нун зон
да таа.

ҲАЙ МЕРЙ лтфзи туркнст, аз
aлфoаи боргир, ки туркон дар му- 
хдтaOдал худ оркнд (тз «Лато- 
e^).
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БО Б И ЕИ

Фасли ё маъа алиф

С Ч дар форсй аз хуруфи отифа ва 
ифодаи тардид кунад, ғохе бар 
маътуфалайх ва маътуф хар ду 
ояд; Саъдй фармояд, байт:

Ё макун бо пилбонои дӯста, 
Ё бино кун хонае дархурди пил,

.Дар ин сурат мадхули яке манфй 
ва мадхули дуввуй мусбат бошад 
ва гохе вови отифа низ ба у чамъ 
в^ше^^ед, хусусан дар ашъори куда- 
мо, Ва дар арабй барои нидо ояд 
(аз «Бахори Ачам» ва «Чароғи 
хидоят»), Ва бидон ки харфи ё 

вар ду кием аст: маъруф ва мач- 
ҳул. Маъруф бар чанд кием аст: 
инсбатй ва хитобй ва масдари ва 
лиёкатй ва мутакаллимй ва фоилй 
ъа мафъулй ва ташбехй ва барои 
муболаға, Аввал ёи нисбат, чунон- 
■ки цицозй ва циндй ва румй ва 
.лоцвардй ва обй ва равганй ва 
цицрй ва чулуей. Ва чун ёи нисбат 
баъди алифу вов вокеъ шавад 
хамзаи максурро зоида кабл аз ё 

«ранд ба чихати дафъи ичтимоъи 
сокинайн, чун тилойй ва кахрубойй 
ва исойй ва сафойии руй ва сиё- 
хии муй; ва ғохе алифро, ки охи- 
ри исм бошад, хазф кунанд ва дар 
■ин хамзаи зоида наёранд, чунончи: 
Бухоро ва бухорй. Ва ағар ёи нис
бат баъд аз хои мухтафй дарояд, 
дар ин сурат ғохе онро дар талаф- 

, фуз ба хамзаи максура бадал ку- 
нанд ва ё-ро дар китобат дахл на- 
диханд ва аломати хамза болои 
онхо нависанд, чунончи: цомаи 
пистай ва шакли байзай; ва ғохе 
« саломат монад, чун: сурмайй.. Ва 
хамин хол аст ёи хитоб-ро, чунон- 
чи: гуфтай ва суфтай ва бандай 

■ва шармандай. Чун ба калимае, ки 
дар охири он алиф ё хо ва ёи тах- 
тонй бошад, ёи нисбат мулхак ку- 
■нанд, он алифу хо ва ё-ро ба вов 
■бадал кунанд, чун: Мусо ва Муса- 
вй. ва Исо ва Исавй ва дуньё ва 
дунявй ва сомона ва сомонавй ва 
Мецна ва Мецнавй ва Ганца ва 
Танцавй ва Децлй ва Децлавй; ва 
ғохе хои охир дар холати нисбат 
хазф нумоянд, чунончи: Макка ва 
Маккй ва Бангола ва Банголй; ва

ТАХ.ТО Н Й
ғохе охири калимаро ба вакти ил- 
*оки ёи нисбат ба кофи форсй ба- 
дал кунанд, чун: хона ва хонагй 
ва парда ва пардагй ва байъона 
ва байъонагй 283; ва гохе алифу 
нуни зоида кабл аз ёи нисбат да- 
роранд, чунончи: раббонй ва цак,- 
крнй ва нафсонй ва зулмонй ва 
цисмонй ва нуронй. Ва чун дар 
калимае харфи солис ёи тахтонй 
бошад, дар холати илхоки ёи нис
бат он ё-ро ғохе хазф нумоянд, 
чун: Маданй мансуб ба Мадина ва 
Курашй мансуб ба Қурайш ва Ха- 
нафй мансуб ба Ханифа, яъне 
Абуханифа; ва ғохе кабли ёи нис
бат харфи зои муъчама зиёда 
оранд, чун: Розй ва Марвазй ман- 
суб ба Рай ва Марв, Дуввум ёи 
хитоб: ва он баъди асмо ва афъол 
ояд ва дар охири афъол маънии 
ту дихад, чунончи: гуфтй ва мехо- 
%й ва хоцй гирифт ва бурдй; вэ 
хар ғох баъди асмо ояд, маънии 
хастй аз у мустафод мешавад, чу- 
нончи: хануз тифлй, яъне тифл 
хастй ва марди тееҳушй, яъне тез- 
хуш хастй, Севвум ёи масдари: ва 
он баъди асмо ояд, чунончи: тарй 
в а тозағй в а покй в а расвой в а 
допой ва биной. ва содалавцй ва 
шикастагй в а андуцгинй. В а ёи 
масдарй бо масдари арабй низ ло- 
хик мешавад, Назди баъзе сахех 
ва назди баъзе ғалат, вале дар 
асл сиҳхат надорад, чун саломатй 
ва халоей ва сафой. Чахорум ёи 
лиёкат: ва он дар авохири масо- 
дир ояд, чунончи: хурданй ва куш- 
танй ва рафтанй ва гузоштанй, 
яъне дойки хурдан ва лоики куш- 
тан ва лоики рафтан ва лоики ғу- 
зоштан: Панчум ёи мутакаллим: 
ва ин таклиди арабиёи аст ва дар 
охири асмо ва алкоб ояд, чунончи: 
илоцй ва махдумй ва устодй ва 
эътизодй ва қиблагоцй, яъне ила- 
ди ман ва устоди ман ва махдумй 
ман ва эътшзоди. ман ва киблагощ 
ман; Соиб ғуяд, байт:

Нависад нурачашмй офтоб он сафхаи 
руро, 

Махи нав циблагохи хонад он мехроби 
абруро,

Шашум ёи фоил: ва он баъди ас
мо ояд ва маънии кунанда дихад,



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ҷӯиоиҷи: касбй ва кифоятй ва Гаа
гой ва фиребй ва васвосй, яъне 
қаабкуиаида вч кифоятқуиаида ва 

, ғaвғвкӯиaида ва фиғeбкуиaида вч 
нҷaвосқуиҷида; мчгар маьиuи ин ё 
ба ёи иисбаа карнбтчр аст. Хафт- 
ум ёи мафъул, чӯиоичи: муурй ва 
сакадй в ч интихобй, гъиe мухр 
кардашудч ва санад қағдащӯдҷ 
ва нитихоб кардашуда; ва ин низ 
ба ёи нисбат кариб аст. Ҳҷшаӯм 
ёи ташбехй, Низомй гӯгд) байт:

Зоғ бч фаррн ту хумой қӯиaа, 
Счр, ки рчсчд пешн ту, пой қӯиҷа.

Ва ин ё ба ёи масдарИ кариб чст. 
Нухум ёи муболаға, ҷуиоиҷн: ал- 
ломй в а фаууомй. СонИ ёи мачхул 
ва он низ бар чанд кием аст, чу- 
иоичu: ёи вахдат ва ёи тавснф вч 
ёи танкир ва ёи тчхене вч шарт 
вч ччзо ва таманно ва нсаимғвғ 
ва изхори изофат ва тамим ва 
тахкир ва зоида ва ёи мнкдор ва 

никоя вч чанъ Аввал ёи вахдат: 
ва он маънии якИ днхад ва хаме- 
ша мачхул ва мулхак бо иaқиғa 
гардад ва аслан ба муаррнфа мул- 
хак нашавад, чун: подшоуе ва ди
раме ва гадое ва нигоуе. Ва агар 
бавди хон мухтафй ояд ба хамза 
бчдал гчрдчд, СчадИ гуяд:

Якум руз бар бандае днл б^ухт...

Дуввум ёи тавсифй: ва инро ёи 
ишорат ва ёи имой низ гуянд; ва 
кофи баён барои сила баъди он 
оял, хох муттасил, чуиоиҷи дар ин 
мисраъ:

Ё бч васле :и, ки дил чэ хччр хчбчрдор 
нчбуд...

Хох коф ба фосила ояд, ҷӯиғичн 
дар ин байт:

Котиле хуни маро рехт, ки дар рузн чазо 
Нчзчр чз ноз бч хчигомчи мчхщҷр

ичқӯиҷа.

Мисоли ёи ааваифй> баъди хо дар 
мисрам аввал ва ёи зоида дар 
мисраъ ернй:

Хуш бандае, ки бош^ мчнзури эзидн пок, 
Бчр бандае, ки дорчд ин кадр дчр

замонч.
Севвум ёи танкир: чз у маьиии ит- 
лрк мустчфод мешчвад вч тчъйин 
иaбощaд> ҷӯиоиҷн дар ин мисраъ:

Дчр хароботи мугон нест чу мая шайдое... 

Чахорум ёи тахеие: вч аз у бч чо- 
ниби хос дчр зехн имо нумоянд, 
байт:

Ману аз дур аҷмвшвu гӯлаатвии кчсе,
Бч нигохе шудч хӯғачид зи бу^тони касе.

Ва дар ин мисраъ
Соз обод, худое, дили вайронеро...

Панчум ёи шарт ва чазо: ва он 
гохе баъди шарт ва чазо хар ду 
ояд, ҷуиоиҷи> дчр ин байт:

Гар нмруз будй ҳӯдовҷидu чох, 
Накардй худ чз кибр дар вай нигох.

Шашум ёи таманно, кн дар мақо- 
ми хасрат дар охирн сиган мози 
мулхак ^занд, ҷӯиоичн дар ин 
байт:

л
Чй буди, ки поям дар ин қоғuгил
Бч ганче фуру рафти чз коми дил.

Хафтум ёи истимрор: ва он дар 
охирн аиғаи мозй дарояд ва аз у 
маьнин давом мустафод щaнaд, 
ҷӯивичи дар ин абьёт, абьёт:

Гирифтй қчмҷғбчиаu дУғвдмой, 
В-агар кух буди бикандй зи пой, 
Нахурдй, ки хотир бҷғоаогдчш, 
Надодй, ки фчрдо ба кор оядч^.

Хаштум ёи изхори изофат ва он 
бчъдн члифу вовн сокин ояд, чу- 
иоиҷи дчр ин: цои у, ва пои у, в ч 
руи у, ва муи у. Нухум ёи таъзим, 
ҷуивиҷи дар ин баИт:

Бибурд дил зи кафам душ мацлисорое, 
Саҳиқаде, сҷмҷиаиавми мохеимое.

Дахум ёи тахкир: ба маънии андак 
вч истихфоф вч хчкорат ояд, чу- 
иоиқн дчр ин бчйти Хофизи Ше- 
розИ:

En дорчд сари счйди дили Хофиз, ёрон, 
Шохбозе ба щuқври магасе меояд.

Дчр ин байт ёи шоҳбозе барон 
тамим аст ва ён магасе барон 
тахкир. Ёздахум ёи зоид: ва он' 
баъди члифу вов ояд, ба нахче кн 
агар дур қуиҷиа, дар маьий хала- 
ле иаёяд, чуивиқн: худо ва худой: 
ва уумо ва уумой ва бу ва буй ва
ху ва хуй, мисраъ:

Худойрост мусаллчм бузургиву алтоф....

вч дчр ин мисраъ
Хумой бар счри мургон чз ои шараф 

дорч т.™
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ва ннз ёл зонда бошад, ки дар 
охерд баъзн асмое аркбм ва фор
сИ мулхтк шaнти, чунонки: навра- 
%он ва наврауонй вт армағон ва 
армагони ва фулон ва фулонй ва 
уамён ва уамёнй ва щурбон ва 
бурбона ва зиёдат ва зиёдати ва 
фузул ва фузулй вз интизор. ва 
интизорй вт уузур ва уузурй ва 
галат в а галатй в к к,аут в к қаутй 
вт халос ва халосй вт нуклон ва 
нубсон— ва дар «Ҷтвoҳлғ-ул-хӯ- 
руф» бкрое лн хама aлфда сзнзде 
шеъғл устод отстӯғ аст. Дувoаиa- 
хум ёи чамъ, чун: омадем вт кар- 
дем в к рафтем. Ссздахум ёи мйқ- 
дор, чунончд дар лн байт:

Суханро (ори ҳдаиғ буд ку%е, 
НтОудаш сокибе, сокибшукуҳе.

Ҷaҳoғитҳуо ё, кд мулхак, бо хар- 
фл роОнт гaғити, чун: доностй, бт 
мтънии доност ва шайдостй, ба 
мaъиии штИдаст. Пднзитҳуо ёи 
вицоя: ва ин дар оӯнoдй ва хтр- 
фи нидо воснта бошад ва аслй на- 
Оошад, чунонке дар лтфзи худоё, 
0т хелофд сокиё. В к харфи ё го- 
хн бт дол Отдал штвтд, чун: ру- 
янг ва руданг; вт ба лом, чун: 
ной вт пол, бт мтънил нтй; вз 0а 
хо, чун: руянда ва рӯуанда, бт 
маънли итшаунумдқӯитидт (тз 
«Ҷaвoҳлғ-ул-ҳурyф»).

£СО t-b (а туркИ оoтaорo гуянд 
(аз «Бурхон»); ва мацозан бт мтъ- 
иии кттл муатaъмтл; вт дар лӯғд- 
те турки (к маънии кттлу норат 
ва ктсос нквешта.

ЁРО Ы i ҳуавта вт тувоноК ва то- 
ктт (аз «Мурхон»),

Е АСАФО Ь (а отънии вой аф- 
аӯа; асаф (ба фттхтттйн) андух 
ва гам; вз лтфаи ё дар аввал вт 
алеф дар охер, хтр ду (арое мад- 
ди сквт, киноя аз фарьёду ох; вт 
бт чок ткаччуа вт ттхаМюр низ 
ояд (аз ««тшф» вт «Лттоиф»),

ЁҚУТ о А одми хушнавес, ки руло- 
ми Mуъатаим(иллдх (уд; ва Муъ- 
атслоблллoҳ яке аз хӯлтИдл Аббо- 
сия бӯиaтст; вз ёқут чтвхтрнст 
отъруф ва он чкхор навъ аст: 
сурх вт зтрд вт ктОуд ва анфед. 
Ва ёкутк сурх хтфт лавн (ошад: 
бтхғaоднй ва руммонй ва аргкво- 
нй вз дурдИ вз хамрИ ва халлИ ва 
лахмИ; ва бтъан қтбний, яъне чи- 

ғарй ннз навиштаанд (аз «Чаво- 
хирнома» маркум шуд); ва ёкут 
нтвън аз палов аст, ки (иринчи он 
,сурх бдшти; ва номе чтзлрт.

ЕСАЧ с-Ч тире итйкдниoғ (тз «Мур- 
хон»); ва дар фархангн оуътaбaғ 
0а оaънии лaйқoо■и дукорда на- 
вешта; ва (тъзн бт оaъннл найза 
иaвнштттни; вт гохе мурод аз ин 
охи мaзлуоoн бошад.

ЕФУХ £pb нaғмaи cap, ки дар хо
лате ширxoғтғM оӯтaхaрғлк бо- 
штд; (а хендИ талу иoоaнд (тз 
«Сурох» ва гaйғaO)

БД чунонкд (к маънии мaситғ 
ояд, ба мaъоии дел ва хотер низ 
осднд, чунонке гуянд: фулон чиз 
аз ёди ман рафт (аз «Чтроге хи- 
доят») .

ЕДБУД бт отънли ёдгор.
ЁДГОР нишон (тз «Буғҳoол);

ва мацозан ба оaънии фтрзтнд 
ннз меoнд;, ва дар «Чароги хедо- 
ят» навешта, кд ёдгорй (ба ёи 
ниа(тт) низ 0а ютънии ёдгор ояд.

ЁРИ FOP -A А киноя аз ёр и содек; 
чтро ки птйгтобaғ тлаМхисстлоту 
вассалом вткте ки аз Макка (а 
нрoити хичртт (aрдоaдтид бт рох, 
дар меёне горе се руз оӯтaадрй 
(уитнд. Ҳтағaтл Сиддик хамрох 
(удтнд. Аз юн чихат ёри гор ки
ноя аз ёри содиқ аст.

ЕЗДАҲ ДАР .Р “jk киноя аз ёздах 
оaнИaз ва мaчғo, ки дар (здзн 
аст: аввал ва иуннӯо хар ду су- 
рохи гуш; снввум вт чахорум хар 
ду сурохе бинй; панчум ва шашум 
хтр ду мачрол чтшм; хафтум вз 
хаштум иaхoо, ки мушттмил бар 
ду отнфтз аст: якн рохе о(у тт- 
ом, кд онро марй гуянд, дуввум ро
хи атнтИФӯс, ки 0т касабтл рея 
ткаллук, дорад; нухум вт дтхум 
рохе бавл, ки мушатолл (зр ду 
мач^ст: якн сурохи Отдар рафтт- 
ни (авл вз дн-арн рохе лнаoли мт- 
нЛ; ёздахум оaнфaаи (уроз. Ва 
(зъзе чахоре дигкр бар лн тИау- 
дт, дар бадан поидах дар қтғoғ 
иoитaнд: яке сурохи кому дахан, 
ки тз димор бт суд халк; оертати, 
иуааӯм ндИ, ки рохн кутл чтнии 
аст; аеваум. вз чахорум мтнофнзи 
хтр ду пистон.

ЁВАР jj4 мтитдгдр; ин лафз дар 
тсл ёру (уд, ба тaкдиои рои мух-
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мала бар вов, кй мазид алайхи ёр 
аст, Баъдуху калби мақона кар- 
данд миёни ро ва вов, ёвар шуд 
(аз «Бахори Ачам»); муаллиф ғу- 
яд, ки шояд дар асл ёривар бо- 
шад, ки ба чихати' тахфиф ро ва 
ё-ро хазф карданд,

ЁКУТИ МАИДОНДОР Ум’-*- Ojib 
ёкут, ки пахн бошад ва сатхаи он 
муставй ва хамвор бувад,

ЕР Л. мадада'ор; мухаффафи ёро, 
ки ба маънии токат аст,

ЕДАР уЬ рузи дувоздахум аз хар 
мохи шамсй (аз «Бурхон»);

ЁТМИШЛАР дар турки ба
маънии дохил шудаанд,

ЁС <•-. дар форсй мухаффафи ёса- 
ман; ва дар арабй (яъне яъс)* ба 
маънии ноумедй (аз «Бурхон»),

ёБИС уА хушк ва хушкикунанда,
ЕИ МАЪКУС ctjS" (_Ь ёи калон, ки 

тавил бошад ба чониби дасти рос- 
ти котиб,

ЁНЕЪ Ц меваи расида ва пухта 
(аз «Мунтахаб» ва «Кашф» ва 
«Латоиф» ва «Сурох»),

EF дар турки ба маънии равған 
(аз луғоти турий навишта шуд),

ЁРУҚ оЛ рушан ва сифед; ин лаф- 
зи туркист,

ЕЛ J4 ғардан, ки тарчамаи унук 
аст; ва ба маънии муи ғағиаии 
асп; ва ба ин маънй мацоз аст 
(аз «Бахори Ачам» ва «Кашф» ва 
«Ҷаҳонғиғй» ва «Бурхон» ва «Ра- 
шидй» ва «Сурурй» ва «Мадор»); 
ва аз луғоти туркй дарёфт шуд, ки 
ин лафзи туркист,

ЕЛ КУПОЛ J4 yjb ба маънии шаъ- 
ну шавкат ва тану туш (аз «Чаро- 
ри ХИ ДОЯТ»),

ЕВУ ДОЛ Jl- А. исми ду харф аст; 
харфи ё ба шакле, ки дар муфра- 
дот менависанд, дар таквим ало- 
мати бурчи Далв аст ва хам ало- 
мати Муштарй; ва дол аломати 
бурчи Асад аст ва хам аломати 
Уторид,

ЁВАГИЕН dM"A ғумғаҳои,
ЕСИН егтА номи яке аз суратхои 

Куръони мачид, ки дар ибтидои 

он Саной расулуллох саллаллоху 
алайхи ва олихи ва саллама маз- 
кур аст; ва назди баъзе Есин‘яке 
аз асмои он хазрат саллаллоху 
алайхи ва олихи ва.саллама; ва 

: низ навиштаанд, ки ё харфи нидо 
ва син киноя аз лафзи сайид (аз 
«Тафсири Хусайнй» ва ғайра); ва 
дар ■ «Байзовй» мастур аст, ки син 
мухаффафи инсин, ки тасғири ин- 
сон 'аст, Ва тасғир дар ин чо ба
рои таъзим бошад,

ЕХТАН сАЧ. даст ба касди коре да- 
роз кардан ва берун кашидан ва 
зохир кардан (аз «Кашф» ва «Ра- 
шнда» ва «Бурхон»),

ЕЗДАН ва ёЗИДАНсЧЗАасрА даст- 
дарозй кардан ва ба касди коре 
даст дароз кардан ва болидан (аз 
«Кашф» ва «Мадор» ва «Бур
дон»),

E3OH>ljb хамла кардан ва даст да- 
розкунон (аз «Латоиф»),

ЁСАМИН ғулест хушбу ва он
ду кием аст: яке сифед ва диғаре 
зард; ва ба хиндй хар ду кисмра 
чанбелй ғӯяии (аз «Алфоз-ул-ад- 
вия» ва «Тухфат-ул-муъминин»); 
ва дар «Мунтахаб» навишта, к» 
ғулест зарду хушбу; ва дар «Бур
хон» навишта, ки ёсамин ва ёса- 
ман ва ёсамун хар вохид ба маъ
нии ғули маъруф; ва он сифеду 
зарду кабуд мебошад,

ЕРАСТАН ^АА токат доштан (аз 
«Бурхон» ва «/Мадор»),

ЁХ.У уЦ навъе аз кабутар, ки овози 
ёху аз дахони он барояд,

ЁБУ уЦ туркист; ба маънии аспи 
боркаш,

ЁРНОМА в-UjU 5а маънии кори нек 
(аз «Бурхон»),

ЕВА »А ғум ва нопадид ва харза 
ва бехуда (аз «Бурхон»); ва ин 
лафзи туркист,

ЕНА *А дар туркй ба маънии та- 
раф ва чониб,

ЁҚА дар туркй ғиғебоии чома- 
ро FӯЯHИ,

ЁФА вИ» ғумшуда ва мафкуд ва су* 
ханони бехуда ва пуч (аз «Лато
иф» ва «Бурхон» ва «Ҷаҳоигнға»), 

ЁРАНДА ба касди коре даст
дарозкунанда,
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ЕСА <-Ч орзу; ва ба маъиuи хукм 
ва қоиуи ва сиёсат (аз «Латоиф» 
ва «Вуғхоии).

ЕРА »А зеварест, ки бад-он орои- 
ши соид қуиаид; ба хиндИ онро 
ка—чн гӯгид (аз «Кашф» ва «Ра- 
щидй» вч «Бӯғхвии вч «Сурурй»).

ЕРАГЙ i/Л кудрчт вч тӯвоиой (аз 
«Буғҳоии).

ЕРФУРУШЙ уЧД»Ч киноя аз тaхсuи 
ва таъриф кардана ёр (аз «Бур- 
хон» ва «Мусталахот»).

ЕВАГЙ уГА гум шудан вч хчрзагуй 
(аз «Бурхон»).

ЕЙ йЧ дар туркИ камони тирандозИ 
ва мчвсими твбистои (чз луготи 
турки).

ЕҒЙ у»Ч душман; ва ба маънии бс- 
фчрмон (аз луготи турки).

ЕФАДАҒОЙ J’>» ТЧ бехудагу. 
ЕФТАНБОЗЙ JA с^ь- фиреб хурдан. 
Е БУШҒО сТА Ч ё хчрфи надост; ва 

бушро ба маьиии бищоратu муно- 
до, яъне эй бищвғат биё, ка ин 
вакти туст; ё нидо баром тчаччуб, 
яьиe эИ ччаб бищорат аст; ё он 
ки Бушро иоми ёри барвраидаи 
Юсуф алайхuасалвм аст аз чох, кн 
муиодо вокеъ шуда (хазо «Мулах- 
ҳaс-ул-мҷаориқ» ва «Чомеъ-ул-ба- 
ён» ва «Бахри маввоч»),

ЕКУТИ ҒУММОНЙ навъе
аз ёкут, ки ғaиғaш мушобех ба 
ранги доичи чнор бощaa.

ЕҚУТИ ГУРГГННЙ^Г иааъe
аз ёкут, ки маъдани он дар иаав- 
хии шахри Гургон ввкeь аст; ва 
Гургон щахғeат дар Ироки Ачам286, 
кн муарраби он Чурчон аст.

ЕКУТИ ҶИГАҒЙ
ёқут, ки ранги сурхаш моил бч си- 
ёхИ бошад, мушобех. ба ранги чи- 
гар.

Фасли ёи тахтонй маъа 
бои муваххада

1БОБ ба мҷъиuи хароб (аз
«Мунтахаб» ва «Сурох»).

ОБУСАТ с—гл. хущқй (чз «Муиaa- 
хаб»),

1БҒӮХ, ЦлЛ. бсхи луффох, ки бч 
форсй мардумгиё ва ба хиндй 
лақҳмаий гуянд (аз «Алфвз-ӯл-аа- 
■вия» ва «Мунтахаб» ва «Комус»),

ЮБС yti хушк шудан (аз «Мунта- 
хаб»),

ЯБРӮХ.УССАНАМ слт! ба маъ
нии мардумгиё; ва он бехи гиёх- 
ест, ки шабех ба марду зчни ба 
хам пайвасаа, дастхо бар хамди- 
гар хамоил карда ва похо дар хам 
мухкам сохта. Нарро пои рост бар 
пои чапи мода уфтодч бощҷа, мо- 
даро барыкии он. Кар ки уро 
канда аз замин чудо қуиад бими- 
рчд (чз «Шархи ХоқонИи),

ЯПАНЛУ мчкоме, ки чз шчхру
дех асбобу галла ва гчйра бчрои 
фурухтан бад-он чо врaиa; ба 
хиндй онро мандИ ва гаич ғӯгнд 
(аз «Латоuфи); ва дар «Бурхвии 
бч aaндuми нун аст бар бои форсй 
^Me янаплу)*; ва дар «РашидИ» 
бч маънии кофила вч маток

Фасли ёи тахтонй маъа той фавқонй

ЯТУЪ хар дарахт, ки ширдор 
бошад, мисли заккум ва анчир ва 
ушар, бч маьиии ог (чз «Кчшф» 
ва «Мунтчхаб» ва «Вӯғхои» ва 
«Алфоз-ул-адвия»).

ЯТМИШ ,.4*4 дар туркй ба маьиaи 
расида; ят ба маънии расид вз 
миш (ба касри мим) ба чои хои 
аломати мафьӯл.

ЯТУҒМИШ J-jjb дар туркИ ба маъ- 
iiuu ғасоиuаа.

ЯТОК, йЦ. посбо^ гънe ҷавқиаиҳаи- 
да (аз «Бахори Ачам» ва «Кашф» 
ва «Бурхон» ва «Рчшидй»).

ЯТИМ ft-;, тифли бепчдчр; вч гохе 
бч маънии бемодар бошц; ва 
тифлс, ки модару падар хар ду 
нчдорад ятимуттарафайн гуянд; ва 
касоне ки онро ятим ва ясар гу- 
янд, хатост (аз «Мадор» ва гай- 
ра); ва ба маьиии гулом вч дузд 
вч айёр; вч дар «Сурох» ба маъ- 
иии сутури бемодар ва ҷавхарн 
бенчзир ва тифли бепчдар.

ЯТН с^Ч бачч, ки бчръчкси мчъмул 
таваллуд шавц, яъ-е аввал пои 
у берун оянд (аз шарха «Нисоб» 
ва «Сурох»),

ЯТОКЙ ySlb посбони (аз «Сурурй» 
ва «Бурхвии).

Фасли ёи тахтонй мчъч 
сои мусалласа
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ЯСРИБ vA. номе Мадлнаи мунaаат- 
ра (аз у«aшфл вт «Музел» ва 
«Cуғдҳл ва ,

Фасли ёи таҳтонй маъа 
хои мухмала

ЯХЬЕ номе итйгaобaреат тлай- 
ҳиааaлoо; вт доме оaғие, ки Оаро- 
ят скхИ ва чавод (удатст.

ЯҲМУР рурхар (аз шархл «Не-
аoб»).

ЯҲМУМ дуди сиёх (аз уMӯИтa-
хтб» вт штрхи «Несо)» вт «Су- 
рох»).

Фасли ёи тахтонй маъа 
хои муъчама

ЯХ ДАР БИҲИШТ о-ч. _ с! навъе 
аз халво (аз «Буғҳдн»),

ЯХОЧ 5^4 лафзн румист; ба маъ- 
нни тaааиғи ҳaзғaтл Исо алтМхис- 
салом, ки бар инадғҳoи оaъoбиил 
насоро мебоштд, онро оншӯянд ва 
обе онро атOтғғӯқaн оегирaни.

ЯХ С фтрк меёне бтрф ва ях он 
аст 288, кд барф млсли гӯOдғ ме- 
бoғaд ва ях чун мумл гудохта (ар 
куху дтшт катра-кттра мечакад вт 
млсли сан-е сефед мегaғдтд.

ЯХДОН сЯО> сундуке aтъноa ва 
халвийёт (тз «Муста лахотл).

ЯХ ХУРДАН d^zy & стғдонхғй кар
дан вт aфауғиaдллй (аз штғхеO.

ЯХЧА жолт (аз «Мурхон»),
ЯХШЙ хуб ва нек ва оӯбoртк 

вт (нхтар (аз кдтобд туркИ на- 
вишта шуд).

ЯХНЙ ц-** зтхлра, нъин он чн Ои- 
дoртни тз мол ё таом, кд ба вак- 
тд хочат ба кор ояд (аз уCӯҒӯғИл 
вт «Лтаoифл ва «Қашф»); вт со- 
хиОи «Бӯғҳoнл нзвешта, ки яхнй 
ба маънии пухтт ва матбух ва зт- 
херз вт он хар чиз, кн тз асбо) 
вт галла не-ох дoғaнд) кд ба вак- 
ти хочкт ба кор ояд; ва гуште 
пухташуда.

Фасли ёи тахтонй маъа
доли мухмала

ЯДИ БАЙЗО l-Ц < дастл рушан ва 
анфеи, ки дзстл Мусо aлaМҳлсаa- 
лом бошад, ки ба оттш сухтт шу- 
да буд. Хак таоло oиҷo ба двазе 

он оӯъчнзaи эшон карда, кд хар 
гох дар (тртли хеш дастро зам 
карда оебтғoаaриaид, мюслл оф- 
адб рушан ба назар омадй; ва ма- 
цозан (а оaънил каромот ва хар
ки диoа.

ЯДИ ТУЛО и1^ хар ду лафзи- 
мзвсуф ва аифaа; (а отъиии дас- 
те иaғдзттр; ва лн киноят аст а» 
махортт ва камоли ба сaиoеъ ва 
ҳуитғҳo, ки ба даст тааллук до
рад.

ЯД * даст вт оеъмта ва давлат вт^< 
некМ ва мулк ва меннат вт куд- 
рат ва кувват вт хорИ (аз «Мун- 
таха(» ва штғҳи «Несо)»),

ЯДИ БАЙЗО НУМУДАН d^ U- -ч 
муъчизт вт каромот нӯOӯдaо; чун* 
Мусо тлaИхиааaлoо даст дар герн- 
бoно худ карда мебaғoнapдaнд,. 
руштн чун панчаи хуршед аoҳиp• 
мешуд.

Фасли ёи тахтонй маъа 
рои мухмала

ЯРРО Uy. рохвор ва тезғтв; ва ба' 
отънин ял-ор нлз навиштт (аз 
«Лттдифл).

ЮРТ мтнзиерд гӯннд (аз ғнсдб 
лам туркИ итвиштт шуд).

ЮРОШ нехзат ва таваччух (аз- 
уЛттдлф»),

Й ИРЛ ИР фтғмдои иoдшдҳӣ•-.
лтфал туркист (аз у«aшфл ва 
«Махорк Счам»),

ЯРОК, ё*л. талихтл сепох, млсли 
шамшер ва сепар ва тиру кaмoи 
ва ғaИрт; вт гохе бт маънли мут- 
лаки сомон ва тсОо) ва масолнхл 
хар чиз ояд (тз луготл туркМ ва 
«Maддрл вт «Мусталахот»).

ЯРАҚОН d'-’y. зтр дн-е чзшм ва 0а- 
дти (аз «Мунтах.)»); вт дар «Ҳу- 
дуд-ӯл-aоғoзл ба сукуил сoнЛl 
бнъне яркой)* низ чолз доштт; ва 
дар «Чаро-и ҳлиoятл навешта, кд1 
дар ӯсаoддн ба сӯкӯнл'
дӯввӯо низ дмтит; дар ин сурат 
лтфаи аринй ва лафзл харакат-ро, 
кн хар ду мутaҳaғғиқтни, ба су- 
куне дуввуо ^mh арни ва ҳар- 
кат)* ила тувон ҳoиИ)

ЯРМАЛУН cjbj. лтфзнст, ки дар ле 
лафз барон ёддоштд коидаи керо- 
ат штш харфро чамъ қaғдтaиИа 
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Хар ғох ки баъди нуни сокин ва 
нуни танвин яке аз хуруфи ярма- 
лун вокеъ шавад, он нунро аз чин- 
си он хуруф ғардонииа. бо хам яд
ром куна-нд ё рунна, мағар дар лом 
ва ро ғунна накунанд, чунончи: 
мин явмин в а мин раббщим в а 
мин моъин ва мин лабнин ва мин 
волан ва мин нурин ва хайран яр- 
рах ва хайран мин мушрикатин.

ЯРРУ /х ба маънии сиёсат (аз ри- 
солаи туркй),

ЯРОЪА найкалам; ва кирми
шабтоб; ва марди баддил . (аз 
«Мунтахаб» ва шархи «Нисоб»),

.ЯРА »л дар турки ба маънии за- 
мин (аз луғоти туркй навишта 
шуда),

Фасли ёи тахтонй маъа 
зои муъҷама

ЯЗАКДОР сардори фавҷи та-
леъа,

яздичурд номи подшохе, ки
писарзодаи Дӯшсрвонн Одил буд287 
(аз «Бурхон»),

Я3АҚ мухофизони лашкар ва 
мукаддамаи лашкар, ки онро ка- 
ровул низ ғӯяни; ва он чамъе аз 
суворон аст, ки аз лашкари худ 
пеш раванд, то аз фавчи душман 
хабардор бошанд; ва фавчи та- 
леъа, ки ба Хиндустан онро тало- 

■ 'ва ғуянд; ва ба маънии мутлаки 
фавч низ омада (аз «Бахори 
Ачам» ва «Кашф» ва «Рашидай» ва 
«Сурурй» ва «Чехоней»),

ЯЗДОН «И»Я яке аз асмои хак та- 
олост дар форсй; чи форсиёни 

: кабл аз ислом ду худо медонис- 
танд: яке яздон ва онро фоили 
хайр меғуфтанд ва диғар ахраман, 
ки онро фоили шар меғӯфтани (аз 
«Бурхон»),

ЯЗНА *3i дар туркй шавхари хохар 
(аз «Рашидй» ва луғоти туркй ва 
«Бурхон»),

ЯЗДЙ нР>. мансуб ба Язд, ки (бил- 
фат.х ва доли мухмала) номи шах- 
рест аз тавобеъи Шероз,

Фасли ёи тахтонй маъа 
сини мухмала

ЯСОРАТ о,1_. тувоигағи (аз «Ма
дор» ва «Мунтахаб» ва «Латоиф»),

ЯСОР -А-ц. тувоиғaра ва сарват; ва 

дасти чап (аз «Мунтахаб» ва 
«Кашф» ва «Сурох»),

ЯСР//ОСУР осон шудан ва осо- 
ни; ва ба фатхи аввал ва касри 
син (яъне ясир)* ба маънии осон 
(аз «Мунтахаб» ва «Сурох» ва 
«Латоиф»),

ЯСИР бар вазни факир; андак; 
ва ба маънии осон (аз «Кашф» ва 
«Мунтахаб» ва «Сурох»),

Я СОК, ӯt-<. мухим ва тайерии ҷаиғ; 
ва ба маънии девон ва дарбор (аз 
луғоти тӯғқа)28^,

ЯСОВУЛ J/-4 лафзи туркист; ба 
маънии мири тузук ва накиб ва 
чубдор,

ЯСАЛ ва ЯСОЛ Jl-> j J-» хар ду 
лафз ба маънии парраи фавч (аз 
«Мусталахот»),

Фасли ёи тахтонй маъа 
шини муъчама

ЯШБ «.Н. номи санғе қимата, ки мо- 
ил ба сабзй бошад (аз «Кашф» ва 
«Мунтахаб» ва «Бурхон»),

яшк дэндони бузурғи шутур ва 
фил ва ғӯғғ ва аспу сағ, ки ба 
арабй ноб ва ба хиндй кучлй ва 
кила ғӯяид (ба ёи маъруф; аз 
«Рашидй» ва «Сурурй» ва «Бур- 
хон»),

ЯШМ муарраби яшб; номи сан- 
ғе киматй, ки моил ба сабзй бо
шад (аз «Кашф» ва «Мунтахаб» 
ва «Бурхон»),

Фасли ёи тахтонй маъа 
айни мухмала

ЯЪК,УБ -укабки нар; ца номи на- 
бй алаахнссалом, ки падари Юсуф 
алайхиссалом буданд; ва ин лафз 
арабй нест, ибронист; ва номи 
имом Абуюсуф, ки шо^рди Имо- 
ми Аъзам Ббӯханифа буд; ва но- 
ми марде имом ва мучтахиди маз- 
хаби насоро (аз «Кашф» ва «Бур- 
хон» ва «Сурох» ва ғайри он),

ЯЪСУБ ■г'бар вазни Яъқуб; 5а 
маънии амири занбурони шахд, Ва 
он занбури нар бошад калонтар аз 
тамомии занбурони шахд, Хар чо, 
кй у равад хама занбурони шахд 
тобеъ бошанд, Ва мацозан ба 
маънии сарғурӯхи кавм, Ва Яъсу- 
булмуъминин лакаби Муртазо Алй 
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ғадuяллоҳӯ анху, зеро ки дар хан- 
гомн хилофати он хазрат хамомая 
мӯъмuиuн ва соаикии дар хар амр 
тобеъ ва пaйрaвоиu он чЭноб бу- 
данд.

ЯЪУҚ ir. номи бутсст аз бӯтвнu 
кавми Нух алчйхиссалом, кт ба 
сурчти аспе буд (аз шчрхн «Нт- 
соб» ва «Мунтахаб»).

ЯЪНЙ сигаи водтди музаққағи 
гоиби феълт мӯзоғeъи мчълум; ба 
мчънии мехохад ва касд мeқӯнад•, 
ва маедара он нноят аст, кт ба 
маьиuu касд кардан аст, чуивнчи 
дар «Мунтахаб».

Фчсли ён тҷҳавий мчъч 
гчйни MӯЬЧҶMҶ

ЯРМО 1~_ рорат ва тороч; вч нома 
шахре аз Тӯрқuатвн, кт ба хубру- 
ён мансуб аст (аз «Кашф» ва 

' «Бурҳвни).

ЯРУС АА номи бутест, ки ба сурата 
шер бувад (аз шарки «Нисоб»).

ЯРМОЙ (yl-i. рорат кардашуда; ва 
мансуб ба Яғмо, ки ща.ҳғeат аз 
Тӯрқистон.

Фчсли ёи аҷҳтонй мчъч фо

ЯФОЪ 'сфч заминн баланд (аз шчр- 
хи «Нисоб» вч «Сурох» ва «Мӯи- 
тчхчб»).

ЯФАН сА. иирмарди фартут (аз 
шархи «Нисоб» вч «Сурох»).

Фчсли ёи тчхтонй мчъч коф

ЯКЛАМИШР .АА дар туркй ба 
мҷьиии хуш вмaдааид.

ЯКИН сгА. бешубха; вч ба маьниu 
марг низ омада (аз «Мунтахаб»); 
ва баъзе ахли тах-к тарифа 
гқuн ҷуиии кардаанд, кт гқuн ча- 
зест, ки зоил иашавaа ба таш— 
мушаққиқ; ва шак он аст, кн му- 
сввиюттарафаИн бошад ва дар ву- 
чуду адама воло тарафи рочехро 
за— нвма-д ва тарафи марчухро 
вахм гуянд. В а дар «Сурох» на- 
вищaa, кт гохе аз якин иборат 
за— бошад ва аз за— якин. Би- 
дои ки гқии се маротаб дорад: ав- 
вал илмуляқин, дӯввӯм айнӯляқuи, 
севвум ҳҷққуляқнн. Йлмулякин до- 

иuстaни чмре ё чазе бошад ба ак- 
воли сакот ё ба тарикн тавотур, 
ки аслан шакку шубха дар он на- 
бвщад. Ва ҷйнӯлгкuн он аст, ки 
чазсро ба ҷащми худ дада бар мо- 
хийяти он гқин хосал карда бо- 
щҷд. Ва хчккуля— он аст, ки 
кчйфийят вч мохиНяти чизеро кч- 
могнбaгй ба чаме— хавос дарёф- 
та бошад. Ва ин каем а-отарин 
аксоми —ин аст.

ЯКИЗ//ЯКУЗ Щ. бедор, ки зидди 
хуфтч чст (аз «Сурох»).

ЯКЗОН сйА бедор (аз «Сурох»).
ЯК.ТЛН етЧ дчрчхта каду; вч хар 

дарахте, кт бар замин пахн ша- 
вад, масла хиёр ва харбуза ва ғай- 
ра (аз «Мунтахаб»).

ЯКЗА 4&1 бедорй, ки зидди хоб аст 
(аз «Мунтахаб» ва «Музал» ва 
«Баҳр-ул-чаввҳир» ва «Кашф»).

Фасли ёи тҷҳтоий мчъч коф
ЯК РАКЛБ vx-’- А киноя аз хак та- 

оло.
ЯКДАСТ с—А яқавн (аз «Чароги 

ҲИДОЯТ»),

ЯКЧЛХДТ А мӯтаафик.
ЯКСАДИЗОТ т!» А бидон ки 

мансаба яқсҷдuзва-рв ду лакх дом 
мукаррар бощад. Чун як рупа^о 
чихал дом бошад, пас ду лакх 
домро панч хазор рупия мeща- 
ванд.

ЯКТОР jUCj киноя аз андак.
ЯКЧАШМАКОР А А кора хуб 

ва ороста (аз «Мycтaлахва»).
ЯК БАРАЛ J-ч А. киноя аз макдори 

бисьёр (аз «Чарога хадоят»),
ЯКЧАШМ (А А. мураккаб, ба маъ- 

нан офтоб (аз «Шархи Си1<чидар- 
иома» аз Сайфуллоха Ахмадобвдй 
ва Хони Орзу).

ЯККАЛАМ Г* А хама ва балкул.
ЯГОН «А; касон ва мардумони но- 

муай—; дар асл якгон будчаст, 
кофт арабиро ба чихатн тахфиф 
хазф нумудаанд.

ЯКРОН аспа ащқағ, яъиe сурх- 
ранг, ки муа ёлу дума у аuфса 
бошанд (аз «Мадор» ва «Шараф- 
нома» ва «Кашф»); ва дар «Суру- 



рй» бт кофе форсй (яънн н-ғoи)* 
ба отънии тспн, ки ҷaн-л он миё- 
ои зaҷинвӯ сурхй бoшти. Муаллнф 
гуяд, кд адҳиртн аз нн аткғиғ сз- 
отид отфхӯм мештвзд. Вт дар 
«Ҷaҳoнгиғй» (а кофе арзОИ тспн 
хуб вт стромад; ва дар «Буҷҳoол 
нтвншта, кн ба кофе араОМ аспи 
тссл ва ху(ро гӯяии. Ва нез нт- 
виштт, ки (t'mc гӯяии aаин, ки 
(шка^тн- бошад, бт шарте ки 
мул ёлу думе анфед дoҷaИ) Ва 
ннз нтвиштт, кд бтъзн -унни ба 
мтънли тспн, кд (а вткти иатoдaн 
сспо истода шквад ва як пол па- 
анорд кадрн кутох сохта қтоoрaд 
сумро бар атмно иихaд. Вт инчу- 
нин тсп (есьёр тезғaв бошад. Вт 
дар «Рашидй» ба маънии аспд 
(еҳттҷ вт гнрoнқиотт, магар кай- 
дд кофе араОию форсй нaқтғдт. 
Ва (тъзн нтвиштaтни, ки (а мзъ- 
нли мутлзкн тсп хам мусазъмaл 
мештвзд.

ЯҚЙ ХУРДАН зз аaалзти
ктсе худро пас гернфткн ва хай- 
рдоу саросема шудан (зз «Муста- 
лкхот») .

ЯҚ ХОНА ГАШТАНИ «АМОН 
jLJ" Л> мурод аз он кд як хо-

ози камон -олеО ва хонае ингaғ 
маглу) ояд, зй кач шквад (зз 
«Шархи Кирдн-ӯс-caъдзйн»).

5ҚРУ «АРДАН кзтъ кар
дан билкуллийя (зз «Мустала- 
хот») .

IK ПУШТИ НОХУУНВ ojj А ки- 
ноя аз олкидрл калдл.

К ТАРАФ УФТ-ОЛДСнс^И 
оуқдбил шудан ва тараф шудан.
КЧИЛАВ А А тезртв (аз «Мус- 
аaлaхдт»).
КРУ jjA мухлюсе содек ва бсни- 
фок, кд дар хузур вт гзИОкт нек 
гуяи.
ГОНА дар зсл як-оит буд, чу- 
нонке дугона ва сегона.
«ДИЛА <ЪьЛ муттаф^ вт шучоъ. 
ҚДАНДОНА члз^ь •d» нқаoн (аз 
«Мусталахот»).
«Й//ЯКЕ мзаид алайхл як аст
ва мaъони хзр ду бзғд(aғ аст, 
фаркн нaддғaд, оaгaҷ дар баъзе 

махал фарке он табъе азлио мн- 
дoоaд (аз «Махорк Счам»),

ЯКРИКОБЙ cLT ба чед шудан 
дар корн ва шетобМ (аз «Рзши- 
ий»); вт дар «Бӯғхднл 0а отънил 
aаии кутал; вт бт оaънлл мустке- 
ди корн шӯдaH)

ЯҚЧАШМЙ бт як иaзaғ ха
ма ннку (адро дидти (зз уШзғҳе 
Cнкaиизғнoоз»0,

ЯКТАҲЙ лЬ чомаи якту, чунончд 
дар кИёме -армо пушанд.

ЯКРАНГЙ беоифoқ (аз «Бур-
хднғ),

Фасли ёл тах^нй мтът лом
ЯЛДО IM». шкОд тореку дaғoз; шаб- 

ест, кд дар охерен иaғaчзл Қтвн 
адкеъ шквад, нъне дар оӯнтзхoл 
мохе озар, кд бт ҳииий пус гуянд, 
вокеъ шавад. Вт он шаб дaғoзттғ 
аз хама шкОход сол аст ва oнғд 
нкхс ғиғифаззни (зз «Буғҳoнл ва 
«Mзиoғ»), Ва сохлОи ««aшИл аз 
«Зуфднгуёл нзкл карда, кд шкОд 
ёздахум, ки офтоб дар Чадй бо- 
шзи, яънн шкОд ёзизҳӯол мохе 
дай, кд днғo (а хендИ мах гуяиИ) 
В а он чл музлллфғд аз ллми тан- 
чнм тахкек шуда oи аст, ки рузн 
ки офтоб ёздахум дaғзчaл бурчи 
«авн тай иумoнд, қӯтoхаaғ аз ха
ма ғӯзхoи сол ҳaмoи руз аст вт 
изрдзтзр аз хама шаОхои сол ша- 
би он руз аст. Вт ин еттефок дар 
кшарае иӯввӯол озармох оеӯфттД) 
Вт озар мутоОнке пус бошад бт 
андак тaфoвӯT)

Я Л САБ озрде, кд (к лaвданмл 
наиинoч амал нумояд (аз «Шархл 
касонди ҲдқoнИ:ғ)28!,)

ЯЛАВУЧ еА ба мтънлл пaИгaмбзғ 
(аз ғиаoлзи туркй вт «MздoғлO.

ЯЛҒАРАЦ туркест; ба маънии да- 
ниизн (зр фтвче душман; дар асл 
тйегaғ//иИлғтғ буд; чун дар тур- 
кй хзр якеро аз харамте сало- 
са бт шккле мӯнoал(и хзр яке аз 
хуруфе еллзт извиаaни, алефе ав- 
вал фатхи ён тaхтдниаа вт алефе 
иуааӯм фатхи гайне муъчaоз. Пас 
айл-тр (дар нзвиштзи AM )* 
(зд-нн тахкик дар талаффуз ба 
вaаои ҳточaғ бошад. Гохн дар ки- 
аoбза алефе аввалро нaонотнИб 
аaнИ)
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ЯЛДУГАЗ jTaL номи падари Қизил 
Арслон.

ЯЛ МАК сгк муарраби ялма, ки ба 
маънии кабост (аз «Мунтахаб»),

ЯЛОҚ 64 номи подшохй турк (аз 
«Шархи Хоконй»),

ЯЛ J пахлавон ва шучоъ ва озод 
(аз «Сурурй» ва «Бурхон»); ва 
биззам (яъне юл)* дар туркй рох- 
ро ғӮяни (аз луғоти туркй),

ЯЛМОН сД-Ь ҳобонниаин теғ (аз 
«Мусталахот»),

ЯЛАБА VL навъе аз зирех 29°, ки 
аз пусти баъзе хайвонот созанд 
(аз шархи «Нисоб» ва «Сурох»),

ЯЛА Ч рахошуда ва cap додашуда 
ва ғузошташӯиа ва озод; ва ба 
маънии давон ва тозон ва зани 
фохиша (аз «Бурхон» ва «Раши
дй»),

ЮЛМА <4 он чи дар тағори ба 
хайвонот хуронанд; лафзи туркист 
(аз «Шархи Гулкуштй»),

ЯЛЛАЛЕ (УЪ калимаест, ки чавонон 
дар ханғоми нишот ғӯяид (аз 
«Мусталаҳот»),

ОЛЧЙ рохбар ва пайк ва ғу-
зарбон ва ғадои рохнишин; чи юл 
(биззам) дар туркй номи рох ва 
чй ба маънии доранда (аз «Бур- 
хон»),

Фасли ёи таҳтонй маъа мим
ЯМОК -^Ч номи подшохест; ва номи 

руломи кайсари Рум (аз «Муай- 
ид» ва ғайра).

ЯМАК номи шахрест хуснхез; ва 
номи подшохест (аз «Бурхон»),

ЯМОМ сЧ кабутари сахрой (аз 
«Канз»),

ЯМ(М) fi дарьё (аз «Мунтахаб»); 
ва дар истеъмоли форей ба тах- 
фиф хам меояд,

ЯМОН юЧ мансуб ба Яман, ки 
мулкест ба тарафи чануби Хинд, 
моил ба Мағриб (аз «Кашф» ва 
«Мунтахаб»),

юмн с"- хучаста шудан ва бара- 
кат ва муборакй; ва ба фатхатайн 
(яъне Яман)* мулкест маъруф 
дар иклими аннал ва дуввум, Чун 
он мулк ба чониби ямини Каъба 

аст, лихозо Яман ғуфтанд, Чи ах- 
ли араб Каъбаро шахсе карор до- 
даанд, ки ру ба суи машриқ аст 
ва пушти у ба мағриб (аз «Су
рох» ва «Шархи Нисоб» аз Юсуф 
ибни Монеъ),

ямин дасти рост ва тарафи 
дасти рост; ва ба маънии санғанд 
ва тувоной ва кувват ва манзала- 
ти неку (аз «Мунтахаб» ва «Кашф» 
ва «Латоиф»),

ОМКИНУ е/Ч сиғаи музореъи маъ
руф ба маънии имкон медорад; 
маъхуз аз имкон; мағар форсиён 
дар муховароти худ нуни юмки- 
ну-ро мавқуЛ, ай сокин (яъне юм- 
кин)* мехонаии,

ЙИМА ч ба маънии хурок; ва ин 
лафзи туркист, аз луғоти туркй 
навитта шуд; ва касоне ки има- 
доронро ба маънии рузинадорон 
фахманд ва нанисанд хатост, асах 
йимадорон аст,

ЯМОНЙ ^уЧ мансуб ба Яман, ки 
номи мулкест маъруф ба чониби 
ямини Каъба (аз Таайнба^ «Шар- 
хи Мишкоти шариф»); ва алиф 
дар лафзи ямонй ивази яке аз ёи 
мушаддада аст, Пас ғуфта наме- 
шанад ямонй ба алиф ва ташинин 
ё, то чамъ иашанаи ивазу муаз- 
виз, мағар ямонй ба тахфифи тах- 
тонй, ё яманй ба ташдиди ё.

Фасли ёи тахтонй маъа нун

ЯНГА I&h зани бародар ва зани ам; 
ва ба маънии кадбону; ва ба маъ- 
нии машшота низ омада (аз «Ла
тоиф»),

ЯНБУЪ t4i чашмаи бузурғ (аз 
«Кашф» ва «Мунтахаб» ва «Лато
иф») ,

ЯНОБИЪ чашмахои бузурғи
об; ва ин цамъи янбуъ аст (аз 
«Мунтахаб»),

Я НК -*4 ойин ва равиш ва номи ча- 
зира 2Э1,

ЯНАПЛУ jUj корвон ва кофила ва 
бозоре ки дар он аз хар тараф ач- 
нос оварда фурушанд (аз «Бур- 
хон») ; ва дар «Латоиф» ба такди- 
ми бои форси бар нун (яъне япан- 
лу)*.

Фасли ёи тахтонй маъа воп



 

—416—

ЯВМУЛҲИСОБ рузи !киё-
мат, ки х^ддатн панчох хчзор сол 
бошад.

ЯВОҚИТ аммъи ёқут.
ЮХ сл офтоб (аз «Мунтахаб» ва 

«Комус» ва «Кашф» ва «Мадор»).
ЯВМУТТАНОД рузи кнёмат,

чаро ки яке мар дигареро дар он 
руз нидо хохад дод, ки: «ба фарь- 
ёди ман бирас» ва касс нчхохчд 
рчст (чз «Лчтоиф»); вч лчфзи 
танод дар асл тчнодй буд, масдар 
аз боби тчфоил. ё аз охнр бч чн- 
хати вакф сокит щудaаст.

ЯВМУМНУШУР рузи. рчста-
хез; чи бч мчънин зи-aа
шудчн аст (чз. «Сурох»).

ЮРАР jjy. дар турки ба мaъ-иu ба- 
ён мёкунад.

ЯВМУЛБОҲУР гл. ба маънни
рузи бухрон; вч те^оди тчъйина 
он назда аксари атиббо чӯнн- чст, 
ки аз руЗи ибaидви мараз ба рузи 
пчнчум уфтчд ё хчфтум ё нухум 
ё ёздчхум ва чахордахум' ва хчфт- 
дахум ва' нӯдаҷхӯм ва бастум вч 
бисту якум ва басту чахорум ва 
басту хафтум.

ЮЗ Зл даррандае, ки охуро сайд 
қӯна■д. ва .хурданш панирро бисьёр 
дуст дорад; ба хиндй.чата ғӯг-а; 
ва ба мҷъииu чустан ва талош 
кардан; ва дарьюзч аз ин чост; вч 
дар турки лчфзи юз ба маьнии 
сад бошад, ки номи адчди маъруф 
чст (аз «Латотф» ва «Хтёбон» ва 
гайрч).

ЮНУС//ЮНАС//ЮКЛС магар
заммн нун афсах чст; исмн наби 
алайҳиааалом, кн мохи эщвнғо фу
ру бурда буд (аз «Комус» ва «Су- 
рох»).

ювош J-л аспи кутал ва аспи 
нармрафтор ва раёзатдода, тси ло
тки сувопии бузургон бвщаа; ва 
ин туркаст (аз «Латонф»).

ЮРУШ лафзн туркист, ба маъ- 
наи бар душман дави,дан ва аӯво- 
рй кардан бар мух им ба таъчил 
ва куч кардан (аз «М1адор» ва 
«Лчтоиф» вч луготи турки).

ЮР (_л чубе, ки бар гағаа-и гови 

кулба! нихаид; ба хинди чува но- 
мчнд (аз «Лаaвиф»).

ЮНТЙЛЛ Jti ба 1^^™ соли 
чсп (чз .рисолат туркй навищaа 
шуд).

ЯВНОН cJ'j.n магар машхур ба зам- 
ма (яъне Юнон)*; ва он му^ест 
дар иклами панчум, дохила Рум, 
ки ба номи Явнон ибнн Ефис иб- 
ни Нух обод шуда (аз «Лубб-ул- 
албоб»), 1;

ЮЗ лДАН тчлчб нӯмӯааи1, ва
чуста-.

ЮЯ//ЙУЯ Чл . касд ва азм.
ЮРТАГА чои будан ва хона;

ва баъзе бч мчънии чон ччвкй на- 
вищаа (аз. «Латоuф»).

ЮЗА »jji танан дарчхт (аз «Муай-
; нд»).
ЮФЙ бехудагу (аз «Лато^»).
ЮЛЧЙ у*—. мухофази рох ва рох- 

дор (аз луготи турки); чи юл 
(баззам) дар туркй рох ва чИ ба 
маьнuи двранда; ба мaь-ни гадое, 
кн сари рохи мардум нищинад вч 

. суол қӯнaд.
ЮНЕ (ул юн (ба вовн маъруф) ба 

маънин донг аст (чз «Шчрхн Хо- 
қв-й»),

ЮЗБОШЙ счрдори сад кас
(чз луготи турки).

Фчсли ёи тҷҳтоий мчъч хои хчввчз
ЯХУДО 'ЪЕ номи бчродари қалвии 

Юсуф алайҳиааалом; ва номи мар- 
де дигар.

ЯХУД цамъи яхудИ; бч маъ-нн 
ҷӯхуaвн (аз «Латоиф» ва «Мунта- 
хаб»),

Фасли ён тҷҳaвий мчъч ён тчхтонй

ЯЙЛОК dVi чоа сарда, ҳаввдвғ, ки 
ба фасли тобнствн дар он бошанд; 
вч ин ' туркист (чз «Мyaтaлaҳоa» 
ва «РашидИ»),

ЙИЛ . бар вадин фил; ба мчънии 
сол (чз луготи турки нчвншта 
шуд).

ЙЛЛОН бар вазни филон; лаф- 
Зи муфрчд аст, ба маь-ии мор (аз 
рнсолчн турки).

ТАМОМ ШУД «РИЁС-УЛ-ЛУРОТ».


