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 ضگفتاریپ 
ًند جان ً خرد  كزين ربرت انديشو رب نگزرد                                  بنام خدا

دُد را ةٌ  ه هُدً اضتیرا پ یٍشاران ضال، راً دعُار یو زةان در درازىایا .دَان اضت  زىرً یٍا و زةانیتس از کَو یکی یزةان پارض

 یٌ ىگساىیآىچٌ نا یهل .اضتآرام  یه رضا ٍهساً ةا آٍيگ ه ىُادت تایز یو، زةاىیانسهز یپارض زةان .و رضاىرً اضتیکيُى یلسگغتگ

اىر ه اىرک اىرک  عرً یدُد یٍا و هاژًیگشیگاىٌ دایو هاژگان ةیا .و اضتیىُ یگاىٌ لساهان در زةان پارضیة یٍا اضت، ةکار ةسدن هاژً

 سهنیاژگان از زةان ةاز ه یگسهٍ ُضتٌیپ . اةری یزةان ٍهُارً لسگغت ن .اىر آىَا عرً یٌ لسانُعیه نا اىر ساىرًیرا ن یدُد یٍا هاژً

کٌ در زةان  ییٍا از هاژً یگسدىر ه عهار ین راریتازً در زةان پر یٍا از هاژً یعُىر ه گسهٍ یضپسدً ن یرهىر ه ةٌ ةُتٌ لسانُع ین

 ویگشیدا هاژً "اگس تيَااگس ه" سدیگ یهام هاژً ن یزةاى ٍس .عُىر ین یه گاً چم هاژً، دچار دگسگُى یه دضتُر ییآها ریاز د اىر ناىرً

ةس زةان ٍا  هاژً یٍيذار چیچُن ةرهن ٍ م،یيیة ین یگسلتو هاژً، آعمتگ یةذا یدر پارض یاضت، هل یسلتيیپز ویىراعتٌ ةاعر ه ا

ه پسهرش  یةاليرگ یٍا از راً یکی سةازیاز د یاد ه ضتر لسٍيگد .اىر آىسا ىاةطانان ىهُدً یه ٍهگي یه آٍيگ ه ٍهاٍيگ اىر عرًاىرر

 یاىر #چياىچٌ در ةسد عرً یاىر، دچار هاپص ناىرگ دَان داد ه ضتر ىراعتٌ یٍا لسٍيگ گسیکٌ ةا د ینسدناى .اضتً ٍا ةُد لسٍيگ

داد ه ضتر هاژگان  ،یداد ه ضتر لسٍيگ یانرٍایاز پ یکی  ."میيیة ین ییاضتُا یٍا ديگل انیدهرالتادً ه درا التادً در ن یٍهتُدٍا

داد ه ضتر   ویا .دٍير یٍا هام ن زةان گسیدُد را ةٌ د یٍا ه هاژً سىریگ یهام ن گسید یٍا ر از زةانرا کٌ ىرارى یٍا هاژگاى زةان .اضت

 ذتٌیگط ه لذام ةيرهةار یدُاٍر عر کٌ ة اىتاریز یهاژگان، زناى یسیهانگ ویا ،یهاىگَ .عُد یٍا ن تُاىهيرتس عرن زةان ٌیهاژگان نا

هاژگان تازً از راً  ویدُاٍر ةُد کٌ ا یاز آن ةرتس زناى  .اىر داعتٌ ییةساةسٍا  سىرًینگکٌ در زةان ها سدیرا درةسگ یگسدد ه  هاژگاى

اضت کٌ ٍم اکيُن در  یشیٍهان چ ویا .آىَا عُىر  ینُعلسا ٌیه نا سىریرا ةگ سىرًیزةان گ یهاژگان ةُن یاىرک اىرک دا رً،یرض

آن  یسیةٌ ةکارگ انیگُىاگُن #از هاداعتو تاز یةياةٌ لسىُدٍا یادیضال گزعتٌ هاژگان ز 1۴۳۳ یدر درازىا .دٍر یرخ ن یزةان پارض

از زةان  یا پاضرارناضت کٌ ة ةسگسدنو رهزگار یاکيُن در ا .اىر " ةٌ زةان نا اىررآنرًانیگُ یپارض یه تيتل  یَيرگیگسلتٌ تا ىاضت

 .میآن ةکُع یه ةاليرگ ییم در راً عکُلایشیظ ةپادیدُ

 

ةتُاىير در گمتار ه ىُعتار رهزاىٌ   انیگُ یم تا  پارضیاىیآىَا را ةيها یپارض یگاىٌ ةساةسٍایهاژگان ة یم ةسایا رًیو هاژً ىانٌ کُعیدر ا

ا کارةسد آىَا در زةان کهسىگ یضپسدً عرً اىر ه  یکٌ ةرضت لسانُع یکُعظ عرً اضت کٌ هاژگان پارض .سىریگ دُد، از آن ةَسً

ک ی ی، ةٌ نؿيایپارض یهاژً ٍا نکارةسدةکٌ  طتیدرىگسر یک ىکتٌ ةایظ زةان، ةٌ یير پاالیادرلس  .اىرً عُىریعرً اضت، دهةارً ىها

 یتیگمتار ه ىُعتار، آض ییُایه ع یی، رضاییتایةٌ ز هعُد  ینکٌ  ییتادا یهلطت؛ یى گاىٌیة یهاژً ٍا یکارةسة رن ازیضسً ةس

 .گاىٌ ةکار رهدیهاژگان ة یةسا یپارض یر ةساةسٍایرضر، ةا یىه
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 یةستس گسید یةس زةاى یچ زةاىیٍػ یاىطػاى یٍا ارزش  رگػاًیٍػا ةا ٍػم ةساةسىر ه از د کػٌ ٍػهػٌ زةانم یو ةاهر ٍطتیس اة

و زةان اضت ه یو ه ةاارزعتسیهران آن زةان ةَتس ظیگُ یةسا یم ٍس زةاىیه ةاهر دار میش ىراریضس ضت یچ زةاىیٍ ةا .ىرارد

ةا  تُاىر یىه ینسدناى چیدَان ةا ارزش ٍطتير ه ٍ یٍا ٍهٌ زةان .کير یزةان دُد پاضرار ر ةتُاىر ازیةا یهر ٍس زةاى ظیگُ

 یٍس نسدن یٍا وییٍيس ه آ و،یةاهرٍا، د ،خیتار .را دُارةغهارد گسید یٍا زةان ایةمسهعر ه لذسنسدنان  گسیزةان دُد ةٌ د

 یةاليرگ طتٌیکٌ عا ٍطتير یارزعهير  يٌیآىَا گيذتک  ه تک ضازىر یآىَا را ن «یعياضيانٌ لسٍيگ»ٍطتير کٌ  ییٍا پارً

 .ةاعر ین ییه عکُلا

را آٍيگ دُارداعتو   انیگسا کٌ ضسً کيير یةٌ ىادرضت گهان ن یةسد ر،یآ ین انیةٌ ن ییگسا کٌ ضذو از ضسً یٍيگان

ه ةُدن  یزةاى یگُىٌ ةا گُى یىاضازگار چیٍ ،ییگسا ضسً .آن زةان ٍطتير یدُاضتار ىاةُد ایآىَا ةُدً ه  تیزةان هُن

ٍا  زةان گسیتا از ةکارةسدن هاژگان د عُد ین رًیکُع ییگسا در ضسً يکٌیا .ىرارد یکسً داک ویا یةس ره غهاریة یٍا زةان

 .طتیةا آن ى یٍا ه دعهي زةان گسی" دی#~ىم ظیعُد ةساةس ةا ىا شی" پسٍ...ه یه لساىطُ یطیه چٌ اىگل یه تسک ی#چٌ ؾسة

 یةس تُاىهيرضاز ریةا شیى ٍا نزةا ویا هران ظیارزعهير اضت ه گُ اریدُد ةط یدر دا یعر، ٍس زةاى ٍهاىگُىٌ کٌ گمتٌ

 .کُعا ةاعير اضت رًیکٌ ةٌ آن زةان رض ییٍا بیزةان دُد ه زدهدن آض

 یٍا هاژً کٌ میسیپز یو ره، ىهیاز ا .میپسداز یاز آن ن یظ ةٌ ىگَتاىیم ه ناىير دان دُیرا دهضت دار یپارضزةان  شینا ى

و گُىٌ یم کٌ اگس گمتار ه ىُعتار دُد را ایو ةاهریةس ا .اةریدر ىُعتار ه گمتار نا راً  م،یرآن دا یةسا یکٌ ةساةس درضت گاىٌ،یة

  .عُىر یهان آعيا نیٍا گُش یگاىٌ ةسایش ناىير هاژگان ةیى یهاژگان پارض یم، ةٌ زهدیضانان دٍ

 
 

دارىر کٌ  یار ارزعهيریگمتار ةط یطیه ضسً ىُ ییگُ ضسً ییچسا، درةارً ین ةشرگ زةان پارض، از اضتادایو کشازیسدالل الریدکتس ن

  .میاهریغگمتار  ةیو پیيٌ گمتٌ عُد را در دُد دارد، را  ةٌ دىتالٌ ایو زنیر در ایو گمتار ارزعهير، کٌ ٍسآىچٌ ةایرم ایتس د غتٌیعا

 

 
 ان؛یدر پا

ٍا ه  یو کاضتیم ایکٌ ةتُاى ییو تا دایپص از ا یظ ٍایسایم کٌ در هیةسآى .اضت یلساهاى یٍا ییاٍا ه ىارض یکاضت یو هاژً ىانٌ، دارایا

 0یر، ةٌ ىغاىیو ىطک داریدرةارً ا یغيَادیش پیاگس عها ى  .مییرا کهتس ىها یٍا ییىارضا

info@persianacademy.org 
 

 .ریسیتهاس ةگ اةا ن

 

 انیگُ یٍهٌ پارض یساة یه لسازنير یعاد یةا ضپاس لساهان ه آرزه

 گرهى گردآهرهدگان
 1۳۶۳تَغت یارد
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 یسیه سرى هٍ ییگٍ سرى ییاهدر چرا
 یکشاز ویسدالاللرین دکتس

 
 
 
 
 
 

 یم،در دَان ةراى یتاعيادتیزةان ز یوه تُاىهيرتس یوآن را ىقشتس یه دهدل درىگ یة تُاىیم یکٌ ن یپارض یُایه ع یوزةان عکس

ه  یشداله یضُدً ه ضادً، ىقش ه ىازک، ةا زىگ ه آٍيگ یاراضت ةط یزةاى ییٌ ه ىاضازهاراىٌ  دارد0 از ضُدهگاى یضسعت ه ضادتار

را از ضس  یشآنیشضَهياک ه ضت ییٍا ه تيرةادٍا کٌ تُلان یراردان ه پا اضتُار ه ضذت یزةاى ی،ضُ یگسه گُعيُاز؛ از د یاییُدي

عکو را ةس دهش  ه تُاىکاً ه پغت یلسضا گسان ه تو یاضت ه ةار ناىرً یه ةسپا یةسدا ٍا، ٍا ه ٍشارً ضرً یه در درازىا اضت یرًگزراى

 یانٍهُارً انسهز یظ،دُ ٍای یشیه داله ٍا ییاز تُاىا یدُ زةان، ةَسً یوا .اضت یساىیا یشکٌ لسٍيگ گساىطيگ ه ىازعذ اضت یرًکغ

اضت  ةُدً یضذت ه اضتُار ه ىاگططتي یا ه رعتٌ اضت یُضتٌپ یاکانٌ ىه ىُادگان را ة یغیيیانرا ةٌ پ یيیانه پط یسهزیانرا ةٌ د یسانا

 .اضت یرًگسد یسانا یخلسٍيگ ه تار یکپارچگیه  یُضتگیپ ایيرانه پ یگاًه پا اضت یرًه رهزآنر گسداى یرا اکيُى یسانکٌ گزعتٌ ا

اضت ه آهازً  آهردً یردر دُد پر ی،ه چُى یر چير" دَان را، دی#~ عؿس یوه َضساهد یيٌضاناىٌ ضسهد یوه ىقشتس هرتسیو یٌکٌ نا زةاىی

ةٌ کار  یداهدان ادة یعاٍکارٍا یيظةشرگ ه هرداهىر را، در آلس یاضت ه ضذيُراى درگطتسدً یتیگ ٍای یوضسزن یورا تا دهرتس یسانا

ه  یعگسل .یالت تُان یدر ضساضس دَان ىه یغانةسا یگهان ه گشالٌ ٍهاىير ه ٍهال یچکٌ ةٌ ٍ یه ضذيُراى اآنرً اضت؛ عاٍکارٍ

ٌٔه ادِب درپ یاضت کٌ ضذو پارض ةُدً یٌآن تا ةران پا ِیه ُضتُار یزةان ه ضذتگ یوا یعاٍُار  اضت یرًةذغ یٌآن را آىچيان نا یُضت

ًٔ لسٍيگ ه  یاضت کٌ لسازىا ه ةسةسدً  .اضت یرًٍيس ه لسٍيگ گسد یواضتُار ه ضس ةس ضپَس ا یـه ضت یسانا ٍيسلسدير

را  یغتوه دُ یما ةاال ةسالسهدتٌ یتیاضت ه ةران ةس پَيٌ گ ةُدً یساىیاننا ا یىازش ه ضسةلير یٌاز اضالم ٍهُارً آىچٌ نا پص یسانا در

ه  یچُن لسدهض ناىير یضتسگ ه ة یضذيُراى یما کٌ تُاىطتٌ ییمنا»ک0ٌ یما ه ىازان ه ضسالسازان گمتٌ یما نسدنا هاالتس داىطتٌ یگساز د

 .اضت ةُدً یضذو پارض!« یمه ةتاالىا یمةپسهر یظه حالغ در دانان لسٍيگ دُ یه ضؿر نُلُیه  یامد

 

 یزةان پارس ینه آًوگ یزةافتار هازک ه دالهآسیب هاژگان ةیگاهي ةي 
ه  ،یه گُعيُاز زةان پارض ییةٌ ضادتار آها گاىٌیکٌ هاژگان ة ییٍا انیاضت کٌ از ز ویا یطیىُ ه ضسً ییگُ ضسً یٍا از ٍرؼ یکی

ٍا را در دُد راً دٍر،  هانُاژً ریةا یىه یزةان پارض يکٌیا .میکي یسیدلُگ کيير، یآن هارد ن یهاضتُار یپذتگ ،ییرضا ویٍهچي

زةان  ریاز د .ایپُ اریاضت ةط ةُدً یزةاى .اضت غسلتٌیپ اریةط یزةان پارض .اضت یزةان عيادت یٍا ةسٍان ٌیداىغُاراىٌ ه ةس پا یرگاٍید

ٍم ضيگ  یزةاى اضت،یکٌ پُ یلسٍيگ .لسٍيگ اضت يٌییاز آىذاضت کٌ زةان آ ویا .اضت یزةان کيُى ویتس تٌغسلیپ ،یذیتار یعياض
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 اریٍهاٍيگ ةا آن ةط یاضت، زةان پارض ةُدً غتازیه پ ایپُ یچُن لسٍيگ یساىیلسٍيگ ا .آهرد ین ریرا پر ظیه ٍم ضاز ةا دُ

ةٌ  .طتیدَان ٍم رهزگار ى یٍا زةان گسیاز د یاریدارد کٌ ةا ةط یتارانسهز ضاد یزةان پارض .اضت کسدً غسلتیدگسگُن عرً ه پ

از  یاضت زةان پارض یسیاىر کٌ د ناىرً ییدر رهزگاران ه در ضادتارٍا و،یادیه ةي ویضسعت یکارةسدٍا ریٍا از د آن زةان گس،یضذو د

 یرىیضيذ اىٌین یىهُىٌ ةا پارض یةسا .طتيریار ىىُ، ٍم رهزگ یپارض اٍهانی یدر یدَان ةا پارض یٍا زةان گسید .اضت آىَا گزعتٌ

اىر هاژً  ٍا کٌ در ضيذظ ةا آن ٍيُز کَو ناىرً زةان ویاز ا اضت، غسلتٌیپ اریکٌ ةط یاگس زةان پارض .ةاضتان یةا پارض یاىر، حت

آىَا را گشىر  یره ویاز ا .طتيریضازگار ى یزةان پارض یٍا ةا ضادتارٍا، ٍيذارٍا ه رلتارٍا هاژً ویا .اضت زدً انیةطتاىر، ةسدُد ز

ه  ریُىریةپىقش ه ردغان  یاىیضتتس درعت را ةس پسى یایةُر ایاز پالس  یکٌ عها پارٍا ناىر یةران ن .آعُةير یه ةسن رضاىير ین

 یرضةٌ زةان پا گاىٌیة یٍا کٌ زةان یه گشىر انیز ویه آعکارتس ویىذطت .ضذت ىاضازىر گسیکریده ةا  ویکٌ ا راضتیپ .ریةرهز

کٌ  یٍيگان یساىیا یٍا هاژً .ةسىر ین انیزةان از ن ویرا در ا ییه ٍهُار ه گُش ىُاز، آها ییایه دي ویآن اضت کٌ ةالتار آٍيگ زىير ین

ضُدً ه ضادً ه ىسم ه  ،ییضادتار آها ری"، از دیدر یعرً اىر#پارض یپارض یٍا هاژً اىر، رًیةٌ رهزگار ىُ رض اىٌین یةاضتاى اراناز رهزگ

 ریاز د [far] .اضت لس عرً یدر پارض  [khoarnah] ناىير دُرىٌ ییهاژً درعتياک گسان اهضتا کیىهُىٌ،  یةسا .اىر رًیهُار گسدٍ

کٌ نا از  ییٍا انا هاژً .ةغُد تُاىر یضُدً ه کُتاً ىه ویاز ا ظیة« لس»ناىير  یهاژٍا یؿيیاضت؛  رًیةٌ لسدام دُد رض ،ییضادتار آها

  .ةسد ین انیرا از ن ییآها شیدرعت ه گسان ه ىاٍهُار ةاعير کٌ آن ضادتار داله یٍا هاژً تُاىير ین م،یضتاى ین گسید یا زةاىٌ

 یکٌ ٍيذارٍا ه کارکسدٍا اضت یرًرض یه ىاة یساضتگیپ ی،ه ضادگ یاز ضُدگ ای یٌةٌ پا یظزىرگاى یدر درازىا یزةان پارض

 آیر، یه ةٌ کار ن آهرد یرا ةس ن یزةاىغيادت یسه ىاگش یوراضت یازٍایى یه ةٌ ىاة یکتارگیرلتٌ ه تيَا آىچٌ ةٌ  یاندر آن از ن یزةاى ةسهن

کارکسد  یچهاژگان کٌ ٍ یه اُنسد یه نادگ  یيگیچُن ىس یه ةاهرعيادت یزةاى ةسهن ییٍا ٍيذارٍا ه ضادت. اضت ناىرً یدر آن ةسدا

در  اىر، آنرً یه ةٌ ىهُد ن اىر تالتٌ یکٌ در زةان ةاز ن اىر یا ه اضعُرً یةاضتاى یاز ةاهرٍا «ییٍا تٌ ىغطت»ىرارىر ه ةٌ  یزةاىغيادت

 .اىر رلتٌ یاناز ن یکطسً ی،زةان پارض

 یه آلُدً ةٌ کارکسدٍا یياکه ال یيٌه ٍيُز آفاز یطتيرٍا کٌ ةا آن ٍهسهزگار ى زةان یگسةا د یزةان پارض یذتگیآن اضت کٌ آن از

از  یظه ة یظکٌ پ یبآض یوتس ه ةسدطتٌ یوآعکارتس .آالیر یه آن را ن رضاىر ین ٍا یبن ىقش ه ىاب آضزةا یواىر، ةر ناىرً یزةاى ةسهن

 یوه آٍيگ یشآزار، ةالتار ىازک ه داله درعتياک ه ىاٍهُار ه گُش یٍا هانُاژً .اضت یآهاعيادت یبآض آیر، ین دیرلسا ٍا یبآض یگسد

 یٍا ضاناىٌ یگسرٍگزر ةٌ د یوکٌ از ا یگسد ٍایی یبآض .رضاىير ین یانآن را ز یاییه زىگ ه آٍيگ ُدي پسیغير یرا ن یزةان پارض

ه زةان را از درهن  یسپیراىَان اضت ه د رضر، ی" نعيادتی ینؿي ~# یه ناىاعيادت یىحُ ه" یؼسل ~# یزةان ٍهچُن ضاناىٌ گسداىغ

 .پُضاىر یه ن لسضایر ین

 

انسهز ةٌ زةان  اىٌیگسا یپارض یٍا ٍا ه ضسهدً اگس ىُعتٌ طت؛یى یزگار لسدهضةازگغت ةٌ زةان زنان ره طانیىُ دُاضت ضسً انا

از  .ریةطسا یلسدهض ًُیةٌ ع دُاٍر ین ای سدیگ یآن زةان را ةٌ کار ن يرً،یضسا ای طيرًیکٌ آن ىُ طتیى یاز آن ره ناىر، ین یلسدهض

 ویزةان ةٌ زةان ضسعت ویکتسیىشد گس،ید یریاضت، از د ةٌ کار گسلتٌ یضؿر ایضان کٌ اضتاد تُس  ةران یآىذاضت کٌ زةان پارض

 دُاٍر ةُد؛ یلسدهض کیىشد م،یآهر یىادُاً، آىچٌ ةٌ دضت ن دُاً م،یزةان ةسض ویةٌ ا میکُع یکٌ نا ن یٍيگان .اضت یپارض

 

 
 گاهيیة یًا از هاژى یزةان پارس یازیه یة

اضت کٌ ٍس زةان  یدر ٍهان نسز ه اىرازٍا ازیى ویدارد، ا ازیٍا ى نُاژًةٌ ها یاگس گاٍ .ازیى یاضت تُاىهير ه ة یزةاى یپارض زةان

گسدد ةٌ  یةسن یدر زةان پارض یتُاىهير ویا .هانُاژً ٍاضت ازنيریٍا ى زةان گسیاز د یاریکهتس از ةط اریةط یداعت، ه حت تُاىر ین

 میتُاى ینا ن .اضت کساىٌ یة یاضت ه حت گساىٌ يظیه کارآنر ه آلس سهنيریى اریزةان کٌ ةط ویدر ا یضاناىٌ ه دضتگاً هاژً ضاز
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از  یٍا ذتیه ر ٍا هاىٌیپ يطاىکٌیةر طت؛یى يٌیدَان کالتر یٍا از زةان یاریناىير ةط یزةان پارض .میهاژً ةطاز یدر پارض عهارً یة

در ةٌ  ی0 دُد را ةا تُان زةاىناىر یناضت؛ ةٌ نُم  سیىسنغپز اریةط یزةان پارض .میيیة یىه زةان ویدر ا یهاژً ضاز یةسا یىَادٍا ظیپ

 هرتسٌ یزةان را آضاىتس ه نا ویةاعر، ا غتسیة یه تُان ه داىظ عها در زةان پارض ٌیٍس چٌ نا .گسداىر یدنطاز ن ظیکار ةسىرً دُ

آىچٌ را  تُاىر یآىکٌ ضذيُر ن یةسا .اضت در دَان ضسهد ه ضذو ه عؿس عرً انزة ویاضت کٌ ا ویٍه یةسا .ریسیةٌ کار ةگ ریتُاى ین

از آن دُد کير ه  تُاىر ین گسیاز ٍس زةان د ظیرا ة یاه زةان پارض .ریزةان رهعيتس ه رضاتس ةاز گُ ویا یاریةٌ  گزرد، یدر درهن اه ن

ً هاژ ،یآعيا در زةان پارض اریةط یٍا از هاژً یکیىهُىٌ،  یةسا .اةریدُد ة یةسا یدر پارض یعيادت ًُیه ع ژًیه یزةاى تُاىر ین

اضت  ةطيرً .اىر هاژً ضادتٌ ویاز ا و،یاز ا ظیپ گسانیٍا کٌ د ٍا هاژً ضادت؛ گزعتٌ از آن هاژً دً تُان یهاژً ن ویةا ا .اضت« دضت»

 دضت، وییزةسدضت، ةاالدضت، پا سدضت،ی0 لسادضت، لسهدضت، زریىُ ةٌ دضت آ یتا هاژٍا ریُىریةپ گسیهاژً را ةا هاژً د ویکٌ ا

از  .میاهریاضت لساٍم ة هاژً ضادتٌ عرً ویرا کٌ تاکيُن ةا ا یدسد از هاژگاى یلسٍيگ میتُاى ین یحت ...ه سًیدضتگدضتتير،  ش،یدضتاه

ٍا ةَسً  ةذُاٍر از هام هاژً هرهز ىاتُان ةاعر  یازٍایکٌ از ةسآهردن ى طتیى ٌیُتُيک نا یزةان در ضسعت ه ضادتار، زةاى ویا ،یره ویا

از هاژگان  تُان ین یره ویاز ا .سىریگ یزةان را ةٌ کار ن ویاضت کٌ ا یازکطاى طت،یى یاز زةان پارض یتُعیکهتُد ه ة ،یىاتُاى .ةسرد

ٍا را ٍم از  هاژً ویا ىرکا اىرک م؛یاةیة یپارض یاضت، ةساةسٍا زةان راً دطتٌ ویدر ا یا شًیکٌ ةٌ ٍس اىگ یهاژگاى یةسا ر؛یشیةپسٍ گاىٌیة

ةسآىم کٌ  م،یةطتاى گسیرا از زةان د یا کٌ هاژً میداعت ازیاىرک ى ینا اگس گاٍ .میآىَا ةيغاى یرا ةٌ دا گسیه آن هاژگان د م؛یةان ةساى

 .کسد ویچي میتُاى ین

 

 
 یزةان پارس نیادیةو یژگیده ه

 ٍا یٌه آرا یُرٍاز تسیم یٌه گساىها یوضذو را ةٌ عاٍُارتس یکٌ دالرام ه دالرا یوزر یتایزةان زىرً ز یوراز ه لطُن ا یةٌ راضت

کسدً آنر0  یاددطتار  یوةُد کٌ در آفاز ا تُاىر یداد، ٍهان ن تُان ین یادیوپسضظ ةي یوکٌ ةر یپاضذ یطت؟اضت، در چ آراضتٌ

 ویادیةي یژگیةٌ ده ه یپارض زةان .اضت ُضتُار یاضت ىازک ه در ٍهان ٍيگام ضذي یکٌ ىقش یپارض ةاندر ز یوضسعت یىاضازهارىگ

ىاضازىر ه  گسیکریةا  یژگیده ه ویاضت، آن اضت کٌ ا یعگمت ٌٔیآن چٌ نا رهد، یه لساتس ن سدیگ ین ییدَان درا یٍا زةان گسیاز د

ه  ٍا یدرعت رار،یپا یاٌ یپُ یدر پ یزةان پارض .یه ىازک یىقش گسید یژگیاضت ه ه یداى ه ضذت یضتُار یژگیه کی .سیىاپز یآعت

اضت، دُاضت نو از  لسهگزاعتٌ کیةٌ  کیدُد را  یزةاى ةسهن یه کارکسدٍا ٍاٌ ینا ه ةواضت  ىَادً یرا ةٌ کيار ظیدُ یٍا یىاٍهُار

ه  ٍا یٍا ه ال ناىرً یىرارىر؛ ةٌ راضت یعيادت زةان ییدر زةان اضت کٌ ارزش ه کارا ییرلتارٍا هٍيذارٍا  ٍاٌ ینا کارکسدٍا ه ةو ویا

 یدراگاىٌ ةسا یٍا ذتیراز گُىٌ  ییه کارکسدٍا ٍيذارٍا .اىر دطتٌ کٌ ةٌ زةان راً اىر یه ةاهرعيادت یا اضعُرً یٍا ىغطت تٌ

 ریاز د ساضتٌیىاب ه پ یضان ةٌ زةاى ویةر یزةان پارض ."ثی#تذي ی" ه انسدثی#تأى یيگی" ه نادسی#تزک یيگیىس ای" ٌی#تحي یدهگاىگ

 و،یىسم، آٍيگ ییٍا ه ةٌ هاژً اضت رًیتساعاٍهُار را گسان ه ى ییٍا هاژً رار،یپا  ٌیآن پُ ،یضُ گسیاز د .اضت دگسگُن عرً یعياض زةان

ه  یضطت ٌینا یه ىاة یىقش ویانا ا اضت، رًیةذغ اریةط یه ىاة یرا ىقش یٍهٌ زةان پارض ویا .اضت ضادتٌ گسگُنیگُعيُاز د

ٍس آزنُن  ٌه از ةُت اضت رًیةشرگ را تا کيُن از ضس گزراى ییٍا بیگسان ه آض ییگشىرٍا یزةان پارض .اضت آن ىغرً یسیپز بیآض

 .اضت آنرً سهنیة سهزنيریضسةلير ه پ یذیدعُار تار

ٌٔ ویهرتسٌ ینا و،یتس دَان اضت ه دردغان یٍا زةان ویتس یاز لسٍيگ یکیکٌ  شیه داله ویزةان عکس ویٍهٌ ا ویا ةا دَان  یادة ضاناى

 .اضت یا رضاىٌ یرهضت کٌ لياهرٌ رهة اىکاریه ز سهنيریضذت ى یرهزگار ةا دعهي ویاضت، در ا آنرً ریدر آن پر

ه چيرٍشار ضالٌ دارىر،  يٌیسید یا يٌیغیرا کٌ پ یةُن یٍا اضت، زةان کطان راً دطتٌ یٍا کٌ حتا تا ىَاىگاً داىٌ یا رضاىٌ یلياهر

 .ةسدارد انیاز ن کطسًیٍا را  تا ضساىذام آن اىرازد؛ یاز تاب ه تُش ن کاٍر؛ ین ر؛یلسضا ین
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ه  یتاىیه پغت یاریةٌ  ازیه ضتسگ، ى ویضَهگ ویچي یدر ةساةس ٍهاهرد شیى یزةان پارض یداى ه ضذت یتُارةٌ ض یزةاى یحت پص

 گساىٌ،یاری یٍا کُعظ ویاز ا یکی .ةغتاةر تُاىر، یکٌ ن ًُیآن، ةٌ ٍس ع یاریاضت کٌ ةٌ  یةس ٍس دهضترار زةان پارض .دارد یسیدضتگ

 ٍا یىقش ظیکٌ در نسز تُان دُ کُعير ین گاًیپا ویا رآهرانیپر .اضت اىذام گسلتٌ یارضزةان ل گاًیپا یازاىر اضت کٌ در راً یکُعغ

را  یدرا یان،ضال یودر ا .اضت آعکار ةگسداىير ىَمتٌ یرا کٌ در ادب پارض ییٍا یشیرا ىغان ةرٍير ه داله یزةان پارض یٍا ییه کارا

کٌ  کُعير یه ن ىگسىر ین یةٌ زةان پارض عياضاىٌ یبآض آیر، ین الشهدً درپی یکٌ ةسعهارعان پ یاریگساىیضپاس!، فهذُاران ه 

زةان در رهزگار  یوتا ا .ه نسزىاعياس اضت، ةغياضاىير ه در کار آهرىر یگساىٌگمت ة تُان یآن را کٌ ن ٍای ییه کارا ٍا یتُانير

 یغیآزنا .یره ضسةلير ةرر آ یسهزنيرپ یشى یظةُتٌ آزنا یوةتُاىر تُلان ه تيرةاد را از ضسةگزراىر ه از ا یش،ٍا ى رضاىٌ لسیاد یه ة سآعُبپ

 .عُد یدان عهسدً ن زةان تُاىهير ه ضذت یوآزنُن ا تس یوکٌ ضَهگ

 

 یآرزه یلسٍيگ کُعظ ویآىان در ا یاضت، ةسا ییتایدهضترار ز سایز دارد، ین یرا گسان یزةان پارض گهان یة شیدرگاً دادار کٌ اه ى از

 .دارم یاریه ةذت یکانگار
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 پاسداری از زةان پارسی
 داریُش نحهری

 

گزراىر کٌ انسهزً نا   یرا از ضس ن ٍایی داد یره یوىانٌ عر، ٍه عاً یيظه آلس یظکار ضسا ةٌ زاد، دضت پاک ِیگاً کٌ لسدهض آن یرعا

ه از دُد  داد ین ه الطُس ضسآً  یُضتٌه پ گسیطت یاش رهزٍا ن ضُدتٌ یواه ٍم ةس ضِس ضسزن یرعا .ةیيیم ین ه ةاز عيُیم یٍس دم ن

اىر  ةُدً یاریکطان ةط یاز ٍهاالن لسدهض گهان یة .رهد یساىیه ه یىاةُد یةٌ ضُ یوآزاد ه آةاد چي یِوضسزن یوا یرچسا ةا پسضیر ین

ٍم  یلسهدض ریعا .اىر گسیطتٌ ین یساىیا رهزی یٌه ةس ض اىر ىالیرً یه زنان ن یواز زن یُضتٌکيم در دضت، پ کيم، چٌ چٌ ی کٌ کاضٌ

 یسان،ا یا»ةٌ ٍهان گُىٌ کٌ انسهز، ٍس گاً ضسهد  عر، یاعک از چغهاىظ رهان ن عيیر ین یَيین یا تساىٌ یاکَو  یٍس ةار کٌ ضسهد

 .یمه ةاز پص دٍ یمکٌ در دم لسهکغ یطتى ییٍُا یگسکٌ د یاىگار لغارد، یرا ن یهانُةقش گلُ عيُیم، یرا ن« نسز پسگَس یا

 یتة یودر ا یکیکٌ ةٌ ى گسلت یدان ن ای یشًه اىگ یغٌاىر ی،آهر، در نقِش لسدهض ه رىخ یاًض یٍا آن ضال ی در ٍهٌ کٌ داىیم ین هلی

 0اضت یاناه ىها

 

 بسی رنج ربدم رد اين سال سی            عجم زنده كردم بدين پارسی
 

 یکار یرةُد کٌ ةا یالتٌنيراىٌ در اه ٍُش .عُد یلگرکُب ن یگاىگانة یپا یسز زنیو، یسانةُد ا ةُد کٌ چٌ یالتٌدر یه درضت یکیةٌ ى اه

 .کار ه کاِرضتان دُد عر عاً یيظره دضت ةٌ کاِر آلس یواز ا .کير گیسی یظپ یساىیه ا زنیو یسانا یساىیُدطت تا از ه یکسد ه راٍ

در  یساىیٍشار ا ٍشاران ید کٌ انسهز ةساةس یظاز پ یکار تيٌ یکرضاىر تا  یاریاه را  ی،لسدهض یرارپا ی یشًه اىگ ُرٍُِش ضسعار، ع

 یااضت ه  یسانا یگاىگی یاِدةي ی،لسدهض یادگار گهان یة .اضت یساىیةالظ ه ىسدةاِن لسٍيگ ا ی یٌنا یساىی،ا ٍای یوضسزن ی ٍهٌ

ةذظ  یراً ةسا یوه از ا یرکُع یساىیا ٍای یوضسزن ی در ٍهٌ یساىیا یٍا آدم ی ٍهٌ یگاىگی ایةس یشآه دضت یوةر تُان یکم ن دضت

 .لساٍم کسد یرهز ه ةٌ یةذت دُش ی،داک یگُ یوةس ا یاناز آدن یةشرگ

 یساىیانا .ىهایر یىانٌ ةُد، انسهز ٍم، از ٍس ضُ رخ ن عاً یيظآلس ی یشًةشرگ، اىگ یلسدهض یچٌ ةسا ىُعتار، آن یوا ی یطيرًگهاِن ىُ ةٌ

دُار  یکدر دهر ه ىشد یساىیلسٍيگ ا .تاةاىر یةسن یره یساىیاز نسدنان ا ییگاىگ .زیير یپارً ن  پارً ٍایی یودرا از ٍم، در ضسزن

 یودر دهرتس یکاناز تاد .کُچک ه ةشرگ دُد اضت ٍای یگسلتار یسدَاِن پَياهر درگ یواز ا یا در گُعٌ یساىیٍس ا .ُدع یعهسدً ن

  .دُد ٍطتير ٍای یه ضسگسم ةرةذت گسلتار یکٍس  زنیو یسانةادتس ا یودر دهرتس یسدل یتا کسدٍا زنیو یسانداهر ا

آن  یةازضاز یسیه از ضسگ زنیو یسانا یعکًُ ه ةشرگ یادآهری یةسا یکار یطتگیةٌ ةا ی،چُن لسدهض ةص اضت تا ٍم ٍا ٍهیو

ىراِن ه ٍم یکایکاضت کٌ  یعرى یٍيگان یساىی،نسدنان ا یرهز آن ةٌ آیير یه در پ یساىیانا ی دهةارً یگاىگیه  یةطتگ ٍم .یاىریغیمة
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آن را  یساىی،ةٌ ٍس ا یراضت کٌ ةا یا ىکتٌ یوه ا یاةير یدُد آگاٍ یةُِد لسٍيگ چٌ ی یٌه پا یادةي ةس یساىیان،ا ِیلسٍيگ یِوضسزن

 .کسد یادآهری

 گیسی یپ .ةٌ در اضت یانرها از دضت لسنان یااضت کٌ گُ یاز دضت رلتٌ، کار ِیلسٍيگ ِیةطتگ ه ٍم یگاىگیآن  یه ةازضاز یادآهری

 تُان ین یانرها لسنان یاریاگس چٌ ةا  .یطتى یعرى یساىیانا یه را یغٌاىر یدش از راً ةازضاز رلتٌ یظه پ یودُاضت، در دَان ىُ یوا

ةشرگ  یچُن لسدهض ٍم زنیو یسانا یه ةازضاز یگاىگیگُىٌ کٌ اکيُن داىطتٌ عرً، دُاٍيرگان  یوا یهل یرکار عتاب ةذغ یوةر

 .کير یاریکٌ آىان را  یطتى گسی یاریه  یيرهتيَا تک

ه  یتاه چٌ ز .اضت دیرً ین یساىیه لسٍيگ ا یزةان پارض یرنرا در ةسکغ زنیو یسانا یه ةازضاز یةطتگ ىانٌ، راز ٍم عاً ی آلسیييرً

نا  یةسا .تاض دیگس یکه نسدنان از  ٍا یسًدراگس ت یژگیه یونيرتس ه ارزش یوتس زةان، ةشرگ .ةُدً اضت یالتٌرا در یونيراىٌ ا ٍُش

زةاِن  .نسدنان هرزاىرً ىغرً اضت یگسه ديگ ةس د یسةٌ زهر عهغ گاً یچکٌ ٍ یذیاضت ضساضس تار یيغیگش پارضی،زةاِن  یساىیان،ا

ه  یختار یتایز یيظگش یوا یمکٌ ةاع یگسیه زةان د یظةا ٍس گُ .ةسد یعرن ن یکی یاضت کٌ نا را ةٌ ضُ یٍهان داالى ی،پارض

 .ناضت یُىرایگغا ه پ راً نیو،ز یسانا ی کارىانٌ

گغاتس  لسٍيگ ٍس چٌ راً .ةالير یه ةس آن ن زیير یةا آن ن یاةير، یرا ن یظدُ یزىرگ ی یًُاضت کٌ در آن، نسدم ع ای یيٌزن لسٍيگ،

ه  یيرًرا پُ یَياىظن کٌ لسٍيِگ ٍم یوىَاد از ا پاک یلسدهض یا،گُ .پسهرد یرهزتس ن ه ةٌ تس یذتٌلسٍ ییٍا ةاعر آدم تس یه نسدن

 ٍای یتاییز یِیکسدن ه ةازىها کارش دضت ةٌ کار ةسدطتٌ ره در عاً یوً اضت، ضذت آعمتٌ ةُدً اضت، از ادیر یىه ةسىرً یظپ

 یه ةٌ زةان پارض زنیو یسانا ی کارىانٌ یً  را ةٌ چَس یساىیلسٍيِگ ا ٍای ییوآ یِکه درعت، دهر ه ىشد یشعرً اضت ه ر یساىیلسٍيِگ ا

 .اضت یرًسةازآل یدر

ه  گُیير یضذو ن دیگس یک یةسا یه گزِر زنان ةا زةاِن ىُعتار یختار یاز لسا یانآدن .اضت دیگس یکهگُ ه داىطتو  اةشار گمت زةان

آن کٌ  یةسا یشى یزةاِن گمتار .ةا نا ضذو گمتٌ اضت یا از پِص ٍشارً یةشرگ ةا زةان پارض یچٌ لسدهض چيان .کيير ین رضاىی یامپ

 دیگس یکتيَا اةشار داىطتِو  یوه عيُىرگان، ا یيرگانتا گُ .رضا ه آضان ه رهان ةاعر یرةا یر،ةسآ اش یادیةي یارک یظپص دُ ةتُاىر از

 .یسىرةٌ کار گ یرا ةتُاىير ةٌ آضاى

را  یوضسزن یوا یضساٍا ٍا ه ادب گاً آةاد ه داىظ ِینقُالن، عَسٍا ٍای گسی یسانپص از آن ه یه چير یان،هنان ةساىراز تاز دان تازِش

گزراىر ه آن گُىٌ  یـرا از دِم ت یساىیداىان ا نيران ه ادب در آتظ ديگ ضُدت ه داىظ یزةاِن پارض یٍا از ىُعتٌ یاریىاةُد کسد ه ةط

پص از  یژًةٌ ه .یذتاز ٍم گط یو،پط یٍا ضرً یطيرگانه ىُ یيرگانةا ضسا یغیوپ یٍا ضرً یطيرگانه ىُ یيرگانر ضسایُىعر کٌ پ

عهار ناىير نُالىا ه  اىگغت یةشرگاى یراریپر .گام ةسداعت یىاةُد یةٌ ضُ ی،گططت چيان عر کٌ زةان پارض یوش نقُالن، اتاز

 یظه درآ یچسا کٌ پص از تازش نقُالن تا چير دٌٍ، کارضاز .درا از آن داىطت ایرٍمتم ه ٍغتم را ة یٍا ه حالغ در ضرً یضؿر

پسهردً  یٍغته ی ضرً یساِزاز نقُل ةُدىر ه حالغ، در ع یظادةطتان پ ی ه نُالىا پسهردً یؿرض یشةُد ه ى یةس پا یغیو،اضتادان پ

 .نقُالن ناىرً ةُد یُرشةٌ دهر از  یا کٌ تا اىرازً عُد ین

 یادة یِبىغ یوا ،ههسی"~غیری #ناٍ یشدٍِمض ی ضرً ی ه تا آفازً آفازد ین «یادة یبىغ» ی دهرً یم،ٍغتم کٌ ةگزر ی ضرً از

 یوىذطت»ادهارد ةساهن،  ی ٍغتم ةٌ گمتٌ ی در آفاز ضرً .اضت یزةان پارض یادة یشزناِن رضتاد یشدٍمض ی ضرً .یاةر یالٌ ندىت

 یختار»ىُعت کٌ « االؾؽار یتالهؽار ه تشد یتتذش»ةٌ ىام  یةاعر، ىطک« الحضسً اؼهؼ»کٌ ٍهان  ،«یگِس ةشرِگ زةاِن پارض تتاً

 ینقُل ِیه تسک یکسدً ه هاژگان تاز یآهر ه ٍهاٍيگ یپسداز تا تُاىطتٌ اضت ضذو ىانٌ یختار یواهؼاؼ در  .عُد ین یرًىان« هؼاؼ

ةَسً  تُاىر یاز آن ىه زةان یپارض کار یژًىاه ی اضت کٌ دُاىيرً سدًک ییگُ ه گشاؼ یره لساخ یا راً ةٌ اىرازً یوةٌ کار ةسدً اضت ه در ا

ه دضتُِر  یللضا یِؽؾلُم ه لَسضت ةرا یؽؼيا ینذهُؾٌ »کسدً اضت تا  یا را ةَاىٌ ىُیطی یخآن، تار ی یطيرًچسا کٌ ىُ .یسدةگ

از  یةرتس، عهار یوه از ا .یاضتُاىر#!" دُد را ة یٍيس یدُد را ةٌ رخ دُاىيرً ةکغر ه ةستس« ...ةساؾِت  یبةالفت ه هاىُن هُال یباضال
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 دان ینَر یسزاٍا ن آن یِوکسدىر کٌ هاپط رهی یپ« هؼاؼ الحضسً»از  ىگاری، یخدر تار یژًتِس ٍغتم، ةٌ ه ضپص یٍا ضرً یطيرگانىُ

ًِ الغار ه ىُ یسدة ی،اضتسآةاد  .اضت« ىادرً ی درً»ه  «یىادر یگغا دَان»ده ىطک  ی یطيرًىادرعا

در دُاىرن  یله یاةیم یدرن یرا ةٌ آضاى یىذطت اضالن یٍا ضرً یطيرگانىُ یٍا ىُعتٌ یو،انسهز زةاىان یآن عر کٌ نا پارض ةسآیير

هاژگان  یاره ةط دُد یکارةسد ة ی،ا الحضسً هؼاؼ یٍا ىُعتٌ یژگیه .ناىیم یهادار ه زنان ىادرعاً الغار درن ی آفاز دهرً یٍا ىُعتٌ

 .داىطت یآن ىُعتارٍا را پارض یآضُدگ ةا دل تُان یه ىه عُد یٍم در آن گم ن یکٌ گاً ضادتار زةان پارض ای اضت ةٌ گُىٌ یتاز

ه  یازى یکرا ةٌ  یگاىٌة ی ٍُدً  یه ة دُد یاز هاژگان ة یزةان پارض یضاز پاک یظ،پ ی ضرً دُاٍان یدگسگغت آزاد ذتاىٌ،ة دُش

 یالتدر ةالت ه دُش ه از هاژگان دُش یطيرتس ةيُ تس ه رهان ٍس چٌ ضادً کُعیرىر ین یطيرگانىُ .ديتظ دگساىر یکتسٍا ةٌ  ضپص

 .ضُد ةسىر یپارض

عتاب گسلت ه نا انسهزً  یزةان پارض ینيرضاز ه تُان یظپاال ی،دار کار پاس ی،زةان ه ادب پارض یکمن لسٍيگطتان کار آنر یره ةا

اگس ىتُد کاِر آن  .یاةیم یٍا را درن آن یآضاى ه ةٌ ةسیم یرا ةٌ کار ن یکمنيران لسٍيگطتان  داىظ یٍا  از هاژگان ه ىُضادتٌ یاریةط

 ی،عَسةاى ی،عَسدار چال، یخکرً،  گاً، داىظ چُن داىظ ٍم یتاییآٍيگ ه ز هاژگان دُش یدا ر انسهزً نا ةٌینيران، عا داىظ

 یٌ،ةلر یذساتُر،رلس ی،لاکلت یُرضیتٌ،چُن اى ٍم یراٍ ه گم یالتيیىادر یٍا  هاژً ...ه  یهاٍُاپ یسضتان،دةطتان، دة ی،دادگاً، دادگطتس

 یزةاى،یىام لسٍيگ گم ٍای یسًدش یوه در نقش کُدکاىهان ٍم، ا ةسدیم یا ةٌ کار نر ...ه  یارًنکتب، اضکُل، ظ یٌ،نحکهٌ، ؾرل یٌ،ىؼه

 .گسداىریم ین یسپز ه ىادل یىاکارةسد یيرگاندُد ه آ یرا ةسا یه زةان پارض کسدیم یرا ٍس رهز ةارن

 گسایی یداىان ةشرگ، پارض زةان یآن عر کٌ انسهزً ةٌ گُاٍ یيره ةسآ گسلتير یپ یةٌ دُة یظنا کار دُد را کم ه ة یلسٍيگ گزعتگاِن

گمت کٌ  تُان ین یساىٌاضت ه لساگ یرًدگس یس،لساگ یظه کهاة یدُاضت ه ىَاِد درهى یکةٌ  ی،ةٌ کارةسِد هاژگان پارض یظه گسا

راً،  یوه از ا عرً اضت یسلتٌزةان پز یودر رهىر ضسعت یظ،گسا یوا .اىر ةسدً یةٌ ارزِش کارةسِد هاژگاِن زةاِن دُدعان پ زةاىان، یپارض

 .یاةر یدضت ن یتس ه ةٌ ضادتار اضتُارتس ه رهعو گیسد یةسن یضاز دُد را در هاژً ی یطتٌه عا یطتٌةا یازٍایى یزةاِن پارض

ىادرضت  یک یگاىٌ،ة یةٌ کارةسدن ضادتارٍا ه دضتُرٍا  یگساىر ه د عرً یذتٌزةان دهر ر یواز ا یظکهاة یگاىٌة یچٌ ضادتارٍا  اگس

 یو،ه ا کيير یآنر ن ه در زةان نا رلت یاریةط ی یگاىٌکٌ هاژگان ة ةیيیم یٍيُز ن یهل عُد یداىطتٌ ن یضذي ه زعت یه َکژداى

 یودَان ىُ یةسا یطتگی،ه ةا یازى یوا .کير یزد ن را گُش یدر زةاِن پارض گسایی یپارض یدرضت ه ةٌ دا سایِظگ ییالشا یسهى یطتگِیةا

ًِ را زةاىان یپارض .عُد ی، ضرچيران نایيتسىت"~# تاریانير آن، را تُان ه اةشار ةص ه  عُىر ین یسدرگ تس یظرهز ة رهزةٌ یاتارةا دَان از را

ىکتٌ  یوٍه .آیير یىه ةس یٍا ةٌ زةان پارض گُىاگُن از پص کاِر ةسگسداىرن آن ی ٍا یشًر کٌ ةٌ اىگعُى یره ن تازً رهةٌ ی ةا ٍشاران هاژً

 یودضت ةٌ کار عُىر ه در ا دارىر یتس ن ٍطتير ه آن را از دان دهضت یضُز زةان پارض کٌ دل یکطاى تا عُد ین ای یشًاضت کٌ اىگ

 .یشىرکَو ةٌ پا د یسپ یوا یاریةازار علُغ، ةٌ 

 یظه پ عُد یگاً پطت ه گاً ةلير ن یاةر، ین یظه دم رهزگار راً دُ یچکٌ در پ عهسىر یزىرً ةسن یا زةان را ةاعيرً عياضان، زةان

 .دارد یةسن یانآدن یاناز ن یظه ردت دُ آیر یرهزگار ةسىه یٍا ٍم از پص تُلان یگاٍ .رهد ین

دُد را ةٌ نا رضاىرً ه اکيُن ٍم  زنیو یسانا ی ه لساز چيرٍشار ضالٌ یبپس ىغ یاز پص آن ٍهٌ گزعتٌ  یکٌ زةان پارض داىیم نی

تير  رلت یظٍا دارد ه آن پ زنان یگسآهر ةا د عگمت یةستس یره عا یسگ غمچ یىاضاى یکزنان نا  .عُد یضسا لسازاىٌ ةس زةان نا رهان ن

ه  یغٌةَسً کسدن اىر یةسا یاةشار آدن یودا کٌ زةان ىذطت از آن .اضت یانآدن یانداىظ ه لو در ن انه گطتسش دن یآهر لو

دَان  یٍا از زةان یاریةط .اعتٌ اضتد یسیپز ىغاىٌ تسیو یظٍهٌ، دُش ه دسهش زناىٌ، ة یواضت، پص از ا یگسانةا د اش یالتٌ

چٌ ضذت ه چٌ آضان،  یظ،ه اکيُن راً دُ اىر یرًراً ةال یوه از ا اىرً پسهرد یآهر هدُش داىظ ه لو چسديب ی انسهز، در رهدداىٌ

 .گیسىر نی یپ

ةا  .راً گغتٌ اضت ةا آن ٍمه  یرًدسهعان داىظ رض ی رهدداىٌ یوٍا ةالظ ه پسهرش، ىاگاً ةٌ ا از پص ٍشارً ی،در یزةان پارض هلی

ه  یيرگانگُ یاری یة یزةاى یچچيان اضت کٌ ٍ آن رلت یظداىظ ه پ یه رهىرگ یدسهعيرگ .عُد یىُا ن ه ةا آن ٍم رهد ین یظآن پ
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ن دُد کير اضت ه آ یدضتگاً زةان ةٌ دُد .یرةسآ کير، یکٌ داىظ ةس آن ةارن یرهزالشهى یازٍایاز پص ى تُاىر یکارةسىرگان آن، ىه

ىاچار  ه کارا ةٌ رلتٌ یظپ یٍا ره، انسهزً زةان یواز ا .داىظ را ِةُگُاَرد ی ةسضادتٌ یٍهٌ ىام ه ىغاى یورا ىرارد کٌ ا یه چاةک ییتُاىا

 .یمآن ةغتاة یاریةٌ  یرگُىٌ اضت ه ةا یونا ٍم، ٍه ِیزةان پارض .دارىر اىغانضُدتگان ه دُاٍيرگ دل یاریةٌ  یازى
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 آن یریهامي ه رهش ةکارگ ن هاژىیرةارى اچود د ییًا هکتي
 نَسناد کَشایی

 

اىرً عُد تا یىها یو هاژً ةساةس پارضیگاىٌ چيریٍهٌ هاژگان ة یکٌ ةتُان،  ةسا ییو هاژً ىانٌ کُعظ عرً اضت تا دایدر ا

کٌ ةکار  ییٍس هاژً ةطتٌ ةٌ دا .سىریگ ارو ةساةسٍا را در گمتار ه ىُعتار رهزاىٌ دُد، ةکیاز ا یکیاز دُد یٌ ىیةتُاىير ةس پا  انیگُ یپارض

 ییىهُىٌ هاژً "اىتغار" در دا یةسا .سدیةذُدگ یگُى " گُىٌیٍا ینؿي~# یٍا تُاىر ناىاک یىُعتٌ، ن  و آٍيگ ه ضانٌیرهد ه ٍهچي ین

    .زىانٌ"پذغُدن" کتاب ه ره یگس ةساید یرهد #اىتغار گسد ه داک" ه در دا  ی"الغاىرن" ه "پساکيرن"  ةکار ن یةسا

 یدارىر هل یکطاىیکٌ ىُعتار  یا گاىٌیة یٍا و اضت کٌ در آن هاژًیىانٌ ا و هاژًیا یکيُى یٍا ییاز ىارضا یکیگس ید یاز ضُ

ک ضسهاژً یدر  یا ِدسم ه ُدسم" ٍهگیس هیس ه َدیىُىٌ َنطکو ه ُنطِکو، ِد یدارىر #ةسا یگُى گُىٌ یٍا ظ ه ناىاکیآها

 اىر0 از ٍم درا ىغرً آىَا یاىر ه ةساةسٍا آنرً

 
 کاعاىٌ، ضسپياً، یضسا، داىٌ، آرانتذظ0 مسکن

 کُکار، ىٌیىک، یىطتٌ، یعا، دُش، دُب، دُاىهسد،  پاک، یةشرگُار، ةذغظ0 ریخ

 گياً، یچگال، تيُنير  ،یةشٍکار ،ةش0ً جرم

 دم، پگاً ضحس0 داده، ضپیرً

 

 .کير ییٍا را از ٍم عياضا ناىاکو یر ایىانٌ دُد ةا ه کارةس هاژًاىر  ٍا از ٍم درا ىغرً و ضسهاژًیر ایيیة یٍهاىگُىٌ کٌ ن

 .میان ةسداریرا از ن ییو ىارضایو ایپص از ا یظ ٍایسایم در هیرهاریان

 

 

اىرً یا کارةسد آىَا در زةان کهسىگ عرً اضت، دهةارً ىهایضپسدً عرً اىر ه  یکٌ ةرضت لسانُع یکُعظ عرً اضت کٌ هاژگان پارض

اضت،  اىرً عرًیو ةساةس ىهایگاىٌ چيریک هاژً ةی یةَتس اضت اگس ةسا .س ةاعریسپزیٍا ىاآعيا ه د و هاژًینسدم ا یدر آفاز ةسار یعا .عُىر

زىرً  یطت ةسایٍسچير ةر ى .ىسضر یتیگمتار آض ییُایه ع یینسدم آعياتس ةاعر تا ةٌ رضا یو آن عُىر کٌ ةسایگشیدا ییةساةسٍا

ان ده کهاىک #" یگمتار ةکار ةسد ه آىَا را در ن یش آىَا را در الةالیى یضپسدً عرً، ٍس از گاٍ یةرضت لسانُع یٍا کسدً هاژً

   .ةازعياضاىر
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 یسیهٍ ه سرى ییگٍ درةارى سرى ییًا آمٍزى
 نَسناد کَشایی

 

 ییگٍ ًور سرى
اضت ٍهطيگ ه ٍهتساز ةا  یٍيس یطیىُ ه ضسً ییگُ ضسً .ةاعر ییه رضا ییُایع ،یاضتُار ،ییتایٍهساً ةا ز ریه ىُعتار ضسً ةا گمتار

 ییگُ کسد، در ضسً ویگشیآن دا یپارض یرا ةا ةساةسٍا گاىٌیة یٍا کٌ هاژً طتیى ویتيَا ا ییگُ ضسً .یپارض یتایز یٍا ضسهدن چکانٌ

 .عرداعتٌ ةا یىُعتٌ ٍهذُاى  کٌ ةا آٍيگ ه ضانٌ ریةسگش یپارض یةساةسٍا انیرا از ن یا  هاژً ویةَتس ریةا

ه ةٌ  اةری یدهلٌ" دگسگُى~ضادتار آن گشارً # ریةا یکسد، گاٍ ویگشیهاژً را دا یتيَا ةطادگ تُان یگاً ىه ییگُ آىکٌ در ضسً گسید

آن هاژً،  یيیگشیکٌ ٍهساً ةا دا کيير یرا ضسةاِر زةان ن گاىٌیةٌ ٍهساً دُد ضادتار ة گاىٌیاز هاژگان ة یاریةط .ریدرآ یضادتار پارض

 .ةسگسدد یةٌ پارض ریاة شیضادتار ى

ىرارىر ه  ییکٌ ةا هاژگان ضسً آعيا ینسدم کُچٌ ه ةازار ه نسدن یاضت کٌ ةسا ویا عُد یگسلتٌ ن ییگسا کٌ ةٌ ضسً ییٍا از دسدً یکی

دهدً از زةان ز گاىٌیٍهٌ هاژگان ة کطسًیاضت کٌ  ویا ویٍسچير کٌ آرنان لسدان .دعُار اضت یگمتار ه ىُعتار ضسً که التیاىرر

ضادً  یىرارىر ةَتس اضت زةاى ییآعيا ییگُ اضت کٌ ةا ضسً یضذو ةا کطاى یکٌ ره یزناى  .طتیى یعتٌ عرى کی يکاریا یعُىر، هل

 شیهاژگان ى ویةکار رهد تا ا شیى یىژادً پارض یٍا گمتار هاژً یدر الةال یٍس از گاٍ طتیآىَا ةکارگسلتٌ عُد، ٍس چير ةر ى یةسا ُایه ع

 .سىریةاز کير ه ةا آىَا دُ ةگ ینسدم دا انیکم کم در ن

 ییگسا ةٌ ضسً بیآض ویةشرگتس .ریکغ ییگسا ضسً یرا ةطُ یغتسینسدم ة ُا،یه ع تایضادً، ز یکٌ گمتار ه ىُعتار ریکُع ریةا ٍهُارً

ىرارىر ةاعر کٌ ةا دُد  یٍهذُاى شیه ىارضا ه  پس از هاژگان ىاآعيا  کٌ ةا آٍيگ ضذو ى ُایاضت کٌ گمتار ه ىُعتار، ىاع یزناى

 .عُد ینسدم کُچٌ ةازار ن یاز ضُ ضسً یهاپص زدن پارض  ٌیهرىر ه ناآ ین یه دلشدگ یدلطسد
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 ٍایسرى ص یسي گام تا پارس
 
ت ضٌ از اضیُا ه رضا ةازگسداىر، ىیع یا ضسً یسان را ةٌ پارضیو ایانسهز یگاىٌ، در پارضیذتٌ ةٌ هاژگان ةیک ىُعتٌ آنیيکٌ یا یةسا

 .هُدً عُدی، پیدرپ یگام پ

 

رهاَنير ه  یةا هاژگان پارض تُان یکٌ ن ییگاىٌ را تا دایر هاژگان ةیدر گام ىذطت ةا پالٍدى: یگام هخست، ةاز گرداهدن ةي پارس-۱

 .اةيریآىَا را درىانٌ ةتُاىير  از ةٌ هاژًیى یة یةاعر کٌ ٍهگان ةطادگ یا ر ةگُىٌیةا یيیگشیو دایا .و ىهُدیگشیٍهٌ دا یآعيا ةسا

 

 یضاز در ضسً .ریضسً لساٍم آ یا کطسً از ىُعتار زدهد تا ىُعتٌیگاىٌ را یر ٍهٌ هاژگان ةیةا یضاز در ضسً: یساز گام دهم، سرى -۲

ر یاو هاژگان ةیا یهل  .ان تُدً نسدم رهاَنير ىتاعریٍهگان آعيا ىتاعير ه در ن یر ةسایم کٌ عایٍطت ییٍا س از ةکارةسدن هاژًیىاگش

  .را کييریدُد را در گمتار ه ىُعتار رهزاىٌ نسدم پ یآرام آرام دا

 

ک یآهرىر، تيَا ةا  یش ةٌ زةان نیگاىٌ را ىیة یگاىٌ، گاً ةٌ ٍهساً دُد ضادتار دضتُریاز آىذا کٌ هاژگان ة: یساز ٍایگام سٍم، ص -۳

ک ىُعتٌ یٍهاىگُىٌ کٌ در ٍيگام ةسگسدان  .التیدضت آٍيگ  ُا ه دُشیک ىُعتار رضا، عیتُان ةٌ  یضادً هاژگان، ىه یيیگشیدا

ٍم  یاز اضت ضادتار دضتُریى یُا ه ٍيسیتسدهٌ" ع~ک تسُگهان #یتُان ٍهان ضادتارٍا را ةکار ةسد در  یىه یةٌ پارض یطیاىگل

را  ییٍا ظیسایىُعتار، ه ییتایه ز ییرضا یر ةسایش ةایى یضاز غتس الشهد، در ضسًیة ییرضا یرا ةسا ییٍا هاژً یا گاٍیةازگسدان عُد ه 

 .اىذام داد

 

 م0یگسداى یُا ةسنیضسً ع یو ىُعتار را  گام ةٌ گام ةٌ پارضیا .گسلتٌ عرً اضت، آنرً یپارض یایپر یکیکٌ از ه یا س، ىُعتٌیدر ز
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 ن:یامرهز یپارس
ٍا  از گات .اضت انرًیةٌ دضت ى یهعؿ ذٌیٍيُز ىت اناؼُرت گسلتٌ  یا گطتسدً واتیتحو حاالةا آىکٌ در نُرد نحل تُلر زرتغت تا

 نيعوٌ ه دؾُت نحلدُاً در ةاب نُلر ه دُاً درةارً  ،یویدهاظالع  چگُىٌیزرتغت اضت، ٍ یرادؽ ةٌ زىرگ یدز اضاضأکٌ تيَا ن

 یاةؽ پَلُني در .اضت ذکس عرً خیساىُیزرتغت ا یيید تیدر اهضتا نحل لؿال ٍا غتیهطهت از  ویدر چير .ریآ یدضت ىه ةٌ اه، ؾهل

ةٌ  ذان،یداىغهيران اىتطاب زردعت را ةٌ آذرةا .اىر عهسدً یکی ذانیرا ةا آذرةا خیساىُیا یه لارض یؾسة یٍا ه ةٌ دىتال آىَا در کتاب

اضت نتؿلن ةٌ عسؽ  یزةاى ،زةان کتاب اهضتا یؿيی ییزةان اهضتا .اضت یزةاى لیآىَا دال ویکٌ نَهتس داىير یلساهان نسدهد ن لیدال

داىغهيران  غتسیانسهزً ة .عُد یىه رًیةاضتان داعتٌ ةاعر، د یلارض ای یکٌ اؼل ناد ییٍا از هاژً یىغاى چیکتاب ٍ ویه در ا انسیا

 .اىر را دُارزم ةٌ عهار آهردً ه زادگاً زردعت را آىذا داىطتٌ خیساىُیا عياس سانیا

 

 

 پالٍدى: یپارس
ةٌ دضت  و ةارً[ی]در ا چُن ه چسا یة یيریةسآٍيُز  یهل اىذام عرً یا گطتسدً یٍا زرتغت تاکيُن پژهٍظ زادگاًةا آىکٌ درةارً 

 ًه دُاً درةار زادگاًدُاً درةارً  ،یرضتد یآگاٍ چگُىٌیزرتغت اضت، ٍ یدرةارً زىرگ ویادیةي نأدزٍا کٌ تيَا  از گات .اضت انرًیى

 ادی خیساىُیزرتغت ا یيید تینحل لؿالدر اهضتا  ٍا غتیاز  ةذظ ویچير در .ریآ یاه، ةٌ دضت ىهؾهل  ٌنيعوه نحل دؾُت 

داىغهيران  .اىر عهسدً یکی ذانیرا ةا آذرةا خیساىُیا یه پارض یؾسة یٍا ه ةٌ دىتال آىَا در کتاب یپَلُ نياةؽدر  .اضت عرً

زةان  .اضت یزةاى یاٍ لیدل ىَاآ ویکٌ نَهتس داىير ین سلتٌ ىغرًیپزلساهان  یٍا لیدلةٌ  ذان،یزردعت را ةٌ آذرةا دادن ىطتت

 ای یناد غٌیرکٌ  ییٍا از هاژً یىغاى چیکتاب ٍ ویه در اةاعر  ین سانیا داهر از آِن کٌ اضت یزةاى ،زةان کتاب اهضتا یؿيی ییاهضتا

زردعت را دُارزم ةٌ عهار آهردً ه زادگاً  خیساىُیا عياس سانیداىغهيران ا غتسیانسهزً ة .عُد یىه رًیةاضتان داعتٌ ةاعر، د یپارض

 .اىر را آىذا داىطتٌ

 

 الشهدً عرو ةارً[ ی]در اغتس، یة ییرضا یةسا. 

 ٍا،  لیل0 دلیةسگسداىرً عر0 اىتطاب0 ىطتت دادن، دال یآن ةٌ پارض یىغر، انا ضادتار دضتُر یةا آىکٌ هاژً پارض 

 

 سرى: یپارس
ةارً ةٌ دضت  ویچُن ه چسا در ا یة یيریيُز ةسآٍ یاىذام عرً هل یا گطتسدً یٍا ةا آىکٌ درةارً زادگاً زرتغت تاکيُن پژهٍظ

دُاً درةارً زادگاً ه دُاً  ،یدرضت یآگاٍ چگُىٌیزرتغت اضت، ٍ یدرةارً زىرگ ویادیةي ٌینا ةوٍا کٌ تيَا  از گات .اضت انرًیى

 خیساىُیزرتغت ا یيید کسدا گاًیدادر اهضتا  ٍا غتیةذظ از  ویدر چير .ریآ یاه، ةٌ دضت ىه کسدار گاًیداه  لسادُان گاًیدادرةارً 

داىغهيران  .اىر عهسدً یکی ذانیرا ةا آذرةا خیساىُیا یه پارض یتاز یٍا ىطکه ةٌ دىتال آىَا در  یپَلُ یٍاٌ ینا ةودر  .اضت عرً ادی

َُىرةٌ  ذان،یدادن زردعت را ةٌ آذرةا ىطتت َُىرآىَا  ویکٌ نَهتس داىير یىغرً ن سلتٌیپزلساهان  یٍا َع زةان  .اضت یىزةا یٍا َع

 ای یناد غٌیکٌ ر ییٍا از هاژً یىغاى چیٍ ىطک ویه در ا ةاعر ین سانیاضت کٌ از آِن داهر ا یاهضتا، زةاى ىطکزةان  یؿيی ییاهضتا

را دُارزم ةٌ عهار آهردً ه زادگاً زردعت  خیساىُیس اعيا سانیداىغهيران ا غتسیانسهزً ة .عُد یىه رًیةاضتان داعتٌ ةاعر، د یپارض

 .اىر آىذا داىطتٌ را
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 ٍا:یسرى ص یپارس
ٍا را  ر ضادتار گشارًیو کار را کسد ه ةایتُان ا یضادً هاژگان ىه یيیگشیکطسً ضسً ىهُد، تيَا ةا دایو ىُعتٌ را یيکٌ ةتُان ایا یةسا

 اىر0یاىه یدُد را ن یگسداى يذاضت کٌ ٍيس ضسًیٍه .و ةذظ اضتیٍه یضاز و ةذظ ضسًیدعُار تس .دگسگُىٌ کسد یاىرک

 

ةارً ةٌ دضت  ویچُن ه چسا در ا یة یيریٍيُز ةسآ یاىذام عرً هل یا گطتسدً یٍا ةا آىکٌ درةارً زادگاً زرتغت تاکيُن پژهٍظ

دُاً درةارً زادگاً ه دُاً  ،یدرضت یآگاٍ چگُىٌیزرتغت اضت، ٍ یدرةارً زىرگ ویادیةي ٌینا ةوٍا کٌ تيَا  از گات .اضت انرًیى

ةذظ از  ویدر چير .ریآ یاه، ةٌ دضت ىه [یيی]دگاً کسدار یه داطيا را آفاز ىهُد[ یو نشدیی]آلسادُان دُد ةٌ  یکٌ ه ییدادرةارً 

ه  یتاز یٍا ىطکه ةٌ دىتال آىَا در  یپَلُ یٍاٌ ینا ةودر  .اضت عرً ادی خیساىُیزرتغت ا یيیدگاً کسدار یدادر اهضتا  ٍا غتی

َُىرةٌ  ذان،یدادن زردعت را ةٌ آذرةا داىغهيران ىطتت .اىر سدًعه یکی ذانیرا ةا آذرةا خیساىُیا یپارض ىغرً  سلتٌیپزلساهان  یٍا َع

َُىرآىَا  ویکٌ نَهتس داىير ین ه در  ةاعر ین سانیاضت کٌ از آِن داهر ا یاهضتا، زةاى ىطکزةان  یؿيی ییزةان اهضتا .اضت یزةاى یٍا َع

س عيا سانیداىغهيران ا غتسیانسهزً ة .عُد یىه رًیةاضتان داعتٌ ةاعر، د یپارض ای یناد غٌیکٌ ر ییٍا از هاژً یىغاى چیٍ ىطک ویا

 .اىر را دُارزم ةٌ عهار آهردً ه زادگاً زردعت را آىذا داىطتٌ خیساىُیا

 
 الشهدً عرو[ ی]د هطيا را آفاز ىهُد[ یو نشدیی]آغتس یة ییرضا یةسا. 
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 ةراةرگزیوی ًضیاراهي ةرای هاژگان ةیگاهي
 ک هریهیضیان

 

ةکار ةسدن از  یظدارم، کٌ پ گسایان ضسًضذو کُتاً ةا  یک یيذاا در .درةارً آن گمتٌ عر یغتسةص دراز اضت، کٌ پ یضذي یطی،ىُ ضسً چسایی

 .ةٌ آن ىگاً کيير یغتسة یيیضسً کسدن، ةَتس اضت ةا ژرؼ ة یاضسً ه  یپارض هاژگان

 

هاژگان   گُىاگُن رلتٌ ه از درهن آىَا، ٍای ىانٌ هاژً#دهلٌ"، ةٌ دىتال  گشارً یکهاژً در  یکضسً کسدن  یةسا یطانىُ ضسً ،ضذو ایيکٌ کُتاً

 ىیطت،#دهلٌ"  گشارًه ٍهاٍيگ ةا  یاگُ یره یچهاژگان ةٌ ٍ یوٍهطيگ ا یگاٍ ةا ایو ٍهٌ  .ةسىر یه آن را ةٌ کار ن یالتٌرا  ه ةساةس ٍهطيگ

 چسا؟ رضير؛ یدلذُاً ىه ةسآیير#دهلٌ" ٍم ةٌ  گشارًکسدن  یاد" ةا دگسگُن کسدن ه کم ه زیٍاتا #حت

اىر کٌ  ٍم ةٌ دُد گسلتٌ یگسد ٍای یدُد، ناى یادیو" ةيی#نؿي یالشهن ةس ناى یيکاىر، ا آنرً یةٌ پارض یظاز ٍشار ضال پ یظکٌ ة یهاژگاى چُن

 ؛میازپسد یىهُىٌ ن یکگمتار ةٌ  یوةازىهُدن ا یةسا .اضت ىُعتٌ ىغرً یا ىانٌ هاژً یچدر ٍ

 

ًٔ  :دُریم یآن ةسن یٍا ةسا ٍهطيگ یوگُىاگُن ةٌ ا ٍای ىانٌ هاژًدر  .یطیمٍهطيگ آن را ةيُ دُاٍیم یه ن گشیيیم یرا ةسن« اتماهاو» هاژ

 یکتارًٍهگان //  ی،// ٍهراضتان // ٍهگپیغیيٌ یىاگَان، ةياگٌ، ىاگسلت // ة ی،0 ىاگَاىاتماهاو

 

 ةص اضت؟ ٍا یواٍهٌ  یا" آیَپو #هل ،ٍطتيردرضت  یارٍا ةط ٍهطيگ یوا دُب

 0یرىگاً کي گشارً یوىٌ، چسا؟ ةٌ ا پاضخ

 

 .یطتى یشی0 ةَشاد پطس تپسضظ

 .عر یکماضت ه پارضال ٍم عاگسد  یشیت یار0 اتماهاو!  ةَشاد پطس ةطپاضخ

 

 .ىاٍيذار اضت یارکٌ در ةاال ىُعتٌ عر، ةط یةا هاژگاى« اتماهاو»کسدن  یگشیودا در ایيذا

ًٔ  یگسی" دٍای ی#نؿي ٍای یتس اضت ةٌ دىتال ناىةَ پص  یيذادر ا .یماضت، ةگسد دراز ةٌ دُد گسلتٌ یاندر گزر زنان ه ضال« اتماهاو»کٌ هاژ

 .کسد یگشیوٍم دا« ٍسگش»ه  «رهی یچةٌ ٍ»ةا هاژگان  تُان یرا ن« اتماهاو»کٌ  ةیيیم ین

ًٔ  پص  0ىُعت یيگُىٌةر تُان یةاال را ن گشارًضس

 .یطتى یشیشاد پطس ت0 ةَپسضظ

 .عر یکماضت ه پارضال ٍم عاگسد  یشیت یار0 ٍسگش! ةَشاد پطس ةطپاضخ

 

 0ٍطتير یوىُعتٌ عرً چي ٍای یدر کيار ناى ٍا یناى یوا پص

 ٍسگش رهی، یچ// ةٌ ٍ یو// ٍهچي ...0اتماهاو

 



 ضسً یىانٌ پارض هاژً   

1۵ 

 

ٌٔ ةط ایو گسچٌ  .ةطيرً ىکيير یسانُنپ ٍای ىانٌ هاژًةيگسىر ه تيَا ةٌ  سیغته ة یغتسةٌ آن ة یرةا یطانىُ ه ضسً یطيرگاناضت کٌ ىُ یَنَير یارىکت

عُد، ه  یةسرض کالاىٌنُع یارةط یرىکتٌ ةا یوا .رضاىر ین یٍم ةٌ زةان پارض یانز ی،ضُدنير یکار کسد، چُن چٌ ةطا ةٌ دا یردُدضساىٌ ٍم ىتا

 .اضت یوانسهز یپارضةٌ زةان  یسگی ٍيسنيراىٌه دُب چ یوانسهز یٍا دُاىرن لساهان ىطک نيریازى
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 جٍیی از گوجیوي  هاژگان پارسی ةٌرى
 یعالچاکتسی  حطیوسیان دکتس

 

س" یاد~و #یک دٌٍ لسدانیدر  یير کٌ زةان پارضیگُ یىرارىر ٍم ةٌ زةان آنرً ن یان دل دُعیگسا کٌ از ضسً یاز کطاى یاریگس ةطیانسهز د

م کٌ یداى یٍهٌ ن .ةذُاٍر پطظ ةشىر یطت کٌ کطیى یشیو چیا .اضت ظ گسلتٌیدر پ یسپاک ت یپارض یرا ةٌ ضُ یا ظ آرام ه دسدپطيراىٌیگسا

ةرضتان  از دانٌ یر تيَا ةسدیىراعتير ه عا یدر زةان نا چيران کارةسد یه گمتار یناىير پسضهان، گمتهان، ىُعتار یظ هاژگاىیک دٌٍ پیتا 

اىر ه  دا التادً "یعماٍ"ه  "یکتت"، "ةحث"، "نطئلٌ" یگاً هاژگان تازیگان در داو هاژیيک ایانا ٍم ا .راىرىر یا ةس زةان نیآىَا را ىُعتٌ 

طان آگاٍاىٌ یىُ یاز پارض یةسد .اضت را ىغرًیپ یدُد در زةان پارض یةٌ دُد یظ رهعيیو گسایچي .اةيری یظ ٍهٌ آىَا را در نیکهاة

ان یاز تاز یدل دُع یا آزادً یساىیچ ایکٌ ٍ ییاز آن دا .سىریدً ةٌ کار گکٌ در زةان دا التا یهاژگان تاز یرا ةٌ دا یکُعير هاژگان پارض ین

دُش  .ةسىر یةٌ کار ن یا ش آن هاژگان را تا اىرازًیةا ىُعتو ضس ه کار دارىر ى یا کٌ ةٌ گُىٌ یگس کطاىیا دیگس ه یةرضتان د دانٌ یىرارد، ةسد

کير تا ةاز ٍم  یٍطتير ةاز ن "یا وٌیدُش ضل"ان کٌ نسدم یساىیاز ا یاریةط یٌ را ةسايیزن یدر ةساةس هاژگان تاز یهاژگان پارض یيییه ىُآ یآٍيگ

ةسآهردً  یا تُان دم آضُدً یگس نیُن ٍم آن را ةٌ کار ةسىر، دیشیُ ه تلُیار عُد ه رادیاگس ةذت ةا هاژً  .يریو هاژگان ةٌ کالتر زةان درآیغتس ایة

اضت کٌ  یشیيَا ٍهٌ آن چیا .اضت کاضتٌ عرً یکاٍ یدر زةان پارض یدضت کم از کًُ هاژگان تاز ایدر زةان زىرً عرً  یپارض یا گمت کٌ هاژً

 ینا ةٌ دُة یةٌ ٍس ره .را ةذا ةراىير ییگسا یو پارضیش ایان ىیگسا یاز تاز یرضاىرً کٌ ةسد ییدٍر ه کار را ةٌ دا یدادً ه ن یآرام آرام ره

 .ار دهر ه درازیان ةطیار ةاالضت ه کار ضسً گسایزةان نا ةط ٍيُز ٍم در یم کٌ عهار هاژگان تازیداى ین

 

زىرً در زةان ٍطتير ه ةٌ  ییةساةسٍا یاز هاژگان دارا یةسد .عُد یرهةسه ن یسد، ةا چير دضتٌ هاژً تازیگ یدانٌ ةٌ دضت ن ییگسا کٌ ضسً یٍيگان

، کُعظ ه "نورنٌ"ه  "نذتلك"ه  "یضؿ" یتُان ةٌ دا یىهُىٌ ن یساة .عان را ةٌ کار ةسد یآىَا را کيار گزاعت ه پارض یتُان تاز ین یضادگ

طيرً یاگس ىُعتٌ ةلير ىتاعر ه زةاىظ دعُار ىتاعر، ىُ .اةری یآىَا را در ن یزةاى یضذو گمت ه دل آضُدً داعت کٌ ٍس پارض ظیگُىاگُن ه پ

سد کٌ یرا ةٌ کار گ یص ىاچار اضت هاژگاىیىُ طتير ه ضسًیو ىیٍا چي از ىُعتٌ یاریانا ةط .يریالسیة یاز هاژگان تاز یتَ یا دُاٍر تُاىطت ىُعتٌ

کير ه  یو دضتٌ از هاژگان چٌ نیص ٍيگام ةسدُرد ةا ایىُ ضسً  ....اینحرهد" داعتٌ ةاعير ه ~نير # کساىٌ یا کارةسدیر در زةان زىرً ىتاعير، یعا

ر ةساةس یسد، ةایرا ةٌ کار ىگ "وینؿ"ا یه  "نطتوس"، "ؼساؼ" یدُاضت هاژگان تاز ىهُىٌ اگس یاهرد؟ ةسایر ةیا از کذا ةایآهرد  یآىَا را از کذا ن

  اةر؟یعان را از کذا ة یپارض

تازً دضت  یا يٌ کٌ در ضس دُد آنادً دارىر ةٌ ضادتو عتاةشدً هاژًیطان ةا ةسگغت ةٌ گيذیىُ از ضسً یاریيذاضت کٌ ةطیضذو نا ٍم ا

دُد  یٍا ةسضادتٌ یةسا یچ رهعيگسیعُد کٌ ىٌ تيَا ٍ یرً نیار دیةط .ضازىر ین یا ب" تازًیتسک~شً #یدرآن غير هیاىر یةا دُد ن یکه .ازىری ین

آىان  .کير یرا لساٍم ن یاز دهضتراران زةان پارض یاریش ةطیزةان ه گس یيٌ آعمتگیو زنیا .کيير یدٍير، کٌ آىَا را لَسضت ٍم ىه یةٌ دضت ىه

ایيک  .طتیٍم ى یا رضا ٍطت ه تا اىرازً یا طيرً ةٌ کار ةسدً ه ٍس کرام تا اىرازًیا آن ىُیو یعُىر کٌ ا یسه نرهة یُضتٌ ةا هاژگان عهارنيریپ

تُاىير ةطادگی آىَا را  گسایان نی آىکٌ زةان پارضی زةان ةطیار ىیسهنيری اضت ه در دُد گيذیيٌ ضسعاری از هاژگان ىژادً پارضی دارد کٌ ضسً

 .ةکارگیسىر

 0 يریو ةذُیادیةي ٍای نایٌ ةوٍا ه  گيذیيٌرا در ضٌ دضتٌ  یهاژگان تاز یتُاىير ةساةس پارض ینطان یىُ ضسً 
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 یکَو پارض یٍا ٍا ه ىُعتٌ لسٍيگ -1

 گسید یساىیا یٍا ه زةان یزىرً پارض یٍا ظیگُ -۲

 یژً پَلُیاىٌ ةٌ هین یساىیا یٍا زةان -۳

  .میپسداز یکارةسد آىَا ن یچگُىگ یٍا ه رهعو ضاز  نایٌ ةوو یا یةٌ ةسرض دىتالٌ،در 

 

  ًای کٌن پارسی ًا ه هٍصتي فرًوگ
ار اىرک یا ةطیدر زةاىهان ىتُدً  یهاژً تاز یم کٌ رهزگاریا سلتٌیدرآنرً، دُد پز یةٌ زةان پارض یاریةط یم هاژگان تازییگُ یکٌ ن یٍيگان

ةُدً کذاضت؟  یو دضتٌ هاژگان تَیکٌ از ا یپص آن پارض .اضت دا دُش کسدًالتٌ ه یةٌ زةان راً  یا و هاژگان در دهرًیا یةٌ ٍس ره .اضت ةُدً

طتير ىگاعتٌ یز یسان آن رهزگار نیان کٌ در ةادتس ه دل ایساىیآن دضتٌ از ا یزةاىان دساضان ةسا یپارض یاز ضُ یپارض یٍا و لسٍيگیىذطت

تُان  یيذا نیدر ا .اةيریعر ةَتس در یٌ اىرک اىرک زةان ادب ه ىُعتارعان نو زةان را کیآعيا گسدىر ه ا یعرً تا آىان ةا هاژگان کم کارةسد پارض

يک یٍطتير کٌ ٍم ا یاریةط یسىرً هاژگان پارضیٍا درةسگ و لسٍيگیا ." ىام ةسدیهاىیا "ضسنٌ ضسیىهُىٌ "لقت لسس"، "ؼحاخ المسس" ه  یةسا

ٍس ضسً  یٍا و ضسچغهٌیاز ةَتس یکیاضت ه  یظ ٍهٌ هاژگان آىَا پارضیة کم ه .زةان الشهد یکرضتیه  ییکار گسلت ه ةس رضاتُاىغان ة یش نیى

 یدلتطتگ یطیار ٍم ةٌ لسٍيگ ىُیطيرگان آن دیالت، ىُیار یدر ٍيرهضتان گطتسش ةط یکٌ پارض یپص از آن ٍيگان یٍا در ضرً .ییگسا

 یةٌ هاژگان تاز یدُع یش چيران رهیرىر، انا آىان ىیآلس یةشرگ تس یٍا و، هاژً ىانٌیغیپ یٍا از لسٍيگ یسیار ىغان دادىر ه ةا ةَسً گیةط

" ه "ةسٍان یسیر از "لسٍيگ دَاىگیاىغان ةایاز ن .يریآ یٍا در عهار ضسچغهٌ ىذطت ن و دضتٌ از لسٍيگیيذاضت کٌ ایىغان ىرادىر ه از ا

و یر ةشرگ تسیةا یکالتر زةان ةازگسدىر ه از ىگاً پسهاژگ يک ةٌیر از ٍم ایعان ةا یاریکٌ ةط یاضت از هاژگاى ییایةسٍان هاظؽ در .هاظؽ" ىام ةسد

 اضت ناىير0 آنرً ةسٍان هاظؽ"ىانٌ عهار ةطیاری از ایو هاژگان از  در ایو هاژً  .و دضت ةاعریلسٍيگ از ا

 گُاش0 ؼمت

 پالیر0ً دالؼٌ

 دژآکام0 زاٍر

 لیار0 ؼيؿت

  د"کام ىاکام0 التتٌ #در گُیظ تادیکی ٍم کارةسد دار

 لعیكلُری0 

 پغيگ0 دما 

م، یم؟ انا از هاژگان کٌ ةگزریو هاژگان کَو را زىرً ضازیم ه ٍهیدُد را ةَتس ةطيذ یٍا تازً داعتٌ ییٍا شًیضادتو درآن یطت ةٌ دایا ةَتس ىیآ

 :ٍا از آىَا در ٍهان دضتٌ از لسٍيگ ییٍا يک ىهُىٌیا .عُد یطتٌ نیٍا ٍم ةاٌ یاز کيا یزىرً کسدن ةسد یگاٍ

 "کماؼ #فیاث القات رهزگزار0

 "ةیَُدً دُاری0 اضساؼ #ةسٍان هاظؽ

 "دُیظ ةاز0 لاىی لی اللٌ #ةسٍان هاظؽ

 "چیو از اةسه گغادن0 رحم کسدن #ةسٍان هاظؽ

 "تٌ ریظ گزاعتو0 لسیب دادن  #فیاث القات

  "دگستغي0ٌ ةطیار نغتاؽ #ةسٍان هاظؽ

 ىَاىی گغای0 نيذم #لسٍيگ دَاىگیسی" 

 :از آىَا ییٍا ىهُىٌ .ٍا نؽررٍاضت و لسٍيگیژگان کارانر اگس از هاید یا دضتٌ

 "ریُیرن0 نؿشهل گغتو #لسىُدضار

 "پيگاعتو0 رضم کسدن ه تُؼیك کسدن #آىيرراج

 "پيالتو0 ةطتٌ عرن راً نذاری آب ه عیس حیُاىات #لسىُدضار

 "زاضتو0 تُلیر کسدن #آىيرراج
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 "ةُعیرن0 نالحؼٌ کسدن #آىيرراج

 "ن #لسىُدضاراىتازیرن0 عسیک عر

 "الطساىیرن0 نيذهر کسدن #لسىُدضار

 

و داضت یاز ا .اىر ٍهٌ آىَا را گسد آهرىر انا آىان ٍسگش ىتُاىطتٌ .اىر ٍا ةسگسلتٌ و هاژگان را از ىُعتٌیاز ا یاریطان ةطیرهعو اضت کٌ لسٍيگ ىُ

 یکار یطیىُ یر لسانُش کسد کٌ کُعظ در پارضیگس ىتاید یم از ضُیاةی یدضت ن یغتسیة یکَو ةٌ هاژگان پارض یٍا ىُعتٌ یکٌ نا ةا ةسرض

و رٍگزر یاز ا .طيریةيُ یةٌ پارض یا دُد را تا اىرازً یداىغ یٍا رىر کتابیيا کُعیه پُرض یسهىیو ةیظ از ایک ةٌ ٍشار ضال پیىشد .طتیتازً ى

گمتٌ  .طان تُاىر ةُدیىُ یپارض یراٍگغا یا ش تا اىرازًیيک ىیاىر کٌ ٍم ا دُد ةٌ کار گسلتٌ یٍا در ىُعتٌ یا ةٌ ٍس رهیضادتٌ  یپارض یٍا هاژً

در  یسهىیحان ةیکٌ اةُر یاز هاژگاى ییٍا يک ىهُىٌیا .اضت رً ةُدًیازیو کار دضت یةٌ ا ییةٌ ىام ةذارا یآىان داىغهير یظ از ٍس دهیيکٌ پیا

  :م دُد ةٌ کار ةسدًیتمَ

 دهری0 ُةؿر

 راضت پای0 نتطاهی الطاهیو

 الی اليؼسزةسىگس0 ؾ

  ةطیار پَل0ُ کحیساالضالع

  ٍهتازی0 عسکت

  ضپص ره0 تاةؽ، تالی، نولر

 عکالتو0 اعتواؽ

 

 :يا ةٌ کار گسلتٌیکٌ پُرض یاز هاژگاى ییٍا ىهُىٌ

  ةَسً پزیس0 هاةل هطهت

 پیُضتگی0 اتؽال

  نای0ٌ نادً

 کيا0 لاؾل

  زایظ د0ً نُلر

  ةطتياکی0 اىذهاد

 ایطتادً ةٌ دُد0 هائم ةالزات

 

 0ىاؼس دطسه یاز کارٍا

 آرنیر0ً ضاکو

 ةطُدىی0 نلهُس

  زةسیرن0 ضوُط

 ضپطی0 تادس

  چسایی0 ؾلت

  ةطیاری0 کحست

 

 0یو کاعاىیالضل الر یٍا از ىُعتٌ

 نسدنی0 اىطاىیت

 گشارىر0ً عارح، نمطس
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  پیرایی0 ػَُر

  دُاضتاری0 عُؽ

  دان گُیا0 ىمص ىاظوٌ

  عکالت0ٌ ىاعی عرً

 کىایاةيرگی0 ؾرم ادرا

  گيذایی0 ػسلیت

 

 :س کغك االضسار ه ؾرً االةساریاز لَسضت تمط

  ضتیَير0ً نتؿؽب

 دش کسدن0 تتریل کسدن

 کژ پیهان0 دائو

 ىطپاضی0 کمسان

  گسدن ىَاد0ً نطسم

 ٍم دیراری0 نالهات، نؽاحتت

  دُاٍظ گسی0 عماؾت

 

 :از لسٍيگ ىؼام ییٍا ىهُىٌ .ةاعير ین یکارآنر یضپار یٍا هاژً یاىر ٍم دارا کٌ در رهزگار نا ىُعتٌ ییٍا از لسٍيگ یاریةط

  .و کٌ نحل آتظ کسدن اضتیآتظ داى0ٌ آن اظاؽ ناع

  کایا0 آنسیدى یيگی

  .رهد یظ کاةل ةٌ چم کُدتا ٍم ةٌ کار نیدر گُ یپاچا گسدع  .یگسیپادعاً گسدش / عاً گسدش0 نسدن پادعاً ه ةس تذت ىغطتو د

  ل کسدنیطُدن0 نیپ

  تبظ0 ىانسیپطاپ

  هارینذؽُص ة یشاى0ٌ فزایپسٍ

  ضال گسدش0 هارد عرن ضال ىُ

 

 

 ًای ایراهی دیگر ًای زهدى پارسی ه زةان گٍیش
ا ةذا یم کٌ چيران رضا یاةیة ییا ةساةسٍایم یاةیى یةساةس یتاز یٍا از هاژً یةسد یر ةسایکم ٍم عای یٍا س ه ره کسدن ٍهٌ ضسچغهٌیانا پص از ز

ةا ةٌ کار ةسدن  .یساىیو زةان زىرً ایه چير یظ پارضیعُد0 ؼرٍا گُ ینا ةاز ن یةٌ ره یگسیگان دیکٌ در گيخ عاو داضت یدر ا .ىتاعير

از هاژگان  یيذا ةٌ ةسدینو تيَا در ا .دارد یا ار گطتسدًیو کار دانيٌ ةطیا .میا ةازگسداىرً یٍا، هاژگان پساکيرً را ةٌ زةان نسکش ظیگُ یٍا هاژً

 یپارض یٍا ویسان را ةٌ زةان ضسزنیش دارد کٌ زةان ایرا ى یو دُةیةٌ کار گسلتو هاژگان دساضان ا .پسدازم ه ةص یشرگ ندساضان ة یٍا ظیگُ

 .ریىها یغتس لساٍم نیة یٍهٌ لَه یرا ةسا یا يٌیضازد ه زن یک نیزةان ىشد

 "ناهرااليَس~ظ لسارهد #یاز هاژگان گُ ییٍا ىهُىٌ

 ره ه آی0 تسدد

  ضُسدم دزد0 ىهام، دا

 ایطتادً گسی0 نواهنت

 رهیاىیرن0 حاؼل کسدن

 ضساضس0 نطتویها
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 کطاى0ٌ ؾاریتی

  گمت ه گزار کسدن0 نزاکسً کسدن

  :سانیدساضان انسهز ا یٍا ظیاز گُ

 دل هرس0 حُؼلٌ

 "دضت هر ةاد0 نطسؼ #گياةاد

 "چسزىذت0 رظیل #ةیسدير

 "#هساچٌ کٍُطسخ .تٌ ةاعرپیظ زاد0ً لسزىر زن، لسزىری کٌ زن پیظ از ازدهاج دهةارً داع

  ن"آتغک0 ضمسیص #اضتان دساضا

 "ةيیم0 ضوط ديیو #هایو

 چسىر ه چار0 دس ه ةحث #نغَر" 

 

 :یکاةل ه ٍسات یٍا ظیاز گُ

 ضسا0 حیاط

  "دلپس0 نعهئو #کاةل

  "ةطتٌ کار0 نکاىیک ناعیو #کاةل

  "پیس0ً نحالؼت #کاةل، ٍسات

 ةاالةیيی0 ىؼارت #کاةل" 

  "ساتکسانير0 نَم #ٍ

 "هرضُریرن0 نيکس عرن #ٍسات

 

دضت  یتاز یٍا در ةساةس هاژً ییاز ةساةسٍا ییٍا تُان ةٌ ىهُىٌ یٍا ٍم ن ان گشارًیطتير کٌ کارضازىر، در نیٍا ى و تيَا هاژًیر داىطت کٌ ةاز ٍم ایةا

 0کارةسد دارىر یکیظ تادیکٌ در گُ ییٍا گشارً .التی

 نزناىٌ ضازی کسدن0 ةا عسایط ضازش کسد

 از دل راضتی0 از ؼهیم دل

  دضت کالتو0 ةٌ چیشی ددالت کسدن

  ةا دل ضمیر0 ةا ىیت دالػ

 گُش رس کسدن0 داظسىغان کسدن

  دضت رضا داعتو0 انکاىیات نادی داعتو

 ةٌ دضت درآهردن0 ؼاحب عرن 

 

 

 ًای ایراهی میاهي ه ةي هیژى پٌلٍی زةان
 یاىٌ ٍم ةساین یساىیو زةان ای، ةشرگ تسیپَلُ .رً دُاٍر ناىریةاز ٍم کار ىالسدان یژگان دلتسيٌ هایژً در زنیةٌ ه .و ٍم ةص ىذُاٍر ةُدیانا ا

 :از آىَا ییٍا ىهُىٌ .ار داردیةط یٍا ینا گمتي

 پشاهش0 ةلُغ

 کارتاران0 ؾانالن دهلتی

 گتظ0 داؼیت

  ةی ةَس0 نحسهم
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 چاعظ0 نُؾؼٌ

 آلسیتاری0 هررت دالهٌ 

 اضتُر0 هیم

کٌ ةٌ  یرهعو اضت کٌ آن دضتٌ از هاژگاى .عُد یرا ىهیغان پیةسا یکٌ ةاز ٍم ةساةس یم، ٍطتير هاژگاىیٍا کٌ ةگزر و ضسچغهٌیاز ٍهٌ ا

 یىهُىٌ ةساةسٍا یةسا .ریرض یيریتُان ةٌ ةسآ یش ىهیٍا ى ظیگُ یىرارىر ه از ةسرض یکَو ةساةس یٍا گسدىر، در ضسچغهٌ یتازً ةسن یٍا رًیپر

ةساةس  یکیظ تادیغتس در گُیاز آىَا کٌ پ یالت ةسدینگس ةاز .التیاد عرً ی یٍا تُان در ضسچغهٌ یُن را ىهیشیُه اهتؽاد ه تل یُلُژیراد

طيرگان ٍم چغم ةساً لسٍيگطتان ىيغطتٌ یر دضت ةٌ کار عُد، انا ةَتس اضت کٌ ىُیو لسٍيگطتان اضت کٌ ةایيذا ایدر ا .اىر التٌی ییٍا ىَادً

 .اىر، ةپسدازىر کان ضادتٌیغتس تادیکٌ پ یهاژگاى یةسرض ایٍا  شًیدُد ةٌ ضادتو درآن

 

  ةرآیود
 یٍا ىگاً درضت تس ر ةٌ داعتٌیانا ىذطت ةا .ةطازىر یا تازً یپارض یٍا پيراعت دُد هاژً یسهیاز ى یسیاىر ةا ةَسً گ رًیغتس کُعیان ةیضسً گسا

الت یُضتٌ در ةازیر پیضسً گسا ةا .ر ه ضپص ةٌ ضادتو هاژً پسدادتیاىٌ را درضت تس پژهٍین یٍا ه پارض ظیکَو ه گُ یٍا الکير ه ىُعتٌ

 .کُعا ةهاىر یهاژگان پارض
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  همٍدن پذیرش هاژگان ةیگاهي مود یینآ
 نحطو عانلُ دکتس

 ، ةا اىرکی هیسایظ«یلارض یٍا  هاژً»ةسگسلتٌ از ضسآفاز ىطک 

 

ةازار داد  یاز،ى ِیدارىر ه در پ یازى ریگسیک گُىاگُن نسدم، ةٌ یٍا گسهً ی،ىدر دَان کيُ یساز یالت، تُان یرا پاک ه پالُدً ىه یزةاى یچٍ

 یگسد یِوةٌ ضسزن یيیه از ضسزن گسدد یدا ن داةٌ یوه زادگاً ىذطت گاًیهاژً از دا یاىتٍُ یسهدارگ یوه در ا عُد یه ضتر گسم ن

هنٌ، تُاىا ه  اضت کٌ نسدم دَان، کٌ یضذو از کغغ ،یطتى سلتٌیغه ىاپ سلتٌیغپ یضذو از کغُرٍا یاز،ى یوعيادت ا در .رهد ین

 یازچيان کٌ ىٍه یره یوةر .ةمغارىر یىَير ه دضت دهضت یظپ یدهضت یکٌ پا یسىردارىر ه ىاگش ریگسیکىاتُان، ةشرگ ه کُچک ةٌ 

 .عُد یىه یکىشد یانداد ه ضتر هاژگان ٍم ةٌ نسز پا رضر، یىه یازیى یةٌ نسز ة ٍا ینسدم دَان ةٌ دهضت

ىذُردً ه َضسً ةاعر،  کٌ دضت یالت تُان یىه یٍم زةاى یوآفاز یٍا زةان یاندَان، کٌ در ن ی رلتٌ یظپ یٍا زةان یانتيَا در ن ىٌ

ای  نير ةاعر. ىتایر ایيگُىٌ ةاعر کٌ ٍس هاژً ةیگاىٌ داعتٌ ةاعر ه ٍيذارنير ه آییو ینسز ةایر زةاناىررعرن هاژگان ةیگاىٌ ةٌ  یهل

یاةر. اىررآنرن ةطیاری از هاژگان ةیگاىٌ ةٌ زةان ىیازیو ىتُدً ه ةطیاری از ایو هاژگان ةساةسٍای دردُر ه  ن راًةطادگی ةٌ زةا

تُان ه ةایر یک هاژً ةیگاىٌ را ةٌ زةان راً داد کٌ در زةان ةساةس ه ٍهتسازی ىراعتٌ  ضيگی در زةان دارىر. تيَا ه تيَا زناىی نی گسان

 دتو ةساةسی دردُر ه عایغتٌ ةسای آن ةطتٌ ةاعر.ةاعر ه ٍهچيیو راً ةسا ضا

ه  ینارک ه ؾالنت، نسض یالت،ه ض یپارت ین،ه تؽر یپلمتش ه رضالٌ، د یٌ،نؿاهن، ةُلتو ه ىغس ی یگاىٌة یٍا ةار هاژً یوچير رهزاىٌ

انٌ، ى یانىانٌ، پا گاً یاىانٌ  پژهٍظ ر،یاچُن دضت ییهاژگان ةساةسٍا یونگس ا .عُد یٍا ةار ىُعتٌ ن ه دً آیر ین یساىیاننتغکسم ةٌ زةان ا

ٍتل،  ی،گالس یيیک،دراگ اضتُر، کل یک،ةُت یتُ،اىطت یُ،اضتُد یٌ،آتل ٍای هاژً ؟ گشارم، ىرارد ىغاىٌ، ضپاس یَهاىی،ن ىانٌ، یگُاٍ

چُن ىگارداىٌ ه ٍيسکرً،  ییاٍا ةساةسٍ هاژً یونگس ا .گیسد یکغُر را درةسن ٍای گاًیغٍا ه ىها گاًٍا، لسهع چير درضر از ىام ضازنان

 یگزار ىام یةسا یضسا ىرارد کٌ گسهٍ نَهان گاً، یظضسضسا ه ىها گاً، گاً، دارهداىٌ، درنان کارگاً ه ٍيسگاً، اىذهو ه ضازنان، لسهش

#ا ب پ ت"  یارضپ رهىر ةساةس گزاری ةکار نی  عهارً ی#ا ب ج د" کٌ ةسا یاةذر یٍا هاژً یةٌ دا نگس رهىر؟ ین یلسىگ یٍا ضساغ هاژً

کغُر  یيرگانه ضسا یطيرگانىُ یگان،ضسآنران ه ةليرپا یٍا ٍا ه گمتٌ در ىُعتٌ گسدىر؟ ین یه ؾسة یؾتس ی یًُکٌ گسد ع رارىرى

 یگاىٌة یٍا دضت ةس دانو هاژً یيانىرارد کٌ ا یٍا ةساةس پارض هاژً یوا تس یظنگس ة دُرد؟ یةٌ چغم ن یگاىٌة ی چير درضر هاژً

. ةطیاری از ایو رضیریم کسد، ٍسگش ةٌ ایيذا ىهی پیسهی نینير ه ٍيذارنير  آییو هاژگان ةیگاىٌ از رهعی اگس دریالت ؟زىير ین

گُیان ةٌ ارزش، تُاىهيری ه  زةان پارضی کهتس آگاً ٍطتير ه آىسا آىچيان کٌ ةایر  رهزٍا پارضی ٍا از ایو رهضت کٌ  ایو ىاٍيذارنيری

گُیان در ةسدُرد ةا یک هاژً ةیگاىٌ ةذای آىکٌ اىرکی ةٌ یاد دُد لغار آهردً تا  رهزگار پارضی رىر.  در ایودا  ىَر ه ةشرگ ىهی ارج ىهی

 ةسىر. گشیيير ه ةی آىکٌ ٍیچ رىذغی ةٌ دُد دٍير، ةطادگی هاژً ةیگاىٌ را ةکار نی تس را ةسنی ةساةس پارضی آىسا ةیادآهرىر، راً ضادً

ٍس  یةٌ ٍس گُىٌ ه ةسا ٍا، یغٌاىر یوه تا ا ٍاضت یظگسا یوا ی یشًاىگ« زةان یشعهاریىاچ» ی یغٌرکٌ اى یسلتپز یرةا رهدرةایطتی ةی
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۲۶ 

 

 یدُش کارعکي ةلکٌ دضت پزیسد یاىذام ىه یدرضت تيَا ةٌ ىٌ ی،زةان پارض یظه آرا یسایظگس اضت ه از نقشٍا رديٌ یا آرنان، در پارً

 .عُد ین

 

ةس  یغٌکٌ ت ان عکُلان کسد تا آى یساننسدم ا یتطتگلسٍيگ ه ٍه راریض را در پا یپارض ارزش زةان یردر گام ىذطت، ةا ی،ره ةریو

  .ىکيير یگاىٌة یٍا را گسلتار هاژً یآگاً عُىر ه داىطتٌ ه ىراىطتٌ زةان لارض یظکار دُ آنر یاز پ زىير یزةان ن ی یغٌر

 یيرگان،ضسا یطيرگان،راً از ىُ یوطتسدً دىتال کسد ه در اه گ گیس یزةان را از راً آنُزش پ یظه آرا یسایظه یردر گام دهم، ةا

 .را لساٍم کسد یٍهگاى یکار ٍم ی یيٌگسلت ه زن یاری یراریه عي یرارید یٍا ٍا، رضاىٌ رهزىانٌ

ىذطت  ضان کٌ در رهیارهیی ةا یک هاژً ةیگاىٌ، نير ىهُد. ةریو ه در گام ضُم ةایر رهىر پزیسش هاژگان ةیگاىٌ را ٍيذارنير ه آییو

تُان از تُاىهيری  ةایر دیر کٌ آیا ةساةس ه ٍهطيگ دردُر ه عایاىی در زةان دارد ه یا ىٌ؟ اگس ةساةسی ةسای آن ىتُد، ةایر دیر کٌ آیا نی

تُد، ضازی ه ةساةسضازی ةسای آن ةَسً ةسد ه یا ىٌ؟ اگس ةاز ٍم ةساةسیاةی ه ةساةسضازی ةسای آن هاژً عرىی ى ةاالی زةان پارضی ةسای هاژً

زةان "  یؼسل ~#یگسداىغ ٍای دضتُری، ضادتاری ه ضاناىٌه  یوةالتار آٍيگ، تيَا اگس ةٌ یاىٌپسهاگسانيراىٌ ه  تُان پاِیظ آىگاً نی

 آضیتی ىسضر، آن هاژً را پزیسلت.

 

ٍاضت، ضر  رگطل رضاىٌپسگشاؼ ه ةي ییرهزگار کٌ رهزگار گطتسش ه کارا یودر ا یژًٍا ةُ هانُاژً یا یگاىٌة یٍا هاژً یبه آض یانز

 یوا زةاىان یه پارض یساىیان. از آن اضت کٌ ایررض تُاىر یزنان ةٌ زةان ن یودر کهتس یانز یغتسیوکٌ ة یا اضت. ةگُىٌ چيران عرً

 ىییساا ییيیه عَسآ یغٌکٌ ةطتس لسٍيگ ه ادب ه اىر یاکاىیاز زةان ى یرا در پاضرار یکُعظ ه تکاپُ دعُارتسیوه  یورهزگار، گساىتس

زةان عگسؼ ه  یوکٌ ا رهد یآن ن یمه کارآنر ىتاعير، ة یرارىطتًُ ه پا یذیکُعظ ةشرگ ه تار یودارىر ه اگس در ا یغارهیاضت، پ

دَان  یلسٍيگ  ٍای یةذت ىگُن اىگیشتسیو یـه در یوتس از ةشرگ یکیآن زنان اضت کٌ  ر. دیرةگسا یه لسانُع یةٌ دانُع ٍهاىير یة

کٌ  یما اىر اىرک ةس آن ضسالتادً یساىیانةُد، نا ا ةایر ین یشى یزٍس ٍطت، پادزٍس یکٌ ٍسدا یاىٌ از آن رهرخ دُاٍر داد. دُعتذت

سةيریمآن ة یاریکٌ کهس ةٌ  یمه ةکُع یيریغیمة یظدُ یاکاىیةٌ زةان ى
1
. 

 

  .عُد یرًدگس یسگ تظ ٍهٌدي یکةٌ  یراضت، ه ةا یلسٍيگ یازى یک یزةان پارض یظکٌ پاال یسلتپز یرچٌ کٌ گمتٌ عر ةا آن ةا

 

 

                                                
 اضت. ی ةسگسلتٌ عرًکشاز یوالر یسداللةير از گمتار اضتاد ن یواایو ةير، از گمتار  - 1
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۲۴ 

 

 

  

 

 گرایی ًا ةي سرى رخی ُخردىةپاسخ ةي 
 

 ی یٌه نا یغٌاىر ییزةان اةشار عکُلا» 0عُد ایو اضت کٌ گسایی گسلتٌ نی ٍایی کٌ ةا پاالیظ زةان پارضی ه ضسً یکی از ُدسدً

 دُاٍير ین ینسدم اةشار .در دُر ارزش اضت ضازد یانرا ةغکمر ه نقش را ىها یغٌکٌ اىر ینقش اضت ه ٍس الشار یٍا اىتاعتٌ یىهُدار

ةران اةشار ضذو  یرگمت ةلکٌ ةا یراةشار ضذو ىتا یوا نضادتها ی درةارً یير،را ةغکالير ه درهن دل دُد را ةسگُ یظکٌ نقش دُ

را  یغٌاتس ةاعر اىررض تس، یوىغ تس، دل ضذو ٍس چٌ ضادً یساز یسلت،درضت اىگاعت ه درةطت پز تُان یه پيرار را ىه یرا ایو. «راىر

 ی ٍهٌ یالتاضت ه دردُر در یه لسىگ یتسک ی،آن تاز ی کٌ دً هاژً یا هاژً یطتلساز ة یک .کير یتس ه ضُدنيرتس عکُلان ن رهعو

 یرا ةغکمر هل یغٌدرهن نقش را ةغکالر ه اىر یرىٌ آىطت کٌ ضذو ةا نگس ةاعر؟ یوىغ ضذو رضا ه دل تُاىر یچگُىٌ ن یطتنسدم ى

 یاهرىر؟ضس در ة یطيرًه ىُ یيرًگُ ی یغٌاز اىر تُاىير یچگُىٌ ن یاةيررا درى یىُعتار یا یگمتار یٍا نسدم هاژً ی ٌ تُدًک یٍيگان

را عکُلا  یغٌاىر تُان یٍم ن یگسد یٍا کٌ از راً آیر ین یظگمتار پ یودادً عُد ا «یغٌاىر ییاةشار عکُلا»تيَا ىام « زةان»اگس ةٌ 

کٌ ةا تکان دادن ضس  یررا درىگس« کس ه گيگان»رلتار  0ىهُىٌ یاضت، ةسا ىُادت یکآن  ی ه ةَسً ضان یکآن  یژرلا یرد یرةا یکسد هل

کٌ  آىان ینسدان داىظ ه کغُردار یاندر ن  .کير یده کار زةان را ىه یواز ا یک یچٍ یهل گُیير یه دضت دُاضت دُد را ةازن

 ییزةان اةشار عکُلا» 0گُیير یچٌ ن ةس آن یرةا ی،ره یوا از. تسىر یاب کام ُیطيرى یه ضادً ه رضا ن گُیير یضذو ن یساه گ یوىغ دل

را  ٍا یغٌاىر ی،راً ةاعر ه ةٌ ضادگ ٍم یٍهگاى یالتاضت کٌ ةا در یغٌاىر ییزةان اةشار عکُلا 0الشهدً عُد یشلساز ى یوا« اضت یغٌاىر

ٍهٌ  یوکٌ ةا ا یسلتپز یراضت، ةا یوچي اگس. ةس پا ضازد یُىرپ ه دُاىيرً یطيرًه عيُىرً، ىُ یيرًگُ یانن یةغکمر ه ةٌ آضاى

آن  ییتُاىا  عکُلا کير ه ىٌ یضادگ را ةٌ ٍا یغٌاىر تُاىر ین  زةان، ىٌ یوا عُد، ین یکٌ ٍس رهز ةار زةان پارض یرىگارىگ لسىگ یٍا هاژً

اضازدةسپ یُىرپ یه دُاىيرً ةٌ آضاى یطيرًه عيُىرً، ىُ یيرًگُ یانرا دارد کٌ ن
۲
. 

 

زةان  ٍا عُد ایو اضت کٌ ایو هاژً از زةان پارضی گسلتٌ نی یتاز ٍای هاژً ٍای ةیگاىٌ، ةُیژً ٍایی کٌ ةس زدهدن هاژً از دیگس ُدسدً

 تُان یىه ىیش ه پيرار را یرا ایو .اضتٌ دُاٍر عرکزةان  ییه رضا ییٌ از تُاىاکٍا دضت زد  ر ةٌ آنیه ىتا ىرسدً اکسهنير یرا ى یپارض

. گيذیيٌ هاژگان پارضی آن اىرازً پسةار ه پسنایٌ اضت کٌ ىیاز چيراىی ةٌ دریالت هانُاژً ىرارد. از دیگس ضُی یسلتدرضت اىگاعت پز

ٍای ىُیو یالت، ةطادگی  آهری اگس ٍم ىتُان در گيذیيٌ هاژگان پارضی ةساةسی دردُر ةسای هاژگان انسهزیو ه هاژگان درپیُضتٌ ةا لو

زةان  ییتُاىا کيير، گسایی را ىکٍُظ نی کطاىی کٌ ایيگُىٌ ضسً ضازی زةان پارضی ةَسً دطت. تگاً تُاىهير هاژًتُان  از دض نی

ٌ در زةان کداىير  یيان ىهیا .َيرى یگاىٌ ارج نیة یٍا اٍير ه ةس هاژًک یىادرضت از ارزش آن ن یعهارىر ه ةا داهر یش نیرا ىاچ یپارض

ضازی زةان  . دضتگاً هاژًیتا ضادتىاب ه ز ی تُان ضرٍا هاژً یسد"، نک ٍا #ٍم سدن هاژًک ه ةا درٍمهىرٍا  ظیهىرٍا ه پ ةا پص یپارض

                                                
 ایو ةير از گمتار دکتس نحطو عانلُ ةسگسلتٌ عرً اضت. - ۲
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۲۵ 

 

تُان ةساةسی دردُر ه عایطتٌ  ای نی تُان گمت ةسای ٍس هاژً ةیگاىٌ نی یه دهدل درىگ یةپارضی آىچيان تُاىا ه ىیسهنير اضت کٌ 

 ضادت.

 

کٌ اىر  عرً یاىر ه پارض رًیپُع یپارض دانٌ، ردت ه یتاز یژًه ةٌ ه یگاىٌة یٍا ان هاژًٌ آىچيک ایو ةاهرىرةس  یگسهٍاز دیگس ضُی، 

تُان آىَا را پارضی اىگاعت ه ىتایر آىَا را از زةان راىر چُن در تار ه پُد زةان تيیرً عرً اىر ه زدهدن آىَا گطتسً ه دانيٌ  دیگس نی

ه  یضُدگضسعت ةا  یم دُاٍیم یالت کٌ ةیغتس ایو هاژگان ةیگاىٌ از ٍمٌ ةيگسژرلکاهاى یةا ىگاٍ اگس کاٍر.  کارةسد هاژگان را نی

 یغسلتٌزةان پ یواىر ه دارىر،  ةا ا ةسدُرد داعتٌ یا ةٌ گُىٌ یدَان کٌ ةا پارض یٍا زةان یگسد زةان پارضی ىیطتير. یساضتگیپ یضادگ

 رضیکٌ زةان پا ةسىر یٍا ةطس ن ه دگسگغت زةان پُیایی یختار یرد از یٍا ه رهزگاراى ةُد ه ٍيُر در دهرً تُاىير یٍهسهزگار ىه یاه پُ

 یٌپُ یانپا ةٌ «َنئیيیُ َاىگسً»ه  «اٍاکَد یآژ»، «دُرَىٌ»ٍهچُن  ای  یسیيٌد یٍا ىهُىٌ هاژً یةسا .اضت اضت از آىَا لساگزعتٌ یسید

 .اىر یرًرض اضت «یَهور»ه  «اژدر»، «لس» د کٌدُ یولسدان ییه ضادتار آها یذته ةٌ ر اىر یرًرض یه ضادگ یضُدگ یةٌ ضُ یظدُ

دُد را دارىر ه ٍيُز ةطیار ناىرً اضت تا ةٌ  یه دعُار یدرعتی، درازآٍيگاىر ٍيُز آن  ای کٌ ةٌ پارضی اىررعرً انا هاژگان ةیگاىٌ

 لسگغتگی زةان پارضی ةسضير.

 

ان یسان از نیان ادب ایضسا ُىر اضتُار نسدم ةا ضذوید ه پعُ یىاةُد ن ...ه حالغ  یٌ زةان ضؿرکاىر  غٌیو اىریٍهارً ةس ا یگسهٍ

سدن کو یگش یان ةسهد؟ دایاز ن ...ه حالغ  یر زةان ضؿریچسا ةاهاىگَی  .عُىر یگاىٌ نیة ديرگان دُیرهد ه ٍهٌ نسدم ةا گُ ین

 ی ارةسدً عرًکةٌ  یٍا هاژً ی تُاىير ةٌ ٍهٌ ینسدم ن ی زىر؟ نگس ٍهٌ ین یةٌ زةان حالغ ه ضؿر یتی، چٌ آضیتاز ی هاژً ینغت

رً عُد ه یةسگشد یپارض یٍا ، هاژًیٍيذار تاز ه ىاةٌ ویگضي یٍا ٍا را ةغياضير؟ اگس در ةساةس هاژً ةتسدىر ه چم آن یپ یحالغ ه ضؿر

ٌ ٍس گُى یيير، دلُیة یب نیآض یٌ حالغ ه ضؿرکو یالشار ا  يان ةا ديگیرهىر؟ ا یان نیاز ن یىُعتٌ عُىر، حالغ ه ضؿر

 .غيریاىر یعُد، ىه یچٌ ن یتُض یٌ زةان لسدهضکو یسىر ه ٍسگش ةٌ ایگ یرا ن ییزدا یتاز

 

ه  «یود» یانن ٍای زةان دیو اضت ه ةایر ةس آىَا ارج ىَاد ه یا آىکٌ ٍای تازی، هاژً ه در پایان آىکٌ، ةسدی ةس ایو گهان اىر کٌ هاژً

گمتٌ « ةؿُن اللٌ»ه  «یوىطتؿ ةٌ» ،«یماللٌ السحهو السح ةطم» یاگس ةٌ دا گُیير یگسهً ن یوا  اضت.ةس پا  یىاگططتي یُىریپ« هاژً»

ه ةٌ  عيُد یاش را ىه ةيرً یازةشرگ راز ه ى یدرا« تُ یرةٌ ان یادرا»ه « تُ یاریةٌ  یادرا» ،«ةاننَس ید ةذغيرً یىام درا ةٌ»عُد 

در  یواضت، د« دل»اضت  یُضتٌچٌ ةران پ ىرارد ه آن ُىرییپ« هاژً»ةا  «یود» یطت،پيرار درضت ى ایو .کير یىگسش ىه یه یضُ

« دل ی هاژً» یره یودُاىر ىٌ زةان، ةر« دل»ةا  یررا ةا یهتسدرا ه پ  .ةذغر یضسعت ن یه آرانظ درهن ه پاک ىغیير ین« دل»کيار 

 یو،الر ضساج یو،ناىير ةَاالر ییٍا اژًرا ةا ه یسانلسزىران ا تس یظگزعتٌ، ة در .ددار یغٌر یکاضت ه  ضان یک یتینسدم گ ی ٍهٌ یةسا

چُن لسانسز،  ییٍا ه انسهز هاژً ىانیرىر ین ...ه  یؾل فالم ی،ؾل عؿتان ی،ؾل رنضان ی،ؾل ردب یو،الر ىؼام یو،الر هُام یو،الر عهص

« لسانسز» یوه ىٌ ا آهرد ین یاضتُار یود یةسا «یوالر هُام»ن آىٌ  .تآن را گسلتٌ اض یدا ...ه  یارشلسٍاد، کانسان، کاهً، ک یتسز،لس

ةس کيار ةُد ه ىٌ اکيُن  یه چاپلُض یاز ضالُض یود آنر ین یود یىٌ در آن ٍيگام کٌ از هاژً ةُ رضاىر، ین یيید یرا ةٌ نسز ة یود

را ةٌ درا  راد یىٌ ة َةس، یواضت ىٌ د آهر یوىٌ د« هاژً» یره ةریو .از ٍم گططتٌ اضت یوهاژً ه د یُىرپسضتان، پ کَيٌ ی کٌ، ةگمتٌ

 یاضت کٌ عياضا یا ىغاىٌ .کغاىر ین یکیرا ةٌ تار یه ىٌ دل کير یرا رهعو ن یىٌ درهى کير، یه ىٌ ةادرا را از درا درا ن رضاىر ین

ىرارد یُىریةسهن اضت ه ةا درهن پ
۳
. 

 
                                                

 سلتٌ عرً اضت.ایو ةير از گمتار دکتس نحطو عانلُ ةسگ - ۳
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 ًا يیما ةن
 

ش ةَسً ةسدً یس ىیز یٍا و، لسٍيگ دٍذرا، ةسٍان هاظؽ، لسٍيگ آىيرراج، از ىطکیچُن لسٍيگ نؿ یپارض یىانٌ ٍا ىانٌ الشهن ةس هاژً و هاژًیا یلساٍم آهر یةسا

 :اضت عرً

 1۳۵۴ یيا، تَسانضسً،  اىتغارات اةو ض یةٌ پارض یٌلسٍيگ پا ی؛تَهُرس دالل. 

 1۳۵۶ تَسان ىغس ادتسان، یٌ"،لسٍيگ پا یساضت#ه یدالل ی؛ لسٍيگدالل یالل. 

  1۳۲۳ تَسان چاپاک، یچاپ ةاٍهاد آزادگان ه عسکت ضَان، پاک یهاژً ىانٌ پارضاحهر کطسهی؛. 

 ُ1۳۵۴ی، اىتغارات پریرً، تَسان لارض یهاژً ٍا ؛نحطو عانل.  

 1۳۵۶یو، تَسان ىغس ةٌ آلسٍشار،  یطتلسٍيگ ة ی؛ٍادس یوالر یاض. 

 1۳۵۶ی، اىتغارات لسٍيگ ایسان، پاریص هاژً ىانٌ کُچک زةان پارض یو؛لسن یشنَساىگ. 

 1۳۴۴، تَساناىتغارات اضاظیس ،هاژگان ةیگاىٌ یپارض ییاب0 لسٍيگ ةساةسٍا هاژً ؛تُاةُلواضم پس. 

 1۳۵۶، تَسان غس نسکشى، ضسً یلارض یلسٍيگ هاژً ٍای؛ راز یرًلس.  

  ،1۳۵۶، اؼمَان اىتغارات لسٍيگ نسدم، یاآر یپارض یىانٌ  لسٍيگج داىغیار. 

 1۳۵1، تَسان "ین پارضهاژگا یاةی یغٌپاعيگ #ر یپارض لسٍيگ، پاعيگ ینؽعم. 

 لسٍيگ ، دٍذرا نٌةسگسلتٌ از نور سًض نٌىا هاژًی، زةان پَلُ یۀىالسدام ضسً ةس پا ۀىان هاژًی؛ عالچ یاکتس یسحطیوان

 .ةسٍان هاظؽ یٌضسً ةس پا یىالسدام پارض

 1۳۴۳ دساضان ةشرگ، ىغس نسکش، تَسان، یغیلسٍيگ گُ ،ی؛ عالچ یاکتس یسحطیوان.  

 ً1۳۵۵اىتغارات داىغگاً تَسان،  ی،لسٍيگ زةان پَلُ ، یهع ةَسام لس. 

 .1۳۴۲ ،تَسان ی،پژهٍغگاً ؾلُم اىطاى ،یلسٍيگ زةان پَلُ، یسلذسائین یرنَغن. نکيشی، ةسگسدان د.  

  1۳۶۲تَسان،  یسکتیس،ان یو،ةسٍان هاظؽ، ةٌ کُعظ دکتس نحهر نؿ یشی،اةو دسؼ تتس یونحهر حط. 

  1۳۶۴تَسان،  یسکتیس،ان یات،جسهت، ، لسٍيگ کيانيؽُر . 

  یؿت،ةٌ کُعظ نحهر دُاد عس ی،دُادٌ ؾترالسً اىؽار یسکغك االضسار ه ؾرً االةسار، نؿسهؼ ةٌ تمط یستمطلَسضت 

 . 1۳۶۳تَسان،  یسکتیس،ان

 1۳۶۴لسٍيگ ىؼام، داىظ، تَسان،  ،االضالم  یداؾ ینحهر ؾل یرض . 

 ًیاتزةان ه ادة یيطتیتُتا ،یکطتانتاد یض یض یپ یٍا لو یآکادن یک،زةان تاد یذتٌر یٍا م لاضل اؼ، لسٍيگ ؾتار 

 . 1۶۳۶دهعيتٌ،  یکطتان،تاد یدهلت یاتىغس ی،ةٌ ىام رهدک

 لسٍيگ هاژگان ةسگسدان 0 نحطو عذاؾی، ، یٍاعم ه ىاؼسدان نؿؽُن یمکاپساىك، رح یهیسهالد ی،نحهردان عکُر

 .1۳۵۵، اىتغارات لسٍيگ نؿاؼس، تَسان یکیتاد یلارض
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 ًا کٍتاًٍارىفٌرست 
 

 ةکار رلتٌ اضت.  هاژگانضازی ةیغتس  ٍایی ةسای رهعو کُتاٍُارًگاٍی ىانٌ  ایو هاژًدر 

 

 

 اىر. عرً  لساىهُدً ةسٍان هاظؽه در  اىر گسلتٌ عرً ةسٍان هاظؽهاژگاىی کٌ از ه :  ب
، دیام ه دیگس داىغهيران ةیسهىی ،ی #عاگسد اه"پُرضیيا، دُرزداىهاژگاىی کٌ :   ڀ

ٌ در آن دهران اىر ه گُیای هاژگاىی اضت ک ٍای پارضی دُد ةکارةسدً ایساىی در ىُعتٌ

 عرً اىر. ٍای کَو ایساىی گسلتٌ ُعتٌگُیا از ىکارةسد داعتٌ ه 

 .اضت آهایظ انسهزیو آىَا ةازضازی عرًه  اىر گسلتٌ عرً زةان پَلُیهاژگاىی کٌ از :  يپ 
  اىر. عرً  لساىهُدًيگ دٍذرا ه در لسٍ اىر هاژگاىی کٌ از لسٍيگ دٍذرا گسلتٌ عرً:  دى

 ه ادب لارضی ٍطتير. ٍای لسٍيگطتان زةان از ةسىَادًهاژگاىی کٌ  :ى ف
 .اىر گسلتٌ عرً زةان کسدیهاژگاىی کٌ از  ک :
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  آ

  
  درخِت َکرناآء: 

  آب نامیری، آب زندگی، آب جاویدیآب بقا: 
  آب، آب بلوری ِگنآب تبلور: 

  آبِ  َرسانهآب حسرت: 
  کش، آب ِکش آبآب حوضی: 
  آب زندگیآب حیات: 
فزا، جان َفزا، آب  آب، زیست آب، جان زیستآب حیات: 

  زندگی
  زرتکآب خسق: 

  رنگی آب یکآب صفا: 
  آبِسِرشتی، آبخوییسرشتی،  آبآب صفتی: 
  ِمی انگوریآب طرب: 
  خوید چون چید، آب خویدآب قصیل: 
  َپرشک، َپَرشک، آب َکنادآب قنات: 
  آبلوچ، آب َغند، آب پانیذآب قند: 

  کان، آب کانی آبآب معدنی: 
  چکیده آب، چکیدآب، چکه آب، ِچکیدابآب مقطر: 
  شکرینه، شکربسته، ِشَکرینهآب نبات: 

  نیاکان، پدرانآبا: 
  آسمان، پدران برین هفتآبا علوی: 

  نیاکانی، نیاکان، پدران، ِپَدرانآباء: 
آسمان، هفت آسمان، زبانزد ستاره شناسی،  هفتآباء علوی: 
  پدران برین

  ها ها، همیشگی همیشهآباج: 
  ها چاهآبار: 

نوساز، نورتاب، شیدتاب، سایهشکن، سایه شکن، آباژور: 
  سایبان، پرتوافکن

آسمان، هفت آسمان، زبانزد ستاره شناسی،  هفتآبای علوی: 
  پدران برین

  شیره، خواهر همآبجی: 
وساب، ُشست و  نخنماشدگی، فرسایش، ُشستآبراسیون: 

  ساب، ساییدگی، سایش، زدگی، رنجش، خراشیدگی، آزردگی
  جداُبن، آهیختهآبستره: 

  پیله، باد چرکی، باد، آماس چرکی، آماسآبسه: 
  خودکامگیآبسولوتیسم: 

  دماوندابلی: آبع
  سیماب، آبک، آَبکآبق: 

  ِسپهرآبگینه طارم: 
  سنگ چوبآبنوس: 
  بها بستانه، َهمَوندانه، َهمَبستانه، گاه همآبونمان: 

  وند، َهمَوند، َهمَبست بست، هم همآبونه: 
  ناپیمودنی، مغاکی، گردابی، ژرفآبیسال: 

ه، روز، به روز آمد روزآمده، به روزآمد، بهنگام، بهآپ تو دیت: 
  به روز

  روزآورد بهآپ تو دیت کرد: 
روزآمد کردن، بهنگاماندن، به هنگام آپ تو دیت کردن: 

  کردن، به روزآوردن، به روز آوردن

  ،  )ه ف(روزآمد آپ تودیت: 

  دستگاه، َدستگاه، پخش رخشاره، ابزار، َابزارآپارات: 
  جدازیستی، ُجدازیستیآپارتاید: 

  َسراچه، اپرک، َاَپَرک ،  سراچه،)ه ف(کاشانه آپارتمان: 

  چشم و رو بیچشمورو، بیآپارتی: 
  روده، ُفزونروِده، آویزه فزونآپاندیس: 

رودگی، ُفزون روِدگی، آویزآماس، آماِس  فزونآپاندیسیت: 
  آویزه

  گلبرگان، بیُگلَبرگان بیآپتال: 
  دید گوهرپرستی، پسینآپتئور: 
  ندیددید، َپسی گوهرپرستی، گوَهر َپرستی، پسینآپتئوز: 
  فرونشستآپزمان: 

  نوشت، پی ِنِوشت پیآپستیل: 
  بارکردن، بارریزیآپلود: 
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  کاربست، کارَبستآپلیکیشن: 
  گر، ِستایشَگر، ترساستای، َترساِستای ستایشآپولوژیست: 

  آتور، ایزدخورشید، ایزد خورشیدآپولون: 
  دیدارگاه، دیدارآپویتمنت: 

  آشغالآت: 
  مرد، ُبزرگمرد بزرگآتابای: 

  کالبدگشاییسی: آتاپ
  وابستهآتاشه: 

  کشش، ِکشندگی، ِکِششآتراکسیون: 
  زهر گیاهآتروپین: 

  دستهآتریاد: 
  آتش همراهآتش تهیه: 
  ُتندخوی، آتشیآتش مزاج: 

  گلخنآتشگاه حمام: 
  ُتندخوی، آتشیمزاج:  آتش

  زود خشم، تند خویآتشی مزاج: 
  اتلس، َاتَلسآت`نتیک: 

  اه هنری، کارگاه، کارَکدهنرکده، ُهنرکده، کارگآتلیه: 
  افشان، ُبوی َافشان، َافشاِنه بویآتمایزر: 
  وای، َهوابار، َپنادآتمسفر: 

  شاهبرگ، شاهَبرگ، زبانزد َمنگیاآتو: 
  آیندهآتی: 

  زیر شیروانی، زبر، ِزَبر، دروانه، َدرواِنهآتیک: 
  روزی، آیندهآتیه: 
ها،  ها، مانده ها، ِنشانه یادگارها، یادبودها، هنایا، نشانهآثار: 

  ها مانداک، خدشه
  ها ها، ُگناهان، بزه ها، گناهان، ُگناه گناهآثام: 
  گناهکار، تبهکار، َبَزهکارآثم: 

  پرواها، َپرواهاآجال: 
  ها ها، نیزارها، بیشه نیستانآجام: 
(آجر تازی شده آگور است که از پارسی به تازی آگور آجر: 

  ،  آژیانهیافته) راه
  اداشت دهادخدا پآجرک الله: 

دیررس، دیرآینده، دیر، درآینده، پسآینده، َپسآی، آجل: 
  َانجاِمش

  تلِخه رودآجی چای: 
  رود تلخهچای:  آجی

  افزار، َدستَافزار، پیچگردان دستآچار: 
  بست، کیش َبست، زبانزِد َشتَرنگ کیشآچمز: 
  زابگر، زابَگرآچوق: 
  ها ها، یکان یکان، یکان، تک یکآحاد: 
  دیگر، دگر دیگری،آَخر: 
  سپری، پسین، پایانآِخر: 

  َسر آخورآخته چی: 
  سرآخورچی:  آخته
  گیرندهآخذ: 

  کرختی، َکَرختی، بیهوشی، افسردگی، َافسردگیآخذه: 
  واپسین، دیگری، ِدَگر، پسین، پایانی، بفرجام، انجامآخر: 

  سرانجام، َسرانجام، در پایان، َپس ایچ، بتاوارآخر اdمر: 
  دارو پسینآخر الدواء: 
  سرانجام، پسین زمان، پایان روزگارآخر الزمان: 

  سرانجامآخر امر: 
  پایان َچرب، آسایش و فراوانیآخر چرب: 
  سرانجام، پسین زمان، پایان روزگارآخر زمان: 
  سرانجام، سر انجام، انجام سرآخراdمر: 
  پسینداروآخرالدوا: 

  پسینداروآخرالدواء: 
  پسینزمان، پسین زمانآخرالزمان: 
  پایان نگریآخربینی: 
  پسینبینی، پایاننگری، پایان ِنگری، َپسین بینیآخربینی: 

روز بازپسین، رستاخیز، دیگرسرا، دیگر گیتی، پسین آخرت: 
  سرای، آنجهان، آن سرای، آن جهان، انجامش، َانجاِمش

  پایانچرب، آسایش و فراوانیآخرچرب: 
  دار، َدَهنه دار ستوربان، َدهنهآخرچی: 

  پایان، به پایان پایینگاه، بهآخردست: 
  سرانجام، َسرَانجام، دسِتپس، َدسِت َپس، پایاِن کارآخرکار: 
  دیگری، دیگر، پسین، پایانیآخری: 
واپسین، دیگران، دگران، پسینیان، پسین، پایانی، آخرین: 

  َپسینیان، بازپسین
  واپسیندم، واپسین دمآخرین لحظه: 
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  چونآخه: 
  ستوربندآخور،  پیچ، میخ میخآخیة: 
  میخ پیچ، میخ آخور، ستورَبندآخیه: 
  ها ها، ادب ها، خوها، آیین ها، روش فرهنگآداب: 

  های پسندیده آیینآداب فاضله: 
  َرِوشگریآداب گری: 

  آیین و روشآداب و رسوم: 
  گری روشگری:  آداب

  نام، هم نام همآداش: 
  وینجی، ژد، ژاژک، ژارک، جاجک، آلوچ، َالوچآدامس: 
  نی، نشانینشدآدرس: 
  غلوه کلن، زخ گردهآدرنال: 

است. بر اساس  (ایوداَمن به چم نخستین آفریدهایوداَمن آدم: 
است، ایوداَمَن، نخستین انسانی است که  آنچه در اوستا آمده

    .است) آفریده شده
  مشی و مشیانهآدم وحوا: 

  مردمی کردن، آدم بودنآدمیت: 
  نهاد، آدمی سرشتآدمی سیرت: 

  می، آدمیگریمردآدمیت: 
  ناوساdر، دریاساdر، دریا ساdر، َدریاساdرآدمیرال: 
  بافت بادامهآدنویید: 
  بافت، باداِمه لوزه، بادامهآدنوئید: 

  دوسش، ُدوِسش، چسبندگیآدهسیون: 
  dله، شاه dله شاهآدونیس: 

  َدرُرو بیآدیاباتیک: 
  درمانی نیوشآدیاdجی: 
  شنوایی نگارهآدیوگرام: 
  شنوایی شناسیآدیولوژی: 

  شنوایی شناسآدیولوژیست: 
  دستگاه شنوایی سنجآدیومتر: 

  شنوایی سنجیآدیومتری: 
  شنوایی آزماآدیومتریست: 
  سنجشگر شنواییآدیومتریسین: 

  کلوچهآذارقی: 
  ها گوشآذان: 

  زبان، َخرگوشک، َخرگوَشک سگآذان اdرنب: 
  آذرآبادگان، آتورپاتکان، آتورپاِتکانآذربایجان: 

  بهار، گل آفتابگردان همیشهن: آذریو
  خوراک، توشک، آزوک، آزوغهآذوقه: 
  کوهه، ُکوِهه، خیزابه، خیزاب، ُاشُتُرکآذی: 

  ها ها، ُبوشاها، اندیشه ها، راه رایآرا: 
ها، چاشَتک، بوشا، ُبوشاها، آنندراج، آرای،  رأی، رایها، راهآراء: 

  ها، اندیشه اندیشه
  َربستانتازیستان، َاربستان، َاآرابسک: 
  زمینی، بادام زمینی بادامآراشید: 

  باباآدم، باباآَدمآراقیطون: 
جو، راِمشجو، آسایش خواه، آرامش خواه،  رامشآرامش طلب: 

  آرامش جو
  بندپایان، َبندپاییان، َبندپایانآرتروپود: 

  بندنگاری، َبندِنگاریآرتروگرافی: 
  بندشناسی، َبندِشناسیآرترولوژی: 

  خیزچاهآرتزین: 
  خیزچاه، چاهِ  َجهنده، چاِه َجَهندهزین: آرت

  کنگر فرنگیآرتیشو: 
  افزارمند، َافزارَمندآرتیزان: 

هنرور، هنرمند، هنرپیشه، ُهَنرَمند، ُهَنرپیشه، آرتیست: 
  بازیگرنمایش، بازیگر

  کنگرفرنگی، َکنَگر َفرنگیآرتیشو: 
  نوشتار، کاd، زمینه، بندآرتیکل: 

  َنزارآرخ: 
پوش،  نیم تنه زنان، َکَپَنک، َتنزیب، َتن تنه، نیمآرخالق: 

  َتنُپوش، َپنِبه دوخِته
  نیم تنهآرخلوق: 

  َبر، َفرمانَبر فرمانآردل: 
  پاد، َجنگپاد، آرس، ایزِد جنگ جنگآرس: 

  َزراَوندآرسطولوخیا: 
  کمانه، َکماِنهآرشه: 

  بایگانیآرشیو: 
  مهراز، ِمهرازآرشیتک: 

  ِمهراز، ِدزدادآرشیتکت: 
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  ایگانیبآرشیو: 
  بایگانآرشیویست: 

  رگ، َک`نَرگ َرگ، ک`ن مامآرطی: 
  تیمچه، بازارچه، بازارِچهآرکاد: 

  ُزرفیَنکآرکه گون: 
  ُزرفینکگون:  آرکه

  نازیستگیآرکئوزوئیک: 
  باستانشناسیآرکئولوژی: 
  باستانشناسآرکئولوگ: 

  زباِن زرگری، زباِن َزرگریآرگو: 

نشان، سربرگ، َسر کاَغذ،  ،  نشانه، نشاِنه،)ه ف(نشانه آرم: 

  َانگ
  آسه سیمآرمیچر: 

  ماسهزیآرنیکول: 
  باد گلوآروغ: 

  دانِش ُشمار، داِنِش ُشمارآریتمتیک: 
  وار، ُبُزرگوار نژاده، نژادخواه، ِنژاده، ُبزرگآریستوکرات: 

  خواهی خواهی، ِنژاده نژادهآریستوکراسی: 
  امانجام، َتک َانج َزبانزِد َاسب َدوانی، تکآریوه: 

  آزادیخواه، آزادی جوآزادی طلب: 
  آزادیخواهیآزادی طلبی: 

  کلوچهآزارقی: 
  آغاز سر، بی ها، بی دیرینگیآزال: 

  کوهی، پنبه کوهی پنبهآزبست: 
  رنجیده، دلگیر، دل آزرده، ِدلگیر، آزرده دلآزرده خاطر: 

  گیر رنجیده، دلخاطر:  آزرده
  شتابنده، ِشتاَبنده، رستاخیز، َرستاخیزآزفه: 
  دنداِن نیشآزم: 

  ها آزمایشآزمایشات: 
  نماینده، نماینِده، مزدور، گماشته، کارگزار، پاسبانآژان: 

  نماینده، نمایندگی، کارگزاری، بنگاهآژانس: 
  ای بنگاه جهانی کارمایه هستهالمللی انرژی اتمی:  آژانس بین

  گشتگزاری، سفرگذار، بنگاه سپاریآژانس مسافرتی: 
  گزاری، بنگاهکارآژانس معام`ت: 

  دوزی، روَزندوزی روزنآژور: 

  بازی، َسفِته بازی َسفتهآژیوتاژ: 
  یکتا، خال، تکخال، تکآس: 

  خراسآس عصاری: 

  ،  )ه ف(بر  ،  آسان)ه ف(باdبر آسانسور: 

  ِی نسوز، پنبه َنسوز پنبهآسبست: 
  پاکآسپتیک: 
  دردَبرآسپرین: 
  پاکیآسپسی: 

  دردَبرآسپیرین: 
  بخارایی، پوسِت بخاراییپوست آستراکان: 

  َاخترماریآسترولوژی: 
  گژبینیآستیگماتیسم: 
  َکژبینیآستیگماتیسم: 

  جوشینآستیلن: 
  دوالآسره: 

  شناسی، ستاره شناسی ستارهآسطرنومیا: 
ـَژفه، َگجفآسفالت:    گجفه، گـ
  کاری َگژفهکاری:  آسفالت

شش تنگی، َرُبو، دم تنگی، تنگی شش، تنگی دم، آسم: 
  دم، َتنگَدم گدم، َتنگتنگدمی، تن

  مانده پیه، گندیده، َگندیده، َبدبوآسن: 
  زیرکشک، زیر ِکَشکآسندر: 

  دل آرام، آسوده دلآسوده خاطر: 
  بیمهآسورانس: 
  دستیارآسیستان: 

ـُسار،  دردمند، پزشک، ِپِزشک، اندوهگین، اندوهآسی:  گ
  َاندوهُگسار
  مشگیزهآسیدی: 

  dد ُبنآسیز: 

  ،  یاور)ه ف(َدستیار آسیستان: 

ـُسار، استوارساخت ساختماِن ُاستوار، ُستون، اندوهآسیه:    گ
  دانه هفتآش عاشور: 
  نسکباآش عدس: 

  ترفینهقروت:  آش قره
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  پینوبا، ُپنیواآش قروت: 
  دانگوحبه:  آش هفت

  سر آشپزآشپزباشی: 
  آخالآشغال: 

  شوریده، پریشان، آشفته روانآشفته حال: 
  وب، آشفته دل، آشفته دروندلواپس، ِدل آشآشفته خاطر: 
  آشفته ِخَردآشفته عقل: 

  آشفته درونخاطر:  آشفته
  ُخلعقل:  آشفته

  نهادک، آشوالآشوال: 
  آشوبگر، آشوب خواهآشوب طلب: 

  خواه آشوبطلب:  آشوب
  کنامآشیانه وحوش: 

گاهان، َشبانگاهان، آفتاب  نژادگان، ِنژاِدگان، شبانآصال: 
  ها َزردی
  ُبن، خویشاوندی، بازوَبند ِمهرُبن، ِمهرآصره: 
  چادر، میخ چادر، گزند، َگَزند، آشام ُخرما میخآصیه: 
  چادرَبند، چاُدرَبند، بنِد چادر، َبنِد چاُدرآطره: 

  َزغارچه، ُتخم جاُروب، پاک`غی، پا ک`غیآطری`ل: 
  ُتخم، بانو خایه، بی زن، بیآغا: 

  درخت، دار، ِدَرخت، چوبآغاج: 
  دهدارپیامرسان، پرآغاجی: 

  َسماروغ َچَمنی، َچترکآغاریقون: 
  بار و ُبنهآغروق: 

  سرپناه، َپَهستآغل: 
  روشهآغوز: 
  ها ها، آسیب ها، آفت گزندها، َگَزندها، آِگفتآفات: 
  ها ها، زمان ها، َمرگ مرگآفاد: 

  گیری ،  زبانها است) (از بیماریزبانگیری آفازی: 
ها، کران تا  کرانههای آسمان،  کیهان، کنارهامون، کرانهآفاق: 

  ها، بادخیزها ها، بادگاه کران، َکرانها، دوردست
  کرانی، َکرانی، بیرونیآفاقی: 
  گزند، َگزند، آگفت، آسیبآفت: 

  خودکلیدآفتومات: 
  ِنَشستآفسمان: 

  گاه ُتهیآفقه: 
  فرورونده، فرو روندهآفل: 

  ناهمگاهآف`ین: 
  ُبرونَزدآفلرمان: 
  آگهینامهآفیش: 
  رسپیدَپآق پر: 

  سپید تبهآق تبه: 
  َتپّه سپیدآق تپه: 

  تاغآق خزک: 
  سپید َسرَدسِته، ریشآق سقل: 
  َسنگار، بازسپید، باِزِسپیدآق سنقر: 
  َکَرنِگ سپید، ِسپیدارآق کرنگ: 
  ِسپید ُگنَبدآق گنبد: 

کیا، کدیور، کدبان، َکدبان، سرور، سرکار، َسرَور، خواجه، آقا: 
  پانا، بان

  یزادگ بزرگآقازادگی: 
  پور ِمهآقازاده: 
  پاسدارآقاسی: 
  سروریآقایی: 
  کیا، کدبان، سرور، خواجه، بانآقای: 
  کیانی، َکدبانی، َسرَوری، پانایی، بآنیآقایی: 
  ِاسپیدهآقبانو: 

  سپیدَپرپر:  آق
  کبرکوآقچه قیلین: 

  شامگاه، سرِ شب، ُسرنای خواب، َسِر شبآقشام: 
  درخِت بیل، پلم، َپَلمآقطی: 

  َپلهام: آقطی کوچک
  برادِر َک`ن، ابربرادرآکا: 

  کودنی، کوَدنیآکاتالیپسی: 
  فرهنگستانآکادمی: 

  ور، دانشَگرای، دانشجو فرهیخته، َفرهیخته، دانشآکادمیست: 
  وند دانشگاهی، فرهنگآکادمیسین: 

  ،  دانشگاهی)ه ف(دانشگاهی آکادمیک: 

  گریزای، َگریزایآکاروس: 
  َب`ُدردار، َب`دور،  ُسرِخهآکاژور: 
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  کادآکاسیا کاچو: 
  کادآکاسیاکاچو: 

  ها ها، خوراک ها، خورک ها، روزی ها، َسبزی ها، َمِزه میوهآکال: 
  ها ها، ُپشته تپهآکام: 

  آکَبرآکاهولی: 
  کار، فرمان، رفتار، دات، پیمان، پردهآکت: 

  روزدادآکتو آلیته: 
  َگرایی ُکنونآکتو آلیسم: 

  روزدادآکتوآلیته: 
  گرایی نونکآکتوآلیسم: 

  هنرپیشه، بازیگرآکتور: 
  کاری، کارسازآکتیو: 

  داراییآکتیف: 
  َگنِده ُکَلنآکتینو میکوز: 

  کنشور، کاری، کارساز، کارا، پویا، پرتکاپو، بهکارآکتیو: 
ور، کارکرد، کاربری،  نیروی کارا، کنشوری، کنشآکتیویته: 

  کارُبری، کار، تکاپو
  اگر، ُکناَننِده، آغازگرکنشورساز، کناننده، کارآکتیویتور: 
  کنشگرایی، کارآمدیآکتیویزم: 

کنشوری، کنشورسازی، کنانش، کارسازی، آکتیویشن: 
کاراندازی، به کار درآوردن،  کاراگری، کارا شدن، ُکناِنش، به

  بکارواداری، بکارانداختن، برانگیختن
  تاَغنَدستآکر کراهه: 
  تاغندستآکرکراهه: 
ک، ساده، رنگناپذیر، بیفام، یکنواخت، سپیدمانیآکرماتیک: 

  بیرنگ
  بندباز، َبندبازآکروبات: 

  بندبازی، َبندبازیآکروباسی: 
  دژِ  آتن، دژ، ِدِژآِتن، ِدِژ َفراز، ِدژآکروپلیس: 
  بلنداهراسیآکروفوبیا: 

  استخوانی، بیش ُاستخوانی بیشآکرومگالی: 
  آسه، آِسهآکس: 

  پذیرنده، پذیرا، َپذیراآکسپتور: 
  سنج، ِشتابَسنج شتاب آکسلراتومتر:

  شتاب، ِشتاب، تندیآکسلراسیون: 

  داد، پیشآمد، بدآمد، َبدآَمد رخآکسیدانت: 
  گشتگاه، چرخشگاهآکسیس: 

  شناسانه، َارزششناسانه ارزشآکسیولوژیک: 
  خورنده، خوَرنِده، پادشاهآکل: 

  واَتک خواران، کرمخواران، َخسترخوارانآک`ت الحشرات: 
  وران، مورچهخوارانخ مورچهآک`ت النمل: 

  دوکِژه، دوکجه، دوَکِجه، دو َکِژهآک`د: 
  زنِ  پرخور، زِن ُپرخور، خوره، خوِرهآکله: 
  رخجوش، رخ جوشآکنه: 

  بیَلپzهآکو تیله دو: 

  ،  ماهیخانه، آبزینما، آبزیگاه)ه ف(آبزیدان آکواریوم: 

  َلپه بیدو:  آکوتیله
  آهنگی، سازگاری، سازش همآکورد: 

  ِش`له، ِش`ِلهآکوردئون: 
  آواییآکوستیک: 

  آواشناسیآکوستیکس: 
  ابروآکوdد: 

  دیسی، َهمدیسی، آسودگی همآکوموداسیون: 
  انباره، َانباِرهآکوموdتور: 

  کرَدن، انبازش، َانباِرش ُکپهآکوموdسیون: 
  آبخیزآکی فر: 

  آبخیزفر:  آکی
  سریشم چینیآگارآگار: 

  َسنِگ َتندیسآگالماتولیت: 
  گری، بزرگ نمایی گستردن، بزرگان: آگراندیسم

  پذیرش، َپذیِرشآگرمان: 
  گرایی کیشی، ِنمیداَنم دانم نمیآگنوستیسیزم: 

  برزن هراسیآگورافوبیا: 
  دوده، دودمان، خاندان، تبارآل: 

  خاندان بویهآل بویه: 
  ُسرِخه ُمهرآل تمغا: 
  پنج َتنآل کسا: 

  پنج َتنآل کساء: 
  نریآل مردی: 

 :dها روزیآ  
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  ها روزیdء: آ
ها، افزارها، افزار،  کاچال، ساز و برگ، ساز، ساختگیآdت: 

  ها ابزارها، َانگاِزه
ـُوارندهآdت تغذبه:    ها گـ
  ها ُگواَرندهآdت تغذیه: 

  َزهارآdت تناسلی: 
  َدمَگرهاآdت تنفسی: 
  ها ِشَکنَجک، زینهآdت جارحه: 
  پدافندَابزارآdت دفاعی: 
  آوایی های اندامآdت صوتی: 
  شکارابزارآdت صید: 
  وپاها دست خورها، بی توسریآdت فعل: 
  َابزار َمنگآdت قمار: 
  ابزار ماژ َابزار، خوشیآdت لهو: 

َنواَابزار، سازها، خنیایگان، ُخنیایگان، آdت موسیقی: 
  ُخنیاِوگان، ُخنیاَابزار

  َکَپر، سراپرده، سایبان، تاژ، تاُرمآdچق: 
  گاه، آdچوب تاژ، پرچینآdچیق: 

  خانمان، آواره در، بی دربهآdخون واdخون: 
  وبرگشت، دوَسره رفتآdرتور: 

باش، زنهار، ترس،  هشدار، هراس، َهراس، ُسرنای آمادهآdرم: 
  باش، آژیردن، آژیر بیم، آماده

  هزارهاآdف: 
  پسرانه، ِپَسرانهآdگارسن: 

  ها، دردها رنجآdم: 
  ردهاتندردها، تن َدآdم جسمانی: 
  دردها، َروانَدردها روانآdم نفسانی: 

  ُجنگآلبوم: 
  نگارنامه، نگارخانه، ُجنگآلبوم عکس: 

  ِمرغ، سپیده ُمرغاِنه، سپیده، ِسپیده ِی ُتخم سپیدهآلبومن: 
  ای دار، سپیده سپیدهیی، سپیدهآلبومینه: 

  ِسپیدگی سپیدگی، بیش پیشآلبومینوری: 
  سان سپیدهآلبومینویید: 

  سان، ِسپیدهسان سپیدهد: آلبومینوئی
  تنی زالنیسیم:  آلبی

  ُاشُترک، ُاشُتَرکآلپاکا: 
  افزارآلت: 

  گاه، زهار شرمآلت تناسلی: 
  نرینگی، نری، نره، َنری، َنرهآلت رجولیت: 

  افزار ُکشتآلت قتاله: 
  َنِرهآلت مردی: 

  ساز موسیقی، سازآلت موسیقی: 
  سنج گوشهآلت نقاله: 
ای دیگر، چاره،  ، راه یا کار دیگر، چارهگزینه، گزینآلترناتیف: 

  جایگزین، پیشنهاد، َپستاییک
  جایگزینآلترناتیو: 

  دگروارگی، ِدَگرواِرگی، چندوارگی، چندریختیآلتروپیزم: 
  ناخواسته، ریشخندی، ابزاریآلتن: 
  َسدای اوج، َبمساز، آواِی اوجآلتو: 

  کنیزک، َکنیَزک، َزِر سرخ، َزِر ُسرخ، َزرآلتون: 
فرازیاب، فرازسنج، فرازاسنج، َفرازیاب، اوجنما، یمتر: آلت

  افرازیاب
  گیرنده، ستاننده، ِستاَننِدهآلچی: 

  رزدار، توسهآلدر گی`نی: 
ـُریزآبآلدهید:    گـ
  سهندگی، ُسَهندگی، ُسَهنِدگی، خدشه پذیریآلرژی: 

  خرید و فروشآلس ویریش: 
  دادوستدآلش: 

  زرینه پایینآلطون سفلی: 
  باd، زرینه باd زرینه آلطون علیا:
  گونگان زاکآلکالویید: 
  گونگان زاگُگوِنگان، زاکآلکالوئید: 

  جلبک، ُجلبک، ُجلَبکآلگا: 
  تند، َسُبک ُتند، زبانزد ُخنیا شادیانگیز، َسبکآلگرو: 

  نامه، سالناِمه، زیج سالآلماناک: 
  پرستیدگان، َپَرستیِدگان، ایزدان، ایَزدانآلهه: 
  پرست نایزداپرست:  آلهه

  ُچولیآلودا: 
  زبانزد هواپیمایی، روش، َرِوشآلور: 

  ُبرونزادآلوژن: 
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  پیرا، َسگ پیرا سگآلوسن: 
  َزنگ، سیَمک َزنگ سیمکآلومین: 

  سیمک، سیَمکآلومینیوم: 
  زاگسنگ، زاگَسنگآلونیت: 

  آبُرفتآلوویون: 
  شبِر زرد، َشبِر زردآلوئس: 

ستناک، ابزاری، نهادی، َنهادی، سیژوَمند، زیویک، َتَبآلی: 
  َابزاری
بستک، َهمُجوش، َهمَبسته، َهمَبسَتک،  همجوش، همآلیاژ: 

  آمیزه آخشیگ
  یاب، گوشه یاب، سویاب گوشهآلیداد: 

  نهنگآلیگاتور: 
  کار َبنَدندهآِمر: 

  استوار گیریدآِمنوا: 
کار، دوستار،  کار، ریژکار، دوست نوکار، ناپیشهآماتور: 

  خامدست، تازهکار، تازه کار
  ها، َسررسیدها فرجامآماد: 

  ها ها، ایاره آمار و شمارهآمار و ارقام: 
  َچواشآمارانتوس: 
  جام، َرنگین جام رنگینآماریلیس: 

  ها، آرزوها، امیدها ها، آرمان ها، چشمداشت خواستآمال: 
 :dًخواستاری، چشمداشت، آرزومندیآما  

  آرزومندیآمالن: 
  شناسی رویانآمبریولوژی: 
  شناسی رویان آمبریولوژی:

  رویانآمبریون: 
  بیماربر، بیمارَبرآمبوdنس: 

  نشانگر، شتابه، ِشتاِبه، زینه، ُرچانآمپر: 
  سنج، ِشتابه َسنج شتابهآمپرمتر: 
  سوزن، آوندک، آَونَدکآمپول: 

  آروینیآمپیریک: 

،  فرماینده، )هد(،  کاربندنده )framānpat  �� (ُبد  فرمانآمر: 

  ، َفرمانپادفرمان دهنده، فرمان پاد
  فرمانی، زورکی، دستوریآمرا: 
  فرماینده، فرماندهنده، فرمانآمره: 

  فرمایندگانآمرین: 
  تاdر، ِپلتاdرآمفی تئاتر: 

  دوپهلو، آذرسنگ، آَذرَسنگآمفیبول: 
  دوزیستیآمفیبی: 

  دوزیستان، دوزیستآمفیبین: 
ـِلتیاتر:  آمفی   تاdر تاdر، پـ
ـِلتئاتر:  آمفی   رتاd تاdر، پـ
  یاریگر، آرزورسان، آِرزوِرسانآمل: 
  آُمِلهآملج: 
  زینهار، به زینهار درپناه، بیبیم، بهآمن: 

  آسوده دلآمن السرب: 
  وانکی زنهاری، پشتآمنا: 
  زنهاری، پناهیابی، پشتوانکیآمنًا: 

  سیاهی، آب سیاهی آبآموروز: 
  ِ واdپایه، آموزِش واd آموزشآموزش عالی: 

  نشاستهآمولن: 
  آهکه نوشا: آمونی

  نوشاهکآمونیاک: 
  آهکین نوشآمونیم: 
  یاخته تکآمیب: 

  نشاسته، ِنشاستهآمیدون: 
  ناوساdر، دریاساdرآمیرال: 
  چنین باد، بشباش، ایدون بادآمین: 

  ِی کوهی پنبهآمینات: 
  هنگام، دم، در دمآن: 
  کنار گذاشتن، برکنار کردن، برانداختناینستال: -آن

  سرکارآن جناب: 
  آن بارعه: آن دف

  آن را تباه کردمآن را باطل کردم: 
  آنگونه، آن گونهآن طور: 

دم، دردم، در یک  همانَدم، همان دم، شتابان، زود، دریکآنا: 
  دم، َدرَدم، بیکدم، بیدرنگ، بیِدَرنگ، ِبِیکَدم

  همانَدم، شتابان، زود، َدرَدم، بیِدَرنگ، ِبِیکَدمآنًا: 
  هاِی شب پاسآنا اللیل: 

  َمرَزنگوشلیس: آنا آغا
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  هاِی شب پاسآناء اللیل: 
  مرزنگوشآناآغالیس: 
ـُوارش، َپسُگواِرش َپسآنابولیس:    گ
  فراگشت، َفراَگشت، سازوارهآنابولیسم: 

  ها ها، َدم هنگامآنات: 
شناسی،  کالبدشناسی، کالبد، کالُبدشناسی، تنآناتومی: 
  َتنشناسی

  کالبدشناسآناتومیست: 
  رخودسر، بیساdآنارشیست: 
  ساdری خودسرانگی، بیآنارشیسم: 

  خوتکاآناس کرسا: 
  ها بینیآناف: 
  دم، َدم به َدم به دمآنافانا: 

  ُسَهنِدگی بیشآنافی`کسی: 
  نابهنگامی، بیزمانگرایی، بیَزمانَگراییآناکرونیسم: 

  اوبارهآناکوندا: 
  همسنجی، همانندی، مانستگی، فراسنجی، آناگوییآنالوژی: 

نجی، َفرنودَسنجی، َفرنود، زبانزد فلسفی، فرنودسآنالوطیقا: 
  آناکاویک

  واکاویک، واکافتی، فراکافتی، روانکاوی، آناکاویکآنالیتیک: 
واکاوی، واکافت، موشکافی، فراکاوی، فراکافت، آنالیز: 

  َفرُگشایی، آناکاوی
  واکاو، فرگشا، َفرُگشا، آناکاوآنالیست: 

  کاجودیس، کاجدیسآناناس: 
  ِزِرشکزرشک، آنبرباریس: 
  پادُترشک، پادُترشا، پادُترَشکآنت آسید: 
همستیزی، نیروی آخشیگ، دشمنی، درگیری، آنتاگونیزم: 

  پادکرداری، پادستیزی، آخشیگَگری
  زبانزَد زمینشناسی، رخ، َرخآنتای: 

  شیر ُزغال، شرُزغالآنتراسن: 
  زغالسنِگ ناب، تاوزغال، تاوُزغالآنتراسیت: 
  ، َرِخش، آرامه، آراِمهُهوِیش، میانپردهآنتراکت: 

  شناسی مردمآنتروپولوژی: 
  سنجی، تنسنجی، تنپیمایی، اندامسنجی مردمآنتروپومتری: 

انگاری، آدم  دیسی، آدم انگاری، آدم آدمیآنتروپومرفیزم: 
  دیسی، آدم انگاری، آَدمیدیسی

  نما میمون، آدمآنتروپوئید: 
  َدرگاشتآنتروپی: 

  تاکدیَسکآنتکلیس: 
  گری ستیزی، پادستیزی، آخشیج همآنتگونیزم: 

  شاخک، شاَخک، ُسرونآنتن: 
گلستاِن ُسخن، گلستان، گلچیِن ادبی، ُگِلستاِن آنتولوژی: 

  ُسَخن، ُگِلستان، ُجنِگ ادبی
  پادُترشا، پادُترَشکآنتی اسید: 
  پادتنآنتی بادی: 

جاندارو، پادزیستیک، پادزیست، پادزی، آنتی بیوتیک: 
  پادَزخم

  ُبر تبآنتی پیرین: 
  پادنهشت، پادنهاد، برابرنهادآنتی تز: 

  پادَزهرآنتی توکسین: 
  تاکدیسآنتی کلینال: 

  پادنهشت، پادنهاد، برابرنهادتز:  آنتی
  پادزهرتوکسین:  آنتی

  واَچرخه، گردبادآنتیسیکلون: 
  نایاب، کهنه، کهنسال، کهن، سالینه، سالیِنه، ِپِتهآنتیک: 

  لَخرسالیَخر، ِپته خر، ُبنساآنتیک خر: 
کهن و سالخورده، سالیفروشی، ِپته فروشی، آنتیک فروشی: 

  فروسی، ُبنسالفروشی، ُبنسال بنسال
  سالیخر، بنسالخرآنتیکخر: 
  َسختارآنتیمون: 

  ،  )هد(اخروی جهانی:  آن

  فراز، َفرازآند: 
  آرامی، به آرامی، بنوازید بهآهستگی، بهآندانت: 

  َاندرونه بینیآندوسکپی: 
  بینی، َاندرونه بینی رونهاندآندوسکوپی: 

  پرده، ِدلَپرده ِدلآندوکارد: 
  تب، ِدلَپردهَتب پرده دلآندوکاردیت: 

  نابهنجارآنرمال: 
  گر، ُکِنشَگر، زیمایه کنشآنزیم: 
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  گلودرد، درد سینهآنژین: 
  نگاری َرگ دلآنژیوکاردیوگرافی: 

  رگ نگارهآنژیوگراف: 
  نگاری رگآنژیوگرافی: 

  رگ نگارآنژیوگرافیست: 
  رگ نگارهآنژیوگرام: 
  شناسی رگآنژیولوژی: 

  تر، خوگیر راه، خوگیرنده سربهآنس: 
  سینی، َخم سینی خمآنس سیکموئید: 

  آرام، ِد�رام نیکَزن، دوشیزه، دلآنسه: 
نامه، فرنودسار، َفرهنگنامه، َفرنودسار،  فرهنگآنسیکلوپدی: 

  دانشنامه
  َورَانَبرطرف:  آن

ر آنگونه، آن گونه، آن سان، آن آنگونه، آنسان، آنجوآنطور: 
  جور

  فرمانبردارآنف: 
  چایمانآنفوdنزا: 

  چندان، آنگونه، آناندازه، آن اندازهآنقدر: 
  چنگرآنقوت: 
  َسربهَسر، زبانزد َمنگیاآنکارته: 
  گفت، شوخُگفت، داستان شوخآنکدت: 

  بندی بندی، بسته کیسهآنکیستمان: 
  کوهه تکآنگستروم: 
  پادانگلیسآنگلوفوب: 

  همگاهآن`ین: 
  زرفینی، ُزرفینیآنلید: 

  بادشناسیآنمولوژی: 
  بادسنجآنمومتر: 

  کمخونیآنمی: 
  ها َمندان، َدِهش ها، دِهش ساdنه، رودبارها، دهشآنوال: 
  ُدم بیآنور: 

  بازهآنور گور: 
  بازهآنورگور: 
  ناهنجار، پادِسِرشتآنورمال: 
  َرگَفراخی، ُخونَرواِنگیآنوریسم: 

  شهَلرزَپآنوفل: 
  زمان گاه، آن هنگام، آنگه، آن آنآنوقت: 
  ُپوش، َبریکآنولپ: 
  پرده پیشآنونس: 
  نام بیآنونیم: 

ـُذر، در دم، بیآنی:    درنگ گذرا، زودگ
  سالیانه، سالوارهآنیته: 

  گردی، ناسان َگردی ناهمسانآنیسوترپی: 
  زا َرنگآنیلین: 

  خاکزیان، جانوران خاکزیآنیموترستری: 
  نوران آبزی، آبزیانجاآنیمومارین: 

  َروانباَوریآنیمیسم: 
  کنار گذاشتن، برکنار کردن، برانداختنآنینستال: 

  گرد، سال گرد سالآنیورسری: 
  دار، َزندار، رام، جایباش، جانور زنآهل: 

  آهن َابزارآهن آdت: 
  ابزار آهنآdت:  آهن

  آبدیده، آب دیدهآواریه: 
  نادید گیری، سودآوانتاژ: 

  ربا، دل ربا دلآوانتورین: 
ُمزد، پیشپرداخت،  نادید گرفتن، پیشمزد، پیشآوانس: 

  پیشبها، بخشش
جان، َرگجان، بزرگسرخرگ،  َرگ، رگ مامآورتا: 
  رگ ُسرخ ُبزرگ

  سروناز، َسرِونازآورث: 
  رگبار، بیزارآورس: 

  دادُگزارآوکا: 
  خوجدیسآوکادو: 

  دیداریآوو: 
  هوانورد، خلبانآویاتور: 
  ، خلبانهوانوردآوییتور: 

  کوه، کوه یخی یخآیسبرگ: 
  نام کاربری، ناِم کاربری، شناسه کاربری، شناسهآی دی: 
  بهر، بهره هوشی بهره، هوش هوشآی کیو: 

  ابزار درون زهدانیآی یو دی: 
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  ها ها، َچمراس ها، نشان ها، نشانه یادگارها، نشانیآیات: 
  ماه، پیک، ُپرماه، بت، ُبتآیبک: 
  شان، گواه، َچمراس، بندنشانی، نشانه، نآیت: 

  شناسهآیدی: 
  هوازی، َهوازیآیروبیک: 

  هواپویاآیرودینامیک: 
  هواویز، هوابیزآیروسل: 

  شوهرخواهرآیزنه: 
  یخکوهآیس برگ: 

  نگارکآیکان: 
  نگارکآیکن: 

  نمادکآیکون: 
  آیینه کوژآینه محدب: 

  آیینه کاوآینه مقعر: 
  مراس، بندیادگار، نشانی، نشانه، گواه، چمراس، َچآیه: 

  نزارنما، َنزارنماآیینه دق: 
  َبرآمده، آیینه کوژ، آیینه کاوآیینه محدب: 

  گود، آیینه کوژ، آیینه کاوآیینه مقعر: 
  دالَمنَسنگآئتیت: 

  ،  )ه ف(،  هوازی )ه ف(هوازیستی آئروبیک: 

  هواپیماآئروپ`ن: 
  هواُجنبی، َهواُجنبیآئرودینامیک: 

  هواویز، هوابیزآئروسل: 
  هواشناسی، َهواشناسیوژی: آئرول

  آسمانسنگآئرولیت: 
  هواسنج، َهواَسنجآئرومتر: 

  ناوبری هواییآئروناویگاسیون: 
  دشتان، بیَدشتان نومید، بیآئسه: 

  آیینه کوژآئینه محدب: 
  آیینه کاوآئینه مقعر: 
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  ا
  

  ها ها، چهره ها، ریخت گونهَاشکال: 
  نخستَاّولیت: 

  سواد ناامیدی، بیُاّمی: 
  تافتن سرپیچی کردن، رویبا داشتن: ِا

  ،  )هد(َپس َروی کردن ِاتباع: 

  یافتن، یافت، یابندگی، اندر یافتنِادراک: 
  دشواری، پیچیدگیِاشکال: 

  دشوارِاشکال تراشی: 
  پژوژِالحاح: 
  شاید بودنِامکان: 

  فروشدنِانِحطاط: 
  زدگی تافت، تن سرپیچی، سرباززدن، رویگردانی، رویابا: 

نپذیرفتن، فروگذراری کردن، فروگذاردن، سرپیچی : ابا کردن
  کردن، سرپیچدن از

  زدگی تافت، تن سرپیچی، سرباززدن، رویگردانی، رویاباء: 
  نپذیرفتن، سرپیچی کردن، سرپیچدن ازاباء کردن: 

  ها، پرستو گله، گروه گلهابابیل: 
  ها ها، آفتابه آوتابهاباریق: 

  َبجاباریقون: 
  ابزار دیگابازیر: 

  رِگ راناض: اب
  ها ُهده ها، بی هوده ها، بی یاوهاباطیل: 
  نپذیرفت، سرپیچید، سرباززداباکرد: 

  شبان، ُشُتردار، ُشُترچرانابال: 
  اهریمنانابالیس: 

  دهش، بازداری، آزمایشابتار: 

  گفتمان، کاویدنابتحاث: 
  نخست، سر آغاز، آغازیدن، آغازابتدا: 

  ازنخست، سر آغاز، آغازیدن، آغابتداء: 
  نویابی، نوآوریابتداع: 

  نخستین، ساده، دبستان، آغازینابتدایی: 
  ترین، ساده ترین نخستین، سادهابتدایی ترین: 

  درآغازابتدائا: 
پاافتادگی، پیش پا افتاده، پیش پا  خوارگرایی، پیشابتذال: 

  ارج ارجی، بی بند و باری، بی افتادگی، پرهیز، بی
  دیده یبفرزند، آس ُبریده، بی ُدمابتر: 

  نویابی، نوآوری، نوآوردگیابتکار: 
گرفتاری، دچاری، دچار شدن، دامن گیری، ُدچاری، ابت`: 

  آلودگی
  دچاری، دچار شدن، دامن گیریابت`ء: 
  پگاهیدنابت`ج: 
  فروُبردن، اوباریدنابت`ع: 
  شادمانیابتهاج: 
  بهینهابتیمم: 
  ُجستارهاابحاث: 

  رودها، دریاهاابحر: 
  رت ُزفتابخل: 

همیشه، همیشگی، ناانجام، نا به سامان، جاویدان، جاوید، ابد: 
  تا پایان زندگی

هیچگاه، همیشه، هرگز، آفریدن، آغازیدن، آشکاریدن، از ابدا: 
  سر گرفتن

  هیچگاه، هرگزابدًا: 
  آفریدن، آغازیدن، آشکاریدن، از سر گرفتنابداء: 
  آفریدننوسازی، نوساخته، نوآوری، نوآفرینی، پدیده، ابداع: 

  نوآفریدابداع کرد: 
  نوآفریدنابداع کردن: 

  گزینی غلندران، دگردیسی، جایابدال: 
  همیشه، جاویدنابداdباد: 

  ها تنابدان: 
  جاودانگی، پایندگیابدیت: 
  پایان همیشگی، هرگزی، جاوید، جاودانی، پایا، بیابدی: 
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  پایندگیابدیت: 
  ها پایندگیابدیات: 

  شگی، جاودانگی، پایندگی،  همی)هد(پایندگی ابدیت: 

  جویی زاری گردانی، بی پاوش، پاکابرا: 
  جویی زاری گردانی، بی پاوش، پاکابراء: 
  نیکوکاران، چیرگی، بسیارفرزندیابرار: 
نمایش، نمایانی، نمایان، نشان دادن، آشکاری، ابراز: 

  آشکارکردن
  نمایی دستابراز قدرت: 
  نمایاندن، آشکار کردنابراز کردن: 

  نمایان کردن، آشکارکردنردن: ابرازک
یکدندگی، لنجه، سمجی، پافشاری کردن، پافشاری، به ابرام: 

  ستوه آوردن، استوار کردن
  پرهامابراهیم: 

  ابرکوهابرقو: 
  ابیراهیابریشن: 

  آوتابه، آبریزابریق: 
  روی، بررسی بینی، پی ُخردهابزرواسیون: 

  سردوربین، درافکند، آماجابژکتیو: 
  بندی روزنابستروکسیون: 
  ستیزش، خودسریابستیناسیون: 

  ها دیدن، چشمان، بیناییابصار: 
  بیناترابصر: 

  سازی ُهده سازی، ناچیز کردن، بی هیچابطال: 
  تر ُهده تر، بی یاوهابطل: 
  دورترابعد: 

  ها، دشمنی دشمنیابغاض: 
  داشت، میانجیگری واگذاشت، نگهداشتن، نگهابقا: 

  وشیزگاننابسودگان، شتابیدن، دابکار: 
ـُنگانابکام:    گـ
ـُنگ، خاموشابکم:    گـ
فرمان، فرگفت، رسانیدن، رسانی، رساندن، دستور، اب`غ: 

  پیامرسانی
  فروگفتن، بازگفتناب`غ کردن: 

  نامه، رسیدنامه، بخشنامه فرماننامه:  اب`غ

  نامه بخشاب`غیه: 
  نامه، بخشنامه فرماناب`غیه: 

ست که از پارسی به تازی (ابلق تازی شده ابلک اابلک ابلق: 
  ،  سیاه سفید، دورنگیافته) راه

ُهزاک، نادان، نابخرد، گول، گاوریش، کودن، کم خرد، ابله: 
  مغز سر، سبک مغز، سبک سر، خنگ، پخمه، بی سبک

  سرانه گوdنه، سبکابلهانه: 
  اهریمنابلیس: 
  کخ ژنده، اهریمنابلیس: 

  پور، پسرابن: 
  پور سیناابن سینا: 

  فرزندان آدمر: ابناء بش
  زادگان جهانیان، آدمیابناءبشر: 

  فرزندان آدمابنای بشر: 
  ها ها، خانه ساختمانابنیه: 
گنگی، سربستگی، پیچیده کردن، پیچیدگی، پیچش، ابهام: 

  پوشیده، پوشیدگی، پوشش
  ها ها، پوشیدگی ها، پیچیدگی سربستگیابهامات: 

  شکوه، بزرگیابهت: 
  پدر، باباابو: 

  ها، درها زهدرواابواب: 
  پدرابوی: 
  بندهاابیات: 
  تنکستاپال: 

  کفتری سینهاپالین: 
  بینایی سنجاپتومتر: 

  شناسی، بینایی سنجی بیناییاپتومتری: 
  دیدسنج، دیدآزمااپتومتریست: 

  بین خوشاپتومیست: 
  خوشبینیاپتومیسم: 

  َچشمیاپتیک: 
  بهینهاپتیمال: 
  بهینهاپتیمام: 

  نما ترانهاپرا: 

  ،  گرداننده)ه ف(رَور کااپراتور: 
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  گری، کار نیشاپراسیون: 
  شاد شوخاپرت: 
  مهمیز، سیخکاپرون: 
ـُزینی زد، توان زباناپشن:    گ

  شانه نما، سرشانهاپل: 
  چارشانهاپلکاره: 

  آویزبرداریاپندکتومی: 
  ناپذیری، رودررویی، برابرنهشاپوزیسیون: 

  زیگراپوق: 
  واdاپیدمی: 

  شادگراییاپیکوریسم: 
  زبان کوچکت: اپیگلو
  سوک، ُسنبله، خوشهاپی: 

  چادرپیهاپیپلون: 
  آماِس چادرپیهاپیپلوییت: 

  روپوستدرم:  اپی
  بافت پوشاپیدرم: 
  گیری، فراگیری، بیمارِی واگیر همهاپیدمی: 

  گیر همهاپیدمیک: 
  گیرشناسی همهاپیدمیولوژی: 

  ُبن فرآمد، داستاناپیزود: 
  درخِت dدناپیکا: 

  باِن کوچکزبانک، زاپیگلوت: 
  موکشی، مو کندن، مو زداییاپی`سیون: 

  دیوگلوج، پژولشاپیلپسی: 
  گفتار پایانی، فرجام گفتاپیلوگ: 
  دار نارکوکه، جاناپیون: 
  ساختگیاّتحاد: 
  فر نشین، بزرگ پدراتابک: 
  پیوستاتاشه: 
  سراچه، چهاردیواریاتاق: 

  پرموگاهاتاق انتظار: 
  شبستاناتاق خواب: 
  ارگاهنیشکاتاق عمل: 

  میهمانخانه، تاdراتاق میهمان: 

  فرمانبران، شهروندان، پیرواناتباع: 
  بیگانگاناتباع خارجه: 

پارچگی،  دلی، یک ،  یگانگی، یک)هد(ساختگی اتحاد: 

  همبستگی، هماهنگی، پیوستگی
  هموندان، همگرایان، همبستگان، هم پیماناناتحادیه: 

  رفتنگرفتن، فراگرفتن، فرا گرفتن، در گاتخاذ: 
لنگراندختن، فرود آمدن، چندی ماندن، جا گیری، اتراق: 

  برآسودن، بارافکنی
  گشادگی، فراخندگی، دراز شدن، پهن شدناتساع: 
  زابیدناتصاف: 

،  )hambandišnī  �� (بنِدشی  ،  هم)ڀ(پیوستن اتصال: 

 ،  َیکِدش،)هد(،  پیوستگی )hambandīh  �� (بندی  هم

چسباندن، پیوندیدن، پیوند ناجدایی، چسبیدن، چسبیدگی، 
  زدن، پیوند دادن، پیوند، پیوستگی، به هم پیوستن

  ،  )ڀ(پیوندانیدن اتصال دادن: 

داستانی،  همکاری، همسویی، همسانی، همدلی، هماتفاق: 
رویداد، روی داد، رخداد، رخ داد، پیشامد، پیش آمد، پیامد، 

  بختامد
  رخ داداتفاق افتاد: 

  ، رخ دادنروی دادناتفاق افتادن: 
  ها، یگانگی باورها یگانگی دیدگاهاتفاق آرا: 

  خواستی یکزبانی، همرایی، هماتفاق آراء: 
  یکباره، ناگهانی، به ناگاه، بناگاهاتفاقا: 
  وانگهی، همگی، ناگهان، با هماتفاقًا: 

  رویدادهای، رویدادها، رخدادها، پیشامدها، پیامدهااتفاقات: 
ی، گذرانه، خودبخودی، ناگوار، ناگهانی، گذراتفاقی: 

  خودبخود، پیش آمدی، بختامدی، بختامدانه
دلگرمی، پشتیبانی، پشتگرمی، پشت گرمی، پشت دادن اتکا: 

  بر
  خود استواری، خواتاهیاتکا بنفس: 

گرمی، پشت گرمی، پشت  دلگرمی، پشتیبانی، پشتاتکاء: 
  دادن بر

  خود استواری، خواتاهیاتکاء بنفس: 
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  استواری به خوداتکاء به نفس: 
نیست کردن، نابودی، نابودن، نابود کردن، کردن، تبه، ات`ف: 

  تباه کردن، تباه، از میان بردن
نیست کردن، نابود کردن، ریخت و پاش، تباه ات`ف کردن: 

  کردن
  کشی، زمان کشی زمانات`ف وقت: 

  هستهاتم: 
فرجام، سرانجام، سپریدن، پایان، به سرانجام رساندن، اتمام: 
  ان رساندن، انجامبه پای

  سپریدن، سپری کردن، انجام رسانیدناتمام کردن: 
  پایانگراتمامگر: 
  هوابار، پناداتمسفر: 

  ای هستهاتمی: 
  نسنجیده، نژادشناسیاتنوگرافی: 

بستن، گناه بستن، چفته، بستن، بدنامی، بدنام  گناهاتهام: 
  کردن

  ،  )ه ف(بزرگراه اتوبان: 

  گذربراتوبوس: 
  خودنوشتاتوبیوگرافی: 

  آرمانشهراتوپیا: 

  ،  دمفشار)ه ف(فشاردم اتوک`و: 

  خودکاراتومات: 
  خودکاراتوماتیک: 

  ،  خودبخود)ه ف(خود  ،  خودبه)ه ف(خودکار اتوماتیک: 

  خودرواتومبیل: 
  خودرواتوموبیل: 

  برچسپاتیکت: 

  ،  برچسب، ارزش نما)ه ف(بهانما اتیکت: 

  کاd، کاچال، بار و بنهاثاث: 
  پایستن، برجای داشتن، بازنمایی، ُاستوانش، ُاستانش اثبات:

  فرنودن، ُاستواندناثبات کردن: 
یادواره، یادمان، هنایش، نوشته، نوزند، نشانه، نشان داد، اثر: 

  نشان، کارایی، رد، خدشه، آفرینه، آفریده، آسیب

نشان نهادن، کارگر افتادن، کارآیی داشتن، اثر داشتن: 
  خدشه انداختن

  هناییدن، َهناییدنن: اثر کرد
هناییدن، نشان نهادن، کارگر افتادن، خدشه اثر گذاشتن: 

  انداختن
  نشانی، ردیاثری: 

  ناشایستاثم: 
  هنگام، گاه، زماناثنا: 

  هنگام، گاه، زماناثناء: 
  دوازدهه، دوازدهاثنی عشر: 

پذیرفتن، پاسخدهی، پاسخ دادن، پاسخ، برآوری، اجابت: 
  برآوردن

  یرفتن، پاسخ دادن، برآوردنپذاجابت کردن: 
بها، کرایه، سالبها، روزبها، جابهای، پافه،  بها، گاه ماهاجاره: 

  بمزد
  پافیدناجاره کردن: 

  روادید، پروانهاجازه: 
  هشتن، گذاشتن، پروانه دادن، باردادناجازه دادن: 

  دیگپایه، آتشداناجاق: 
  نازا، ستروناجاق کور: 

  بیگانگاناجانب: 
واداشت، واداری، ناگریزی، ناچاری، فرچپانی،  واداشتن،اجبار: 

  زور کردن، زور، بایستگی
واداشتن، وادار کردن، زورآور شدن، زور آور اجبار کردن: 

  شدن
  به ستم، به زور، بزوراجبارا: 
  به ستم، بزوراجبارًا: 

ناگزیری، ناگزیرانه، نادان، ناخواسته، ناچاری، زوری، اجباری: 
  ناچاریبه زور، بایسته، از روی 

هنجمن، همبودگاه، همایش، هازمان، مردمان، اجتماع: 
  مردم، گرد آمدن، انجمن، انبوه

  گردآمدناجتماع کردن: 
  ها ها، گردهمایی گروهاجتماعات: 
  همبودین، همبودی، مردمیاجتماعی: 
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،  گریز، )ه ب(،  پرهیز )pahrēčišn  �� (پرهیِزش اجتناب: 

  دوری، پرهیز کردن
کردن، دوری جستن، پرهیز کردن،  دوریاجتناب کردن: 

  پرهیز
  ناگزیری، پرهیزناپذیراجتناب ناپذیر: 
ناگزیر، ناچار، گزیرستنی، دوری ناپذیر، اجتناب ناپذیر: 

  دورنشدنی، پیشگیری ناپذیر، پرهیزناپذیر
  کوشش، استادیاجتهاد: 
گزند رساندن، زورگویی کردن، زورگویی، اجحاف: 

  درازی، چیره دستی دست
  یایش، نیاکان، پدرانناجداد: 

  نیااجدادی: 
  مزد، پاداشاجر: 

  پاداش یافتناجر بردن: 
کارگزاری، کاربست، کار بستن، رویه، روانه، به کار اجرا: 

  بستن، بکارگیری، انجام دادن، انجام
به انجام رساندن، بکاربستن، بکار بستن، انجام اجرا کردن: 

  دادن
  نرفتنی، انجام ناپذیر پیشاجرا ناپذیر: 

  کاربست، کار بستن، بکارگیری، انجام دادن، انجاماجراء: 
  بکاربستن، انجام دادناجراء کردن: 

  کاربستنی، انجام دادنیاجرایی: 
  انجامیاجرایی: 
  انجامنامهاجراییه: 
  انجامنامهاجرائیه: 
  مزد، دستمزداجرت: 

  ها ها، اندام پارهاجزا: 
  ها امها، اند ها، بخش ها، پاره ها، خرده ریزهاجزاء: 

  ها، پیکرها dشهاجساد: 

  ،  )ه ب(ها  تناجسام: 

  زمان مرگ، دماجل: 
  مرگ ناگزیراجل طبیعی: 

  نشست، انجمناج`س: 
  نشست، گردهمایی، دیدار، انجمناج`سیه: 

  اندیشی، سازگاری کردن رایی، هم هماجماع: 
  گروهیاجماعا: 
گویی، فشرده کردن، فشردگی،  کوتاهی، کوتاه، فشردهاجمال: 

  سربسته گویی، چکیده
 :dفشرده، به کوتاهیاجما  

  گزیده، کوتاهاجمالی: 
  کاdهااجناس: 
  بیگانه، انیرانیاجنبی: 

  پریاناجنه: 
  مزدور، مزد بگیر، دست نشاندهاجیر: 

  گشادهاچوپ: 
  برادِر َک`ناچی: 

گرد برآمدن، فراگیری، فراگرفتن، دربرگرفتن، احاطه: 
  پیرامونگیری

  دنگرداناحاطه کردن: 
  یاران، دوستداراناحباب: 
  دوری کردن، پرهیزکردن، پرهیز کزدن، پرهیزاحتذار: 

  دوری کردن، پرهیز کردناحتذار کردن: 
رویگردانی، دوری کردن، دوری، پرهیزکردن، پرهیز احتراز: 

  کردن، پرهیز
  سوختن، آتش گرفتن، آتش سوزیاحتراق: 

  گرفتنی سوختنی، آتشاحتراق پذیر: 
  درون سوزاحتراق داخلی: 
  ناشایستاحتراق ناپذیر: 

داشت، گرامی داشتن، گرامی  نوازندگان، گرامیاحترام: 
داشت، شکوهیدن، سنایش، پاس، بزرگداشت، بزرگداری، 

  بزرگ داشت، آزرمیدن، ارجمندی، ارج نهادن، ارج
  گرامی بودناحترام داشتن: 

واd داشتن، سناییدن، پاسداشتن، پاس احترام گذاشتن: 
  رج نهادنداشتن، ا
  باسنایش، با سنایش، با بزرگداشت، ارجنمدانهاحتراما: 
  بزرگ داشت، با گرامی داشت، با بزرگ داشتاحترامًا: 

  ها باdترین سپاساحترامات فائقه: 
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شمردن، درنگر آوردن، در نگریستن، به یاد داشتن، احتساب: 
به شمار آوری، به شمار آوردن، به دیده داشتن، بشمار 

  ده گرفتنآوردن، بدی
  مهتری، سروری، بزرگواریاحتشام: 
  مرگ، دم مرگ بودن، جان دادناحتضار: 
  نهان کاdیی، انبارگری، انبار کردناحتکار: 

  انبار کردناحتکارکردن: 
گمانه، گمان ُبردگی، گمان، گرایند، شایمندی، احتمال: 

  شایدی، َشوایی، ُبردباری
  گمان بردن، گاسیدناحتمال دادن: 

  گمان بسیارد: احتمال زیا
 :dرود، گاسم، گاس که، شاید، چه  گمانم، گمان میاحتما

  بسا، انگارکه
 :dًشاید، چه بسااحتما  
  چیزی نیازمندی، بیاحتیاج: 

  نیاکان، نیازهااحتیاجات: 
  دوراندیشی، به هوش بودناحتیاط: 

  ،  نیازمندی، نیاز)niyāzišn  �� (نیاِزش احتیاج: 

  ننیازمند بوداحتیاج داشتن: 
هوشیاری، ژرفی، دوراندیشیدن، دوراندیشی، پروا، احتیاط: 

  مندی، استوارکاری پاِیش
  ژرفیکننده:  احتیاط

  همتا یگانه، یکتا، یک، تنها، تک، بیاحد: 
  ساخت و ساز، ساخت، راه اندازی، پدید آوردناحداث: 

ساختن، پدیدآوردن، پدید آوردن، بنیان احداث کردن: 
  نهادن، برپاکردن

  یچکسی، هیچکس، کسیهاحدی: 
  آزادگاناحرار: 
فراهم آوردن، رسیدن به چیزی، دست یافتن، استوار احراز: 
  کردن

  دارا شدن، به دست آوردناحراز کردن: 
  ها گروهاحزاب: 

،  مهربانی، مهر، شور، سهش، )sohišn  �� (ُسِهش احساس: 

  ِسهیدن، دریافت، دریابش، برداشت، اندریافتن، اندریافت

گمان داشتن، سوهیدن، سهیدن، دریافتن،  احساس کردن:
  پنداشتن

ها، دریافت،  ها، ُسهش مهربانی، مهر، سهشاحساسات: 
  دریابش

  سوهشیک گشتناحساساتی شدن: 
  شورمنداحساسی: 

نیکی، نگار، نکویی، نکوکاری، مهرورزی، بخشندگی، احسان: 
  بخشش

  نیکی کردن، نیکو داشتناحسان کردن: 
یک، خوشترین، خوب، بهینه، نیکوترین، نیکو، ناحسن: 

  بهترین، بهتر
  نیکوترین آفرینندگاناحسن الخالقین: 

  زهی، به به، آفریناحسنت: 
  اندرونهاحشا: 

  اندرونهاحشاء: 
  ستوران، چارپایاناحشام: 
  فراخوانی، فراخواندن، فراخوان، خواندناحضار: 

  فراخوانداحضار کرد: 
  ، خواستنفراخواندن، فرا خواستن، خواندناحضار کردن: 

  فراخوان، خواست برگ، پیداخواست، باشنامهاحضاریه: 
  سزاوارتراحق: 

  دادگری، دادرسیاحقاق: 
  ها، دستورها فرماناحکام: 
  شیرینهاحلو: 
  سرخ، سرخرنگاحمر: 
ُهرگ، ندان، نادان، نابخرد، کودن، کم خرد، سبک احمق: 

  خرد مغز، ساده مرد، تهی مغز، بی
  دانهخر نابخردانه، بیاحمقانه: 

گردش روزگار، سرگذشت، روز و روزگار، خوشی و احوال: 
  ناخوشی، چگونگی

  پرسه کردن، پرسهاحوال پرسی: 
  گشتکاحول: 
  گهگاه، شایداحیانا: 

،  شب زنده داری، زنده در شیمی) ،ه ف(کاهش احیا: 

  کردن، زنده ساختن، زنده داری، زندگان، باز زیست
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  زنده کردناحیا کردن: 
  داری، زنده کردن، زنده داری، زندگان شب زندهاحیاء: 

  زنده کردناحیاء کردن: 

   )zindak kar  �� (گر  زندهاحیاکننده: 

  گاهی، شاید، اگر گاهگاه، گاهاحیانا: 
  شایداحیانًا: 
  زورگیراخاذ: 

  گیری زورگیری، تلکه، به زور گرفتن، باجاخاذی: 
ها،  آگهیها،  ها، خبرها، تازه ها، رویدادها، رسیده گزارشاخبار: 
  ها آگاهی

  نوگواخباری: 
  فرجام، پایاناختتام: 
نوسازی، نوساخته، نوآوری، نوآفرینی، نو آوری، اختراع: 

  نخست سازی، پدیده، برساخته، آفرینش
  پدیدآوردن، آفریدناختراع کردن: 

کوته نوشت، کوته سخن، کوتاهی، کوتاه کردن، اختصار: 
  کوتاه سخنی، کوتاه، کردن کوتاه، چکیده

  کوتاهی بهختصارا: ا
  ویژه کردن، ویژگیاختصاص: 

  ها، واگذار کردن ویژیدن، ویژه کردن، ویژگیاختصاص دادن: 
  ها ویژه، برگزیرهاختصاصات: 
  یکتایی، ویژه، خودویژه، برگزیدگیاختصاصی: 

،  نهفتن، نهفتگی، نهفتگ، )nihumbišn  �� (ِنُهنِبش اختفا: 

  ردن، پنهان شدننهانیدن، نهانِبش، ناپدیدگی، پنهان ک
  نهفتن، نهفتگ، ناپدیدگی، پنهان کردن، پنهان شدناختفاء: 

آمیختگی، درهم شدن،  آمیزی، درهمی، درهم هماخت`ط: 
  آمیزه، آمیزش، آمیختن، آمیختگی

نایکسانی، ناهمگونی، ناهمسانی، ناهمتایی، اخت`ف: 
ناسپاسی، ناسازی، ناسازواری، ناسازگاری، ناجور بودن، 

، گوناگونی، ستیزه، دوگانگی، دوتیرگی، دگرمانی، گونی گونه
  برفرودی

  دوسخنیاخت`ف نظر: 
ناهماهنگی، نابهوش، نابسامانی، شوریدگی، پریشانی، اخت`ل: 

  پراکندگی، بهم خوردگی، آشفتگی

گویی،  خرد پریشانی، پریشانی خرد، پریشاناخت`ل حواس: 
  پرشیدگی
  ها آشفتگی ها، خوردگی درهم برهمی، به هماخت`dت: 

  گلوگیری، فشار، دهان دوزی، خفگی، تنگنا، آواکشیاختناق: 
  گزینش، برگزیدناختیار: 
  گزینش، شایندگی، چاره داری، توانایی، آزادکامیاختیار: 

  گزین کردن، گزیدناختیار کردن: 
  گزین کردن، گزیدناختیارکردن: 

گزینشی، کامیک، دلبخواهی، دل بخواهی، آزادانه، اختیاری: 
  ادآز

  گرفتن، فراستاندن، دریافتاخذ: 
  گیری رایاخذآراء: 

  فرجام، پایاناخر: 
کنارگزاری، راندن، بیرون کردن، بیرون فرستادن، اخراج: 

  بیرون، برونکرد، برکنارکردن ازکار

  ،  بیرونیدن)bērōnētan  �� (بیرونیدن اخراج کردن: 

  جهانی، آن جهانی روز واپسین، جهان دیگر، آناخروی: 
  تر، بویژه ویژهاخص: 
یاد آوری، هشیاری، هشدار، گوشزد، زنهار، ری یادآو، اخطار: 

  آگاهانیدن
  هشدار دادن، آگاهانیدناخطار دادن: 

  یادبرگ، هشدارنامهاخطارنامه: 
  یادبرگ، یاد برگاخطاریه: 

نهفتن، نهان کردن، نهان داشتن، پوشاندن، پنهان اخفا: 
  کردن، پنهان

نهان داشتن، پوشاندن، پنهان  نهفتن، نهان کردن،اخفاء: 
  کردن، پنهان

  رنگی، دسوت راستین، پاکی، پاکدلی یکاخ`ص: 
  رنگی یکمندی:  اخ`ص

  چهار آمیغاخ`ط اربعه: 
  ماندگان، جانشینان، پسینیان، پس آیندگاناخ`ف: 
ها، منش شناسی، منش، فراخویی، رفتار،  منشاخ`ق: 

  ها، خوی، خو خوی
  رفتار فرهنگاخ`قیات: 

  کارشکنی کردن، دستبری، بهم زدن، آشوباخ`ل: 
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  کارشکنی، برهم زدن، آشوباخ`ل کردن: 
  یاران یکرنگاخوان الصفا: 

  دوستی، برادریاخوت: 
  برادراخوی: 

  نوساز، نورافکناخیرالتأسیس: 
واپسینه، واپسین، گذشته، کنونی، فرجامین، فرجامی، اخیر: 

  تازه، پسین، پایانی
  ازگیبه تازگی، بتاخیرا: 
  به تازگی، بتازگیاخیرًا: 

  نوساز، نوبنیاداخیرالتاسیس: 
  پرداختن، بجای آوردنادا: 

  گزاردن، ُگزاریدن، ُگزاردن، به جای آوردنادا کردن: 
  نازو کرشمهادا و اطوار: 
  لوس بازی، سبکسریادا واصول: 

  پرداختن، بجای آوردناداء: 
  نازو کرشمهاداء و اطوار: 
  ، سبکسریلوس بازیاداء واصول: 

  ها ها، اداره سازمانادارات: 
  سرپرستی، ستاد، سازمان، دیواناداره: 

گرداندن، کارگردانی کردن، سرپرستی کردن، اداره کردن: 
  سامان دادن

  فراسازمان، سرپرستی، ستاداداره کل: 
  پیام خانهاداره مخابرات: 

  اواریاداری: 
  گزاردن، پس دادن، بازپرداختناداکردن: 
  زارندهُگاداکننده: 

  راستا، دنباله، دنبال کردن، پیوستگی، پیگیریادامه: 
  دنبال کردنادامه دادن: 

  هناییدن، فرنایشادای احترام: 
(ادب به چم دانش و فرهنگ نوشته شده، خود آزرم ادب: 

یک واژه پارسی است که از به عربی رفته است؛ دبیر، دبیره 
،  هنر، اند) شده دبستان و دبیرستان هر یک از ادب برگرفته

  فرهنگ، دانش، پرهیخت، آیین

،  فرهیزش، )ه ب(،  فراِهختن )ه ب(فرهنجیدن ادب کردن: 

  فرهیختن

  فرهنگیادبی: 
(ادب به چم دانش و فرهنگ نوشته شده، سار  ادبادبیات: 

خود یک واژه پارسی است که از به عربی رفته است؛ دبیر، 
، )اند شده تهدبیره دبستان و دبیرستان هر یک از ادب برگرف

  فن، فرهنگ، شیوه، سبک، رفتار، راه و روش
  میزش، شاش، پیشاب، آبگونهادرار: 

،  ویر، دریافت )هد(،  یابندگی )هد(،  یافت )هد( یافتنادراک: 

  کردن، دریافت، پی بردن، اندریافتن
  اندریافتن، اندر یافتنادراک کردن: 

  ها دریافتهادراکات: 
یدن گرفته شده که در واژه داوطلب (از کارواژه داوداوی ادعا: 

(از کارواژه داویدن گرفته شده که در واژه ،  داوش نبز هست)
،  فراخواست، داویدن، داو، دادخواهی، داوطلب نبز هست)

  خودگویی، خودشماری، خواست
(از کارواژه داویدن گرفته شده که در واژه داویدن ادعا کردن: 

  ،  ازآن خود دانستنداوطلب نبز هست)
  کیفر خواستادعا نامه: 

  فراخواست، دادخواهی، خواستادعاء: 
(از کارواژه داویدن گرفته شده که در واژه داومند ادعادار: 

  داوطلب نبز هست)
  کیفرخواستادعانامه: 

یکی کردن، یکپارچه کردن، همپیوندی، درهم کردن، ادغام: 
  درهم سازی، آمیختن، از خودسازی

  همه کاره، سرپرستادمین: 
  ها افزار، ابزارات: ادو

  ها دورهادوار: 
  داروها، چاشنی، بوی افزار، بوی افزا، بوزارها، بوزارادویه: 
  ها دینادیان: 
  دان شناس، ادب ادبادیب: 

  مندانه ادبادیبانه: 
  ها ها، آیین ها، دین کیشادیان: 
  مند ادبادیب: 

  ،  )ه ف(ویرایش ادیت: 

  ویرایش کردنادیت کردن: 
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  ،  ویرایشگر)ه ف(ر ویراستاادیتور: 

  بانگ نمازاذان: 
  خستو شدناذعان داشتن: 

  پروانهاذن: 
  گزند، رنج، آزاراذیت: 

  آزار دیدناذیت شدن: 
  رنجاندن، َخستن، پژولیده کردن، آزردناذیت کردن: 

  ها، ژاژها، بیهوده سخنان یاوهاراجیف: 
  ها، ژاژها یاوهاراجیف: 
  مهرورزی، سرسپردگیارادت: 

،  یاِزش، کاِمش، درخواست، خویشکاری، )هد(خواست اراده: 

  پشتکار، آهنگ
  یازیدناراده کردن: 

  بخواستارادی: 
  ناکسان، فرومایگاناراذل: 
  ناکسان، فرومایگان، زبونانارازل: 

  ها های، زمین ها، زمین سرزمیناراضی: 
  ها مرده کار، زمین های بی زمیناراضی موات: 

  ارمنیانارامنه: 
شان دادن، پیشکش، پیش آوری، پدیدار نمایاندن، نارایه: 
  کردن

  پیش نهادنارایه دادن: 
  پیشنهاد کردنارایه طریق کردن: 

  رو کرد، پیشنهاد دادارایه کرد: 
نمایاندن، نشان دادن، پیشکش، پیشاورد، پیش آوری، ارائه: 

  پدیدار کردن
  پیش نهادنارائه دادن: 

  پیشنهادارائه طریق: 
رهبری، راهنمایی، راه نمودن، رهنمونی، ارائه طریق کردن: 

  پیشنهاد کردن، پیشنهاد دادن
  نشان دادن، رو کرد، پیشنهاد دادارائه کرد: 

نمور، نشاندهنده، رو کردن، پیشاورد کردن، به ارائه کردن: 
  نمایش گذاشتن

فرمند، سرور، ساdر، خدایان، خدا، پروردگاران، ارباب: 
  پروردگار

  چهارگانهاربعه: 
  چلهچهلم، اربعین: 
  چلهاربعین: 
همبستگی، پیوند، پیوستگی، پیوستار، بستگی، ارتباط: 

  بربستگی
  به هم پیوستن، به هم بستنارتباط دادن: 

  پیوندهاارتباطات: 
  رسانشیارتباطی: 
  واپسگرایی، واپس گرا، کهنه پرستیارتجاع: 

  واپسگرایانهارتجاعی: 
  گم راهی، ازدین برگشتنارتداد: 

  لرزیدن، لرزه، لرزش، لرزاندن، لرز نوسان، لزرش،ارتعاش: 
  بلندی، بلندا، باd، ُبلندا، افراشتگیارتفاع: 

  اوج گرفتنارتفاع یافتن: 
  بلندیهاارتفاعات: 

  سنج بلندیسنج:  ارتفاع
  پیشرفت، پایه گرفتن، باd رفتن، باd بردنارتقا: 

  پایه گرفتن، برکشیدن، باdرفتن، باd رفتن، باd بردنارتقاء: 
  یافتن، برتری یافتن پایهء یافتن: ارتقا

  گناه کردن، دست به کار شدن، دست بکارشدنارتکاب: 
  گناه کردن، بزهگری، بزهکاری کردن، بزهکاریارتکاب جرم: 
  درست نویسیارتو گرافی: 

  بندی، شکسته بندی، استخوان پزشکی شکستهارتوپدی: 
  شکسته بند، استخوان پزشکارتوپدیست: 

ریگ، مانداک، بجامانده،  ده، نیامانده، مردهواهشته، وامانارث: 
  بازمانده

  ،  واهشته، وامانده، نیامانده)ه ب(ریگ  مردهارثیه: 

واگیری، واگذاشتن، واگذاشت، واگذاری، واگذار، ارجاع: 
  فرستادن، بازفرستادن

  یاوهارجاف: 
  برتریارجح: 

  برتریارجحیت: 
  برتری دادنارجحیت دادن: 
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  گانخویشاوندان، بستارحام: 
  ترین بخشایندگان مهربانارحم الراحمین: 

  مرغابیاردک: 
  لشگرگاهاردو: 
  رساندن، پیشکش، بخششارز: 

  ها، خواروبار، خواربار، خوار و بار روزیارزاق: 
  واd، ارج گزاردنارزش قایل شدن: 
  واd، ارج گزاردنارزش قائل شدن: 

گسیل داشتن، گسیل، فرستادن، روانه کردن، روان ارسال: 
  ردن، رهاکردنک

  فرستادارسال کرد: 
  فرستادنارسال کردن: 

  راهنمایی کردن، راهنمایی، دادنارشاد: 
  فرازین، سرآمد، بزرگتر، برتر، ارجمندارشد: 
  مرزوبوم، سرزمین، زمین، خاکارض: 
  خشنودکردن، خشنود کردن، خشنود شدن، خشنوتنارضا: 

  خشنود کردن، خشنود شدن، خشنوتنارضاء: 
  خشنود کردن: ارضاء کردن

  هراساندن، هراس، ترساندن، ترسارعاب: 
گذشت کردن، گذشت، سود رساندن، سو، چشم ارفاق: 

  پوشی، آسانگیری
  سودارارفاقی: 

  بلندتر، بلندپایه ترارفع: 
  نونهاdن، کاdهاارقام: 

  ها ها، پایه ستونارکان: 
  اندکاران کارگزاران، دستارکان دولت: 

  زنوازان، نوآمو همارکستر: 
  یوخهارگاسم: 
  سازمانارگان: 

  ،  )ه ف(سازمان ارگانیزاسیون: 

  ،  سازمانیافته)ه ف(سازمند ارگانیزه: 

  سازواره، اندامواره، اندامهارگانیسم: 
  پیکری، اندامی، انداموار، اندام وارارگانیک: 

  فردوس، پردیس، بهشتارم: 

  تخت، اورنگاریکه: 
  تخت فرمانروایی، تخت، اورنگاریکه: 

  تخت فرمانرواییکه سلطانی: اری
  تخت فرمانرواییاریکه فرمانروایی: 

  تخت فرمانرواییاریکه قدرت: 
  از ریشه، از بن، از آغازاز اصل: 
  از آغازاز اوایل: 

  ازآغاز تا پایاناز اول تا آخر: 
  از این سو، از این روی، از این رواز این جهت: 
  بدینسان، از این گونهاز این قبیل: 

  گونه بدینر: از این قرا
  از این رویاز این بابت: 

  از این رواز این جهت: 
  بااین رو، ازاین رواز این حیث: 
  از این روش، از این راهاز این طریق: 
  بدین سان، از اینگونه، از این دستاز این قبیل: 
  از این روی، از این رواز این نظر: 

  همانند، از آن میاناز آن جمله: 
  س از آن روزپاز آن روز به بعد: 

  از دراز باب: 
  از آغاز پیدایشاز بدو پیدایش: 

  نابود کردن، از میان بردناز بین بردن: 
  در زمینه، از سویاز جانب: 
  همچنین، از دسته، از آنگونهاز جمله: 

  اندازه نگاه نداشتن، از مرز گذشتناز حد بردن: 
  بازایستادناز حرکت ایستادن: 

  از براز حفظ: 
  داز دیاز حیث: 

  از یاد بردناز خاطر بردن: 
  از یاد رفتناز خاطر رفتن: 
  خودخواه، خودپسنداز خود راضی: 

  مستمندی، مستمندانه، ازسرنیازاز روی احتیاج: 
  باهمه جان و دل، از ته دلاز صمیم قلب: 

  از سویاز طرف: 
  از سوی دیگراز طرف دیگر: 
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  از راهاز طریق: 
  از پس آن برآمدناز عهده برآمدن: 

  پیشاپیش، از سوی، از پیشقبل:  از
  همچون، همانند، مانند، بماننداز قبیل: 
  از دیر بازاز قدیم: 

  شود، اینجور که پیداست اینجور که دیده میاز قرار معلوم: 
  ازپیشامد روزگار، از سرنوشتاز قضا: 

  ازپیشامد روزگاراز قضاء: 
  برای، از روی، از دیداز لحاظ: 
  دگاهاز روزن، از دیاز منظر: 
  از رویاز نظر: 

  از یاد رفتن، از یاد بردن، از چشم افتادناز نظر افتادن: 
  سخت خسته شدناز نفس افتادن: 

  ازدیدگاه، از نگرش، از دیداز نقطه نظر: 
  از d به dیاز ورا: 

  از d به dیاز وراء: 
  به جای، برابرازا: 

  به جای، برابرازاء: 
  پاک کردن، بیرون کردنازاله کردن: 
  با این انگیزه، از این روازاین سبب: 
  بدینگونهازاین قرار: 

  ازاینرو، از این دیدگاهازاین لحاظ: 
  ازایراازاینجهت: 

  برای نمونهازباب: 
  از در آشتیازباب آشتی: 

  ازایراازجهت: 
  از خود بیخود شدنازحال طبیعی خارج شدن: 

  از اندازه گذشتنازحد تجاوز کردن: 
  شدن، ازیاد رفتن فراموشازخاطر رفتن: 
  فراموش کردن، از یاد بردنازخاطربردن: 
  خودخواه، خودپسندازخودراضی: 

  هنگامه، انبوهی، انبوهازدحام: 
همسرگیری، شوهر کردن، زناشویی، زن گرفتن، ازدواج: 

  پیوند زناشویی
  فزونیازدیاد: 

  فزونی، فزونازدیاد: 
  افزایش زادگانازدیاد جمعیت: 

آمد بودن، توانایی کاررا داشتن، ازپس کار ازعهده بر آمدن: 
  آن بر آمدن

  آغاز آغازی، بی همیشگی، دیرینگی، بیازل: 
  ها همیشگیازلیات: 

  آغازی دیرینگی، بیازلی: 
  خودداری، پرهیزازم: 

  ها، زمانها، روزگاران ها، گاه هنگامازمنه: 
  از نگر، از دیدازنظر: 

  پیامک، پیام کوتاهاس ام اس: 
  استاداناساتید: 
  استاداناساتید: 
  ها ها، استوره های پنداری، افسانه داستاناساتیر: 
  در، بند شدن گرفتار، بردگیاسارت: 

ای، ریشه، پی،  ،  زیرساخت، ریشه)ه ب(شالوده اساس: 

  ای، پایه، بنیانی، بنیاد ها، پایه پایه
  از ریشه، از پایه، از بناساسا: 

  پاینامه، بنیادنامهاساسنامه: 
  ای، بنیادین، بنیادی ای، پایه ریشهاساسی: 
  ها استورهاساطیر: 
  نامهااسامی: 
  شکستناسایه: 
  شکستناسائه: 
  اسپاسب: 

  کاd، سازوبرگ، ساز و برگ، افزارها، ابزارها، ابزاراسباب: 
  بازیچهاسباب بازی: 
  توشهاسباب سفر: 

  تر، پیشین، پیشتر پیشیناسبق: 

  ،  )ه ف(تنجش اسپاسم: 

  رشتهاسپاگتی: 
  پشتیبانانسر: اسپ

  مارپیچی، مارپیچ مانند، پیچهاسپایرال: 
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  ،  )ه ف(آبشار اسپایک: 

  ،  )ه ف(افشانه اسپری: 

  برگه گستردهاسپریدشیت: 
  هرزنامهاسپم: 

  ورزشاسپورت: 
  دستگاه دم سنجاسپیرومتر: 

  دم سنجیاسپیرومتری: 
  بلندگواسپیکر: 

  ایستا ،  ایستایی، ایستاده،)ه ف(شناسی  ایستاییاستاتیک: 

  آموزگاراستاد: 
  ورزیدناستادیوم: 
  ورزشگاهاستادیوم: 

  استاداستاذ: 
  آغازاستارت: 

  ،  مهر)ه ف(جوهرگین استامپ: 

  استاندهاستاندارد: 

،  خوکامگی، خودکامگی، )sāstārīh  �� (ساستاری استبداد: 

  خودسری، تکساdری
  خرده خود کامگیاستبداد صغیر: 

  ،  )هد(پوشیدگی استتار: 

  کشی کوچک خواهی، بهرهثمار: است
  سوا، جدااستثنا: 

  مگر، سوا، جداخواهی، جدااستثناء: 
  مگرپذیراستثناپذیر: 
  پذیرفتن، پذیرشاستجابت: 
  دگرگونیاستحاله: 

  به دست آوردن، برداشت، بازیابیاستحصال: 
  توزیدناستحصال کردن: 

پیدایش، بیادآوردن، به یاد داشتن، آگاهی دادن، استحضار: 
  ی، آگاه کردنآگاه

  آگهی نامه، آگاهی نامهاستحضاریه: 
  شایستگی، سزاواریاستحقاق: 

  سختی، پا بر جایی، استواریاستحکام: 
  ها ها، ساختارها، ساختاربندی سنگربندیاستحکامات: 

  گول زدن، َخرسازیاستحمار: 
گرمابه رفتن، خودشویی، تن شستن، به گرمابه استحمام: 

  رفتن
ارگزینی، کاردهی، به کار گرفتن، کارگماری، کاستخدام: 

  بکارگیری، بکارگماردن، بکارگرفتن، بکار گماشتن
  بکارگماشتن پایااستخدام دائمی: 
  کارمندی دولتاستخدام دولت: 
  ای بکار گماردن پارهاستخدام فصلی: 
  بکارگماشتن زمانیاستخدام موقت: 

درآوردن، بیرون کشیدن، بیرون آوردن، برونآوری، استخراج: 
  ن آوری، برهیختن، برآوردن، آهنجیدنبرو

دنباله داشتن، دنباله داری، پیوستگی، پایندگی، استدام: 
  پایداری، پایدار بودن

  درخواست، خواهشاستدعا: 
  درخواست کردن، خواهش کردناستدعا کردن: 

  کنم خواهش میکنم:  استدعا می
  درخواستاستدعاء: 
ی، فرنود زنی، آوری، فرنودآور گواهی خواستن، گواهاستدdل: 

  آوری فرنایش، شوندآوری، َشَوندآوری، برهان
فرنودآوری، فرنود زنی، فرنایش، شوندآوری، استدdل کردن: 

  برهانیدن
  راهبرداستراتژی: 

  راهبردیاستراتژیک: 
آسودن، آسودگی، آساییدن، آسایش، آرمیدن، استراحت: 

  آرامش
  برآسوداستراحت کرد: 

کشیدن، دراز کشیدن، دم خوردن، درازاستراحت کردن: 
  برآسودن، آسودن، آرمیدن

  دزدیدن، دزدیاستراق: 
نهان گوشی، فال گوش ایستادن، شنود استراق سمع: 

  دزدکی، شنود، دزدیده گوش کردن، دزدگوشی، دزد گوشی
  ساختار، پیکره بندی، استخوان بندیاستراکچر: 
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واپسداد، پس گیری، پس گرفتن، پس دادن، استرداد: 
  بازگرداندن، بازپس گیری، بازپس خواستنبرگرداندن، 

  دلهرهاسترس: 

  ،  )ه ف(سترون استریل: 

  ،  )ه ف(سترون کردن استریل کردن: 

  بوییدن، بو کشیدن، بو کردن، بو بردناستشمام: 
  گواهی خواهی، گواهیاستشهاد: 
  راهنمایی خواهیاستصواب: 
  نیازی توانمندی، توانگری، بیاستطاعت: 

  یمانندگویاستعاره: 
شایستگی، درونداشت، توانش، توانایی کار، توانایی، استعداد: 

  آماده بودن، آمادگی
  کناره گیری، کناره جوییاستعفا: 

  کناره جستناستعفا دادن: 
گیری، کناره گیری، کناره جویی، پوزش  کنارهاستعفاء: 
  خواستن

  کناره گیریاستعفای: 
هی خواست، آگا واجیَدن، پرسیدن، پرسش، آگهاستع`م: 
  خواستن

سود جویی، سرمایه خواهی، سرمایه اندوزی، استعمار: 
  زورگویی، بهره کشی

کاربرد، به کارگیری، به کار بستن، بکارگیری، استعمال: 
  بکاربردن

  بکار بردناستعمال کردن: 
  بخشایش خواهی، آمرزش خواهی، آمرزشاستغفار: 

، ،  کاربری، کاربرد)vahrōmandīh  �� (مندی  بهرهاستفاده: 

برداری، بهره،  سودجویی، سود کاربری، سود بردن، بهره
  بهرمندی، بکارگیری، بکار بستن

  به کارگیری، به کار بردناستفاده از: 
  بهره بردن، بکار بردناستفاده کردن: 

  رواسوداستفاده مشروع: 
  نارواسوداستفاده نامشروع: 

  فرمان خواهی، فتواخواهی، پرسیدناستفتا: 

  راش، باd آوردنهراش، َهاستفراغ: 
  هراشیدناستفراغ کردن: 

  باdآوردناستفراق: 
  جویا شدن، پرسیدناستفسار: 
  نیوند، پرسشاستفهام: 

  پایمردی، پایداری، ایستادگیاستقامت: 
پیشواز، پیشباز، پذیره شدن، پذیره، پذیرفتاری، به استقبال: 

  پیشواز رفتن
  بازکاوشاستقرا: 

رفتن، پابرجا کردن، جایگیری، جاگرفتن، جا گاستقرار: 
  گرفتن، آرام گرفتن، استوارشدن، استوار شدن برپایی، آرام
  وانشاناستقراض: 
نایژه، ناوابستگی، خودسری، خودساdری، استق`ل: 

  خودبودگی، خودایستایی، آزادسری
گردنکشی، خودنمایی، خود بزرگ پنداری، بزرگی استکبار: 

  خواهی
  گوش دادن، شنیدن، شنودناستماع: 

  ،  )ه ب(نیوشیدن ماع کردن: است

  یاری خواستن، یاری جویی، پشتیبان جوییاستمداد: 

،  یکنواختی، از کارواژه همارستن)  �� (َهمارستگی استمرار: 

دنباله داشتن، دنباله داری، چندبارگی، پیوستگی، پیاپی، 
  پایداری، پایدار بودن

  درنگ جستناستمهال: 
ست آویز، آورده گواهمندی، گواه، دستمایه، داستناد: 

  خواهی، آورده جویی
بردن، پی بردن، پنداشت،  دریافتن، دریافت، پیاستنباط: 

  برداشت کردن، برداشت، اندریافت
  اندریافتن، اندریافاستنباط کردن: 

  ره آورد خواهی، راززدایی، بهره وری، بدست آوردناستنتاج: 
  رونویسیاستنساخ: 
  بوییدن، بوکشیدناستنشاق: 
  زپرسیبااستنطاق: 
  سرباززنی، خودداریاستنکاف: 

  نیشخند، ریشخنداستهزا: 
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  انداختن نیشخند، ریشخند، دستاستهزاء: 
  نابود کردن، میرانیدن، فرسودگی، فرسایشاسته`ک: 

  یکسانی، برابریاستوا: 
  یکسانی، برابریاستواء: 

  گرمسیریاستوایی: 
  هنرگاهاستودیو: 
  هنرگاهاستودیو: 

  خواهی گزارشاستیضاح: 
  بازستانیستیفاء: ا

  شیوهاستیل: 
  یافتن، چیرگی دستاستی`ء: 

  ای، بمزد بها، کرایه گاهاستیجاری: 
  چارگی بیاستیصال: 
  واپرسی، گزارشخواهی، کاوش، بازخواستاستیضاح: 

  بازستانیاستیفا: 
  روشاستیل: 
  دستیابی، چیرگی، پیروزیاستی`: 

  دستیابی، چیرگی، پیروزیاستی`ء: 
  پز کردنبخاراستیمینگ: 

وارسی، دوباره آغاز کردن، بازرسیدگی، بازدادرسی، استیناف: 
  از سرگیری، از سر گرفتن

  ها ها، رازها، پوشیده نهانیاسرار: 
  رازناکاسرار آمیز: 
  رازگونهاسرارآمیز: 
  رازیچه، رازگونهاسرارآمیز: 

هرز دادن، هدر دادن، گشاد بازی، فراخ روی، زیاده اسراف: 
  بد دستی روی، ریخت و پاش،

  شتابنده تر، زودتر، تندتراسرع: 
  ستورگاه، باره بنداسطبل: 
  داستان، افسانه، استورهاسطوره: 

  اندوهیدن، اندوهگیناسف: 
  آور دریغبار:  اسف

  سپهرآییناسفراین: 
  اسپناجاسفناج: 

  غمناک، دلگیرکننده، دردآور، اندوهناکاسفناک: 

  اسپنداسفند: 
  فرسودگیاسقاط: 

  سوده شدنفراسقاط شدن: 
  کاره، ناکام، ناکارآمد، دورافکندنی هیچاسقاطی: 
  خاموش کردن، آرام کردناسکات: 
  زخم، جوشگاهاسکار: 

  پرده باناسکرین سیور: 
  بندی، استخوان بندی استخوانگان، استخواناسکلت: 
  لنگرگاه، بندر، باراندازاسکله: 

  چاو، پول کاغذی، برگپول، ارزبرگاسکناس: 
  پویشگراسکنر: 

  سرشسکی: ا
  پیشینیان، گذشتگان، درگذشتگاناس`ف: 
  زینه، رزم افزار، جنگ افزار، ابزار جنگ افزاراسلحه: 
  گونه، شیوه، روش، رفتار، راه و روش، راهاسلوب: 

  نام آوران، نام، برنام، آوازهاسم: 
  نامزد، بلندآوازه شدناسم در کردن: 

  اسم خانوادگیاسم فامیل: 
  نام نهادننام نویسی، اسم گذاری: 
  کهواژهاسم مصغر: 

  نام نویسیاسم نویسی: 
ها،  ها، دفترها، دستکها، دستک، تزده ها، گواهی یافتهاسناد: 
  ها، آوردگان ها، آورده بنچاک
شکم روی، شکم روش، بیرون روی، بیرون روه، آسان اسهال: 

  روی
  گرفتار، بندیاسیر: 

  پروران نشینان، تن خاکیان، خاکاسیران خاک: 
  گرفتار کردنردن: اسیرک
  ترشکاسید: 
  گرفتار، دستگیر، دربند، در دام، در بند، بردهاسیر: 

  گرفتارکردن، گرفتار، کردن، دربنداسیرکردن: 
  ها، نشا نشاناشارات: 

  نمایاندن، نماز، نمارش، نمار، نشان دادن، نام بردن، نااشاره: 
  نماردناشاره کردن: 

  نمارد میکند:  اشاره می
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گستردن، گستراندن، پراکنده کردن،  گسترش،اشاعه: 
پراکندن، پراکند، پخشودن، پخش کردن، پخش، پاشیدن، 

  افشاندن
  نمونهاشانتیون: 

  ،  پیش خرید، پاداش خرید)ه ف(نمونه اشانتیون: 

  ماdمال، لبریز، سرشاراشباع: 
نرسپان، نادرستی، نادرست، لغزش، گمراهی، اشتباه: 

  کوتاهی، کژی، بیراه، بازنشناختن
  لغزیدن، درست درنیافتناشتباه کردن: 

  نادرست گرفتن، جا به جا گرفتناشتباه گرفتن: 
  ندانستهاشتباها: 
  ندانستهاشتباهًا: 

  ندانستهاشتباهاً : 
  هموندی، همسویی، همخوان، همبهری، انبازشاشتراک: 
  افروزشاشتعال: 
کارمندی، کارگماری، کارآفرینی، کار، سرگرمی، اشتغال: 

  ، به کارگیری، به کار گماشتنسرکار بودن
  ها، درد سرها گرفتاریاشتغاdت: 

  شکافتن، برگیری، برگرفته، برگرفتناشتقاق: 
  خواهانی، خواستاریاشتها: 

  خواهانی، خواستاریاشتهاء: 
  نامی، ناموری، سرشناسی، بلندآوازی، بلندآوازگیاشتهار: 
  ها، آرزومندی نیازمندیاشتیاق: 

  یدارآرزوی داشتیاق م`قات: 
  شیفتگی، شور، آرزومندیاشتیاق: 

  مردماشخاص: 
  سخت تراشد: 

  آشوبگراناشرار: 
فرونگریستن، دیده وری، توانگران، بلند پایگان، اشراف: 

  بزرگواران، بزرگان
  گرانمایگاه و توانمنداناشراف و اعیان: 

  روشن شدن، درخشیدن، تابان شدناشراق: 
  برترین آفریدگاناشرف مخلوقات: 

  ها، چامه ها، سروده، چکامه های، سروده سرودهاشعار: 
  فروغ، فروزه، پرتواشعه: 

  جا گرفتناشغال: 
  نیرنگ، فریباشک تمساح: 
  اشک آرزواشک حسرت: 

ها،  ها، دیسه ها، کم و کاست، سختی، ریخت گونهاشکال: 
ها، چالش، پیچیدگی،  گیری، خرده، چهره دشواری، خرده

  ایراد
  دشواراشکال تراشی: 

  دست آویختن، خرده گرفتن، بهانه گرفتنتراشیدن: اشکال 
  ها ها، دشواری سختیاشکاdت: 

  به هدف رسیدن، برخوردن، برخورد، برخودکردناصابت: 
  نیک نژادی، نژادگی، تبارمندی، به نژادیاصالت: 

  خود گوهریاصالت ذات: 
  یاران، همدdن، دوستاناصحاب: 

  پیچی،  لنجه، پافشاری، پا)هد(پژوژناکی اصرار: 

  لنجه کردن، پافشاری کردناصرار کردن: 
  بهار بنداصطبل گوسفندان: 

  مالش، سایشاصطکاک: 
  ای، چندواژه واژاک، زبانزد، چندواژهاصط`ح: 

  واژگان، چندواژگاناصط`حات: 
  خواه بهطلب:  اصط`ح

  سپاهان، اسپهان، اسپاهان، اسپاداناصفهان: 
، بیخ، بنیان، بنیاد، نهاد، گوهر، شیرازه، ریشه، جم، پایهاصل: 

  بن، آغازه
میانه و کناره، مهاد و کهاد، مغز و پوسته، شیرازه اصل و فرع: 

  و رویه
هیچ، همیشه، همواره، هرگز، از هیچ باره، از بیخ، از بن، اص`: 
  از آغاز
 :ً̀   هیچاص

ها، ویرایش، سامان دادن، زدایش، درست  ویژگیاص`ح: 
  بازسازی، آراستنکردن، پیرایش، پیراستن، بهسازی، 

  پذیر نیکیاص`ح پذیر: 
  نیک ناماص`ح کردن: 

  نژادزدایی، نژادپیراییاص`ح نژاد: 
  خواهان بهاص`حطلبان: 

  بازنویسیاص`حیه: 



 سره ینامه پارس واژه   

۵۷ 

  ،  گوهر گوهران)هد(گوهر گوهران الجواهر:  اصل

  ،  )ه ب(گوهر ونسب:  اصل

  ،  )ه ب(گوهری دار:  ونسب اصل

  ی، بنیادین، بنیادی، آغازینای، مهادین، سرشت هستهاصلی: 
  ای ترین ریشهاصلی ترین: 

  پیشه وراناصناف: 
  آواهااصوات: 
  ها ها، بنیادها، آغازه ها، پایه نهادها، ریشهاصول: 
 :dاز پایه، از بناصو  
  بنیادگراگرا:  اصول

  بنیادگرایاناصولگرایان: 
  ای، بنیادین، بنیادی ای، پایه ریشهاصولی: 

،  )hūzāt  �� (زاد  ،  خوش)patgōhr  �� (گوهر  بهاصیل: 

واdگوهر، نژاده، گوهری، ریشه دار، تبارمند، پشت دار، بندار، 
  با نژاد
  دستان بیاضا: 

  ها، افزودگان افزودهاضافات: 
  فزونی، افزونی، افزون، افزودن، افزایشاضافه: 

  برداشت بیشاضافه برداشت: 
  مزد، بیش مزد بیشاضافه حقوق: 
  دن، افزایش دادنافزواضافه کردن: 

  کاری بیشکاری:  اضافه
  دیگر، بیشی، افزونی، افزونه، افزودنیاضافی: 
  زیان رساندن، آسیب رساندناضرار: 

ـِش اضطراب:  ـَب ،  شوریدگی، سرآسیمگی، دلواپسی، )هد(ت

  تابی، آشفتگی، آسیمه سری دلشوره، درماندگی، پریشانی، بی
  ناگزیرشدن، ناچار شدن، درماندگیاضطرار: 
  ناگشودنی، ناچیزاضطرارا: 

  نیازیناضطراری: 
  نیستی، نابودی، تباهی، پراکندگیاضمح`ل: 

  نمایی ناتوانی، زبوناضهار عجز: 

بری، فرمانبرداری،  نیوِشش، گردن نهادن، فرماناطاعت: 
  پیروی

  فرمان بردن، سرخم کردناطاعت کردن: 
  چشم، به روی چشماطاعت می شود: 

  مبه روی چششود:  اطاعت می
  گردن نهادناطاعت نمودن: 

  سراچه، چهاردیواری، اتاق، اتاغاطاق: 
  دراز کردن، به درازا کشاندناطاله: 
  درازگویی، پرگوییک`م:   اطاله

  پزشکاناطباء: 
ها،  ها، کناره، کرانه ها، گوشه و کنار، کناره گوشهاطراف: 

  ها، پیرامون سوی
  ننزدیکی، نزدیکان، خویشان، پیرامونیااطرافیان: 

  لنگراندختن، فرود آمدن، جا گیری، برآسودناطراق: 
  اتریشاطریش: 

روزی دادن، خورش دادن، خورانیدن، خوراندن، اطعام: 
  دهی، خوراک، توشه دهی خوراک

  خاموش کردن آتشاطفاء حریق: 
  ها، بچگان نویافته، نوزادان، کودکان، بچهاطفال: 
  گزارش، پیام، آگاهی، آگاهبوداط`ع: 

  آگهی پس از اینی: اط`ع ثانو
  دادن، آگاهیاط`ع دادن: 

  آگهی رسانی، آگاهی رسانیاط`ع رسانی: 
  ها ها، آگاهی ها، آگهی ها، داده درونداد، دانستنیاط`عات: 

  رسانی آگاهیرسانی:  اط`ع
  آگهیاط`عیه: 
  پرنیان، پرند، ابریشماطلس: 

  دلی آسودهاطمینان خاطر: 
استواری، پشت گرمی،  آسودگی، دل زینهار، دلاطمینان: 

دلی، آسودگی، آرمیدن، آرامش، آرام دلی،  گمانی، آسوده بی
  استواری، استواردلی

  رامش، آرامشاطمینان خاطر: 
  پاکدامناناطهار: 
  ها، اداها ریختاطوار: 

  شکیبا، خویشتن داراظرفیت: 
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  نمایاندن، گفتن، پدیدارکردن، بازگو، آگاهاندن، آشکاراظهار: 
  فتن، بازگو کردنگاظهار داشتن: 
  گفتن، بازگو کردناظهار کردن: 

  بازگویی دیدگاهاظهار نظر: 
گفتن، روشن کردن، بازگو کردن، آگهی دادن، اظهارداشتن: 

  آگاه کردن
  آشکارتراظهر: 
  یاری، کمکاعانه: 

  َورسنگ، پشتوانه، ارزشاعتبار: 
  ورسنگاعتبار بانکی: 

  استوارنامهاعتبارنامه: 
گرایی،  نهاد، میانه روی، میان روی می یانهها، م میانهاعتدال: 

  ترازینه، بسندگی
  ترازینه بهاریاعتدال بهاری: 

  میانه روی در سخناعتدال در سخن: 
  برابری شب و روزاعتدال لیل و نهار: 

واخواهی، واخواست، وا خواهی، خروش، خرده اعتراض: 
  گیری، پرخاش
  خرده پذیراعتراض قابل: 

  واخواستناعتراض کردن: 
خستوش، خستو شدن، پذیرش، پذیرا، بزبان آوری، اعتراف: 

  بروز دادن
  گفتن این که، به گردن گرفتن این کهاعتراف به  کردن: 

،  خستویدن، )astovānītan  �� (استوانیدن اعتراف کردن: 

  خستو شدن
  َهستوکننده:  اعتراف

  دست از کارکشی، ایست کاریاعتصاب: 
  کام پرهیزیاعتصاب  غذا: 

  پرهیزی، کام پرهیزی کامغذا:  اعتصاب
  کار پرهیزیاعتصاب کاری: 
  شکیب گزیدن، دست از کار کشیدناعتصاب کردن: 

بندی، باور کردن،  ،  گرایش، پای)giravišn  �� (گرِوش اعتقاد: 

  باور داشتن، باور
  باورهای، باورهااعتقادات: 

بهبود، به بلندی بردن، بلند کردن، بر بلندی کشیدن، اعت`: 
  ندگی، باd بردنبال

واگذاشتن، واگذاری، سپردن، پشتگرمی، پشت اعتماد: 
  داشتن، پشت دادن، باور، استواری

  خودباوری، خود باوری، به خود ایستاییاعتماد به نفس: 
  همباوری، هم باوریاعتماد متقابل: 

  نیک نگری، نگرش، روی آوری، پروا، پرداختناعتنا: 
  نیک نگری، نگرشاعتناء: 
  خویگری، خوگرفتن، پای بندی، َبنِگشاعتیاد: 
  شگفتی، شگفت زدگی، به شگفتی واداشتناعجاب: 

  شگفت انگیزاعجاب انگیز: 
  شگفت انگیزاعجاب آور: 

  ورجاوری، کار بزرگ، فرجوداعجاز: 
  انگیز، شگفت آور، شگفت انگیز، شگرف شگفتاعجوبه: 

  ها شمارهاعداد: 
نی، جان نیست کردن، نابودی، کشتن، جان ستااعدام: 

  ستاندن
  سر به نیست کردن، جان ستاندناعدام کردن: 

  ها، تازیان عرباعراب: 
  رویگردانی، رویگرداندن، روی برتاختناعراض: 

  گسیل کردن، گسیل، فرستادن، روانه کردن، روانهاعزام: 
  گسیل داشتناعزام کردن: 

  ها، ده ده ها، دهک یکدهماعشار: 
  دهدهیاعشاری: 
  ها تاروپودها، پیُسِهشگران، اعصاب: 

  ها، اندام وندان، کاربران، اندام هماعضا: 
  ها انداماعضاء: 
  واگذاری، داده، پیشکش، بخشیدن، بخششاعطا: 

  ارزانی داشتناعطا کردن: 
  واگذاری، بخشیدناعطاء: 
  نخست، بزرگاعظم: 
  نوادگان، فرزندان، بازمانگان، بازماندگاناعقاب: 

  واdتر، بهتر، بلند، برتراع`: 
  واdتر، بهتر، بلند، برتراع`ء: 
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وران، شناسایی دادن، بازنمود،  ها، ویران، نام نام ویژهاع`م: 
آگهی، آگاهی دادن، آگاهی، آگاهسازی، آگاه کردن، آگاه، 

  ابراز
  بزه بستاع`م جرم: 
  آژیراکاع`م خطر: 
  آگاهی رسید بهاع`م شد: 
  فروگفت، بازگفت، آشکار کرداع`م کرد: 

فروگفتن، بازگفتن، آگهی دادن، آگاهاندن، آگاه ردن: اع`م ک
  کردن، آشکار کردن

فروگفتن، بازگفتن، آگهی دادن، آگاهاندن، آگاه اع`م نمودن: 
  کردن، آشکار کردن

جارنامه، پخشنامه، بانگنامه، آگهینامه، آگهی، آگاهی اع`میه: 
  نامه

  آگهی، آگاهانیدن، آشکارکردناع`ن: 
  ، آگاهترین، آگاهداناتر، دانااعلم: 

  ها، ژرفاهای، ژرفاها ترین جای ژرفاعماق: 
  ژرفای دریااعماق دریا: 

  کارها، بکار بردن، انجاماعمال: 
  ورزانیدن، ورزانش، ورزاندن، بکار بستناعمال کردن: 

  انجام خواستهاعمال نظر: 
  یارمندکننده:  اعنت

  ها یاران، پشتیباناعوان: 
  کژیدن، کژگراییاعوجاج: 

  ها جشن: اعیاد
  ها جشناعیاد: 
  مهان، توانگران، بزرگاناعیان: 

  شورش، آشوب، آشفتگیاغتشاش: 
  ها ها، خوراک خوردنیاغذیه: 
  گویی، بیش گو گزافهاغراق: 

  ،  گول زدن، فریفتن، فریب)frēpišn  �� (فریِبش اغفال: 

  چیره تر، بیشتراغلب: 
  خواب، بیهوشی، از خود بیخود شدن ژرفاغما: 

  هوشی، از خود بیخود شدنبیاغماء: 
ارج کردن،  کوچک شمردن، چشم پوشی، بیاغماز: 

  کردن ادبی بی

  گذشت، چشم پوشیاغماض: 
  دارایان، توانمندان، توانگراناغنیا: 

  دارایان، توانمندان، توانگراناغنیاء: 
  گمراه کردن، فریب دادناغوا: 

  گمراه کردن، فریب دادناغواء: 
  بیگانگان، انیراناغیار: 

  پروازنگاردی آر:  اف
  خودنمایی، خودبرتری، خود بینیافاده: 

  ها افغانافاغنه: 
بودی، به خود آمدن، بخود آمدن، بازهوشی،  کارساز، بهافاقه: 

  بازِخَردی، بازَارزانی
  گشایش، راه اندازی، بازگشاییافتتاح: 

  باز کردافتتاح حساب: 
  گشودنافتتاح کردن: 

بلندی، سرافرازی، بالیدن، ناییدن، نازش، شکوه، سرافتخار: 
  بالندگی

  برازیدن، بالیدنافتخار کردن: 
  دروغ بستنافترا: 

  دروغ بستنافتراء: 
  رسوایی، تباهی، بسیار بدافتضاح: 

  همگان، مردم، کسانافراد: 
  کسانیافرادی: 

  که کسانیافرادی که: 
  که کسانیافرادیکه: 

روی  فزونی، فزونه روی، فزون روی، فراخروی، زیادهافراط: 
  کردن، زیاده روی، تندروی، پی فراخی، پر بود

گزاف گرا، گزاف اندیش، زیاده رو، تند رو، پی فراخ، افراطی: 
  پربودمنش

  ابزارافزار: 
  دلشکسته، تنگدل، پژمرده دلافسرده خاطر: 

  دریغا، دریغ، ای دریغافسوس: 
  نمایان کردن، لو دادن، رو کردن، آشکار کردنافشا: 

  آشکار کردن لو دادن،افشاء: 
  برون افکنیافشاگری: 

  برتر، افزونترافضل: 
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  چاشت شامگاهیافطار: 
  اژدها، اژدرافعی: 
  کرانه، کران، فراس، دوردستافق: 

  ستانی، ترازیافقی: 
  ها اندیشهافکار: 

  پ`توناف`طون: 
  ها ها، سپهر، چرخ گردوناف`ک: 
  گیر زمینافلیج: 
  ناپدیدی، فرونشست، فرو رفتنافول: 

  خشخاش، َاپیونن: افیو
  نزدیکان، خویشان، بستگاناقارب: 

،  ماندن، ماندگاری، ماندگار )mānišn  �� (ماِنش اقامت: 

  شدن، زیستن
  برپاداشتن، بجا آوردناقامه: 
  نیک بختی، بختاقبال: 

  رویکرد همگانیاقبال عمومی: 
  برگیری، برگرفته، برگرفتن از، برداشتاقتباس: 

  برگرفته ازاقتباس از: 
  همگام شدن، به کسی پیوستنتدا: اق

واری، توانمندی، توانش،  یارایی، نیرومندی، دستاقتدار: 
  توانایی، توانا شدن

  میانه، تراز داری، بازرگانی، اندازه داریاقتصاد: 
  میانه روی، تراز داری، بازرگانیاقتصادی: 

  کنش، کار، دست زدن، دست بکار شدن، انجام دادناقدام: 
  زدن دستاقدام کردن: 
  دست زدناقدام نمودن: 

  کارهااقدامات: 
  کارهاییاقداماتی: 

  پاکاقدس: 
  خستوش، بزبان آوری، آشکارگوییاقرار: 

  خستویدناقرار کردن: 
  ُخستونامهاقرار نامه: 

  ها ها، بهرگانی، بدهی بهرهاقساط: 
  ها، سوگند خوردن، جورها گونهاقسام: 
  ها ها، پوسته ها، گروه dیهاقشار: 

  ورترین، دورتر، جای دورداقصی: 
  سرتاسراقصی نقاط: 

  سرتاسر جهاناقصی نقاط جهان: 
  سرتاسر جهاناقصی نقاط دنیا: 

  سرتاسر کشوراقصی نقاط کشور: 
  کمتر، اندکاقل: 

  ،  کمترین، دست کم)ه ف(کمینه اق`: 

 :ً̀   ،  کمترین، دست کم)ه ف(کمینه اق

  ها ها، کاdها، رده ننگ داشتن، نمونهاق`م: 
  هایی از نمونهق`می از: ا

  تر ،  کمترین، کمتری، بخشِ  کم)ه ف(کمینه اقلیت: 

  وهوا مرزوبوم، کشور، سرزمین، آباقلیم: 
  خشنود گردانیدن، خرسندشدناقناع: 
  ها مردمان، تیرهاقوام: 

  ژرف دریا، دریابار، پهناب، َاَبردریااقیانوس: 
  مندان، بزرگساdن، بزرگان، ُبزرگان سالاکابر: 

  گری زبردستی، دادن، چیرهکاحه: ا
  ها ها، ژاژها، دروغ ژاژهاکاذیب: 

  زدن کشاورز، شیاردادن، ُشخماکار: 
  َسماروغاکارس: 
  ها پاچهاکارع: 
  تران گرامیاکارم: 
  گیری کم آوردن، دست رویاکاره: 

  خسرواناکاسره: 
  وریِز زرد، ِوریزاکاسیا: 
  دوز، پاdن گیر، پاdن خَویاکاف: 
  باره، ُپرخور شکماکال: 

  سگاناکالیب: 
  َرم، بیدبویه پشهاکالیپتوس: 

  دار لیفهاکالیفا: 
  ها، افسرها بساکاکالیل: 
  ها ُپشتهاکاول: 

  ها ها، آخال روبه دورکردن، خاکاکبا: 
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  ها ها، آخال روبه دورکردن، خاکاکباء: 
  ساری، نگون ِفتادن، افکندن نگوناکباب: 
  کشی، افسارکشی لگاماکباح: 
  جگرهااکباد: 
  پنداری پلیدشدن، بزرگاکبار: 
  داری زباناکبان: 
  تر بزرگاکبر: 

  ریخت زشت، بیاکبیر: 
  ریخت زشت، چرکین، پلید، بیاکبیری: 
  نویساندناکتاب: 
  ها ها، دوش شانهاکتاف: 
  برچسبانیاکتان: 
  پوشیدگی، پنهان شدناکتتام: 

  کشی ناکی، ُسرمه گیاهاکتحال: 
  داری پروا، باکاکتراث: 

  پوشیدنسا: اکت

آوری، بدست  دست ،  به)handōzišn  �� (اندوزش اکتساب: 

  آوردن، الفنجیدن
  آمده، اندوخته، الفنجیده دست بهاکتسابی: 
  شکستناکتسار: 

ُبرد،  یافته، یافتن، نویابی، دریابی، پیدایش، پیاکتشاف: 
  بازیابی

  یابشی، بازیابانهاکتشافی: 
  شانه فراخاکتف: 
گردی، بسنده کردن، بسنده، بسندگی،  هسرنگونی، چیراکتفا: 

  بس
  بسیدن، بسنده کردناکتفا کردن: 

  بسیدن، بسنده کردن، بسنده، بسندگی، بساکتفاء: 
  بسنده کردناکتفاء کردن: 

  گایشاکتفان: 
  بس کنیداکتفوا: 
  داشت، بیدارمانی پرهیز، پاساکت`: 

  داشت، بیدارمانی پرهیز، پاساکت`ء: 
  پنهان شدن گرایی، پوشیدهاکتمان: 
  گیری پناهیدن، پناهاکتناف: 

  جویی رسی، ُبن ُبن بهاکتناه: 
  پیمودن، پیمایشاکتیال: 
  کارآمد، کارااکتیو: 
  ُپرگویی، بسیارکردن، افزودناکثار: 
  فزونتر، بیشتراکثر: 

  بیشتر روزهااکثر اوقات: 
  بیشترین، بیشتراکثر قریب اتفاق: 

  بیشتراکثر قریب به اتفاق: 
  ترین، بیشتر ینه، بیشین، بیشبیشاکثرا: 
  ترین، بیشتر بیشینه، بیشین، بیشاکثرًا: 

مهیستی، شمار بیشتر، بیشینه، بیشترین، بیشتری، اکثریت: 
  بیشتر

  ها بیشترین رایاکثریت آرا: 
  سیاهچشماکحل: 

  گدامنشی، ُزفتیاکدا: 
  گدامنشی، ُزفتیاکداء: 
  تر تیرهاکدر: 

  انگیزی نمایی، دروغ دروغاکذاب: 
  کردها، کردان، ُکردانکراد: ا

  داشت، ارج نهادن داشت، ُبزرگ نواخت، گرامیاکرام: 
  بزرگمنشانهاکراما: 
  بزرگمنشانهاکرامًا: 
  ِی نمایش نمایش، نمابار، پردهاکران: 
  زاری داشت، دل نخواهی، بی واداشت، ناخوشاکراه: 

ناخواست، به ناخواست،  ناگزیری، ناگزیر، ناچاری، بهاکراها: 
  خواستهبنا

  ناخواست ناگزیر، بهاکراهًا: 
  تر تر، بخشنده گرامیاکرم: 
  استبرکاکرن: 

  پادریماکرومایسین: 
  روانامهاکزهکواتور: 

  دودبراکزوز: 
  بازارسردیاکساد: 

  برفرستاکسپرت: 
  ُتنداکسپرس: 
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  درونآزماییاکسپرسیونیسم: 
  آزمایشاکسپریانس: 

  آزمایندهاکسپریمانتاتور: 
  دهآزمواکسپریمانته: 

  گردی پیاکسپلراسیون: 
  نماینده، نماگراکسپوزان: 

  دادن گاه، نمایش، نشان نمایشاکسپوزیسیون: 
  شورگرفتگی، شورانگیزاکستازی: 
  نوکاراکسترن: 

  ناروانتر، نارواتراکسد: 
  ِی آبی ُترشهاکسوdیانون: 

  ُپرگیاه، ُپرُپشتاکسوم: 

  ،  )ه ف(آسه اکسون: 

  زنگاراکسید: 
  َزنگ سیمک اکسید آلومینیوم:
  زنگاِر مساکسید دوکوئیر: 

  ،  زنگارششیمی) ه ف(اکسایش اکسیداسیون: 

  آهن زنگاکسیدفریک: 
  ساز کام آب، خوش کناد، زیستاکسیر: 

  هوازااکسیژن: 
  هوازدگیاکسیژناسیون: 

  هوازیاکسیژنه: 

  ،  )ه ف(هوادرمانی اکسیژنوتراپی: 

  ُسرخانهاکسیهموگلوبین: 
  بسیاراکش: 
  سپر ُبریده، بی ، دماغنارسااکشم: 

  بازدارندگاناکفا: 
  کژپایاکفس: 
  تر بسندهاکفی: 
  خورش، خوردن، باراکل: 

  روشناییاکلرمان: 
  سربرند گوهرنشان، زراب، دیهیم، جاِم ُگلاکلیل: 

  نانوک بویااکلیل الجبل: 

  ریزی تاجاکلیل الجلیل: 
  افسر، شاخگ، خاکشی شاهاکلیل الملک: 

  گرده، پرهوناکلیله: 
  تاج ُسرخهلیلیه: اک

  سنج شیباکلیمتر: 
  رنگ، پرند دیباِی هفتاکلیون: 
  رسانی فرجام رساندن، رساکردن، بهاکمال: 
  رنگ رنگ، تیره به رنگاکمد: 

  کور، پاکوتاه نیمهاکمش: 
  رساتراکمل: 
  کوِر مادرزاداکمه: 
  کستکبزان:  اکمه

  نرمی، فروتنی، دریوزگیاکناع: 
  هاندنها، پنا کنارها، پناهاکناف: 
  ها ها، پرده پوششاکنان: 
  دست، کاِر تباه لنگاکنع: 
  هنروران، کارآمدان، رنجورشدناکها: 

  هنروران، کارآمدان، رنجورشدناکهاء: 
  کاهِش دید، خیرگیاکهام: 
  چشم ُکندزبان، خیرهاکهم: 
ـُندهاکهی:    دهن، بددل گـ

  ،  )ه ف(پژواک اکو: 

  بوم سازگاناکوسیستم: 

  ،  )ه ف(نگاره  اکپژواکوکاردیوگراف: 

  ،  )ه ف(نگاری  پژواکاکوکاردیوگرافی: 

  پژوانگاری، پژواک نگاریاکوکاریوگرافی: 
  پژوانگاره، پژواک نگارهاکوکاریوگرام: 

  ،  )ه ف(شناسی  بوماکولوژی: 

  بوم شناختیاکولوژیک: 
  بدی، آُبری ماناکونومی: 

  دان آُبریاکونومیست: 
  زیرکاناکیاس: 
  دستگان، گروه، دسته گروه، هم هماکیپ: 
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  برو برگرد چون و چرا، بی بیاکیدا: 
برو برگرد، به هیچ  چون و چرا، بی همراه با پافشاری، بیاکیدًا: 

  ای، به هیچ گونه، با پافشاری گونه
  اسبیان ُدمتینه:  اکیزه

  تر زیرکاکیس: 
  خارپوستاناکینودرم: 

  خارداراناکینید: 
  ارز هماکیواdن: 

  ارزی هماکیواdنس: 
  ُهشیاراگا: 

  برابرخواهاگالیتر: 
  برون زهرابهاگزوتاکسین: 

  دودگیراگزوز: 
  برونتراویاگزوسمز: 

  چشمی ُبروناگزوفتالمی: 
  رفت َدرُرو، بروناگزیت: 

  خودگوهرگریاگزیستانسیالیسم: 
ـَندابرواگو:    گـ
 :dوانگهی، مگر، جزا  

  کشسان، کشدار، کشاینداdستیک: 
  تباراdصل: 

  خراdغ: 
همینگاه، همین دم، هم اینک، هم اکنون، اینگاه، اینک، : اdن

  این هنگام، ایدر، اکنون
هست، مانده، دیگر، پس مانده، بجامانده،  همیشهالباقی: 
  بازمانده
گمان، به راستی که، با  همانا، هرآینه، چرا که نه، بیالبته: 

  این همه، اگرچه
  پوشاکالبسه: 

  ابزارالت: 

  هرورزی،  م)ه ب(پروا التفات: 

  dبه، درخواست، خواهشالتماس: 
  dبیدن، dبه کردنالتماس کردن: 

  جوش و خروش، تب و تاب، برافروختگیالتهاب: 
  درمان، بهبودی یافتنالتیام: 

  به شدنیالتیام پذیر: 
  بهبودی یافتنالتیام یافتن: 

  ،  )هد(پژوژ الحاح: 

  ،  بدگروشی)duš virravišnīh  �� (بدگرایی الحاد: 

  پیوست: الحاق
  بران پیالذین اّتبعوا: 
  داستان همالرای متفق: 

  ناگزیری، ناچاریالزام: 
  ناگزیر، ناچار، از روی ناچاریالزاما: 

  درنگ همین دم، همین اینک، هم اکنون، بیالساعه: 
  شاهیارالسلطنه نایب: 

  خاور میانهالشرق اdوسط: 
  چسبانیدن، چسباندنالصاق: 

  سخت، دشوار، بدالعبور صعب: 
  برهم زدن، برهم خوردنالغا: 

  برهم زدن، برهم خوردنالغاء: 
  نویسهالفبا: 

  ای نویسهالفبایی: 
  همدمی، هم خویی، دوستیالفت: 

  دوست شدنالفت داشتن: 
  ها ها، َبرنام ها، پاژنام فرنامالقاب: 

  دل نگارالکتروکاردیوگراف: 
  دل نگاریالکتروکاردیوگرافی: 
  ل نگارهنوار دل، دالکتروکاردیوگرام: 

  کهربالکتریسته: 
  کهربا، کهُربالکتریسیته: 

  یکدلالک`م متفق: 
  باره میالکلیست: 
  بارگی میالکلیسم: 

  خدا، پروردگارالله: 
  داند، ایزد بهتر داند خدا میالله اعلم: 

  غم، دردمندی، اندوه، افسردگیالم: 
  رونوشتالمثنی: 

  خدااله: 
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  یان، فرتابی، در دل افکندنالهام: 
  خدایی، خدایا، ای خدا الهی:

  رنگ وارنگالوان: 
  تاالی: 

  ها ها، رشته نخالیاف: 
  رنج آور، دردناک، دردآورالیم: 

  ،  )هد(نادبیر اّمی: 

  ویرایش، ولی، وانگهی، گرچه، به هر روی، آنگاهاما: 
  ها ها، پادشاهی فرمانرواییامارات: 
  فرمانروایی، سری، پادشاهیامارت: 

  رهبر، پیشواامام: 
  پیشنماز، پیش نمازم جماعت: اما

سرپناه، زنهاری، زنهار، درپناه، جان پناه، پناه دادن، امان: 
  بیم شدن ترسی، بی پناه، بی

  پناهندگی دادن، پناه دادنامان دادن: 
  سپرده، سپردگانیامانت: 

  سپرده نگهدارامانت نگهدار: 
  گروییامانی: 

  شاهنشاهامپراتور: 
  شاهنشاهامپراطور: 

  مردمامت: 
  خودداری کردن، بازایستادنامتتاع کردن: 

  ،  آزمون، آزمایش)ه ب(آروین امتحان: 

  ،  آزمودن، آزمایش کردن) �� (ویزایش امتحان کردن: 

  راستای، راستاامتداد: 
  َیکِدش، آمیزه، آمیزش، آمیختنامتزاج: 
  شکم پری، پرشدنامت`: 

  شکم پری، پرشدنامت`ء: 
  ود داری، پرهیزسر باز زدن، خودداری، خامتناع: 

  خودداری کردن، خود داری کردن، باز ایستادنامتناع کردن: 
  سپاسگزاری، سپاس داشتنامتنان: 
  فرداد، جداسازی، برجستگی، برتری شمار، برتریامتیاز: 

  ها برتریامتیازات: 

  همانندامثال: 
  به مانند آنهاامثالهم: 

  یاوری، یاری رسانی، یاریامداد: 
  یاری رسانامدادگر: 

  فرمایش، فرمان دادن، دستور دادن، دستورامر: 
  فرمودنامر کردن: 

  گذران زندگیامرار معاش: 
  ها بیماریامراض: 

  های کودکان بیماریامراض اطفال: 
  های بیرونی بیماریامراض خارجی: 
  های درونی بیماریامراض داخلی: 
  های مغز های مغزی، بیماری بیماریامراض دماغی: 
  های روانی بیماریامراض روحی: 
  های واگیر بیماریامراض ساریه: 
  های پی بیماریامراض عصبی: 

  های گوش و گلو و بینی بیماریامراض گوش و حلق و بینی: 
  های میزه راه بیماریامراض مجاری: 

  های گرمسیر بیماریامراض مناطق حاره: 
  های زنان بیماریامراض نسوان: 

  فرمان نامهامریه: 
  ود داریخویشتن داری، خامساک: 

  دستینه، دستنوشت، پاینامامضا: 
  دستینه نهادن، دستینه کردنامضا کردن: 

  دستینهامضاء: 
  دستینه نهادنامضاء کردن: 

  ،  شدنی، شایش، دست یافتن، توانایی)هد(شاید بودن امکان: 

رود که، شاید، این  گمان این میامکان این می رود که: 
  شاید که می

  شدنی، شایستنیامکان پذیر: 
  است، شاید، جادارد شایستهامکان دارد: 

  گمان رفتن، شدن، شایستنامکان داشتن: 
ها،  ها، توانایی ها داشته ها، توانایی دستمایه، داشتهامکانات: 
  ها، افزارها، افزارگان، ابزارها، ابزارگان آساینده

  ُشدنیپذیر:  امکان
  نوشتن، نوشتارام`: 
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  درست نویسیام`ء: 
  مکها، ن نمکام`ح: 

  ها ها، دارایی، خانه زمین و خانهام`ک: 
  ای، نیمرو، گوجه نیمرو، خاگینه نیمرو گوجهاملت: 
  بیم، آرامش ترس، بی بیامن: 

بیمی، آسودگی،  هراسی، بی زنهارداری، زنهار، بیامنیت: 
  آسایش، آرامش، آبیمی، ایمنی

  نهراسیدن، بیمناک نبودن، آسودگی، آرامشیامنیتی: 
  درگذشتگان مردگان،اموات: 
  ها خیزابامواج: 
  ها، دارایی، داراک ها، دارایی داشتهاموال: 

  های داراییاموال غیرمنقول: 
  های جابجا شونده داراییاموال منقول: 

  کارها، رویدادهاامور: 
  نیکوکاریامورخیریه: 

  ها ها، خواست گرایشامیال: 
  فرمانروا، فرمانده، سرکرده، سردار، ساdرامیر: 
  ار، راستین، راستکار، رازدار، درستکار، استوانگرودامین: 

  به امید خدا، امیدوارمان شاء الله: 
گشاده رویی، گسترشی، گسترش، گسترده شدن، انبساط: 

  گستردن، گستردگی، افزایش
  خوشی، خرمیانبساط خاطر: 

  پیغمبران، پیامبرانانبیا: 
  پیغمبران، پیامبرانانبیاء: 

  خودُکشیانتحار: 
  ُکشانهخودانتحاری: 
  گزینه، گزینش، برگزیدنانتخاب: 

  گزینانتخاب شونده: 
  گزیدن، برگزیدنانتخاب کردن: 
  گزیننده، گزینش کنندهانتخاب کننده: 

  پرسی، گزینمان، گزیدمان همهانتخابات: 
  گزینش، گزینشده:  انتخاب

  گزینشیانتخابی: 
  کارَورزانترن: 
  پنداشت، پندار، آهنجشانتزاع: 

  ، آهنجیدهپنداشتیانتزاعی: 
  وابستگی، پیوستگی، بستگیانتساب: 
گسترش، گستردن، چاپ، پراکنیدن، پراکنش، انتشار: 

  پراکندگی، پراَکنش، پخش کردن، افشاندن
  پراکندن، پخشودنانتشار دادن: 

گمایش، واداشتن، گماشتن، گماشتگی، گمارش، به انتصاب: 
  کارگماری، بکارگماری

  گماشتگیانتصابی: 
شتن، چشمداشت، چشم داشت، چشم براه دا چشمانتظار: 

  بودن، امید
  بیوسیدنانتظار بردن: 

  بیوسیدانتظار داشت: 
  چشم داشتن، بیوسیدنانتظار داشتن: 
  پیش بینی شدنانتظار رفتن: 

  شود پیش بینی میانتظار می رود: 
  شود پیش بینی میرود:  انتظار می

  سر و سامان دادن، سامان دهیانتظام: 
  ر، ساماندهیسرکوبگانتظامی: 

  سودبری، سود جویی، بهره وریانتفاع: 
  سودبرانتفاعی: 

نکوهیدن، نکوهش، سنجیدن، سنجش، سره کردن، انتقاد: 
  گیری، بررسی، باریک بینی سنجی، خرده گیری، ُخرده سخن

  خرده گیری، خرده گرفتن، بررسی کردنانتقاد کردن: 
  جابجایی، جا بجایی، ترابردانتقال: 

  برگردانانتقال بانکی: 
کینه جویی، کینه توزی، کینخواهی، ریمنی، انتقام: 

  خونخواهی، ت`فی، تاوان گیری، پی ورزی
  کین آختنانتقام گرفتن: 

  ،  )kēn mēnišn  �� (منش  کینانتقامجو: 

  ،  )kēn mēniših  �� (منشی  کینجویی:  انتقام

  فرجام، سرانجام، ته، پایان، به پایان رسیدن، به پایانانتها: 
  فرجام، سرانجام، ته، پایان، به پایان رسیدن، به پایاننتهاء: ا

  خویشکاریانجام وظیفه: 
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یخ زدن، یخ بستن، ماسیدن، فسردن، بستناکی، انجماد: 
  بستانکی
  بود همانجمن: 

  ها روشانحا: 
  ها روشانحاء: 

لغزش، کژی، کژروی، کژرفت، کژدیسگی، کجروی، انحراف: 
  کجراهی، کج راهی

  کج اندیشیانحراف فکر: 
  کیبشانحراف معیار: 

ها،  ها، کژدیسگی های، کژی ها، کژی لغزشانحرافات: 
  ها ها، کج اندیشی ها، کج راهی کجروی
ویژه سازی، ویژه بودن، ویژه، ویژگی، در دست انحصار: 

  گرفتن، بدست آورن
  ویژه سازیانحصاری: 

،  نشیب، نابودشدن، فروشدن، )ڀ(فروشدن انحطاط: 

  بودگی، پست شدن، به پستی گراییدنفروپاشی، فرو 
  برچیدگی، از میان رفتنانح`ل: 

  کمانش، کژی، خمیدگی، َخمیدگیانحنا: 
  کژی، خمیدگیانحناء: 

  َگنگانحنادار: 
  درون زهرابهاندوتوکسین: 
  درون بیناندوسکوپ: 
  درون بینیاندوسکوپی: 

  نمایهاندیس: 
  نشانهاندیکاتور: 

  پرکارینیرو، کارمایه، کاربری، انرژی: 
  وازدگی، دلزدگی، بیزاریانزجار: 

  گیری، گوشه نشینی، گوشه گیری گوشهانزوا: 
  نشاندن گوشهانزوا کشیدن: 

  خو گیریانس: 
است. بر اساس  (ایوداَمن به چم نخستین آفریدهآدمی انسان: 

است، ایوداَمَن، نخستین کسی است که  آنچه در اوستا آمده
  گیومرت، کس، آدم،  مردمان، مردم، است) آفریده شده

  آدموارهانسان مصنوعی: 
  گرایی آدمیانسانگرایی: 

  مردمی، آدمیانسانی: 

  ،  مردمی، آدمیگری، آدمی گری)هد(مردمی انسانیت: 

  سازمانانستیتو: 
  پارچگی، همبستگی، هماهنگی، پیوستگی یکانسجام: 
  بندش، بند آمدن، بسته شدن، بسته بودنانسداد: 

  ی، خود نوشتسخن نگاری، روخوانانشا: 
  به امید خداانشا الله: 

  سخن نگاریانشاء: 
  به امید خداانشاء الله: 
  به امید خدا، امیدوارمانشاءالله: 
  به امید خدا، امیدوارمانشاءاله: 
  به امید خدا، امیدوارمانشاالله: 
  شاخه شاخه شدن، چند شاخگیانشعاب: 

  جدا شدن، پراکندنانشعاب کردن: 
  ی دهندگان، بخشندگانیاریگران، یارانصار: 

  راستی، دادمندی، دادگری، دادانصاف: 
بهدادمندی، به درستی، براستی، از سر دادگری، از انصافا: 

  روی داد
پوشی، چشم  رها کردن، دل برگرفتن، دل، چشمانصراف: 

  پوشی، برگشت
  کناره گیری کردن، چشم پوشی کردنانصراف دادن: 

  سامانی، آراستگیسامان گرفتن، سامان پذیری، بانضباط: 
  همراه، پیوستن، پیوستگیانضمام: 
  یکسانی، همسانی، همتایی، همانندی، سازش، برابریانطباق: 

  نگرها، دیدها، دیدگان، چشمانانظار: 
  سامانانظباط: 

  مژدگانی، شاگردانه، دهش، دست خوش، پاداشانعام: 
  نرمش ناپذیر، نرمش، dدو، کشسانی، خمیدگیانعطاف: 

  کشسان انعطاف پذیر:
  پیمان بندی، بسته شدن، بستنانعقاد: 

  لختگی خونانعقاد خون: 
  پیمان بستنانعقاد قرارداد: 

  پژواک، بازخورد، بازتاب، باز تابانعکاس: 
  پژواکانعکاس صوت: 

  بازتاب، باز تابشانعکاس نور: 
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  بازتابیدنانعکاس یافتن: 
  ترکیدن، ترکش، تراکش، پکیدن، پکش، ُپکش، ُپِکشانفجار: 

  یگانه شدن، تنهایی، تک شدننفراد: ا
  تنهایی، تکیانفرادی: 

،  ناپیوستگی، گسستن، گسستگی، )هد(گسستن انفصال: 

  جدایی، جدا شدن

  ،  )ه ف(ورزی  دادهانفورماتیک: 

  کاهش، فشردگیانقباض: 
  نابودی، سرنگونی، برچیدگی، برافتادنانقراض: 

  پایانانقضا: 
  پایانانقضاء: 

  ،  وابریدگی، گسیختگی، گسست)هد(گسستن انقطاع: 

واگشت، فراخیز، شورش، زیرورویی، دگرگونی، انق`ب: 
  دگرگشت، دگردیسی، جنبش، آشوب

  گردن نهادن، پیرویانقیاد: 
  چهارچوب بندی، چارچوب بندیانکادر: 
  َورسوریدن، رد کردن، باور نکردنانکار: 

  ،  ِبستاوه شدن(گویش هرات)ورسوریدن انکار کردن: 
  شکسته شدن، شکست، پراشیدنانکسار: 

  انگشت آرزومندیانگشت حسرت: 
  انگشت نشانه، انگشت گواهیانگشت سبابه: 
  انگشت پشیمانیانگشت ندامت: 

  رودهاانهار: 
ویرانی، ویرانگری، ویران کردن، نیستی، نابی، نابودی، انهدام: 

  نابودسازی، نابود کردن
  ها، جورواجور های، گونه گونهانواع: 

  ، اختهمدمانیس: 

  ،  )ه ف(پویانما انیماتور: 

  )ه ف(پویانمایی انیمیشن: 

  مردمان، مردم، باشندگاناهالی: 
  مردمان بوشهراهالی بوشهر: 

  شهرونداناهالی شهر: 

کردن، خوارداشت، خوار، خارسازی، بد زبانی، بد  سبکاهانت: 
  دهانی

  نادانی، بیخردیاهت سف: 
  برافراشته، افراشتهاهتزاز: 
  ش، دلبندی، پشتکارکوشاهتمام: 

  پیشکش، ارمغاناهدا: 
  داده شود، پیشکش شوداهدا شود: 
  داداهدا کرد: 

  پیشکش کردناهدا کردن: 
  بدهداهدا کند: 

  کش، ارمغان پیشاهداء: 
  ها، آماج آماجاهداف: 

  گانه های سه هرماهرام ث`ثه: 
  مردم، کسان، خانواده، خاندان، بومیاهل: 

  خوانندگاناهل مطالعه: 
  رام، خوگیر، خانگی، آرام: اهلی

  شایستگی، سزاواریاهلیت: 
  َمَهندترین، برجسته ترین، برجسته تراهم: 

  سهل انگاری، سستی، تنبلیاهمال: 

  ،  )ه ب(فرو گذاشتن اهمال نمودن: 

  مهندی، شایستگی، ارزشمندی، ارزش، ارجاهمیت: 
  ها، پایان ها، پایان ها، پایانه فرجاماواخر: 

  ها، میان های، میانه میانهمیانین، اواسط: 
  ها، دستورها ها، فرمایش فرمودهاوامر: 
  ها، آغازها، آغاز ها، سرآغاز، در آغاز، پیش نخستاوایل: 

  ولگردان، ناگذرنده، ناکس، فرومایگان، رنداناوباش: 
  فراز، بلندی، باd، اوگاوج: 

  ها ها، برگ برگهاوراق: 
  آهورهاورانوس: 

  باز دست باز، دست آزاد،اورت: 
  های پزشکی، زودگاهی زودهنگامی، زودگاهیاورژانس: 

  آغازیناوریجینال: 
  گوشکاوریون: 
  ها ها، چند، چگونگی ها، چند وچونی چونیاوصاف: 
  ها رویدادها، رخدادها، چگونگیاوضاع: 
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  ها ها، گاه ها، هنگام وختاوقات: 
  تندی، ترشروییاوقات تلخی: 

  گرانسنگ، برازنده، ارجمنداوقار: 
  یکم، یک، نخستین، نخست، سرآغاز، آغازین، آغازل: او

 :dنخستین، نخستاو  
 :dًیکم، نخستاو  

  نخست آنکهاوd آنکه: 
  ها فرزندان، زادهاوdد: 

  نخش، نخستینگی، برتریاولویت: 

  ،  )هد(نخستی اولیت: 

  سرپرستاناولیا: 
  سرپرستاناولیاء: 
  نخستینگی، نخستین، آغازیناولین: 
  نخستیناولیه: 

  رفت و آمد، آمد و شدایاب و ذهاب: 
  مزدوران، دست نشاندگانایادی: 
  ها، استان روایی، استان فرمانایاdت: 
  فرمانروایی، ساتراپ، استانایالت: 

  زمانها، روزها، روزگارانایام: 
  روزگار جوانیایام شباب: 

  پدران مادران، بی مادرمردگان، پدرمردگان، بیایتام: 
  بازی، از خودگذشتگی فداکاری، جانایثار: 

  پذیرفتنایجاب: 
گشایش، ساخته، ساختن، درست، برپایی، برپاداشتن، ایجاد: 

  آفرینش
  کارآفرینیایجاد اشتغال: 

  برپاشده، برپا شدهایجاد شده: 
  پدید آیدایجاد شود: 
  پدید آوردایجاد کرد: 

  پدید آوردنایجاد کردن: 
  کوته سخنیایجاز: 
  یشهمونه، رای، آرمان، اندایده: 

  آرمانیایده ال: 
  دلخواه، بهین آرزوایده آل: 

  آرمان گرا، انگارگراایده آلیست: 

  پندارآمیز، آرمان گراایده آلیستی: 
میهمانان، خواست اندیشی، آرمان گرایی، ایده ایده آلیسم: 

  باوری
  انگارهایده نظر: 

  انگارگان، ِانگارگانایدیولوژی: 
  یشناسیک، انگارگان انگارهایدیولوژیک: 
  آرمانمندیایدئولوزی: 
  انگارگان، ِانگارگانایدئولوژی: 

  ای انگارگانی، اندیشهایدئولوژیک: 
  هوابانیایر پالیسینگ: 

ناکارایی، دست آویز، خرده گیری، خرده، بهانه جویی، ایراد: 
  بهانه

  ناکارایی داشتن، کمبود داشتنایراد داشتن: 
  سخنرانی کردنایراد کردن: 

  یختن، خرده گرفتن، بهانه گرفتندست آوایراد گرفتن: 
  خرده گیریایراد گیری: 

  خرده گیرایرادگیر: 
  ایرانی تبارایرانی اdصل: 

  ایرانی گریایرانیت: 
  وخشیایرمان: 

  یزدان پیروزگرایزد منان: 
  همجایهایزوتوپ: 

  همپارایزومر: 
  هاسایضًا: 
  بجای آوردن، انجام دادن، انجامایفا: 

  دادن بجای آوردن، انجامایفاء: 
  دودمان، خاندان، تیرهایل: 

  فرستاده، پیک، پیام برایلچی: 
  نمارایما و اشاره: 

  انگارهایماژ: 
گرایش، پای بندی، باورمندی، باورداشت، باور داشتن، ایمان: 

  باور
  گرویدنایمان آوردن: 

  آسودهایمن: 
  رهنمودان، پیشوایانایمه: 
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  پیشنمازانایمه جماعت: 
  دانان واژه شناسان، واژهایمه لغت: 

  ها ابرناماdسما:  ایمه
  رایانامهایمیل: 

  گونه همیناین حالت: 
  این باراین دفعه: 
  نه اینگو، اینگونه، اینگو نه، اینجور، ایدوناین طور: 
  این اندازهاین قدر: 

  در ایناین مدت: 
  این باراین مرتبه: 

  این پاس شباین موقع از شب: 
  این زماناین وقت: 

  کنشاندراینتراکشن: 
  رایاتار، تارکدهاینترنت: 
  رایاتاریاینترنتی: 
  مناینجانب: 

  ،  نمایه، فهرست)ه ف(نمایه ایندکس: 

  گذاشتن، کارگذاشتناینستال: 
  این سواینطرف: 
  اینگونه، اینجور اینگونهاینطور: 
  آنچناناینقدر: 
  بگمان افکندنایهام: 

  خشمیدن، تابناکی، برانگیختنائتکال: 
  همایهائت`ف: 

  پیروی، آهنگیدنمام: ائت
  رهنمودان، پیشوایانائمه: 
  نمازان پیش: جماعت ائمٔه
  دانان شناسان، واژه واژه: لغت ائمٔه

  ها ابرنامائمه اdسما: 
  ها هفت نام خدا، َاَبرنامائمه اdسماء: 
  ها ابرنامائمهاdسماء: 

  ُدخترزاییائناث: 
  گر ُسرخائوزین: 

  زیوی ُنُخستائوزئیک: 
  دیدَپ کهائوسین: 

  نومیدائیاس: 



 سره ینامه پارس واژه   

۷۰ 

 

  
  ب

  
  فرانمون، فرامون، سویگان، سوی، سو، راستاُبعد: 

  باپروانه، با روادیدبا اجازه: 
درنگر آوردن، در نگریستن، به یاد داشتن، به با احتساب: 

  شمار آوری، به شمار آوردن، به دیده داشتن، بدیده گرفتن
  سستی نا پذیر، پا برجا، برجا پابا اراده: 
  نامدار، سرشناس، با خانوادهرسم:  با اسم و

  در نگر به، با نگرش بهبا اشاره به: 
  تبارمند، با نژاد، با ریشهبا اصل و نسب: 

  نیکروز، نیکبخت، بهروزبا اقبال: 
  ارجمندبا اهمیت: 

  با اینهمهبا این وجود: 
  کار آزموده، آزمودهبا تجربه: 
  گپروریده، پرورش یافته، پرهیخته، بافرهنبا تربیت: 
  با سپاسبا تشکر: 

  بسیار گسترده، با آب و تاببا تفصیل: 
  پرهیزگار، پارسابا تقوی: 
  با همهبا تمام: 

  با این همهبا تمام این احوال: 
  با نگرش بهبا توجه به: 

  یارابا جرات: 
  گیرا، دلپسند، خوببا حالت: 

  مهربان، گرم، خونگرم، پرشوربا حرارت: 
  دوستانهبا حسن نیت: 

  گاهآبا خبر: 
  هوشدارانه، نیک بینانهبا دقت: 
  همیشگی، پایدار، استواربا دوام: 

  پاسدارانهبا رعایت احترام: 

  پیشینه داربا سابقه: 
  خرسندبا سعادت: 
  دشمنانهبا سو نیت: 

  دشمنانهبا سوء نیت: 
  دانش آموختهبا سواد: 
  واd، ارجمندبا شرف: 
  هوشیواربا شعور: 
  سود بخش، با بهرهبا صرفه: 

  دلگشا، دل انگیزصفا:  با
  شاداب، سرزندهبا طراوت: 

  گرانمایه، با ارزش، با ارجبا عزت: 
  سستی نا پذیر، پایدار، استواربا عزم: 

  با باورهای گوناگونبا عقاید مختلف: 
  با نامبا عنوان: 
  دوراز هم، ازهم جدابا فاصله: 
  توانا، با تواناییبا قابلیت: 

  ارجمندبا قدر: 
  ه، دیریندیرینبا قدمت: 
  سرانجامبا dخره: 
  شایستهبا لیاقت: 
  شایستگیبا لیاقتی: 
  منش، دادگر، باگذشت، با گذشت نیکبا مروت: 

  با جان و دل: وجود با همٔه
  با اینهمه، با این همه، با این روبا وجود این: 

  با این کهبا وجود این که: 
  با اینکه، با این کهبا وجود اینکه: 
  کهبا آنبا وجود آنکه: 

  پر شوربااحساس: 
  روی، رو، دروازه، درب، درباب: 

  پسندیده، به دلخواهباب طبع: 

  ،  بکام)patkāmak  �� (بکامه باب میل: 

  درباره، برای، از برایبابت: 
  فراوان، پربار، باروربابرکت: 
  آزمودهباتجربه: 
  پروریده، پرورش یافته، پرهیخته، بافرهنگباتربیت: 
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  انبارهباتری: 
  مرداب، تاdب بات`ق:

  سرشت سنگ، گران سرشت، گران گردونباتمکین: 
  با نگرش به این کهباتوجه به این که: 

  چوبدست، چوب، چماقباتوم: 
  چوبدستباتون: 

  باژباج: 
  همریش، هم ریشباجناق: 

  خواهرباجی: 

  ،  )هد(پژوهنده باحث: 

  آزرمینباحیا: 
  باد باختریباد صبا: 

  شادبادباد مبارک: 
  سخت باد، تند بادبادصرصر: 
  بادنگانبادنجان: 

  دیرندهبادوام: 
  هامون، دشت، بیابانبادیه: 

  مهربان، دلسوز، باگذشتبارحم: 
  هویدا، نمایان، پدیدار، آشکاربارز: 

  بار همگانیبارعام: 
  کورسو، درخشش، پرتوبارقه: 

  آفرینبارک الله: 
  آفرینالله:   بارکه

  گوگرد، آتش زاباروت: 
  دلچسب، ترو تازهشاداب، بارونق: 
  آفرینباریک`: 

  واگویشبازگویی: 
  کارسرسریباسمه کاری: 

  نشیمنگاه، لگنچه، سرینباسن: 

  مند ،  منش)mēnišnōmand  �� (مند  منشباشخصیت: 

  ،  نگریدن)هد(،  بینایی )هد(نگرنده باصره: 

  هوده یاوه، َهنجام، نادرست، تباه، پوچ، بیباطل: 
  داختن، برافکندن، از بین بردنتباه کردن، برانباطل کردن: 

  ُهده بیباطله: 
  نهان، نهاد، سرشت، درون، اندرونباطن: 
  نهانی، درپنهانیباطنا: 

  نهان، درونی، اندرونینباطنی: 
  شکیبا، خویشتن دارباظرفیت: 

  مایه، شوند، دست آویز، برانگیزنده، انگیزه، انگیزانندهباعث: 
  انگیزیدن، انگیختنباعث شدن: 
  مایه پند: باعث عبرت
  جانورگاه، باغ جانورانباغ وحش: 

  ها، باغستان، باغ باغباغات: 
  باک، بارگ پروا، بی بیباغیرت: 

  میانگیر، انبارکبافر: 
  میانگیریبافرینگ: 

  کالوَسک، باسمرباق`: 

،  ناگزیر، ناگذرنده، مانده، ماندنی، دیگر، )هد(ناگذرنده باقی: 

  پس مانده، بجامانده، بازمانده
  سرجا ماندن، برجا ماندن، باز ماندنماندن:  باقی

  پسماند، بازماندهباقی مانده: 
  مانده، پس مانده، بجای ماندهباقیمانده: 

  ،  دوشیزه، پوپک)ه ب(باَلست باکره: 

  کاردان، کارآمد، شایستهباکفایت: 
  با خوشرویی، با جان و دلباکمال میل: 

  به ناچارباdجبار: 
  سرانجام، باریباdخره: 

  به ویژهاdخص: ب

  ،  )هد(به خواست باdراده: 

  ترازباdنس: 
  سخن کوتاه، به کوته سخنبالجمله: 

  به ویژهبالخصوص: 
  واژگونه، وارونبالعکس: 

  رسیده، پخته، برنابالغ: 
  پزاویدنبالغ شدن: 

  به نهادبالفطره: 
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  نهند، نهفته، خفتهبالقوه: 

ی، پالگانه، ،  مهتاب)ه ف(،  ایوانک )ه ف(ایوانگاه بالکن: 

  بهارخواب، بالکانه، ایوان
  والبالن: 
  وشتن، نرم، پروشتباله: 

  خیزرانبامبو: 
  نوار، گروهباند: 

  زخم بندی، زخم بندبانداژ: 

  ،  )ه ب(سازمند بانظام: 

  انبارهبانک: 

  ،  )ه ب(،  ِبشکوه )ه ب(ُشکوهنده باهیبت: 

  بامیانجیباواسطه: 
  دلبسته، پای بندباوفا: 

  سرشت، برازنده، ارجمند انسنگ، گرانگرباوقار: 
  ناکشته، زمین کشت نشدهبایر: 

  دوچرخهبایسیکل: 
  نمونه بافت، بافت برداریبایوپسی: 

  مگر، جدا ازبجز: 
  دریاهابحار: 

  دریاییبحاری: 
  هنگامه، میانگاه، میان، گرماگرم، درگیر و داربحبحه: 

  رهنگامه، میانگاه، میان، گرماگرم، درگیر و دابحبوحه: 
گفتمان، گفتگو، گفت و شنود، کاوش، جویش، جستار، بحث: 
  ُجستار

گفتمان کردن، گفتگو کردن، گفت و شنود بحث کردن: 
  کردن، سخن زدن

  گفتمان، گفتگوبحث و تبادل نظر: 
  گفتاوردبحث و مجادله: 

  گفتگوهای گوناگون، گفتگوهایهای مختلف:  بحث
  دریابحر: 

  دریای آرامبحر المیت: 
  دریای مازندرانبحر خزر: 

  ناآرامی، سراسیمگی، چالش، آشفتگیبحران: 

  هایی چالشبحرانهایی: 
  دریاییبحری: 
  َوْشم، مهاب، مه، دمه، دم، بخاربخار: 

  بهر، به پاس، برای، از روی، از بهر، از برایبخاطر: 
  ارزش بیبخس: 

  بخش مردمیبخش خصوصی: 
  بخش فرمانرواییبخش دولتی: 

  بویژه، به ویژهبخصوص: 
  رشک، تنگ چشمیبخل: 

َژکور، ُزفت، رشکوند، رشکبر، چشم تنگ، تنگ چشم، بخیل: 
  آزمند

  دژ خو، تندخو، بد خوبد اخ`ق: 
  فرومایه، بدگوهر، بد بنیادبد اصل: 

  ریخت زشت، بیبد ترکیب: 
  بد نهاد، بد سرشتبد جنس: 
  بد ریختبد حالت: 

  نادرست، بد شماربد حساب: 
  بد کرداربد خصال: 

  بد نویس بد خط:
  کژ رفتار، بد خویبد خلق: 
  بد گمان، بد پنداربد خیال: 
  دژخیم، بد سرشت، بد زادبد ذات: 

  بد نهاد، بد منش، بد سرشتبد طینت: 
  زشت، بد نما، بد ریختبد منظر: 
  ریخت، بد ریخت بیبد هیئت: 
  دژخوبداخ`ق: 

  ناگاه، زودگویی، خودآیبداهت: 
  ناگاه، زودگویی، خودآیبداهه: 

  ها نوها، نوآورها، تازهایع: بد

  ،  بد درون)ه ب(بداندرون بدباطن: 

  دژخیمبدذات: 
  ماه شب چهاردهبدر: 

  پسواز، پدرود، بدرودبدرقه: 
  نوبنیاد، نوآوریبدعت: 

  یوفه، جایگزین، جانشینبدل: 
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  به انگیزه، از رویبدلیل: 
  چونکهبدلیل اینکه: 

  کالبد، تنه، تن، پیکر، اندامبدن: 
  آغازبدو: 

  بیدرنگبدون تامل: 
  چون و چرا گمان، بی بیبدون شک: 

  درنگ بیبدون فوت وقت: 
  چادرنشین، بیابانیبدوی: 

  ِسگالشبدید صوا: 
  نوآفرید، نو، نغز، تازه، بدین نوآفریدبدیع: 
  همتا، جانشینبدیل: 

  بدین سانبدین ترتیب: 
  بدین روی، ازاین روبدین سبب: 
  بدین روشبدین طریق: 
  ه چمببدین معنی: 

  براین پایهبدین مناسبت: 
  بدین گونهبدین وسیله: 

  نااندیشبدیهه: 
  هویدا، روشن، آشکاربدیهی: 

  دانه، تخمبذر: 
  دانه افشانیبذر افشانی: 

  تخم پاشیدنبذر پاشیدن: 
  دهش، بخششبذل: 
  نغز، شوخی، سخن نغز، سخن شیرینبذله: 

  شوخبذله گو: 
  بر پایهبر اساس: 

  زیرابر بنا: 
  بهوارون، به گونهبر حسب: 
  وارون، به وارون، بر پاد واروی، رویاروی، در برابر، بهبر خ`ف: 

  نابیوسانبر خ`ف انتظار: 
  از راهبر سبیل: 

  واروی، رویاروی، در دشمنی با، در برابربر ضد: 
  برابربر طبق: 

  بوارونهبر عکس: 
  واروی، رویاروی، در برابر، بربر علیه: 

  بردوش، بر دوشبر عهده: 
  بر دوشبر عهده ی: 

  بر پایه، بر اساسبر مبنای: 
  به دلخواه، به خواسته دلبر وفق مراد: 

  ورجاوندبرازنده: 
  بر پایهبراساس: 

  درخشنده، درخشان، پرفروغبراق: 
  تخت روانبرانکار: 

  ُسهانیدنبرانگیختن احساسات: 
  زهی، آفرینبراو: 

  آفرینبراوو: 
  بدیده خودبرای العین: 
  بهر دل ازبرای خاطر: 
  برای نمونهبرای مثال: 

  وارهیدگی، رهایی، بیگناهیبرائت: 
  بدیده خودبرأی العین: 

  دد منشیبربریت: 
  بربوت، بربتبربط: 
  َورده، دژبرج: 

  پرهیزکردن، پرهیزاندنبرحذرداشتن: 
  به فراخوربرحسب: 

  ناخواسته، رخداده، پیشامدبرحسب اتفاق: 
  ناگهانیبرحسب تصادف: 
  رپایه خویشکاریببرحسب وظیفه: 

وارون، به  واژگونه واژه، واژگونه، وارونه، ناساز، بهبرخ`ف: 
  وارونه

  گاهیبرخی مواقع: 
  سترده، زدوده، ازمیان برداشته، ازمیانبرطرف: 

  زدودن، از میان رفتنبرطرف شدن: 
  زدودن، برانداختنبرطرف کردن: 

  واژگونه، واژگون، وارونهبرعکس: 
  بردوشبرعهده: 

  شایدکه، چنانکه، اگرکهکه: برفرض این

،  کهربا، فروغ، روشنایی، رخشه، )هد(ِدَرخش برق: 

  درخشندگی، آذرخش
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   )	(تیروژ برق زدن: 

  پایدار، برجا، برپا، استواربرقرار: 

  ،  )ه ب(پوش  رویبرقع: 

  فراوانی، بسیاری، افزونی، افزون شدنبرکت: 
  تاdب، آبگیر، آبدانبرکه: 

  گ شناساییشناسنامه، بربرگ هویت: 
  فرالماس، فرابگینبرلیان: 
  هویدا، پدیدار، آشکارابرم`: 
  ِبَرنجبرنج: 
  نمانام، نام نما، نام بازرگانیبرند: 
  مفرغبرنز: 

  نبایستبرنش: 
  سینه پهلوبرنشیت: 

  نخش، گفت و گو، فرنود، َپرَوهان، آوندبرهان: 
  بروگردبروجرد: 
  سرما، سردی، زم، َزم، خنکیبرودت: 
  رمایشیسبرودتی: 

هویدا کردن، نمایش، نمایان، نشان دادن، پدیدار، بروز: 
  آشکار

  همسنگبروزن: 
  کاغذبازیبروکراسی: 

  نایژه بینبرونشوسکوپ: 
  نایژه بینیبرونشوسکوپی: 

  نایژه آماسبرونشیتیس: 
  دشتی، خشکساری، پاک، بیگناه، بیابانیبری: 
  پارچه فروشبزاز: 
  خدو، تف، آب دهن، آب دهانبزاق: 

  بشکولن بهادر: بز
  ها ها، بستان بوستانبساتین: 

  گستردنی، دستگاه، خوانبساط: 
  پساوندبساوند: 

  گسترش، پهن کردن، باز کردنبسط: 
  گستردن، گسترانیدنبسط  دادن: 

،  گسترش دادن، )frāxvēnītan  �� (فراخیدن بسط دادن: 

گستردن، گسترانیدن، گستراندن، فراخیدن، پهن کردن، باز 
  کردن

  به نام خداه تعالی: بسم
  به آسانیبسهولت: 

  گشاده، گسترده، فراخبسیط: 
  نوید، مژدهبشارت: 

  نوید دادن، مژده دادنبشارت دادن: 
  گشاده رو، خوشرو، خنده رو، خندانبشاش: 

  مردمان، مردم، آدمیان، آدمی، آدم، انسانبشر: 
  دوری، پیشدستیبشقاب: 
  چوب ُخمبشکه: 

  آغاdنیدنبشورش داشتن: 
  دید، چشم، بینش، بیناییر: بص

  دیداریبصری: 
  به گونه، به روشبصورت: 

  روشن بین، دانا، بینشمند، بینا، آگاهبصیر: 
  بینشمندی، بینشبصیرت: 
  سرمایه، دستمایه، دارایی، داراک، تواناییبضاعت: 
  تن پروری، تن آسایی، بیهودگی، بیکاریبطالت: 
  نناچیزگی، زدایش، تباهی، ازمیان رفتبط`ن: 

  نهان، شکمه، درونبطن: 
  به گونهبطور: 

  کوشمندانهبطور جدی: 
  روی هم رفته، در کنار همه اینهابطور کلی: 
  ای که به گونهبطوریکه: 

  کند، ُکند، درنگین، آهستهبطی: 
  کند، آهستهبطیء: 
  رو گرانالحرکت:  بطیء

  به نما، آشکارابظاهر: 
  انگیزشبعثت: 

دوری، دورا، پس از آن،  فرامون، سویگان، سپس، دیگر،بعد: 
  پس از این، پس، آینده، آنگاه

  پس ازبعد از: 
  پس از نیمروزبعد از ظهر: 
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  سپس، زمانی دیگر، دیرتر، در آیندهبعدا: 
  سپس، زمانی دیگر، دیرتربعدًا: 

  در آیندهبعدها: 
  سپسین، پیرفت، پسین، پس از آنبعدی: 
  گاهیبعضا: 
  گاهیبعضًا: 

  رخیای، ب گروهی، پارهبعضی: 
  گاهی هر از چند گاهی، گاهبعضی اوقات: 
  گاهیبعضی مواقع: 
  گاهیبعضی وقتها: 

  افزون بر آن، افزودهبع`وه: 
  به انگیزه، از رویبعلت: 

  چونکهبعلت اینکه: 
  همچونبعنوان: 
  بر دوشبعهده: 
  دوربعید: 

  اندازه پایان، بی بیبغایت: 
  جامه بند، پتیربغچه: 
پیچ در پیچ، بسیار سخت،  سخت، درهم، پیچیده،بغرنج: 

  بسیار درهم، برهم
  گلوگیر، کینه، دشمنی، خشمبغض: 
  بجزبغیر: 

  مگر، بجزبغیر از: 
هستی، ماندن، ماندگاری، پایندگی، پایستگی، بفاصله: 

  پایداری، پایدارماندن
  ماندن، ماندگاری، مانایی، پایستگی، پایداریبقا: 

  به سامان، بسزابقاعده: 
  ش، بنکدارخواربار فروبقال: 
  به اندازهبقدر: 

  ای به اندازهبقدری: 
  آشنا سخن آنکهبقول معروف: 

  به گمانبقیاس: 
  مانده، دیگر، پس مانده، بجامانده، بازمانده، آن دیگرهابقیه: 

  پس زمینهبک گراند: 
  دوشیزگی، دست نخوردگیبکارت: 

  دست نخوردهبکر: 
  مشتزنیبکس: 
  ار، از بیخ و بنیکسره، همه، همگی، سراسر، بیکببکلی: 

  پایان شدن، انجام یافتنبکمال: 
ولی، واdتر که، بهتر از آن که، به جای آن، بدتر از آن، بل: 

  اینکه، باdتر از آن
  گزند، زیان، رنج، پتیاره، آفت، آسیب، آزارب`: 

  گمان بیب` تردید: 
  ناهمسان، ناهمانندب` تشابه: 
  درنگ بیب` درنگ: 
  ، ستمدیدن، رنج دیدن، آسیب دیدنگزند یافتنب` دیدن: 
  درنگ بیب` فاصله: 
  مانند همتا، بی بیب` منازع: 

  درنگ بیب` واسطه: 
  گزند، زیان، آفت، آسیبب`ء: 

  گزند یافتن، ستمدیدن، رنج دیدن، آسیب دیدنب`ء دیدن: 

  ،  )هد(ناخواست  بهب`اراده: 

  گمان بیب`تردید: 
  ناهمسان، ناهمانندب`تشابه: 

  برنامه دل اندروای، بیتکلیف: ب`
  برنامگی بیب`تکلیفی: 

  ها شهرها، آبادیب`د: 
  درنگ همان گاه، بیب`درنگ: 

  پیام، آگهیب`غ: 
  شیوایی، زبان آوری، رسایی سخن، رساییب`غت: 

درنگ، اندر  ،  دردم، بی)hamdamān  �� (دمان  همب`فاصله: 

  زمان
  ستمکش، رنجیده، آزردهب`کش: 
  ناگهانی: ب`مقدمه
  مانند همتا، بی بیب`منازع: 

  خردی کم خردی، بیب`هت: 
  گزندهای گیتی سرشت، گزندهای گیتیب`یای طبیعی: 

  شهر، آبادیبلد: 
  یاد داشتن، دانستنبلد بودن: 
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  کرک، بدبدهبلدرچین: 
  شهرداری، راهداریبلدیه: 

  فروبردن، خوردنبلع: 
  ن، اوباریدنفرودادن، فروبردن، فرو بردن، خوردبلعیدن: 

بسا، چه، بهتر از آن که،  ونکه، ولی، وانگه، واdتر که، چهبلکه: 
  به جای آن، بدتر از آن، اینکه، باdتر از آن

  بلند بختبلند اقبال: 
  نامی، نامور، سرشناسبلند آوازه: 
  باdمنشبلند طبع: 
  بلندباdبلند قامت: 
  فرازمند، بلند پایهبلند مرتبه: 

  ربلند نگبلند نظر: 
  بزرگمنشبلند همت: 
  دیرزمانبلندمدت: 

  هنگامه، غوغا، شورش، آشوببلوا: 

  ،  دوسویی، دوسویه)ه ف(چارباغ بلوار: 

  مها، َمها، زمج، آبگونهبلور: 
  بهرور، بهروجبلورکبود: 

  کرتیبلوز: 
  مازو، بلوت، برو، َبروبلوط: 

  ،  رسیدگی، رسایی، پزاَوش، برنایی، بالش) �� (پزاوش بلوغ: 

  پروانک: بلیت
  گذرانه، پروانک، پتهبلیط: 

  ،  رسا)ه ب(زبان  گشادهبلیغ: 

  بمببمب: 
  مانند، به متل، به داستانبمثل: 

  در همان دم، د رهمان دم، به همان دمبمجرد: 
  همین کهبمحض: 

  کم کم، آرام آرامبمرور: 
  فرا خوربمقتضی: 
  به انگیزه، برابربموجب: 
  بهنگام، به هنگامبموقع: 

  dدگر، ِگلیَگروابّنا: 

  ریشه گذشته، بن گذشتهبن ماضی: 
  ریشه کنونی، ریشه آینده، بن کنونی، بن آیندهبن مضارع: 

ِگلکار، سرا، سازه ساز، سازه، سازنده، ساخته، ساختمان بنا: 
  ساز، ساختمان، دایگر، خانه

  بنیان نهادن، بنیادنهادنبنا نهادن: 
  سرا، ساختمان، خانهبناء: 

  ، برافراشتنساختنبناءکردن: 
  ها، َبَندرها بندرها، بندرگاهبنادر: 

  ساختن، برافراشتنبناکردن: 
  ِگلکاریبنایی: 

  برنمابنر: 
  نفتکبنزین: 

  به اندازهبنسبت: 
  دستیبنقد: 

  به پستابنوبت: 
  فرزندان آدم، آدمیزادگان، آدمیزادبنی آدم: 
  فرزند آدمبنی بشر: 
  همگونهبنی نوع: 

  آدمیانبنی نوع بشر: 
  بنیادن: بنیا

  نهاد، شالوده، سرشت، آفرینشبنیه: 
  داراکی، توانبنیه دارایی: 

  ناتوانیبنیه نداشتن: 
  به روی کردنبه  اعتنا کردن: 
  را انجام دادنبه  عمل کردن: 
  به اندیشیدن، اندیشه کردنبه  فکر کردن: 

  همراهبه اتفاق: 
  به همزبانی، به همراییبه اتفاق آرا: 

  زبانی، به همراییبه همبه اتفاق آراء: 
  به پاسبه احترام: 

  به گمان بسیاربه احتمال زیاد: 
  جز این، بیرون از، به جزبه استثنا: 

  جز این، بیرون از، به جزبه استثناء: 
  رساند به آگاهی میرساند:  به استحضار می

  به دلیل، برپایهبه استناد: 
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  همخوان کردن، همبهر کردنبه اشتراک گذاشتن: 
  به زبانزد همگانروف: به اصط`ح مع

  همراه با، به همراه، افزون بربه اضافه: 
  افزون بربه اضافه ی: 

  به ناگزیری، به نا خوشدلیبه اکراه: 
  همراه با، به همراه، به پیوستبه انضمام: 

بدینگونه، بدینسان، بدین گونه، بدین سان، به این ترتیب: 
  بدین روی

  به این فرنود، به اینبه این دلیل: 
  از آن روست کهاین دلیل است که: به 

  به این سانبه این صورت: 
  به نادانی زدنبه تجاهل زدن: 

گام به گام، کم کم، خرده خرده، خرد خرد، به به تدریج: 
  آهستگی، اندک اندک

  دهنادینبه ترتیب: 
  به شمارهبه تعداد: 

  به گونه گسترده، به گستردگیبه تفصیل: 
  به فراخوربه تناسب: 
  ه شوند، برایببه جهت: 

  چسان، به چه سانبه چه صورت: 
  به فراوانیبه حد وفور: 

  ای به اندازهبه حدی: 
  به سزا، بسزابه حق: 

  به فرمانبه حکم: 
  بهر، به پاس، برای، از روی، از بهر، از برایبه خاطر: 

  زیرا، چون، از روی این که، از این رو کهبه خاطر این که: 
  به یاد آوردبه خاطر آورد: 

  به یاد آوردنه خاطر آوردن: ب
  یاد داشتن، به یاد داشتنبه خاطر داشتن: 

  به ویژهبه خصوص: 
  به واژگونه، به وارونهبه خ`ف: 
  به فرنود، به آونِد، به انگیزه، از روی، از برایبه دلیل: 

  چونکهبه دلیل اینکه: 
  به سادگیبه راحتی: 

  به روال همیشگیبه روال عادی: 

  به باوربه زعم: 
  به شتاب، به تندی، با شتابه سرعت: ب

  به سختیبه شدت: 
  به گستره زیر، به فهرست زیربه شرح زیر: 

  به شیوه، به سامهبه شرط: 
  به گونهبه صوت: 

  به گونه، به شیوه، به روی، به روشبه صورت: 
  به شیوهبه طور: 

  کوشمندانهبه طور جدی: 
  گمان بیبه طور حتم: 
  گمان بیبه طور قطع: 

میان بینانه، در میانه، در میانگین، از دید متوسط:  به طور
  میانه

  به گمان منبه ظن من: 
  ای به گفتهبه عبارتی: 

  همراه با، فزون، به همراه، افزون بر آن، افزون بربه ع`وه: 
  به انگیزه، از روی، از برایبه علت: 

  چونکهبه علت اینکه: 
  همچون، از رویبه عنوان: 

  نمونهبرای به عنوان مثال: 
  برای نمونهبه عنوان نمونه: 

  به نادرست پنداشت کهبه غلط پنداشت که: 
  جدا از اینکه، جدا از این کهبه غیر از اینکه: 

در اندیشه بودن، به اندیشیدن، به اندیشه به فکر  بودن: 
  کردن

  به گفتهبه قول: 
به گفته کسی، به گفته آشنا، آشنا سخن به قول معروف: 

  آنکه
  رهابابه کرات: 
  همه، همگی، سراسربه کلی: 

  از دیدبه لحاظ: 
  همسان با، همسان، همچون با، همچون، به مانندبه مثابه: 

  هر زمانی که، سر زمانی کهبه مجرد اینکه: 
  هر زمانی که، سر زمانی کهبه محض اینکه: 

  برای زمانی برابربه مدت: 
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  با گذشت زمانبه مرور زمان: 
همچون با، همچون، چونان، به همسان با، همسان، به منزله: 

  مانند، بسان
  برایبه منظور: 
  همراستابه موازات: 
  در چارچوب، بر پایه، از رویبه موجب: 
  بهنگام، به هنگام، بگاهبه موقع: 
  با نارواییبه ناحق: 
  به گونهبه نحو: 

  به بهترین گونه، به بهترین روشبه نحو احسن: 
  ای به گونهبه نحوی: 
  یختهجسته گربه ندرت: 
  در سنجشبه نسبت: 
  در سنجشبه نسبه: 
  درنگر، در نگر، به نگر، از دیدگاه، از دیدبه نظر: 

  رود گمان میآید:  به نظر می
  به هر رویبه هر حال: 

  به هر رویبه هر صورت: 
  از این روبه همین خاطر: 
  به همین فرنود، از همین روی، از این رویبه همین دلیل: 
  رویبه هیچ به هیچ عنوان: 

  از رویبه واسطه: 
  به راستیبه واقع: 
  به روش، به راه، بگونهبه وجه: 

  ای، به راهی به گونهبه وجهی: 
  پدید شدن، پدید آمدنبه وجود آمدن: 
  ساختن، پدید آوردنبه وجود آوردن: 
  پدیدآورندهبه وجود آورنده: 

  به دست، بدستبه وسیله: 
  به روشنیبه وضوح: 

  وانی، بسیارفراوان، به فرابه وفور: 
  رخ دادبه وقوع پیوست: 
  رخ دادنبه وقوع پیوستن: 

  نورد یکبه یک منوال: 
  یل، ُگرد، دلیر، دdوربهادر: 

  دستاویزبهانه: 
  بهبودبهبودی: 

  گیجی، شگفت، خیرهبهت: 
  ناروا، دروغ بستن، چفتهبهتان: 

  از رویبواسطه: 
  پوپکبوبک: 
  پیچکبوبین: 

  دکان، بابکدبوتیک: 
  پدایش: بوجود آمدن

  پدید آوردنبوجود آوردن: 
  خواه، ترازینه، پیشریز هزینه، درآمد، تنبودجه: 

  بزرگمهربوذرجمهر: 
  توفان برف، برفبادبوران: 

  دارامندیبورژوازی: 
  بها بازاربورس: 

  کاغذبازیبوروکراسی: 
  زیغ، دوخ، ب`ج، َب`جبوریا: 

  توان افزابوستر: 
  به دستبوسیله: 

  کرنابوق: 
  امیهنگبوقت: 

  مشتزنی، مشت زنیبوکس: 
  ِگمیز، پیشاببول: 

  گزارشنامه، گزارش نامهبولتن: 
  دوسویی، دوسویه، خیابان پهنبولوار: 

  ناه، نابوی رطوبت: 
  ناپیدابی اثر: 

  پروا بیبی احتیاط: 
  سنگدلبی احساس: 

  بیفرهنگبی ادب: 
  بیفرهنگیبی ادبی: 

  کودنبی ادراک: 
  پایه بیبی اساس: 

  هوش یببی استعداد: 
  آناتاوی، آناتبی استعدادی: 
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  درستبی اشتباه: 
  ریشه بیبی اصل: 

  ریشه بیبی اصل و نسب: 
  ارج ارزش، بی خوار، بیبی اعتبار: 

  تندروبی اعتدال: 
  ناباوری، ناباوربی اعتقاد: 

  نابخرد، ناباوریبی اعتقادی: 
  رویگردانبی اعتنا: 

  رویگردانیبی اعتنایی: 
  یانپا بیکران، بیبی انتها: 

  بیدادمندبی انصاف: 
  نابسامانبی انضباط: 

  نا به سامانیبی انضباطی: 
  ارزش بیبی اهمیت: 

  همتا بیبی بدیل: 
  تهیدستبی بضاعت: 

  اندیشه درنگ، بی بیبی تامل: 
  خام کاری، خام دستبی تجربه: 
  نابخردی، نابخرد، کوته اندیشبی تدبیر: 

  نابخشودنی، نابخردی، کوته اندیشیبی تدبیری: 
  ادب نازپرورده، بیبی تربیت: 
  نابسامان، درهمبی ترتیب: 
  چون و چرا گمان، بی بیبی تردید: 

  آهنگ خواسته، بی بیبی تصمیم: 
  یکسان انگاربی تفاوت: 
  آdیش پیرایه، بی بیبی تکلف: 
  پروا نابهوش، بیبی توجه: 
  ترسو، بزدل، بز دلبی جرات: 
  ناروا، بیهوده، بیخودیبی جهت: 
  پاسخ بی بی جواب:
  گوهر بیبی جوهر: 
  سستبی حال: 
  پایان کران، بی بیبی حد: 

  اندازه بیبی حّد و حصر: 
  اندازه پایان، بی بیکران، بیبی حد و حصر: 

  اندازه پایان، بی بیکران، بیبی حدوحصر: 
  جنبش، آرام بیبی حرکت: 

  آرمیدنحرکت بودن:  بی 
  لمس، کرخت، سستبی حس: 

  دازهان بیشمار، بیبی حساب: 
  رگ نامرد، بیبی حمیت: 
  هوش پریشان، بیبی حواس: 

  تابی بیبی حوصلگی: 
  تاب شتابزده، بیبی حوصله: 

  شرم گستاخ، دریده، پررو، بیبی حیا: 
  ناگه، ناگاه، ناآگاه، سرزدهبی خبر: 

  ناآمیخته، ناآگاهیبی خبری: 
  بیم ترس، بی بیبی خطر: 
  مپنداربی خیال: 
  ناهشیاربی دقت: 
  نماندگی، فراساوند، زودگذر، زود گذر بی دوام:
  پیوند سر و ته، بی بیبی ربط: 
  سنگدلبی رحم: 

  مانند بیبی رقیب: 
  سستبی رمق: 
  جان خشک، بیبی روح: 
  کلک رنگ، یکدل، بی یکبی ریا: 

  رنج بیبی زحمت: 
  پیشینه بیبی سابقه: 
  بیهوده، ب`ژبی سبب: 

  کژپسندی، بدپسندیبی سلیقگی: 
  سند، بدپسند، بد پسندکژپبی سلیقه: 
  دانش مایه، بی مایه، بی نانویسا، ناخوانده، ناخوانا، کمبی سواد: 

  آزرم دریده، بیبی سیرت: 
  ناهمسان، ناهمانی، ناهمانند، ناجوربی شباهت: 

  برو برگرد بیگمان، بیبی شبهه: 
  خرد نادان، بیبی شعور: 
  چون و چرا، به گمان گمان، بی بیبی شک: 
  تاب بایی، ناشکیبا، ستان، بیناشکیبی صبر: 

  تابی ناشناس، ناشکیبی، ناشکیبایی، بیبی صبری: 
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  تاب ناتوان، ناشکیب، تاب بی، بیبی طاقت: 
  کور ستاره، تیره بختبی طالع: 

  خشک، پژمردهبی طراوت: 
  سویه میانجی، کرانجی، بیبی طرف: 
  سویگی بیبی طرفی: 
  مزه بیبی طعم: 
  ناآگاهبی ط`ع: 
  آز بیبی طمع: 

  گنجایه نابردبار، بیبی ظرفیت: 
  ننگ، بیشرم بیبی عار: 

  نامهربان، سنگدلبی عاطفه: 
  دادگری، بیداد بیبی عدالتی: 
  چلمن، پخمهبی عرضه: 

  آزرم ناپاک، بیبی عصمت: 
  نابخرد، خلبی عقل: 

  شور بیبی ع`قه: 
  انگیزه بهانه، بی بیبی علت: 

  مهر نامهربان، بیبی عنایت: 
  خوراکی بیبی غذایی: 

  اندوه رنج، بی بیبی غم: 
  رگ سست نهاد، بیبی غیرت: 
  بهره سود، بی بیهوده، بیبی فایده: 
  ناسگالیده، نااندیشبی فکر: 

  هنجار ناهنجار، بیبی قاعده: 
  دات بیداد، بیبی قانونی: 

  ارزش خرد، بیبی قدر: 
  تاب ناآرام، سراسیمه، خسته دل، پریشان، بیبی قرار: 

  ابیت بیبی قراری: 
  سبکبال، آسانگیر، آزادهبی قید: 

  چون و چرا بیبی قید و شرط: 
  ناشایستگیبی کفایتی: 
  ناشتایی، ناشایستگیبی لیاقتی: 

  یگانهبی مثل: 
  باک پروا، بی بیبی محابا: 
  نامرد، ستمگربی مروت: 

  آِرش آرش، بی چم، بی بیبی معنی: 
  نابجا، بیهودهبی مورد: 

  ،  )apēgās  �� (بیگاه بی موقع: 

  کژتاببی میل: 
  کژتابیبی میلی: 

  برآیند بهره، بی بیهوده، بیبی نتیجه: 
  بهره تهی، بیبی نصیب: 

  نابسامانی، نابسامانبی نظم: 
  سامانی نابسامانی، نا به سامانی، بیبی نظمی: 
  مانند همتا، بی بیبی نظیر: 
  بر بهره، بی سود، بیبی نفع: 

  کاستگی درست، بیبی نقص: 
  پایان، اکران کران، بی یببی نهایت: 
  ناکوشابی همت: 
  سر در گم، پریشانبی هوی: 

  میانجی بیبی واسطه: 
  ناکس، فرومایه، پستبی وجود: 
  ابزار بهانه، بی دستاویز، بی بیبی وسیله: 

  ناپایداربی وفا: 
  سبکسر، سبکساربی وقار: 
  هنگام نابهنگام، بیبی وقت: 

  کهنه، شبینه، شب ماندهبیات: 
  شبینه شدن: بیات شدن

  گردانی رویاعتنایی:  بی

،  گفتن، گفتار، گزاردن، سخن، زبان آوری، )هد(گزاردن بیان: 

  آشکاراندن
  برشمردن، بازگو کردن، باز نمودن، باز گفتنبیان کردن: 

  کران ،  دورکرانه، بی)dūr karānak  �� (دورکرانه انتها:  بی

  روشنگربیانگر: 
  کد، کاشانه، سرا، خانهبیت: 

  شب زنده داریوته: بیت
  گزافه، گزافحّد و حساب:  بی
  آرمیدنحرکت بودن:  بی
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  سنگدلبیرحم: 
  درفش، پرچمبیرق: 

  دله، یکدل رنگ، یک یکریا:  بی
  پیشینه بیسابقه:  بی

  دوپختکبیسکویت: 
  بیش از اندازهبیش از حد: 

  تخمی، تخم مرغیبیضی: 
  دام پزشکبیطار: 

  یکسو بیبیطرف: 
  انهیکسوی بیبیطرفانه: 
  یکسویی بیبیطرفی: 

  فروش، خریدبیع: 
  پیش پرداخت، پیش بهابیعانه: 
  فرمانبرداری، پیمانبیعت: 

  دست و پا پخمه، بیکاره، بیبیعرضه: 

  ،  )ه ب(ِشِکهیدن قرار شدن:  بی

  ناآرامیبیقراری: 
  بیگمانبیقین: 

  موپیچبیگودی: 

  ،  سیاهه، ترازنامه، تراز)ه ف(ترازنامه بی`ن: 

  گهی نماآبیلبرد: 
  آگهی نمابیلبورد: 

  ،  )apēgās  �� (بیگاه موقع:  بی

  میانه، میان، جداییبین: 
  ها، میان فرویش میان فرویشی، میان فرویشبین التعطیلین: 

  فرامرزی، جهانی، جهانبین الملل: 
میانکشوری، میان کشوری، کیهانی، فرامرزی، بین المللی: 

  فرابومی، جهانی، جهانگستر، جهان کشوری
  ای، میانرودان میانسدهبین النهرین: 

  میانه، میانبین ما: 
  کشوری، فرامرزی، جهانی میانالمللی:  بین
  رودان میانالنهرین:  بین
  دله، یکدل رنگ، یک یکنفاق:  بی

  بیکرانبینهایت: 
  میانجی بیواسطه:  بی

  زی ساdریبیوکراسی: 

،  سرگذشت نامه، سرگذشت، )ه ف(زندگینامه بیوگرافی: 

  ت نامهزیس
  زیست شناسیبیولوژی: 

  ،  )ه ف(دوساdنه بیینال: 
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  پ

  
  پا را از گلیم دراز کردنپا از حد بیرون گذاشتن: 

  پیمان شکستنپا بر سر حرف نهادن: 
  پدر، باباپاپ: 

  تنشمرد، تنشمارپاپیولیشن: 
  ای، شاپرک، پروانه گره پروانهپاپیون: 
  سرپیچپاتروم: 
  پادرفش، پاَدَرفش نیشَمک، گردگاه،پاتوق: 

  آسیب شناسیپاتولوژی: 
  آسیب شناسپاتولوژیست: 

  یخگردی، سرشپاتیناژ: 
  ناسازواری، ناسازه، ناسازنماپارادوکس: 

  ناسازوارپارادوکسیک: 
  ناسازوارانهپارادوکسیکال: 

  مومکپارافین: 
  پیرابالینیپاراکلینیکال: 

  ،  وجکبار، وجک، فراز)ه ف(بند پاراگراف: 

  سویه، همسوی، همراستا، هم سو، هم روهمپارالل: 
  دیواره، تجیرپاراوان: 
  میهمانی، مهمانی، جشن، بزمپارتی: 

  هواخواه، گوندپارتیزان: 

  ،  دیواره)ه ف(دیوارک پارتیشن: 

  بوستان، باغچه، باغپارک: 
  چوبیانهپارکت: 

  خودروگاهپارکینگ: 
  مهستانپارلمان: 

  جورچینپازل: 
  زارچهگذرگاه، تیمچه، باپاساژ: 

  گذرنامه، روادیدپاسپورت: 
  پالشتهپاستوریزه: 

  مهتابی، درگاهی، باغکپاسیو: 
  شاهپاشا: 

  بستهپاکت: 
  سردوشیپاگون: 
  چوخا، آبافتپالتو: 

  تازی گراییپان عربیسم: 
  آونگپاندول: 

  زخمبندی، زخم بندی، داروگذاریپانسمان: 
  مانسراپانسیون: 

  دیوارچه، درگاهپانل: 
  دیسگرانپانوراما: 
  زیرنویس، پانوشت، پا نوشت، پا برگپاورقی: 
  هوانورد، خلبانپایلوت: 
  شخارکپتاسیم: 

  نهانی، کاراک، توانش، تواناییپتانسیل: 
  پاییپدال: 

  خودخواهپر ادعا: 
  پر کاربردپر استفاده: 

  پرشمارپر تعداد: 
  آزندهپر طمع: 
  دلیر، جوانمرد، پایمردپر همت: 

  پا بر جاپر و پا قرص: 
  فیسو، خودپسند، پربادفاده: پرا

  کارکردگراییپراگماتیسم: 
  ورزگرویپراگماتیک: 

  ماهک، کمانکپرانتز: 
  تن آزمایی، پوش آزماییپراو: 

  فراوان، پربرپربرکت: 

  ،  )ه ف(دستی پرتابل: 
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  پرتابپرتحمل: 
  چهرسانپرتره: 

  پرشمارپرتعداد: 
  پرتغالپرتقال: 
  بسیار خواهپرتوقع: 
  پربارپرثمر: 

  گیرادثه: پرحا
  روده دراز، پرگفتار، پرچانهپرحرف: 

  شکیبا، بردبارپرحوصله: 
  باز، ترفندکار نیرنگپرحیله: 

  پرسود، بدرد خورپرخاصیت: 
  نورافکنپرژکتور: 

  خوراپرس: 

  ،  )ه ف(کارکنان پرسنل: 

  پورمند، پرفرزندپرعایله: 
  پورمند، پرفرزندپرعائله: 

  ،  )ه ف(آژه پرفراتور: 

  ،  )ه ف(ر آژداپرفراژ: 

  نیرومند، تواناپرقدرت: 
  دیرینه، دیرینپرقدمت: 
  توان فرساپرمشقت: 

  بنفشکپرمنگنات: 
  شاهزادهپرنس: 

  شاهدخت، شاه دختپرنسس: 
  تن آزمایی، پوش آزماییپرو: 

  ،  )ه ف(دیسه  پیشپروپ`ست: 

  ،  نورتاب، نورافکن، پرتو افکن)ه ف(فراتاب پروژکتور: 

  ینه، پیشنهاد، پیرنگ، برنامه، انگارهک`ن برنامه، زمپروژه: 
  فرآیند، زیرفرآیند، روندپروسه: 

  دانشمند، استادپروفسور: 
  گیج، شوریدهپریشان حواس: 

  سرگشته، آشفتهپریشان فکر: 

  ،  )ه ف(چاپگر پرینتر: 

  گردش، دورهپریود: 
  ریخت، رفتارپز: 

  خودنماییپز دادن: 
  دادپزشکیپزشکی قانونی: 

  گذرواژهپس ورد: 
  جایگاه، پیک، پایگاه، پاسگاهپست: 

  رایانامهپست الکترونیک: 
  گاه یاری، تیمارگاهپست امدادی: 
  ناکس، مایه فروپست فطرت: 

  ،  )ه ف(،  پسانوگرا )ه ف(پسانوین پست مدرن: 

  ،  )ه ف(پسانوگرا پست مدرنیست: 

  ،  )ه ف(پسانوگرایی پست مدرنیسم: 

  چاپار، پیکناموری، نامه رسان، نامه بر، پستچی: 

  ،  )ه ف(گذرواژه پسورد: 

  پل آویزانپل معلق: 
  سپید زر، اسپین زرپ`تین: 
  قطبیدهپ`ریزه: 

  شناگاهپ`ژ: 
  ریخت پذیر، تینگهپ`ستیک: 

  خونابهپ`سما: 
  شماره، پلمکپ`ک: 

  چندگانیپلی گامی: 

وینارتاری، کشورآرایی، کشور آرایی،   ،)	(رامیاری پلیتیک: 

  جهان آرایی
  شهربانی، شهربان، پاسبان، پاس ورس: پلی

  کارآگاهپلیس مخفی: 
  زفتکپماد: 
  مکنده، فشاری، تلمبهپمپ: 
  مکنده، بادکشپم`: 
  گیره، گیرکپنس: 
  باد بزنپنکه: 
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  دیوارچه، درگاهپنل: 
  پاد ریشپنیسیلین: 

  برتری شمار، برتریپوان: 
  جمشاک، پاژنگپوتین: 
  گرده، گرد، َگردپودر: 

  شگزارپورت ار: 
  در سدپورسان: 

  در سدی، چند سدیپورسانتاژ: 
  هرزه نگاریپورنوگرافی: 

  َبسپارپولی ِمر: 
  برتری شمار، برتریپوئن: 

  تارواره پیپی: 
  وخشوربر:  پیام

  پیجوپیجر: 
  شب جامه، پی جامه، پای جامه، پاجامهپیژاما: 
  شب جامه، پی جامه، پاجامهپیژامه: 

  پیش نیازپیش شرط: 
  استن پیش بهخوپیش طلبیدن: 

  پیش رسید، پیش پرداخت نامهپیش فاکتور: 
  انگارهپیش فرض: 
  پیشگامپیش قدم: 

  دیده بانپیش قراول: 
  پیشا دستپیش قسط: 
  پیش پرداختپیش کرایه: 

  پیشایل، پیشاپوشپیش کسوت: 
  پیشنهادهاپیشنهادات: 
  دانگی، دانگانه، توشیپیک نیک: 

  رنگیزه، رنگدانهپیگمنت: 
  بتساز کهرپیل: 
  چپکپی`: 

  گشتگاه، چرخشگاهپیوت: 
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  ت

  
  ازآغاز تا پایانتا انتها از اول: 

  تاکنون، تا کنونتا به حال: 
 :dتاکنون، تا کنونتا حا  

  ای تا اندازهتا حدودی: 
  ای تا اندازهتا حدی: 

،  فرمانبردار، سرسپرده، سپس (برای تابع ریاضی)پردازه تابع: 
  ، پیرو، پی رو، پروازهرو، دنباله رو، دنبال کننده

  شهروندی، بوم پذیرتابعیت: 
  شهروندی ایرانتابعیت ایران: 

  سرسپردگانتابعین: 
  نمدار، نگاره، فرنما، سرنماتابلو: 

  مرده کش، گاهوکتابوت: 
  جستارتاپیک: 

  خالکوبی، خالزنیتاتو: 
  دلتنگی، اندوهگینی، افسردگیتاثر: 

  دلخراشتاثرآور: 
نشان زدن، نشان انداختن، کارسازی، هنایش، َهنایش، تاثیر: 

  کارایی، درآیش، خدشه زدن، خدشه انداختن، آسیب زدن
کارساز بودن، کارایی داشتن، کارا بودن، خدشه تاثیر داشتن: 

  زدن، خدشه انداختن
  هناییدن، َهناییدنتاثیر کردن: 
  هنایا، کارسازتاثیر گذار: 

بودن،  کارساز بودن، کارایی داشتن، کاراتاثیر گذاشتن: 
  خدشه زدن، خدشه انداختن

  برهمکنشتاثیر متقابل: 
  هناییدن، کارگر شدنتاثیرکردن: 

  سوداگر، داد و ستدگر، بازرگان، بازاریتاجر: 

  سپسیتاخر: 
  واپس ماندن، دیرکرد، درنگتاخیر: 

  پس ُافتتاخیر در پرداخت: 
  فرغول، دیر کرد درکارتاخیر در کار: 
  دیرکردن، به پستاخیر کردن: 

  گوشمالی دادن، ادب آموختنادیب: ت
  پرداخت، باز پرداختتادیه: 

  تار آواتار صوتی: 
شم پوشیده چ، رهاییده، رسته، ده رهایی، چشم تارک: 

  پوشیده
  جهانرهاتارک دنیا: 

،  )ه ب(،  َمهروزه )ه ب(روز  ،  ماه)ه ب(روزه   ماهتاریخ: 

هنگامه، گذشته دور، گذشته، کهن نگاری، کارنامه 
  ان، سرگذشت، باستانگذشتگ

  هنگامه سرآمدن، هنگامه پایانتاریخ انقضا: 
  زادروزتاریخ تولد: 

  هنگامه بروندهتاریخ صدور: 
  کارنامکتاریخچه: 
  باستانیتاریخی: 

  نوینتازه: 
  شوربختی، دریغ، اندوه، افسوستاسف: 

  انگیز دریغتاسف انگیز: 
  اندوه بارتاسف بار: 

  فسوسیدنتاسف خودن: 
  دریغ خوردن، اندوه خوردن، افسوس خوردن تاسف خوردن:

  ناک دریغتاسفناک: 
راه اندازی، پایه گزاری، پایه گذاری، بنیانگذاری، تاسیس: 

  بنیان گذاری، بنیاد گذاری
پایه گزاری کردن، بنیان گزاردن، بنیان تاسیس کردن: 

  گذاری کردن
  رزم آزمایی، راهکار، چاره جنگی، برنامه ریزیتاکتیک: 

  رهشمار تاکسیمتر:
  سفارش، پافشاری، پا فشاری، بزرگنماییتاکید: 

  پافشاری کردتاکید کرد: 
  پافشاری کردن، بزرگنمایی کردنتاکید کردن: 
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  خو گرفتنتالف: 
  دردناک، دردمندی، آزردگی، اندوهتالم: 

  ویرایش، نوشته، گردآوریتالیف: 
  نوشته شدهتالیف شده: 

  نگرش، ژرف نگری، درنگ، اندیشهتامل: 
  فراهم کردن، فراهم، زینهاردادن، پناه دادن، آسایشین: تام

  پیش بینی، آینده نگریتامین آتیه: 
  فراهم کردن، برآورده کردن، برآوردنتامین کردن: 
  پیش بینی روزیتامین معاش: 

  زره پوشتانک: 
  درنگ کردن، درنگ، آهستگیتانی: 

  مادینه سازی، مادگیتانیث: 
  همسرگزینی، زناشوییتاهل: 

  درست شمردن، درست شماری، پذیرشد: تایی
  هایستنتایید کردن: 

  پذیرشنامهتاییدیه: 
  کارگری، َفرجادتأثیر: 
  سپسیتأّخر: 

  ،  )هد(سپسی تأخر: 

  دیرکردنتأخیر: 

  ،  )ه ب(درنگیدن تأخیر کردن: 

  ،  )ه ب(فرهنجیدن تأدیب نمودن: 

  ،  )ه ب(ُفسوس تأسف: 

  انگیز دریغتأسف انگیز: 

  ،  )ه ب(سوسیدن ُفتأسف خوردن: 

  ناک دریغتأسفناک: 
  پا بر جاییتأکید: 

  نوشته شدنتألیف شدن: 
  برآوردهتأمین: 
  مادینگیتأنیث: 
  پشتیبانی، استوارکردنتأیید: 

  ،  )astēntīan  �� (َاستنیدن تأیید کردن: 

  تب شیرتب مالت: 
  داد و ستد، جابجاییتبادل: 

  ها هم اندیشی، َرمش اندیشهتبادل افکار: 
  سگالشدل آرا: تبا

  سگالشتبادل آراء: 
  گفتمان، گفتگوتبادل نظر: 

  نهان پیمانی، سازش، ساخت و پاختتبانی: 
  از هم دوریتباین: 

،  کاردانی، زبردستی، )hī hūšnās  �� (شناسی  خوشتبحر: 

  چیرگی، آگاهی، استادی
  تفیدن، تارمیغیتبخیر: 
  دگرگونی، برگرداندنتبدیل: 

  جز کردنتبدیل کردن: 
  همایونی، فرخندگی، شگونرک: تب

  تبریزی تبارتبریزی اdصل: 
  فرخنده باد، فرخنده، شادباش، شاباش، خجستهتبریک: 

  گناه زدایی، بیگناهیتبرئه: 

  ،  )ه ب(،  شکرخند )ه ب(شکرخنده تبّسم: 

  لبخند زدن، لبخند، شیرین خند، شکرخندتبسم: 
  نیم بند، زیربند، بینک، بند، بخش، آویژهتبصره: 

  پیامدهابعات: ت
  شهروند، پیروان، باشندگانتبعه: 

  فرمانبری، پیرویتبعیت: 
  فرمان بردن، پیروی کردنتبعیت کردن: 

  دورکردن، دور کردن، بیرون کردنتبعید: 
  فراگری، برتری دادن، برتری بیجاتبعیض: 

  شکوفایی، درخشندگی، درخشانی، آبگونگیتبلور: 
گری،  سانی، آوازهنمایاندن آگهی، گسترش، پیام رتبلیغ: 
  آگهی

  ،  آگهی دادن)franāftan  �� (فرنافتن تبلیغ کردن: 

  گر آوازهتبلیغ کننده: 
  گری آوازهتبلیغات: 
  گرانه آوازهتبلیغاتی: 
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  گرانه آوازهتبلیغی: 
  بازگفتتبیین: 

  بازنمودتبیین کرد: 
  بازنمودنتبیین کردن: 

  سکسکی، تپش دلتپش قلب: 
  مانده، بسنده، بجامانده، بازمانده مانده بجا، مانده، پستتمه: 

  خالکوبی، خالزنیتتو: 
پایدار کردن، پابرجاشدن، پابرجا کردن، پا گرفتن، تثبیت: 

  استوار کردن، استوار شدن
  دوگانگیتثنیه: 
  سوداگران، بازرگانانتجار: 

  ها ، آموخته ها، آموزه ها آموزهتجارب: 
فروش، سوداگری، داد وستد، داد و ستد، خرید و تجارت: 
  بازرگانی
  سوداگرانه، بازرگانیتجارتی: 
  سودایی، سوداگرانه، بازرگانیتجاری: 
  همگینی، همگنی، همرنگیتجانس: 
  به نادانی زدنتجاهل: 
  دست درازی، چنگ اندازی، تازش، بیرون از اندازهتجاوز: 

گافیدن، دست درازی کردن، چنگ انداختن، تجاوز کردن: 
  تازیدن

ها،  اندازی ها، چنگ ها، دست درازی اندازی دستتجاوزات: 
  ها تازش

نومنشی، نوخواهی، نوجویی، نوآوری، نو اندیشی، تازه تجدد: 
  گرایی

  نوسازی، نو کردن، دوباره، تازه کردن، ازسرگیریتجدید: 
  باززیستیتجدید حیات: 

  بازنگریتجدید نظر: 
  بازخوانیتجدیدی: 

زمودگی، ،  ورزیدگی، کارآزمایی، کارا)ه ب(آروین تجربه: 

  آزمون، آزمودن، اروند
  آزمودن، از سر گذراندنتجربه کردن: 

  کازآزما، کارآموز، کارآزماتجربه گر: 
  کارآزمایی، آزمونیتجربی: 
  همسری تنهایی، بیتجرد: 

  آهنجشتجرید: 
موشکافی، جداکردن، پاره پاره کردن، پاره پاره شدن، تجزیه: 

  پاره پارگی، پاره، پارگی، بند بند کردن
  جدایی خواهزیه طلب: تج

  واکاوی، موشکافیتجزیه و تحلیل: 
  واگشودنتجزیه و تشریح: 

کاوش کردن، جستجو، جست و جو، پی جویی تجسس: 
  کردن، پی جویی

  در اندیشه آوردن، بدیده آوردن، انگارشتجسم: 
  نمود، نمایان، رخنمایی، درخشان، آشکارتجلی: 

ن، بزرگداشتن، ،  گرامی داشت)burzišn  �� (ُبرِزش تجلیل: 

  ارج نهادن
  گردهمایی، انجمنیتجمع: 

  گردآمدگانتجمع کنندگان: 
  گردآمدهتجمع کننده: 

  فرنمایی، زیوری، آراستنتجمل: 
  سازوبرگ دادن، ساز و برگ، بسیج کردن، آمادگیتجهیز: 

ها،  ها، ساز و برگ، آمادگی سازوبرگ، ساز و برگتجهیزات: 
  ها آگاهی

  تن، رواداشتن، رواداریروادیدن، روادانستجویز: 
  فروسو، فرود، زیر، پایینتحت: 

  زیرزمینتحت اdرض: 
  زیر پاستحت الحفظ: 

  درپناهتحت الحمایه: 
  زیر پرتو دیگریتحت الشعاع: 
  واژه نامه، واژه به واژهتحت اللفظی: 

نشان دیدن، گزند یافتن، خدشه پذیر تحت تاثیر قرار گرفتن: 
  بودن، آسیب پذیری

  یر نامزتحت عنوان: 
  زیر فشارتحت فشار: 

  مهارشدهتحت کنترل: 
  زیر درفشتحت لوای: 

  زیر نگر گرفتنتحت نظر گرفتن: 

  ،  زیرین)هد(زیرین تحتانی: 
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  واپسگراییتحجر: 
جنبیدن، جنبش، جنب و جوش کردن، پویندگی، تحرک: 

  پویش، پویایی
  نوشتن، نگاشتن، نگارشتحریر: 

  نوشتن، نگاشتنتحریر کردن: 

  ،  )هد(نگیزش اتحریص: 

کیبیدن، کیبش، کژروی، دگرگون کردن، دستکاری، تحریف: 
  دستبری

  دگرگون، اریباندهتحریف شده: 

  ،  شوراندن، برانگیختن)هد(انگیزش تحریک: 

  برانگینختن، بر انگیخته شدنتحریک شدن: 
برانگینختن، برانگیختن، بر آغاdنیدن، تحریک کردن: 

  آغاdنیدن
  انندهبرانگیزتحریک کننده: 

  ناروا کردن، ناروا داشتن، ناروا، جلوگیری، بازداشتنتحریم: 
  دریغ، پشیمانی، افسوستحسر: 

نکوداشت، شاباش، ستودن، ستایش کردن، ستایش، تحسین: 
  آفرین گفتن، آفرین باد

  آفرین انگیزتحسین برانگیز: 
  نکوداشتن، بنیک داشتنتحسین کردن: 

، بست نشینی، پناهنده شدن، پناهش، پناه بردنتحصن: 
  بست

  بست نشستنتحصن کردن: 
  بستگاهتحصنگاه: 
یادگیری، یاد گیری، فراگیری، درس خواندن، دانش تحصیل: 

  یابی، دانش آموزی، به دست آوردن، آموزش، اندوختن
  فرهیخته، دانش اندوختهتحصیل کرده: 

  آموختگی، آموزش دانشتحصی`ت: 
  دانش یافته، دانش آموختهتحصیلکرده: 

  یادگیری، آموزشیی: تحصیل
  ره آورد، پیشکش، ارمغانتحفه: 
  رویدادن، انجام شدنی، انجام شدنتحقق: 
کوچک شماری، کوچک بینی، زبونی، خواری، تحقیر: 

  خوارسازی، خوارداشت، پستی

وارسی، رسیدگی، جستجو، پژوهیدن، پژوهش، تحقیق: 
  بررسیدن، بررسی، بازجویی

  پژوهیدنتحقیق کردن: 
  ن، بدرستیبیگماتحقیقا: 

  ها، بررسیه ا ها، بررسی پژوهشتحقیقات: 
  پژوهشیتحقیقاتی: 

  زورگفتن، دستوردادنتحکم: 
  فرمانروا کردن، استوار کردنتحکیم: 
واکنش، واکاوی، موشکافی، گوارش، گشودن، تحلیل: 

کندوکاو، کاوش، کاهش یافتن، فراکاوی، ریشه یابی، ازدست 
  رفتن

  کوچک شدنتحلیل رفتن: 
  واپسین نگارشایی: تحلیل نه
  واکاویکتحلیلی: 

  ،  )ه ب(شکیب تحّمل: 

  ،  )ه ب(شکیبیدن تحّمل کردن: 

مدارا سازش، شکیبایی، شکیب، تاب آوری، تاب، تحمل: 
  بردباری، برتافتن، برتابیدن

  شکیبا، رنج پذیر، تاباتحمل پذیر: 
  تاب آوردتحمل کرد: 

  یدنشکیبیدن، تاب آوردن، برتافتن، برتابتحمل کردن: 
  توانفرساتحمل ناپذیر: 

  برنمی تابدکند:  تحمل نمی
  واداشتن، واداری، سربار کردن، بیش، بار کردنتحمیل: 

واداشتن، وادار کردن، زور آور شدن، تحمیل کردن: 
  بپذیراندن

فراگشت، دیگرگون شدن، دگرگونی، دگرگون نمودن، تحول: 
  دگرگون شدن، دگرگشت، دگردیسی

  ها دگرگونیهای،  دگرگونیتحوdت: 
  هایی دگرگونیتحوdتی: 

  واگذاری، واسپردن، واسپاری، بهره برداریتحویل: 
  واگذار کردن، واسپردن، واسپاری، دادنتحویل دادن: 
  سال گشتتحویل سال: 

  شگفت زدگی، سرگشتگیتحیر: 
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  پاسارگادتخت سلیمان نبی: 
ویرانی، ویران کردن، ویران، نابود، زیر و رو کردن، تخریب: 

  و رو، درهم کوبیدنزیر 

،  ویژه کاری، )hī hūšnās  �� (شناسی  خوشتخصص: 

ویژگی، گرایش، کارشناسی، کاردانی، سررشته داری، 
  سررشته

کارشناس بودن، کاردانی، کاردان بودن، تخصص داشتن: 
  سررشته داشتن، سررشته داری

  کاری، کارشناسی، کاردانیتخصصی: 
  دنویژه کردن، کنارگزاری، بخش کرتخصیص: 

  لغزش، سرپیچی، سر پیچی، رویگردانیتخطی: 
  هرزوارشتخطئه: 

  ،  کم کردن، کاستن)kāhišn  �� (کاهش تخفیف: 

  نامسار، رهایی یافتن، رستنتخلص: 
  نافرمانی، سرپیچی، رویگردانیتخلف: 
  تهی کردن، تهی سازی، بیرون ریختنتخلیه: 
  ور آوردن، مایه زنی، کشا کردن، سرشتن، دگرزابیتخمیر: 
  گمانه زدن، گمانه، دیدزدن، برآورد کردن، برآوردتخمین: 

  گمانه زدن، برآورد کردن، انگاردنتخمین زدن: 
  کمابیشی، برآوردیتخمینی: 
  اُمردیتخنیث: 
گمان کردن، سمردیدن، پنداشتن، پنداشت، پندار، تخیل: 
  انگارش
  پنداریتخیلی: 
  سازیفراهم سازی، فراهم، بسیج، آماده کردن، آماده تدارک: 

پیش فراهم کردن، پیش بینی کردن، تدارک دیدن: 
  بسیجیدن

  بسیجیدهتدارک دیده شده: 
  یادآوری، یادآور، همخوانی، دریافت، بیاد آوردنتداعی: 

  یاد آوردنتداعی کردن: 
  یادآورتداعی کننده: 

  یادآورتداعی گر: 
  پدافند، پایداریتدافع: 
  گیر، همگانی همهتداول: 

  ستا، ادامه داشتنماندگاری، راتداوم: 
  پی گرفتن، ادامه دادنتداوم بخشیدن: 

  پی گرفتن، ادامه دادنتداوم دادن: 
  دراندیشیدنتدّبر: 

  ،  دراندیشیدن، چاره اندیشی)هد(دراندیشیدن تدبر: 

  کاردانی، رایزنی، راهکار، چاره اندیشی، چاره، تارهتدبیر: 
  چاره کردنتدبیرکردن: 

  بسیجندهتدراک کننده: 
  رفته رفته، اندک اندکتدریج: 
  کم کم، خرده خرده، پله پله، پایه پایهتدریجا: 
  کم کم، آهسته آهستهتدریجًا: 
  آموزش دادن، آموختنتدریس: 
  خاکسپاریتدفین: 
  نگارش، گردآوری، فراهم کردن، فراهم آوریتدوین: 
  یادآوری، یادآوردن، یاد آوری، گوشزدتذکر: 

  ها یادآوریتذکرات: 
  نرینگیتذکیر: 

  سوگواره، سوگنامه، اندوه آورتراژدی: 

  ،  مهتابی، پالگانه، پادگانه، ایوان)ه ف(بهارخواب تراس: 

  شدامد، ُشدآمد، رفت و آمد، آمد و شد، آمد و رفتترافیک: 
  کشتاماتراکتور: 

  چگالی، توده، انبوهی، انباشتگی، انباشتتراکم: 
  ترابریترانسپورت: 

  تادیسترانسفورماتور: 
  ذرچکگتراول چک: 

  مغاک، گور، خاک، آرامگاهتربت: 

  ،  فرهیزش، فرهیختن، پرورش)هد(پرورش تربیت: 

  ورزش، پرورش اندامتربیت بدنی: 
  پروردهتربیت شده: 

،  )ه ب(،  فراِهختن )frahaxtan  �� (فرهیختن تربیت کردن: 

  فرهیختن، پرورش دادن، پروردن، پروراندن، پرهیختن
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ردیف، راست و درست کردن، ،  سامان، )ه ب(سامان ترتیب: 

  چینش، چیدمان، پی آیی
سرپرستی کردن، سر و سامان دادن، روبراه ترتیب دادن: 

  کردن، رستک، به انجام رساندن
  ترگمان، ترزبانترجمان: 
ویچاردن، نورند، ترگویه، ترزبانی، برگردانی، ترجمه: 

  برگرداندن، برگردان
ارسی به (ترجمان از ترگمان پترجمانیدن ترجمه کردن: 

،  ترگوییده کردن، ترگوییدن، ترگویه عربی رفته است)
  کردن، ترُگمانیدن

  واdیی، بهشماری، به شماری، برتری دادن، برتریترجیح: 
  برتری دادن، برتر نهادن، برتر دانستنترجیح دادن: 

،  مهرورزی، مهربانی، مهر )dil sōčak  �� (دلسوزی ترحم: 

  ورزی، دلسوزی
  اسازی، پروانهرهایش، رهترخیص: 

  رهاسازی، پروانه دادن، پرواد دادنترخیص کردن: 
  رو و آی، رفت وآمد، رفت و آمد، آمدوشد، آمد و شدتردد: 

  گمان، دودلی، دودل بودنتردید: 
  ِپَهلیدنتردید کردن: 

  نگاشتن، نشان نهادن، پنگاشتنترسیم: 
  پنگاشتنترسیم کردن: 

  تراویدن، تراوشترشح: 
  انگیزش برانگیختن،ترغیب: 

  واداشتن، وادارکردن، وا داشتن، برانگیختنترغیب کردن: 
  وا داردترغیب کند: 

  فرازش، پایه دادن، برکشیدن، باdبری، باd بردنترفیع: 
  تراکهترقه: 

  چنبرترقوه: 
  خیزش، پیشرفت، باd رفتنترقی: 
  واهشتن، واگذاشتن، رهاکردنترک: 

  خوباختنترک اعتیاد: 
  اشتهوامانده، واگذترکه: 

هم کرد، هم آمیزی، ریخت، درهمی، پیکر، بهم ترکیب: 
  پیوستن، آمیغ، آمیزه، آمیزش، آمیختن، آمیختگی، آمیختار

  سرشتن، آمیختنترکیب کردن: 
  سرشته، آمیختیک، آمیختهترکیبی: 

  دوره، دورکترم: 
  با، ارجمندانهترما مح: 

  برمانترمز: 
  دمابندترموس: 
  گرما سنجترمومتر: 

  ازی، بازسازینوسترمیم: 

  ،  پایانه)ه ف(پایانه ترمینال: 

  بارکشترن: 
  پیچندترنادو: 
  ُتَرنگترنج: 

  رونویسیترنسکریپشن: 
هم آوازی، سرودن، سراییدن، خوش خوانی، ترانه ترنم: 

  خوانی، آوازخوانی، آواز
  هراس، مردم کشی، کشتن، آدم کشیترور: 

  مردم کش، دهشت افکن، آدم کشتروریست: 
  ردم کشی، دهشت افکنی، آدم کشیمتروریسم: 
  فرنایترومپت: 

گسترش دادن، گسترش، روامندساختن، رواگی، ترویج: 
رواگ، روادهی، رواج دادن، روا کردن، َروامندسازی، 

  بازارگرمی
  تریاک، پاد زهرتریاق: 
  اپیونتریاک: 
  میز سخنرانی، سکوی سخنرانیتریبون: 
  کشبافتریکو: 

  ه، برنهادنهفته، گذاره، پایان نامتز: 
  سوزن زدنتزریق: 
  خودسازی، پالیدن، پالودن، پاکسازی، پاک کردنتزکیه: 

  روان پاdیی، درون پاdییتزکیه نفس: 
  لرزه، سست شدن، جنبیدنتزلزل: 

،  نیرنگ، فریب دادن، فریب، دورویی، )ه ب(ترفند تزویر: 

  چشم دید، چشم بینی، ترفند
  آذینفرآویز کردن، زیوردادن، آرایش، تزیین: 
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  زیوردادن، آرایش، آذینتزئین: 
کوتاهی، کم گرفتن، رواداری، چشم پوشی، آسان تسامح: 

  گیری، آسان گرفتن
  سست گیری، ساده گیرانه، رواداری، آسان گیریتساهل: 
  همسانی، همچندی، همانندی، برابریتساوی: 
  شمارافزار، دستگردتسبیح: 

مونه، آزمون، ،  گزینه، آز)ه ف(،  آزمون )ه ف(آزمونه تست: 

  آزمایش

  ،  )ه ف(آزمودن تست کردن: 

  گرفتن، شکست، پیروزمندی، بدست آوردنتسخیر: 
  شتاب دهی، شتاب، زود، تندی، تند، پرشتابیتسریع: 

  هموارسازیتسطیح: 
دلداری، دل آسایی، آسایش، آرامش دادن، آرامش، تسکین: 

  آرام کردن
ای، پیوسته،  زنجیری، زنجیرواری، زنجیروار، زنجیرهتسلسل: 

  پیاپی
  دستیابی، چیره شدن، چیره دستی، چیرگی، پیروزیتسلط: 
  همدردی، دلداری، دل آرامیتسلی: 

  دلداری دادنتسلی دادن: 
  دلداری، دلخوشی، دل آرامیتسلیت: 
  زینه دادن، زینشتسلیح: 

  جنگ افزاریتسلیحاتی: 
  واگذاری، گردن نهادن، تن در داده، پذیرفتنتسلیم: 

  تن در دادن تسلیم شدن:
  آسانیدن، آسانکرد، آسان کردنتسهیل: 

  آسانیدنتسهیل کردن: 
  ها ها، آساینده یاریتسهی`ت: 

  کردن یکسان، سر بسر کردن، برابری، برابر سازیتسویه: 
  برابر کردنتسویه حساب: 

همگونی، همسانی، همانندی، همانندسازی، هم تشابه: 
  سازی، مانندگی، مانستگی

  ،  )هد(مانست تشابهت: 

  ،  همانگری، مانندسازی، مانند کردن)ڀ(مانندگی تشبیه: 

  مانانیدنتشبیه کردن: 
  واdیی، بزرگ منشیتشّخص: 
  بزرگ منشیتشخص: 

شناسایی، پی بردن، بازشناسی، بازشناخت، باز تشخیص: 
  شناختن

  کردن ازهمتشخیص دهیم: 
  پسندی گزینی، به بهتشخیص مصلحت: 

  شناساییتشخیص هویت: 
  سختگیری، سخت گیری، تندی، پرخاشتشدد: 

سخت گیری، سخت کردن، سخت شدن، دشوار تشدید: 
  شدن، استوار کردن

کالبدشناسی، کالبد شناسی، کالبد شکافی، روشن تشریح: 
  گری، روشن کردن، روشن سازی، بازشکافی

  نگیزش، نگیختن، زندیدنتشریح کردن: 
  پذیره، بزرگداشت، آمدنتشریف: 

  ها آیینتشریفات: 
  همیاری، همکاریتشریک مساعی: 

  فروزه، تابش، پرتو افکنی، پرتو افشانیتشعشع: 
  پرتوهاتشعشعات: 

  ،  )ڀ(شکافتن تشقیق: 

  سپاسمندی، سپاسگزاری، سپاستشکر: 

  ،  نهاد)dēsakōmandīh  �� (مندی  دیسهتشکل: 

سازمان دادن، ساختن، پدیدآوری، پایه ریزی، تشکیل: 
  برپایی، برپاساختن، برپا

گشایش، سازمان دادن، ساختن، پدیدآوردن، شکیل دادن: ت
  پایه ریختن، برپاکردن، برپاساختن، باز کردن

  سازوبرگ، سازمانتشکی`ت: 
  ناآرامی، لرزه، لرزش، تنش، تکانتشنج: 
  گواهی، گواه بودنتشّهد: 
  گواهیتشهد: 

  نگرانی، دلواپسی، دلشورهتشویش: 
  نا آرامی کند و کوب، دلشوره وتشویش و بیقراری: 

نیرودادن، فروزش، رخشند، دلگرمی، توان بخشی، تشویق: 
  بشورآوردن، آفرین گفتن، آرزومند کردن، انگیزش
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  انگیزاندتشویق کرد: 
نیرودادن، دلگرمی دادن، بشورآوردن، آفرین تشویق کردن: 

  گفتن، آرزومند کردن، انگیزاند
  همراهی، پسواریتشییع: 

  یدست اندازی، به چنگ آورتصاحب: 
  رویداد، رخداد، پیشامد، بهم خوردن، برخوردتصادف: 
  ناگهانی، پیشامدیتصادفا: 

  ناگهانیتصادفی: 
  بهم کوفتن، برخوردتصادم: 
  فرایازیتصاعد: 
  ها ها، پیکره ها، نشانه نگارهتصاویر: 

  ویرایش، ویراستاری، درست کردن، درستتصحیح: 
  ویراستن، درست کردنتصحیح کردن: 

  ب`گردانپیشمرگی، تصدق: 
  ،  گواهی، پروانه(رانندگی)گواهینامه تصدیق: 

  گواهینامه رانندگیتصدیق رانندگی: 
  راست شمردن، براست داشتنتصدیق کردن: 

  دست برد زدن، بچنگ آوردنتصرف: 
  پرده، آشکار ساختن روشن، رک وراست، بیتصریح: 

  روشن ساختتصریح کرد: 
  روشن ساختن، آشکار ساختنتصریح کردن: 

  َتفسیدد: تصعی
  َتفسیده، َتفسیدنتصعید شدن: 
  َتفسیدنتصعید کردن: 

کوچک کردن، کوچک شماری، کوچک بینی، خوار تصغیر: 
  کردن، پست شماردن

  پاdیشتصفیه: 
  همار پاdییتصفیه حساب: 

  پاdیشگاهتصفیه خانه: 
  پالودن، پاdییدنتصفیه کردن: 

گزیرش، گزیر، رای، برآن شدن، آهنگ کردن، تصمیم: 
  آهنگ داشتن، آهنگ

  گزیریدن، برآن شدنتصمیم گرفتن: 
  وانمودی، ساختگی، خودآرایی کردنتصنع: 

  سروده، سرود، ترانهتصنیف: 

گمان، پنداشت، پندار، انگاشتن، انگاشت، انگاره، تصور: 
  انگارش، انگار
  انگاشته، انگاردهتصور شده: 

،  هوشیدن، گمان کردن، )ه ب(َانگاردن تصور کردن: 

  تن، انگاشتنپنداش
  ها انگارشتصورات: 
  درویشی، پشمینه پوشیتصوف: 

  پذیره، پذیرش، برنهادنتصویب: 
  برنهادنتصویب کردن: 

  نگاره، نگار، فرتور، سیما، رخشاره، پیکرهتصویر: 
  نگارینتصویری: 

همستاری، ناهمسانی، ناسازی، ناجوری، رویارویی، تضاد: 
  دوگانگی، در برابر، پارادخش

  یستیهمباتضامن: 
  نمودها، راهپیماییتضاهرات: 

  ،  َگرِزش)ه ب(زاری تضّرع: 

  مویه، dبه، گریه، زاریتضرع: 
  ناتوان کردن، سست کردنتضعیف: 
  در پناه، تاوان دادن، پشتیبانی، پایندانیتضمین: 

  پشتیبانتضمینی: 
  نابودیتضییع: 
خورد، همخوانی، شناختن،  سنجی، هم یکی کردن، همتطابق: 

  تمیز کردن
  دراز دستیتطاول: 
  برابرکرد، برابرسنجیتطبیق: 
  به آز آوردن، آزمندیتطمیع: 

،  فرازشوِیشی، شست )frāč šōyišnīh  �� (فرازشوِیشی تطهیر: 

  وشو، پاک کردن، برشنوم، آلوده زدایی
وانمودن، وانمود، مردم فریبی، فرانمودی، دگر فریبی، تظاهر: 

  ی، آشکار شدنخودنمایی، خودستایی، خود نمایی، پدیدار
  راهپیمایی، راه پیماییتظاهرات: 

  َگرِزشتظّلم: 
  همتا بودن، ترازمندی، برابری، برابر شدنتعادل: 
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  خوشامد، خوش و بشتعارف: 
  واdیی، برتریتعالی: 
  همکنشتعامل: 
  یاری، همکاری، همراهی، دستیاری همتعاون: 
  گزارش، خواب گذاری، بازگوییتعبیر: 

  ریخواب گزاتعبیر خواب: 
  شگفتی، شگفتایی، شگفت زدگی، شگفت داشتنتعجب: 
  شگفتی آورآور:  تعجب 

  شگفت انگیزتعجب آور: 
  شگفتی آور، شگفت انگیزآور:  تعجب

،  کردن شتاب، شتافتن، شتاب )هد(زدگی  شتابتعجیل: 

  کردن
  شتافتن، شتاب کردنتعجیل کردن: 

  بسیاریتعّدد: 
  رگان، شمارشماره، شمارگان، شمارش، شمار شماتعداد: 

  شمار اندکیتعداد محدودی: 
  شماری، چندیتعدادی: 

  بیشماری، بسیاریتعدد: 
  چند همسری، چند زنیتعدد زوجات: 

  ستمگری، ستم، زورگویی، دست اندازیتعدی: 
  تراز، برابرسازیتعدیل: 

  پوزشگری، پوزشخواهیتعذر: 
دست درازی کردن، دست درازی، درازدستی، تکش، تعرض: 

  پرخاش، آفندتاخت و تاز، 
  میزان نامهتعرفه: 

نمود، شناسه، شناسش،  ویَمند، نیک گویی، کرانتعریف: 
شناسایی، شناسانش، شناسانده، شناساندن، ستودن، 

  ستایش، آگاهیدن
نیک گفتن، شناساندن، ستودن، بازگوکردن، تعریف کردن: 

  بازگفتن
  نکوهش، گوشمالی، کیفرتعزیر: 
  شیون، سوگیاد، سوگواریتعزیه: 

کورباوری، ستیهندگی، رگ مرداری، خشک اندیشی، عصب: ت
  ورزی، پی ورزی، پافشاری بیخردانه پی

  ،  فرویش، بیکاری، بیکار، بسته، بستار)ه ب(َفرویش تعطیل: 

ها، روزهای  کاربستگی، کارآزادی، فرویشتعطی`ت: 
  آسودگی، آسودگی

  های تابستانی فرویشتعطی`ت تابستانی: 
  ری، بستارفرویش، بیکاتعطیلی: 
  کرنش کردن، سر فرود آوردنتعظیم: 

  ،  (نماز از این واژه گرفته شده)نمیدن تعظیم کردن: 
  بدبوییتعفن: 
  خرد، بینشوری، اندیشیدنتعقل: 

دنبال کردن، دنبال، پیگیری، پیگرد، پی گیری، پی تعقیب: 
  جویی

  ،  )هد(بستگی تعّلق: 

  دلبستگی، دارد، خویشی، از آنیتعلق: 
  وابستگی، دلبستگیر: تعلق خاط

  دانشوری، آموزشتعلم: 
  برکنارکردن، آویختنتعلیق: 
  َشَوندآوریتعلیل: 
  یاد دادن، آموزه، آموزش، آموزاندن، آموختنتعلیم: 

  آموزش و پرورشتعلیم و تعلم: 
  ها، آموزاک آموزهتعلیمات: 

  دیده و دانسته، آگاهانه، ازروی آگاهیتعمد: 
  نه، ازروی آگاهیدیده و دانسته، آگاهاتعمدا: 
  دیده و دانسته، آگاهانه، ازروی آگاهیتعمدًا: 
  ژرف نگری، ژرف اندیشی، باریک بینیتعمق: 
  نوز، درست کردن، بازسازی، بازساختن، باتعمیر: 

  ،  )هد(کن  آبادانیتعمیرکننده: 

  ژرفایش، ژرفاِیشتعمیق: 
پیمان بستن، پیمان، پذیرش، پایبندی، به گردن تعهد: 
  گرفتن

  پیمان نامهد نامه: تعه
  پیمان نامهتعهدنامه: 
  جبجایی، جایگزینی، جابه جایی، جابجاییتعویض: 

  یوفانبدنتعویض کردن: 
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  دیر کردن، پس افکندنتعویق: 
گزینش، برگماشتن، برگزیدن، آشکار کردن، آشکار تعیین: 
  ساختن

  َهکانیدهتعیین شده: 
  َهکانیدن، گماشتن، گماردن، برگزیدنتعیین کردن: 

  خوردن، خوراندن، خوراک دادن، خوراکغذیه: ت
  تندی، پرخاش، بداخمیتغیر: 

دگرگونی، دگرگون کردن، دگرکونی، دگرش، تغییر: 
دگرسانی، دگردیسی، دگر گونی، دگر کردن، دگر شدن، دگر 

  سانی
واگرداندن، گردانیدن، فرو گرداندن، فراگرداندن، تغییر دادن: 

  دگر کردن دیگر کردن، دگرگون کردن، دگراندن،
  دگردیسیتغییر شکل: 
  دگرگون شدتغییر کرد: 

  دگریده، دگرگون شدن، دگر شدنتغییر کردن: 
  دیگر شدنتغییر یافتن: 

  ها ها، دگرگونی، دگرشدگی های، دگرگونی دگرگونیتغییرات: 
  هایی دگرگونیتغییراتی: 

  نازیدن بالیدن، نازیدن، خودستایی، بالیدنتفاخر: 
  یشیهمدلی، هم اندتفاهم: 
نایکسانی، ناوابستگی، ناهمی، ناهمگونی، ناهمسویی، تفاوت: 

ناهمسانی، ناهمتایی، ناسپاسی، ناسانی، ناسازی، ناسازواری، 
گونی، گوناگونی، دوگانگی،  ناسازگاری، ناجور بودن، گونه

  دوری، دوتیرگی، دگرمانی، جدایی، برفرودی
  کاویدن، جستجو، بازرسی، بازجوییتفتیش: 
  او، جستجو، پیکاویکندوکتفحص: 

  گردشتفرج: 
  گردشگاهتفرجگاه: 

دوگانگی، دودستگی، دو به هم زنی، جدایی انداختن، تفرقه: 
  پراکندن، پراکندگی

لشتن، گردش، شادمانی کردن، شادمانی، سرگرمی، تفریح: 
  خوشی، خوش گذرانی

  کوتاهی، کمی، کاستیتفریط: 
  کم کردن، کاهش، کاستن، پراکنشتفریق: 

،  گزاره، گزارش، گزاردن، زند، َزند، )هد(اردن گزتفسیر: 

  دیدگاه
  گسترده، گستردگی، فزونیتفصیل: 

  نوازش، مهرورزی، دلجوییتفقد: 
  شناختاری، پنداشت، اندیشیدن، اندیشه، اندیشگریتفکر: 

  اندیشیدنتفکر کردن: 
  جداسازی، جدا کردن، از هم گشاییتفکیک: 

  تفنگدارتفنگچی: 
  رانیسرگرمی، خوش گذتفنن: 

  یاد دادن، آگاه کردنتفهیم: 
  مهتری، برتری، باdتریتفوق: 

  واگذاری، واگذار کردن، سپردنتفویض: 
  آوازهاتق تق: 
  برهمکنشتقابل: 
  همگرایی، نزدیکیتقارب: 
  کیفر، سزا، تاوانتقاص: 
  درخواست، خواهشتقاضا: 

،  َاوژولیدن )ه ب(،  َفژولیدن )ه ب(َوژولیدن تقاضا کردن: 

  ،  )ه ب(

  ،  )ه ب(َافژولیدن تقاضا نمودن: 

  ،  )ه ب(َوژولنده تقاضاکننده: 

  های درخواستتقاضاهای: 
  درخواستتقاضای: 

  فرجام خواهیتقاضای تجدید نظر: 
  چهار راه، برشگاه، برخوردتقاطع: 
  گوشه نشینی، بازنشستگیتقاعد: 
  گرفتن به گردن، پذیرفتنتقبل: 

  پذیرفتن، پذیرا شدنتقبل کردن: 
  زشت انگاری: تقبیح

  ورجاوندی، اشوییتقدس: 
  پیشینگی، پیشگامی، پیشتازی، پیش افتادنتقدم: 

  پیشی و پسیتقدم و تاخیر: 



 سره ینامه پارس واژه   

۹۵ 

  پیشی و پسیتقدم و تأخر: 
  گذاری، ارج نهی سرنوشت، ستودن، سپاس، ارجتقدیر: 

  سرنوشتتقدیر زمانه: 
  سرنوشتتقدیر یا قسمت: 

  سپاسنامه، سپاس نامهتقدیرنامه: 
  رنامیشی، ستودن، ستایشفتقدیس: 
  شادیانه، ره آورد، پیشکش، بخششتقدیم: 

  پیش کش کردنتقدیم کردن: 
  ها، نزدیکی، فرامندی، آشنایی نزدیکیتقرب: 

  سازی، نزدیک کردن نزدیکی، نزدیکتقریب: 
نزدیکی، نزدیکان، نزدیک به، کمابیش، کما بیش، کم تقریبا: 

  و بیش، پیرامونِ 
  یک، کمابیش، کم و بیشنزدیک به، نزدتقریبًا: 

  کمابیشی، کمابیش، کم و بیشتقریبی: 
  پرداخت بندیتقسیط: 

،  پاره پاره کردن، بخشش، )baxšišn  �� (بخشش تقسیم: 

  بخش کردن، بخش
  بخشیدن، بخش کردنتقسیم کردن: 

  کاستیتقصان: 
  لغزش، کوتاهی، سستیتقصیر: 
  چکیده، چکاندنتقطیر: 

  دن، پویهکوشیدن، کوشش، دست و پازتق`: 
  کاری نیرنگ، نادرستی، دغلی، دغلتقلب: 
  ساختگیتقلبی: 
  کوشیدن، کوشش، دست و پازدنتقلی: 
  هماننده سازی، دنباله روی، پیروی کورکورانه، پیرویتقلید: 

  والوچانیدنتقلید کردن: 
  کم کردن، کاهش، کاستنتقلیل: 

  کاستنتقلیل دادن: 
  اییپرهیزگاری، پرهیزکاری، پرهیز، پارستقوا: 

  پرهیزگاری، پرهیزکاری، پرهیز، پارساییتقوی: 
نیروهای، نیرومند ساختن، نیرودادن، نیروبخشی، تقویت: 

  بخشی، توانایی دادن نیروافزایی، نیرو بخشی، توان
گاهنامه، گاهشمار، سالنما، سالنامه، سالشمار، تقویم: 

  روزشمار، برآورد، ارزیابی

  پابستگیتقید: 
  دین پوشیتقیه: 
  پابستگی تقیید:

  بفرجام رساندنتکمیل: 
  انباشتتکاثر: 

  کم و کاستی فرگشت، رسایی، پختگی، بیتکامل: 

،  فیسش، خودستایی، خود بزرگ )هد(خویشتنی  بزرگتکبر: 

  نمایی، برتنی، باد سری بینی، بزرگی
  شگردتکتیک: 
  بسیار کردن، افزونیتکثیر: 
  دلگرانی، دلتنگی، آزردگیتکدر: 

  زگیگدایی، دریوتکدی: 
نادرست شمردن، رد کردن، دروغ شماردن، دروغ تکذیب: 
  انگاشتن

  دروغ شمردن، ِبستاوه شدنتکذیب کردن: 
واگویی، دوباره گویی، چندبارگی، بسامد، بازگویی، تکرار: 

  بازگفت، بازآورد، باز کرد
واگردانیدن، واگردانی، چندبارگی کردن، تکرار کردن: 
  بازگردانیدن

  بازگفتتکرار مطلب: 
  باز کردکرارعمل: ت

  چندبارهتکراری: 

،  گرامی، بزرگداشت، )burzišn  �� (ُبرِزش تکریم: 

  ارجمندشمردن
  سرپرستی، بگردن گرفتنتکفل: 
  آdیشتکلف: 
  گویی گفتگو، سخنوری، سخنتکلم: 

  کار، خویشتن کاری، بگردن نهادن، بایستهتکلیف: 
  به پایان رساندن، بفرجام رساندنتکمیل: 

  بفرجام رساندنتکمیل کردن: 
  بفرجام رسانیدهتکمیلی: 

  آوری، ساخت آوری فنتکنولوژی: 
  شگردتکنیک: 
  هستایش، فرگشت، بوددهیتکوین: 
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  لم دادن، پشت گرمی، پشت داشتن، پشت دادن، پشتتکیه: 
  پشت داشتن، پشت دادنتکیه داشتن: 
  پشت داشتن، پشت دادنتکیه کردن: 
  سخن یارتکیه ک`م: 

  تپه، پشتهتل: 
  درخشندگی، درخششءلوء: ت`

  کوششت`ش: 
  فروپاشیت`شی: 
  شورش، خروشیدن، آشفتگیت`طم: 

،  واکنش، سزا دادن، تاوان، باز )tōÄišn  �� (توِزش ت`فی: 

  نهش
  درخشندگی، درخششت`لو: 

  خواندنت`وت: 
  کوتاه کردن، ژاوشتلخیص: 

  سپهربینتلسکوب: 
  فرابینتلسکوپ: 

  نیست، نفله، تباهتلف: 
  هدر دادن، تباه کردن، از دست دادنردن: تلف ک
واگویی، واگویش، واگفت، گویش، بزبان آوردن، تلفظ: 

  بازگویی
  واگفتنتلفظ کردن: 

  دورگو، دورآوتلفن: 
  زنگ زدنتلفن زدن: 

  همبندی، بهم پیوند دادن، آمیزهتلفیق: 
  ای همبندی، آمیزهتلفیقی: 

  دریافتن، برداشت، برخورد، انگاشتهتلقی: 

  ،  )vušn kartan  �� (ُگشن کردن کردن: تلقیح 

  وادار نمودن، دردهان نهادنتلقین: 
  دورنویستلکس: 

  دور نگارتلگراف: 
  بادکارتلمبه: 
شاگردی کردن، دانشجویی، دانش آموزی، دانش تلمذ: 

  آموختن
  دانش آموزی کردن، دانش آموختنتلمذ کردن: 

  دورباهمیتله پاتی: 
  رنگارنگیتلون: 

  می بودندمدتلون مزاج: 
  سربسته گفتنتلویح: 
  نهانی، سربسته، درپردهتلویحا: 
  سربستهتلویحًا: 

  سیما، دورنما، جاِم َجمتلویزیون: 
  مایه، زمینه، جستارتم: 

،  مالیدن، مالش، سودن، )sohišn  �� (ُسِهش تماس: 

ساییدن، سالش، دست زدن، پیوند، پساویدن، پساو، پرماس، 
  برماسیدن، برخورد

  زنگ زدن، پرماسیدن تماس گرفتن:
  نگریستن، نگاه کردن، دیدنتماشا: 

،  همه، هماد، فرجام، پایان، بسنده، )hām  �� (هام تمام: 

  آزگار
  یکسرهتماٌما: 

  همه کارهاتمام امور: 
  پایان یافتنتمام شدن: 
  پایانیده، پایان یافتهتمام شده: 

  به انجام رساندنتمام کردن: 
  ریکسره، همه، همگی، سراستماما: 
  ای، به همه به همهتمامًا: 

  همه، همگیتمامی: 
  پارچگی کشوری یکتمامیت ارضی: 

  دگردیسیتمایز: 

،  گرایش، دلبستگی، )grāyastakīh  �� (گرایستگی تمایل: 

  خواهانی
  هم کامکیتمایل مشترک: 

  ها گرایشتمای`ت: 
  پیکهتمبر: 

  خرمای هندیتمبرهندی: 
  بهره بردن، برخورداریتمتع: 

  گاره، فرتور، تندیس، پیکرنتمثال: 
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  نکوداشت، ستایش، بزرگداشت، ارج گذاریتمجید: 
  نکوداشتنتمجید کردن: 

  فرجام، سوگواری، سرانجامتمخ: 
  کشیدگی، درازکشیدن، دراز شدنتمدد: 

  آرامش روانی، آرامش روانتمدد اعصاب: 
فرهنگ، شهریگری، شهرنشینی، شهرگرایی، تمدن: 

  ، پیشینهشهرگانی، شهرآیینی، شهرآیین
  کش دادن، زمان دادن، دراز کردنتمدید: 

  نافرمانی کردن، گردنی کردنتمّرد کردن: 
  نافرمانی، گردن کشی، سرکشی، سرپیچیتمرد: 

  یکجاییتمرکز: 
وینارش، ورزیدن، ورزشگاه، ورزش، ورز، َورِزش، تمرین: 

  نرمش، دوباره کاری، پیگیری، بوزش، آمادگی
  وگرنهتمرین کردن: 

  سمارسوتمساح: 
  ریشخند، دست انداختنتمسخر: 
  دستاویزتمسک: 
  سرمایه، دارایی، توانمندیتمکن: 

  َهنگ، گردن نهادن، سرفرو آوردنتمکین: 
  چرب زبانی، چاپلوسیتملق: 
بدست آوردن، بچنگ آوردن، ازانیدن، از آن خود تملک: 
  کردن
درخواست، خواهش، به آرزو خواستن، برای، بدنبال، تمنا: 

  آرزو کردن
،  (فرهنگ تاجیکی؛ فردوس شکرف)فاریدن منا کردن: ت

  خواهش کردن
  کنم خواهش میکنم:  تمنا می
  درخواست، خواهش، آرزومندی، آرزو کردنتمنی: 
  دارا شدن، توانگریتمول: 
  پاکیزه بودن، پاکیزه، پاکتمیز: 

  بازشناختنتمیز دادن: 
  نیماد، شناختنتمییز: 
  کشمکش، ستیزه کردنتنازع: 

  اهنگی، فراخور، برازندگیهمتناسب: 
  زایش، زادن، زادآوریتناسل: 

  زادآورتناسلی: 
  ناسازگاریتنافر: 

  ناسازی، دوگانگی، دوجوریتناقض: 
  گاه به گاهتناوب: 
گوشمالی، کیفر، سزا، توزش، پادافره، پادا فره، آگاه تنبیه: 
  کردن
  سرددشتتندرا: 

فرود  ،  کاهش، فرودی، فرودآیی،)frōtīh  �� (فرودی تنزل: 

  آمدن آمدن، پسرفت، پایین
کم کردن، کاهش دادن، کاستن، فروکاستن، تنزل دادن: 
  پایین آوردن

  سودتنزیل: 
  تنبورتنطنبور: 

  ساماندهیتنطیم: 
  پاک کردنتنظیف: 
هماهنگی، ساماندهی، سامان دادن، چیدمان، به تنظیم: 

  رشته کشیدن، آراستن
  کینه، دلزدگی، بیزاری، بد آمدنتنفر: 

،  هو، دمیدن، دمش، دم وبازدم، دم و )هد(دم زدن : تنفس

  بازدم، دم زدن، آهیدن
  انجام دادن، استوار کردنتنفیذ: 
  شب چرهتنقل: 

  ،  )هد(کاهانیدن تنقیص: 

  ،  )ڀ(کاهیدن تنقیض: 

  dروبی، شکم روبی، روده شویی، روده شو، چاه روبیتنقیه: 
  تنگ دمیتنگ نفس: 

  گوناگونی، جور وا جوریتنوع: 
  دو زَبرتنوین: 
  پایاپایتهاتر: 

  تکاوری، تاخت وتازتهاجم: 
  هراساندن، ترسانیدن، ترساندنتهدید: 

  َپِدست بستنتهدید کردن: 
  دروغ بستن، برچسب، بدنامی، بد نام کردن، انگتهمت: 
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  فرخنده باد، شادباشتهنیت: 
  پروایی، بیباکی نترسی، بیتهور: 
  باd آوردنتهوع: 
  سانیهوایش، هوارتهویه: 
فرآوری، فراهم، ساخته، ساختن، بسیجیدن، بسیج، تهیه: 

  آمایش، آماده کردن، آماده
  آماده کردتهیه کرد: 

  فراهمیدن، فراهم کردن، آماده کردنتهیه کردن: 
  بان، آماینده پشتیتهیه کننده: 

  آوری فراهمتهیه و تدارک: 
  به شورآوری، برانگیختنتهییج: 
  بازپذیرتّواب: 

  ،  )هد( بازپذیرتواب: 

  ها فرمانبران، پیروان، بخشتوابع: 
  پیاپی، پی در پی، پشت سرهم، بسامدتواتر: 

  همریگیتوارث: 
  ها، روزمهان کارنامهتواریخ: 
  هم وزنی، هم سنگیتوازن: 
  فروتنیتواضع: 
  داستانی، هماوایی، سازگاری، سازش، پسند همتوافق: 
  دستشویی، دست به آب، آبخانهتوالت: 

  همراه، همپا، باهم همزاد،توام: 
  آمیغ گمانتوأم با شک و تردید: 

  پشیمانی، بازگشتتوبه: 
  نکوهش، سرکوفت، سرزنشتوبیخ: 

،  نگریستن، نگرورزی، نگرش، نگر، نگاه، )ه ب(پروا توجه: 

آوری، روی آوری، دید، دریافت،  منید، رویکرد، روی
  پرداختن، آگاهی

ا داشتن، نگریستن، درنگریستن، تیمار، پروتوجه کردن: 
  پرداختن به

  نگریستن، پروا داشتنتوجه نمودن: 
  ها نگرشتوجهات: 

  روشنگری، َروایش، درست انگاریتوجیه: 

ددواری، ددمنشی، ددگری، جانورگونگی، توحش: 
  جانورخویی، جانورانه

  یگانه پرستی، یگانگی، یکتاپرستیتوحید: 
  کاواکتوخالی: 
  پدرود، بدرودتودیع: 

  ه گردیگشت، گردش، دورتور: 
  آماهیدن، آماسیدن، آماستورم: 

  آماسیدنتورم کردن: 
  پیچندتورنادو: 

  گردشگرتوریست: 
  گشتگری، گردشگری، جهانگردیتوریسم: 

وابخشیدن، پراکنده ساختن، پخشایش، پخش کردن، توزیع: 
  پخش

  برشتوک، برشتهتوست: 
دست، به وسیله، به  جی، به میانگی، میانجیگری، میانتوسط: 

  ت، از پهلویدست، بدس
  گسترش، فراخی، پیشرفت، پهناوری، افزایشتوسعه: 
  دست بدامن شدنتوسل: 

  دستینه نهادنتوشیح: 
  ستودن، ستایشتوصیف: 
  سفارش، سپارش، رهنمود، پیشنهاد، پند، اندرزتوصیه: 
نگیِزش، فرانمون، فرانمود، روشنگری، روشن نمایی، توضیح: 

آشکارنمایی،  روشن سازی، بازنمود، بازگویی، بازگفت،
  آشکارسازی

  روشنگرنامهتوضیح المسایل: 
  روشنگرنامه، روشن گر نامهتوضیح المسائل: 
  روشن آن که، روشن این کهتوضیح این که: 
  روشن آن که، روشن این کهتوضیح آن که: 

  بازنمودتوضیح داد: 
نگیختن، زندیدن، روشنگری کردن، روشن توضیح دادن: 

  دنگردانیدن، برنگیختن، بازنمو
  نیرنگ، ساخت وپاخت، زمینه سازی، زد و بندتوطئه: 
  ناهمسانی، ناجوریتوفیر: 
  کامیابی، پیشرفت، پیروزی، بهروزیتوفیق: 
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خواهش، خواسته، چشمداشت، چشم داشت، امید و توقع: 
  خواهش، امید

،  درنگ، پاییدن، بازایستادن، )mānišn  �� (ماِنش توقف: 

  ایستادن، ایست

  ،  )ه ب(دستینه توقیع: 

  دستگیری، بازداشتتوقیف: 

  ،  )هد(داشتن  پشتیتوّکل: 

،  خداسپاری، )هد(داشتن  ،  پشتی)هد(داشتن  پشتیتوکل: 

  خداباوری، پشتگرمی، به خدا سپاری، امیدواری، امید
  چشم به ایزد داریم، به امید خداتوکل به خدا: 

  زایش، زاده شدن، زادمان، زادروزتولد: 
  ت خجسته بادزادروزتولدت مبارک: 

  سرپرستی، سامانگریتولیت: 

،  فرآوری، فراورده، ساخته، ساختن، )هد(زایش تولید: 

ساخت، زایوری، زایش، زایاندن، زاستن، پدید آوردن، 
  بارآوری، ایجاد گری

  زاستنتولید کردن: 
  زادوری، زادآوریتولید مثل: 

  سازنده، زایورتولیدگر: 
  دریکتومان: 
  تودهتومور: 

  برش نگاری توموگرافی:
  شکافه، داdنه، داdنتونل: 
  گمان، پنداشت، پندارتوهم: 

ناسزا، دشنام دادن، دشنام، خوار داشتن، بد زبانی، بد توهین: 
  دهانی
  تماشاخانهتیاتر: 
  چهرمانتیپ: 

  گونه شناسیتیپولوژی: 
  نهنده، سرواژه، سرنامه، سرگفتارتیتر: 

  ،  شمارگان)ه ف(شمار تیراژ: 

  ،  )ه ف(یس سپردتیروئید: 

  نمونه، گونهتی`: 
  گروه، دستهتیم: 

  رایانکتین ک`ینت: 
  نگره، دیدمانتیوری: 

  دیدمانیکتیوریک: 
  تماشاخانهتئاتر: 

  نگره، دیدمان، دیدگاه دانشورانه، دیدگاهتئوری: 
  دیدمانیکتئوریک: 
  دین شناسیتئولوژی: 
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  ث

  
ر جا، با دوام، سخت، پایدار، پایا، پابرجا، پا برجا، پا بثابت: 

  ایستا، استوار
  ایستا رایثابت رای: 

  اختریثابت ستاره: 
  پا برجا، ایستاهنگثابت عزم: 
  پا برجا، استوانثابت قدم: 

  ،  )هد(درواخ کردن ثابت کردن: 

  �� (،  استوان )hangōmand  �� (مند  آهنگقدم:  ثابت

astovān(  ،  
  سومثالث: 
  سوم آنکه، سومثالثا: 
  ین که، سومسوم اثالثًا: 

  دومی، دو دیگرثانوی: 
  دومینه، دومینثانویه: 
  دیگر بار، دوم آنکه، دومثانیا: 
  دوم این که، دومثانیًا: 
  دمک، دم، ُدُومک، َدمکثانیه: 

  ُدومک شمار، َدم شمارثانیه شمار: 
  پایستگی، پایداری، پا برجایی، آرامش، استواریثبات: 

  پایدار نیستثبات ندارد: 
  ویشتن داریخثبات نفس: 

  نوشتن، نگاشت، نگارش، رونویس، پایستگیثبت: 
  زاد نگاریثبت احوال: 
  آگاشتهثبت شده: 

  دفترینه کردن، آگاشتنثبت کردن: 
  بیاگارثبت کن: 

  نام نویسی کردن، نام نویسیثبت نام: 
  نام نویسی کردمثبت نام کردم: 
  نامبرده، نام نویسی کردنثبت نام کردن: 

  شناخته شدهثبتی: 
  پا برجا ماندن، ایستاییبوت: ث

  سرمایه، داشته، دارایی، توانایی، پولثروت: 
  غنی، دارا، توانگرثروتمند: 

  چهل چراغ، چلچراغ، پروینثریا: 
  مرزهاثغور: 

،  گرانی، سنگینی، سنگین شدن، رودل، دل )هد(گرانی ثقل: 

  درد

  ،  گرانبار، گران، سنگین)ڀ(گران ثقیل: 

  رو ،  گران)هد(رو  گرانالحرکت:  ثقیل

  سه گانهث`ث: 
  سه گانهث`ثه: 

  یک ،  یک سوم، سه)ڀ(یک  ،  سه)ڀ(یکی  سهثلث: 

  یکی سهثلث بودن: 
هوده، میوه، سود، ره آورد، دستاورد، درخت، بهره، ثمر: 

  بازدهی، بار
  سودمند، سودآورثمر بخش: 

هوده، میوه، فرجام، سود، ره آورد، دستاورد، درخت، ثمره: 
  امد، بهره، بازدهی، بارپی آمد، پس

  میوه، سود، بهره، ارزشثمن: 
  پشیزک، پشیزثمن بخس: 

  سنایش، ستایش، سپاسثنا: 
  ستایش، درودثناء: 

  دوییثنویت: 
  نیکو کاری، مزد، کرفه، پاداش، بخششثواب: 

  گر کرفهثوابکار: 
  گران کرفهثوابکاران: 
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  ج

  
  گناه، بزهُجرم: 
  ستمکار، زورگو، بیدادگرجابر: 

  چاچرود، چاچ رودجاجرود: 
  گذرگاه، شاهراه، سرک، راه، خیابان، بزرگراهجاده: 

  راه خاکی، خاکراهجاده خاکی: 
  راه برسو، برسوراهجاده فرعی: 

  راه دسترسیجاده مواص`تی: 

،  گیرا، کشنده، کشش، ربایش، )هد(اندرکشنده جاذب: 

  کشاننده، رباینده
  نمگیرجاذب الرطوبه: 

  انش، کشش، ربایشهنجش، گرجاذبه: 
  روانجار: 

  داد و فریادجار و جنجال: 
  دادزنجارچی: 

  ،  کنونی، رونده، روان، روا، رایج)rōwāk  �� (روا جاری: 

  ُرشیدنجاری شدن: 

  ،  )هد(روانیدن جاری کردن: 

  سخن چین، دم دزد، انیشه، َانیشه، َابیشهجاسوس: 
  برسازجاعل: 

  برسازهاجاعلین: 
یرا، دلنشین، دلکش، دلچسب، نفریدن، نغز، گجالب: 

  چشمگیر
  نگهبان، نگریستنیجالب توجه: 

  پالیزجالیز: 
  سنگ شده، سفت و سخت، دج، خشک، بربستهجامد: 

  گردآور، فرآراسته، فراگیر، فراخجامع: 
  فراگیر، رساجامع اdطراف: 
  فرآراستهجامع الشرایط: 

  همه دانجامع العلوم: 
، هازه، مردم، چپیره، همزیستگاه، همبودگاه، همبودجامعه: 

  چبیره، توداک، انجمن
  فراگیریجامعیت: 

  جان در پنچه، جان بر دستجان بر کف: 

  ،  ور، کناره، کنار، سوی، سو، پهلو)ڀ(پهلو جانب: 

  هواخواهی، پشتیبانیجانبداری: 
  گونه، گوشهجانبه: 
  کناری، پهلوییجانبی: 
  گناهکار، خونی، تبهکار، آدمکش، آدم کشجانی: 
  فزون خواه، جاه پرستلب: جاه ط

  ،  واگذار کردن، واکوش، کوشنده)هد(واکوش جاهد: 

  خرد نادانی، نادان، ناآگاه، گول، کوراندیش، بیجاهل: 

،  شایسته، سزاوار، سزا، درخور، )rawāk  �� (روا جایز: 

  پسندیده
  رواشمردن، روادانستنجایز دانستن: 

  پاداشجایزه: 
  سزاوار، روا، درخورجائز: 
  رواشمردن، روادانستندانستن:  جائز

  ستمگر، ستمکار، بیدادگرجبار: 
  ها کوهجبال: 
  ناگزیر کردن، فشار، زورجبر: 
  به ناچاری، به فشار، به زورجبرا: 
  به ناچاری، به فشار، به زورجبرًا: 

  شیان، تاوان، برگرداندن، بازنهش، بازپرداختجبران: 
  توختنجبران کردن: 

  ،  )apāyastak  �� (بایسته جبری: 

  ،  )ه ب(َپژم جبل: 

  نهادی، سرشتیجبلی: 
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  هراس، ترس و هراس، ترس، بزدلیجبن: 
  ُگبهجبه: 

  میدان جنگ، رزمگاه، آوردگاهجبهه: 
  روی، رخ، پیشانیجبین: 

  تنه، تن، پیکر، اندامجثه: 
  نیارستنی، نیا، کوشش، پا فشاریجد: 
  شوخی، به راستی، به درستی بیجدا: 
  وخی، به راستی، به درستی، براستیش همانا، بیجدًا: 

  dیه، دیواره، دیوار، پوستهجدار: 
نبرد، ناسازگاری، کشمکش، کارزار، زد و خورد، رزم، جدال: 

  چون و چرا
  ها ها، چهار خانه زیگجداول: 
  گفتاورد، ستیزه، درگیری، پیکارجدل: 

  گفتمان کردن، گفتگو کردن، سخن زدنجدل کردن: 
  نیا، پدرجده: 

  یگ، چهارگوش، چهارخانه، چهار خانهزجدول: 
  کوششگر، پشتکاردار، پرکوشش، پرکارجدی: 
  نوین، نوباوه، نو، تازهجدید: 

  نوساز، نوبنیادجدید التاسیس: 
  تازه واردجدید الورود: 

  ها، به تازگی تازگیجدیدا: 
  ها، به تازگی تازگیجدیدًا: 

  تازه چاپجدیداdنتشار: 
  از، نوبنیاد، تازه سازنوشت افزار، نوسجدیدالتاسیس: 

  تازه ترینجدیدترین: 
  گیرا، فریبنده، فریبا، دلرباجذاب: 

  گیرایی، گیرایشجذابیت: 
  خورهجذام: 

،  گیرش، گیرایی، کشش، ربایش، )هد(اندرکشیدن جذب: 

  پذیرش
  پذیرش دانشجوجذب دانشجو: 

  کشیدن، درکشیدن، پذیرفتنجذب کردن: 
  آشامجذب مایع: 

  گیرایی، کششجذبه: 
  َمَکند، ریشه، بیخجذر: 

  ،  )ڀ(کشیدگی جّر: 

  گفتگو، چرند و چار، بگو مگوجر و بحث: 
یارا، نترسی، ناهراسی، گستاخی، دلیری، دلیر شدن، جرات: 

  باکی بی
  یارستن، نهراسیدن، نترسیدنجرات داشتن: 

  گرانکش، سنگینَبر، باربرجراثقال: 
ینا هم (این واژه بسیار کهن است و پورسکاردپزشک جراح: 

  ،  کرنتگرآن را در دانشنامه ع`یی بکار برده)
  ناسور، زخم، ریشجراحت: 
(این واژه بسیار کهن است و پورسینا کاردپزشکی جراحی: 

  گری، َکِرنت ،  نیشهم آن را در دانشنامه ع`یی بکار برده)
  ها روزنامهجراید: 
  ها ها، بزه لغزها، گناهجرایم: 
  ها روزنامهجرائد: 
  ها ها، بزه زها، گناهلغجرائم: 
  ُگربزه، شایسته، زیرک، تواناجربزه: 

  گرانکش، سنگینَبرجرثقیل: 
  مایه، ریشه، بن مایه، بنجرثومه: 
  گرگانیجرجانی: 

  زخمجرح: 
  تنهاییجرد ت: 
  زنگ، درای، برنگجرس: 
  پیمانهجرعه: 
  درخش، اخگرجرقه: 
  لغزش، لرد، گناه، غند، چگالی، تنومند، بزهکاری، بزهجرم: 

گردش، گذران، سی`ن، روند، روش، روایی، روانی، جریان: 
  روان بودن

  زخم، ریش، آسیبجریحه: 
  زخمدارجریحه دار: 

  روزنامهجریده: 
  گوشمالی، گوشزد، کیفر، تاوان، پادافرهجریمه: 
  نترسی، دلیری، پردلیجرئت: 

  مگر، لخت، جدا از، پاره، بند، بخشجز: 
انه به دانه، بند به بند، یک به یک، مو به مو، دجز به جز: 

  بخش به بخش



 سره ینامه پارس واژه   

۱۰۴ 

،  لخت، تکه، پاره، بهر، بند، )ه ب(،  بهره )ه ب(پاره جزء: 

  بخش
  مو به مو، بند به بندجزء به جزء: 

  کیفر، سزا، پادافره، بادافرهجزا: 
  کیفر، سزا، پادافرهجزاء: 
  خورهجزام: 

  چزاندنجزاندن: 
  ها گزیرک، آبخوستجزایر: 
  کیفریجزایی: 

  ها آبخوست: جزائر
  فرونشینی، خسب، آبخسب، آب بریدن، اوکارجزر: 

  کشند ماه، کشندجزر و مد: 
  ناشکیبی، زاری، بیتابیجزع: 
  باز گرد پابرجا، بیجزم: 
  نوشته، دفترچهجزوه: 

  ،  آداک، آبخو، آبخست، آبخاست)ه ب(آبخوست جزیره: 

(جزیه تازی شده َگزَیت است که از پارسی به گزیت جزیه: 
  ،  گزیه، باژیافته) راهتازی 

  ای از ای از، پاره گوشهجزیی از: 
  ای از آن پارهجزیی از آن: 

  ریزگانجزییات: 
  ریزگانجزئیات: 
  پروایی گستاخی، بیجسارت: 

  ،  مردار، dشه، کالبد، تن مرده، تن، پیکر)هد(تن جسد: 

  کرپ، تنومند، تنجسم: 
  تنکردجسمانی: 

  ،  تنومندی)ڀ(تنومندی جسمانیت: 

  باک نترس، گستاخ، دلیر، دdور، بیسور: ج
  کیوت، شگا، تیردان، توبک، تبنگو، بستهجعبه: 

  گیتاییجعرافیایی: 
  گل گ`ب، شوَمخجعفری: 

  ساختگی، روسازی، دروغ، برساختجعل: 
  ساختگی، دروغین، دروغی، دروغ، برساختهجعلی: 

  شناسی، گیتی، گیتانگاری، گیتاشناسی گیتیجغرافیا: 
  افسرتاج، جغه: 
  ستم، بیداد، آزارجفا: 

  آزردن، آزار دیدنجفا دیدن: 
  آزاراندنجفا کردن: 

  ستم، بیداد، آزارجفاء: 
  آزارندهجفاپیشه: 
  خود آزار، آزارخواهجفاجوی: 

  خرک، َخَرک، باdبرجک: 

  ،  )ه ف(آبزن جکوزی: 

  کبوک، پ`س، َپ`سجل: 
  زنگارزدایی، درخشندگی، تابش، پرداختج`: 

  پرداخت کردنج` دادن: 
  زنگارزدایی، درخشندگی، تابش، پرداختج`ء: 
  شکنجه گر، دژخیم، آدمکشج`د: 

،  واdیی، فر، شکوه، )hūškōhīh  �� (شکوهی  خوشج`ل: 

  ُشکوه، بزرگی، بزرگ
  فر و شکوهج`ل و جبروت: 

  دور شدن از میهنج`ی وطن: 
واکش، گرفتن، کشیدن، فراخوانی، دغل کار، ترفندگر، جلب: 

  د کاره، بد سرشت، بازداشتب
  نگرکشی، شیفتگی، درکشیجلب توجه: 
  واکشیدنجلب کردن: 
  کشیدهجلب کرده: 

  dیه، فرز، رویه، پوشینه، پوشش، پوشانه، پوستجلد: 
  پوشینهجلد کتاب: 

  ها، نشستن نشستجلسات: 
نشست کارمندان، نشست، گردهمایی، دیدار، انجمن جلسه: 
  نشست

  ، نشست کارمندانها نشستجلسه کارمندان: 
  هرزه، سبکسرجلف: 

  نشستن، برتخت نشستنجلوس: 
  نغز، نشستنجلوس کردن: 

  نمود، درخشش، تابشجلوه: 
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  نیم تنهجلیقه: 
  بزرگوار، بزرگ، برینجلیل: 
  جان سنگ، بیجماد: 

،  همبستری، همبستر شدن، )ه ب(همخوابگی جماع: 

  آغوشی، آمیزش کردن، آمیزش هم
، هم آغوشی کردن، پاسیدن، همبستر شدنجماع کردن: 
  آمیزش کردن

  مردم، گروه، دسته، توده، انبوهجماعت: 
  غشنگی، زیبایی، خوشگلیجمال: 

  مردم ساdری، گروه، تودهجماهیر: 
  کاسه سر، استخوان سرجمجمه: 

همباریش، گروه، گردآورده، فلنج، روی هم، رمن، جمع: 
  رایشگری، چندگانه، الفنج، افزوده شده، افزوده

  گردآوری، برداشتآوری:  جمع
  گرد آوردنجمع آوری کردن: 

  گردآوردنجمع بستن: 
  گرد آمدن، فراهم شدنجمع شدن: 

  انبوهجمع کثیر عده بسیار: 

،  گردآوردن، گرد آوردن، )ه ب(َفَلنجیدن جمع کردن: 

فلنجیدن، اندوختن، انباشته کردن، انباشتن، الفنجیدن، 
  افزودن، افزایش یافتن

  تهرویهمرفجمعا: 
  رویهمرفتهجمعًا: 
  آدینهجمعه: 
  گروهیجمعی: 

مردمگان، مردم، گروه، گرد آمدن، شمار، توده، جمعیت: 
  تنشمرد، تنشمار، پیوستگی، باَهماد، آمار، انبوهی، انبوه

  چمکرانجمکران: 
  ها ها، فرازها، رسته گفتارها، گزارهجم`ت: 

  ،  یکباره، همگی)هد(ای  به همهجملگی: 

،  همه، همگی، گفته، گفتار، )sahmān  �� (َسهمان جمله: 

ای، دسته واژه، دسته،  گزاره، فراز، َسهمان، رسته، دسته
  دستگی، دست واژه

  مردم، توده مردم، تودهجمهور: 
  مردمی، مردمساdریجمهوری: 

  همگی با همجمیعا: 
  هم، همگان همگی، همگنان بهجمیعًا: 
  زن خوبروی، خوبرویجمیله: 

  پتیان دیو، دب، پری،جن: 

  ،  )ه ب(پیکر  آتشجّن: 

  ،  )ه ب(مینو جّنت: 

مهتر، مِهتر، سرور، سرکار، پیش کش به آستان، جناب: 
  آستان

  شما، واdگهر، شما، بزرگوارجناب عالی: 
  شما، واdگهر، شما، بزرگوارجنابعالی: 

  ور، ُگناه، کنار، سو، پژیر، بالجناح: 
  گناه، تبهکاری، بزهکاری، آدم کشیجنایت: 

  تبهکارجنایتکار: 
  کنار، سو، پهلوجنب: 
  سویه، تواناییجنبه: 
  مینو، فردوس، پردیس، بهشتجنت: 
  گناه، بزهجنحه: 

،  نهاد، مایه، گینه، گهر، کاsardak( ،d  �� (َسرده جنس: 

  سرشت، ژاد، خو
  ژادین، ژادمندجنسی: 

  نروdسیجنسیت: 
  نیمروز، نسا، پایین دست، اواخشتر، اخشترجنوب: 

  دیوانه سری، دیوانگی، خلی، پریشان مغزی: جنون
  رویانجنین: 

  رویانیجنینی: 
  ها، راستاها، پیرامون سویجهات: 
  نبرد، ستیز کردن، جنگیدنجهاد: 
  کابین، دستگاهجهاز: 

  دستگاه گوارشجهازهاضمه: 
سوی، سو، سمت، ری، روی، رو، راستا، بدین رو، ازاین جهت: 

  روی



 سره ینامه پارس واژه   

۱۰۶ 

  دیناروا، بیهوده، بیخوجهت بی: 

  ،  )هد(َبرسو جهت علوی: 

  نادرست، نادانی، نادانستگیجهل: 
  دوزخجهنم: 

  وردکجهیزیه: 
  هوا، نیوا، پیرامونجو: 
  پاسخگوجوا: 

  پاسخجواب: 
  پاسخگوجوابگو: 

  همسایگی، گرداگرد، پیرامونجوار: 
  گذرنامه، روادید، پروانهجواز: 

  همبودهاجوامع: 
  همبودهای مردمانجوامع بشری: 

  ها، پهلوها ها، سوی نارهکجوانب: 
  گوهرها، گوهران، گوهر، سیم، زرجواهر: 

  گوهرها، گوهران، گوهر افزارجواهرات: 
  گوهری، گوهر فروش، زرگری، زرگر، زر فروشجواهری: 

  ها پاداشجوایز: 
  ها پاداشجوائز: 
  فراخ دستی، دهش، بخششجود: 
  شکنجه، ستم، جفا، بیداد، آزارجور: 
  گرسنگیجوع: 

  ردش، جنب و جوش، تکاپو، تازیدن، تازشگجوdن: 

  ،  گوهر، سیاهی، دوده، دوداب، دوات)هد(گوهر جوهر: 

  ،  )هد(گوهر گوهران جوهرالجواهر: 

  گوهریجوهری: 
  یخه، گریبان، کیسه، بریک، انبانجیب: 

  آمودریاجیحون: 
  



 سره ینامه پارس واژه   

۱۰۷ 

 

  
  چ

  
  نامه رسان، پیکچاپار: 

  باز، dف زن نیرنگچاخان: 
  هچار زخمچار مضراب: 

  نمودارچارت: 
  کفشچارق: 
  روسریچارقد: 

  چهارگامه، چارگامهچارنعل: 
  فربهچاق: 
  جاکوچاقو: 

  پیشروکاروانچاوش: 
  چپ تلنگر، تلنگر چپچپ کلیک: 

  ربودن، چاپیدنچپاول: 
  چاپنده، چاپشچپاولگر: 

  چپره، پرچینچپر: 
  چپکچپق: 

  ،  )ه ف(گپ چت: 

  گپسراچت روم: 
  سنگ آتش زنهچخماغ: 
  آتش زنه، افروزهچخماق: 

  چراغ دستیچراغ قوه: 
  ُاشمارچرتکه: 

  سپهر گردون، چرخ سپهرچرخ فلک: 
  واره چشمچشم مصنوعی: 

  چگونه، چسانچطور: 
  ای، چگونه چگونهچطوری: 

  چه اندازهچقدر: 

  میخانهچقر: 
  چکچک: 

وارسی کردن، بررسی کردن، بازرسی کردن، چک کردن: 
  بازبینی کردن، آزمودن

  هه، برسیاهه، بررسانه، بازبینانهسیاچک لیست: 
  لنگ، شلچ`ق: 
  گرز، چوبدستیچماق: 

  dت بی سروپاچماقدار: 
  دوزانو نشینی، چندک، چمبکچمباتمه: 

  م`غه، کفگیرک، کفگیرچمچه: 
  ای، چگونه چه جوری، چگونهچه طوری: 
  چهار ستونچهار رکن: 
  چهارسوی، چهار سوکچهار سوق: 
  چهارزنشچهار ضرب: 

  چهار بری: چهار ضلع
  چهارستونچهار طاق: 
  چهارگامه، چارگامهچهارنعل: 

  گر، کارچی: 

  ،  )ه ف(تراشه چیپ: 
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  ح

  
  ها نیازها، نیازمندیحاجات: 
  پرده دارحاجب: 
نیازمندی، نیاز نیست، نیاز، در خواست، خواهش، حاجت: 

  خواسته، آیفت
  گذرنده، خشن، تند وتیز، برانحاد: 

  نوشدهحادث: 
  روی دادن، پدید آمدنشدن:  حادث

  رویدد، رویداد، رخداد، پیشامد، پدیدهحادثه: 
  باک بیحادثه جویی: 

  کاردان، زبردست، چیره دستحاذق: 
  رزمجوحارب: 
  کشاورز، روستایی، برزگرحارث: 
  گرم، سوزان، تفتانحاره: 

  رشکین، بدخواه، بد اندیشحاسد: 
  َپرَغستحاش الله: 

  اهیچگاه، هرگز، مبادحاشا: 
  زیرش زدنحاشاکردن: 

  ،  کناره، دامنه، پیرامون، پهلو)ڀ(کرانه حاشیه: 

فرآورده، سازه، ساخته، ره آورد، راهبرد، دستیافت، حاصل: 
  دستاورد، دستاور، دستامد، بهره، برداشت

  برآمده ازحاصل از: 
  پربار، بارورحاصل خیز: 
  برآمدهحاصل شده: 

  پربار، بارور، باردهحاصلخیز: 
راهی، همراه بودن، هست، فراهم، پیدا، پدیدار، همحاضر: 

  بوده، باشنده، باشا، آماده، اکنون

  آمادهحاضر یراق: 
  باشندگانحاضران: 

  آماده پاسخحاضرجواب: 
نگهدار، نگهبان، نگاه دارنده، نستن از بردا، پاسبان، به حافظ: 

  یاد دارن، از بردانستن
  یادآوری، یادانبار، یاد، ویر، َبرمحافظه: 

  ،  فرمانروا، فرماندار، پادشاه، استاندار)ه ب(آرنگ اکم: ح

  فرمانرواییحاکمیت: 
  گر، نشانگر، گویا، بازگوینده نمایانحاکی: 
گیر، تندرستی، تاب،  کنون، سرخوشی، خوشی، جایحال: 

  اینگاه، اینک، ایدون، امروزه، امروز، اکنون
  شگفت آن که، از سوییحال آن که: 

  ، اینک آنکه، از سوییشگفت آن کهحال آنکه: 
  کنون که، اینک که، اکنون که، اکنونحال که: 

 :dهم اینک، هم اکنون، کنون، اینگاه، اینک، ایدون، حا
  اکنون

  ها به این زودیحاd حاdها: 

،  کنونه، فتن، سان، چونی، چند و )astišn  �� (َاسِتش حالت: 

  چونی، چگونگی
  که، هنگامی هنگامیحالی: 
  بارآور، ُبرداربردار، حامل: 
  باردار، آبستنحامله: 
  هوادار، پشتیبان، پشتوانحامی: 

  هواداران، دلبستگان، پیروان، پشتیبانانحامیان: 
  فراگیر، دربرگیرنده، در بر گیرندهحاوی: 
  سرگشته، سرگردانحایر: 
  دارایحایز: 

  شایسته، درخورحایز  اهمیت: 
  َمَهندین، شایسته، درخورحایز اهمیت: 

  گشته، سرگردانسرحائر: 
  دارای، داراحائز: 

  شایسته، درخورحائز  اهمیت: 
  َمَهندین، شایسته، درخورحائز اهمیت: 

  مهرورزی، مهربانی، دوستیحب: 
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  خود خواهیحب الذات: 
  گنبده، گنبدک، غوزاب، غنچابحباب: 
  زندانی شدن، زندان کردن، زندان، بند، بازداشتگاهحبس: 

  زندان ابدحبس ابد: 
  ، دان، تخم، برزدانهحبه: 

  دانهحبه تخم: 
  ها، بنشن دانهحبوب: 

  ها، بنشن ها، دانه، دانگی دانهحبوبات: 
  یار، دوست داشتنی، دوستحبیب: 

هتا، تا جایی که، تا آنجاکه، تا انجا که، تا، با این که، حتا: 
  اگرچه
  برو برگرد گمان، بی هر آینه، ناگزیر، بیحتما: 
  گمان یهر آینه، مرز، کران، بحتمًا: 

ای پارسی است که به نادرستی  (سد واژهسد در سد حتمی: 
چون  ،  رخ دادنی، چاره ناپذیر، بیصد نوشته شده؛ نگا سده)

  و چرا، بایسته، بایست
هتا، تا جایی که، تا آنجاکه، تا انجا که، تا، با این که، حتی: 
  اگرچه

  تاجاییکه بشود، تابتوانحتی اdمکان: 

  ،  )هد(زوْدرو الحرکت:  حثیث

  داری، پرده، پرَدک پوشیدگی، پوشش، پردهحجاب: 
  سنگ تراشحجار: 

  بادکش کردنحجامت: 
  کمرویی، شرمحجب: 
  گواه، فرنود، برهانحجت: 
  سنگحجر: 

  کلبه، دکه، خانهحجره: 
  خانه آراسته، پردهحجله: 
  گنجایش، اندازهحجم: 

  ها گنجایش آگهیحجم اط`عات: 
  گنجایش گفتارهاحجم مطالب: 

  گنجا، ُگنجاجیم: ح
  مرز، کناره، کنار، کرانه، کران، سر، رأس، پایان، پا، اندازهحد: 

  ،  )ڀ(تندی حّدت: 

  ،  )هد(تیزدیداری حّدت نظر: 

واdترین جایگاه، واdترین جا، فرینه، جایگاه واd، حد اعلی: 
  باdترین جا

  ،  دست کم)ه ف(کمینه حد اقل: 

  بیشینهحد اکثر: 
  زیرینهحد سفلی: 
  میانه، مرزحد وسط: 
  به فراوانیحد وفور: 

  ،  کمترین، دست کم)ه ف(کمینه حداقل: 

  دست باd، ترین بیش، بیشینه، بیشترینحداکثر: 
  خشم، تیزی، تندیحدت: 
  گمانه، گمان بردن، گمان، گاس، پندار، انگارحدس: 

  گمانه زنی، گمان کردنحدس زدن: 
  زنم میکنم، گمان  میگاسم، گمان میزنم:  حدس می

  گمانیکحدسی: 
  میانه، میانکحدفاصل: 

  کاسه چشمحدقه: 
  نزدیک به، نزدیک، کم و بیش، پیرامون، اندازهحدود: 

  ای اندازهحدودی: 
  گفتار، گفت، سروا، سخن، داستانحدیث: 

  ،  دوری، پروا)ه ب(پرهیز حذر: 

  پرواییدنحذر داشتن: 
ر نیست، نابود، ستردن، زدودن، زدایش، راندن، دوحذف: 

  کردن، پاک کردن، انداختن، از میان رفته
نیست کردن، نابود کردن، ستردن، زدودن، حذف کردن: 

  زدایش، راندن، پاک کردن، از میان بردن، ُاستردن
  فروش ویژه، ارزان فروشیحراج: 

  ،  گرمای، گرما، سوز)هد(تبش حرارت: 

  گرمایشیحرارتی: 
  پاسبانینگهداری، نگهبانی، پاسداشت، پاسداری، حراست: 

  سخنور، پرگو، پرسخن، پرچانه، پر گفتار، پر چونهحراف: 
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نشایست، ناشایستگی، ناشایست، ناسازگار، ناروا، حرام: 
  ناپسند، نابایسته، نابایست

  نبرد، کارزار، رزم، جنگ، پیکار، آوردحرب: 
  نیزه، کارد، شمشیر، ترفندحربه: 

  ،  آز)āzkāmakīh  �� (آزکامگی حرص: 

  د بودنآزونحرص زدن: 
  خود خوریحرص و جوش: 

،  واج، (حرف الفبا)،  بندواژه (حرف الفبا)وات حرف: 
  همنشینی، گفته، گفتگو، سخن

  واژه فزونحرف اضافه: 
  بندواژهحرف الفبا: 
  سخن پایانیحرف آخر: 

  واکهحرف آوادار: 
  یاوه، سخن نادرست، چرندحرف بی ربط: 

  واژه پیوندی، پیوندواژهحرف ربط: 
  گفتن، سخن گفتن، سخن راندنحرف زدن: 
  بندواژه سینحرف سین: 

  واکهحرف صدادار: 
  سخن نابجاحرف مفت: 

  کار، شگرد، پیشهحرفه: 
کاری، کارشناسانه، کارشناس، کاردان، کارآزموده، حرفه ای: 

  زبردست، چیرهدست، چیره دست
  سخنانحرفها: 

دست، چیره  کارورانه، کارشناس، کاردان، چیرهای:  حرفه
  کاری ورانه، پیشه یشهدست، پ

  ،  ُجنبه، تکان، پویش)ڀ(جنبش حرکت: 

  ،  )هد(خواست  جنبش بهحرکت ارادی: 

  نوانیدن، جنبیدنحرکت دادن: 

  ،  )ڀ(جنبش آسمانی حرکت سماویه: 

  جنبیدن، تکان خوردنحرکت کردن: 
  بجنبحرکت کن: 

  جنبش بخودحرکت وضعی: 
  پرده سرا، اندرونیحرم سرا: 

  ناکامی، ناامیدینومیدی، حرمان: 

،  گرامش، آزرم، آبرو، ارزش، )āzarmišn  �� (آزرِمش حرمت: 

  ارجمندی، ارج
  شبستان، پرده سرا، اندرونیحرمسرا: 
  ها ها، بندواژه ها، سخن ها، وات واجحروف: 

  واژگان افزونحروف اضافه: 
  پیوندواژگانحروف ربط: 

  پامالحروم: 
  دیبا، پرنیان، پرند، ابریشمحریر: 

،  ُپرکامگی، آزوند، آزور، )āzkāmak  �� (آزکامه  حریص:

  آزَمند
  همزور، همچشم، همباز، هماورد، هم نیرد، هم آوردحریف: 
  سوختن، آتش سوزیحریق: 
  گرداگرد، سرا، پیرامون، بارگاه، ارجگاهحریم: 

  پوشیدگیحریم خصوصی: 
  سرپرستیحزانت: 
  گروه، دسته، جرگه، توده، باَهمادحزب: 

  اَهمادبحزب سیاسی: 
  دلتنگی، اندوه، افسردگیحزن: 

  اندوهبارحزن انگیز: 
  غمگین، غمزده، پژمان، اندوهگین، افسردهحزین: 

  ،  دریافت، دریابش، اندریافت)sohišn  �� (ُسِهش حس: 

  دریافتگر، دریابنده، دریابشگرحس گر: 

،  ماِرش، شمارشگری، شمارش، )mārišn  �� (ماِرش حساب: 

  شمارگان، برآوردشمار، رایشگری، دانش 
  ترسیدنحساب بردن: 
  سنجیدهحساب شده: 

  همارنیدن، شمردن، راییدن، بر شمردنحساب کردن: 
  شمارگر، شماردارحسابدار: 

  شمارگری، شمارداریحسابداری: 
  دوراندیشحسابگر: 
  واd، درست، ارزشمندحسابی: 

  رشک، چشم تنگی، تنگ چشمیحسادت: 
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شکننده، زودکنش،  نیک دریابنده، نازوک، نازک،حساس: 
  زودرنچ، زودرنج، زود رنج، دلنازک، دل نازک، دریابنده

  سهندگی، سترسایی، ُسهندگی، انگیزشحساسیت: 
  ُسهندهحساسیت برانگیز: 

  َشَوند، برابر، انگیزه، اندازهحسب: 
به فرموده، به فرمایش، به فرمان، به دستور، حسب اdمر: 

  توربرابر فرموده، برابر فرمایش، برابر دس
  تا جایی که شودحسب اdمکان: 

  برابر فرموده، برابر فرمایشحسب الفرمایش: 
  رشکورزی، رشک، چشم تنگیحسد: 

  ،  دریغا، دریغ، آرزو بدل، افسوس)ه ب(ِدژمان حسرت: 

  َانَدمیدنحسرت خوردن: 
  دریافتگر، دریابنده، دریابشگر، پرواسندهحسگر: 
  نیکی، نیکویی، زیبایی، درستی، خوبیحسن: 

  دوستی، دوستانگیحسن نیت: 
  نیکودان، نیکو، نیک اندیشی، نیکحسنه: 
رشکوند، رشکَوند، رشکبر، رشکَبر، رشک بر، چشم حسود: 

  تنگ، بد اندیش
  ای سهشی، ُسهشی، دریافتی، دریابشی، پرماسهحسی: 

  تارپایانحشرات: 
  تارپاَیک، تارپای، تارپاحشره: 
  گله و رمهحشم: 

  گواریشکوه، بزرگی، بزرحشمت: 
  منگ، شاهدانه، بنگحشیش: 

  مرزبندی، ک`ت، دیوار، دژ، پرچین، برج، باروحصار: 
  بدست آوردنحصول: 
  بوریاحصیر: 

  ب`جحصیر بوریا: 
  هم نشینان، باشندگانحضار: 

  فرمند، سرور، سرکارحضرت: 
  فرمند، سرور، سرکارحضرتعالی: 

هست، نزدیک، نزد، رودررویی، درگاه، پیشگاه، حضور: 
  دی، پدید، بودن، بود، آمادگیپدی

  گرد هم آمدنحضور به هم رساندن: 
  نزدباش، روبروحضورا: 

  نزدباش، روبروحضورًا: 
  شادمانی، خرسندی، بهرهحظ: 

  کندن، کاویدن، کاوشحفاری: 
  بانی نم، نگهداری، نگاهبانی، پاسحفاظت: 

  کندن، فروکندنحفر کردن: 
  مغاک، گودال، سوراخ، چالهحفره: 
سپاری، نگهداری، نگهبانی، پسنهاد، پاسداری، یادحفظ: 

  پاسبانی، پاس، اندوختن، از بر
  رازداری، رازبانیحفظ اسرار: 

  بهداشتحفظ الصحه: 

  ،  )ڀ(یاد داشتن حفظ بودن: 

  نگهداشتن، نگهداری کردن، از بر کردنحفظ کردن: 
هوده، هده، ُهده، َهستو، سزا، روا، راست و درست، حق: 

  راست، درست، داد
  پژوهانهحق التحقیق: 
  آموزانهحق التدریس: 

  نگارشانهحق الثبت: 
  دستمزدحق الزحمه: 

  خموشانهحق السکوت: 
  کارمزدحق العمل: 

  جانورانه، جانورانگیحق توحش: 
  سپاس دارحق شناس: 

  کارانهحق ماموریت: 
  زبونی، خواری، پستیحقارت: 
  سزاواریحقانیت: 

  ها پنهانهحقایق نهفته: 
  ی، جوینده راستیراستجوحقجو: 
  مند هودهحقدار: 

   )spāsdār  �� (دار  سپاسشناس:  حق

  نیرنگ، نارو، گول، کلک، فریب، دغل، ترفندحقه: 
  نیرو، ترفندگر، پشت هم اندازحقه باز: 
ها، دستمزد،  ،  هوده(به ماناک دستمزد)کارانه حقوق: 

  دادیک، جیره، پاداش
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های  انستههای مردمان، درست د درست دانستهحقوق بشر: 
  مردم

  مزدور، مزد بگیرحقوق بگیر: 
  دستمزدحقوق دریافتی: 

  شناس، دادیکدان هودهحقوقدان: 
  ای، دادیکی هودهحقوقی: 

  کوچک، ُکهَتر، فرومایه، خوار، خرد، پست، بیمایهحقیر: 
  کوچک شدحقیر شد: 

  کوچک شدن، خوار شدن، پست شدنحقیر شدن: 
استی، درستی و فرهود، راستینه، راستینگی، رحقیقت: 

  راستی، درستی، آمیغ
  راستی خواهی، آمیغ پژوهیحقیقت طلبی: 

  را، براستی راستیحقیقتا: 
  راستینحقیقی: 

  نگاشته، نگاشتن، کندن، تراشیدنحک: 
نگاشت کننده، نگارنده، نگارگر، مهرساز، کنده گر، حکاک: 
  تراشگر

  سرگذشت، داستان، افسانهحکایت: 
یش، فرمان، فرداد، روش، میانجی، گزاره، فرماحکم: 

  دستورنامه، دستور، داور، دادور، امر
  فرزانگانحکما: 

  ،  فرزانش)ه ب(،  فرزان )هد(فرزانگی حکمت: 

  فرمانروا، فرماندهحکمران: 
  فرمانروایی، فرماندهیحکمرانی: 
  میانجیگری، ریش سپیدی، داوریحکمیت: 
روایی، فرماندهی، سرپرستی،  کشورمداری، فرمانحکومت: 

  ساdری
  فرمانروایی اشحکومتش: 
  درباریحکومتی: 

دان، دانا،  پذیر، نیکودان، فرزانه، دانای راست نیکیحکیم: 
  خردمند، آگاه

گمیزش، گشوده، گشود، گداخت، چاره گری، چاره، حل: 
  بازکردن، باز گشود، آمیختن

گشوده شدن، چاره جویی شدن، پاسخ یافتن، حل شدن: 
  پاسخ داده شدن، آب شدن

گشودن، چاره جویی، چاره جستن، چاره کردن:  حل
  اندیشیدن، چاره اندیشی، پاسخ دادن، آب کردن

زنده، گشاینده، گشایشگر، کارگشای، روا،  گمیح`ل: 
  خوردنی پاک، پاکیزه، پاک

  گوارایی، شیرینی، شیرینح`وت: 
  گلوگاه، گلوحلق: 
  زرفین، ُزرفین، چنبره، چنبر، انگشتریحلقه: 

  رمانبردار، بندهفحلقه بگوش: 
  گرد نشینی، پره زدن، پره بستنحلقه زدن: 

  نای، خشک نای، خرخرهحلقوم: 
  گرد، زرفینیحلقوی: 

  نرمش، شکیبایی، بردباری، آرامیحلم: 
  کوی، جایگاه، جامهحله: 
  نرم شیرینی، شیرینیحلوا: 

  ،  )ه ب(با  گندمحلیم: 

  ،  )ه ب(گرمابه حّمام: 

  خر، اdغ، استرحمار: 
  رزمی، دلیری، دdوری، پهلوانی: حماسه

  پهلوانیحماسی: 
  خردی نادانی، کودنی، کم خردی، سبک مغزی، بیحماقت: 
  ترابر، بارکش، باربرحمال: 
  گرمابهحمام: 

  هواداری، همیاری، همدلی، جانبداری، پشتیبانیحمایت: 

  ،  )ه ب(َانَدخسیدن حمایت کردن: 

  ستایش، سپاسحمد: 
  ردن، باربریترابری، ترابردن، بحمل: 

  ترابردنحمل کردن: 
  جابجایی، ترابریحمل و نقل: 
  ترابریحمل ونقل: 

  آفندهاحم`ت: 
یورش، تکش، تک، تازش، تاختن، تاخت و تاز، تاخت، حمله: 

  آفند
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،  رزمیدن، تازیدن، تاختن، )ه ب(آفندیدن حمله کردن: 

  آفند کردن
  پادرزمحمله متفابل: 

  مردانگی، جوانمردیحمیت: 
  سرخ فامحمیرا: 

  یرنا، سرخینه، برناکحنا: 
  یرنا، سرخینه، برناکحناء: 

  خشکنای، خشک نای، چاکنایحنجره: 
  َمشیانهحوا: 

  رویدادها، پیشامدهایحوادث: 
  پیشامدهاییحوادثی: 
  ها، ُسهش یادها، ویر، گیراییحواس: 

  گیج، کم یاد، کم ویر، پریشان یادحواس پرت: 
  ها، پیرامون کنارهحواشی: 

  واگذاری، سپرده، چک، برات حواله:
ها، گرداگرد، دور  های، نزدیکی نژادشناسی، نزدیکیحوالی: 

  وبر، پیرامون
  ها نیازها، نیازمندیحوایج: 
  ها نیازها، نیازمندیحوائج: 
گستره، گرداگرد، کوی، زمینه، دامنه، پیرامون، پهنه، حوزه: 

  برزن، برخ، بخش
  هیربدستانحوزه علمیه: 

  دل َوَرس، توان، تاب، بردباریشکیبایی، حوصله: 
  تاdب، آبگیرحوض: 
  در مورد، پیرامونحول: 

  دور و بر، پیرامونحول و حوش: 
  گرداگرد شهر، برون شهرحومه: 

  زندهحی: 
  شرم، آزرم، آذرمحیا: 

  هستی، زیست، زندگی، زندگانی، جانحیات: 
  میان سرا، سرا، دیواربست، بیرونیحیاط: 
  شاید، اگر گاهی، گاهگاه، گاهحیانا: 
  هر کجا، جا، آنجا کهحیث: 

  آبرو، ارزشحیثیت: 

  ،  )ه ب(مدهوش حیران: 

  ،  )ه ب(گیجیده :  حیران

،  هاج و واج، گوشوان، سرگشته، )ه ب(شولیده حیران: 

  سرگردان

  ،  هاژوییدن)ه ب(شولیدن حیران شدن: 

  ،  )ه ب(شولیده شده:  حیران

  ،  )ه ب(شیفتگی حیرانی: 

  شگفتیحیرت: 
  شگفت آور، شگفت انگیزیرت انگیز: ح

  شگفت آور، شگفت انگیزحیرت آور: 
  شگفت زدهحیرت زده: 

  هیز، نامرد، چشم چرانحیز: 
  کشاکشحیص و بیص: 

  َدشتانحیض: 
  گسترهحیطه: 
  دریغ، آخ، افسوسحیف: 

  تباه شدحیف شد: 
  تباه شدنحیف شدن: 

  افسوس کهحیف که: 
  نیرنگ، فریب، شیله، دغلحیلت: 

باز، نیرنگ، مکر،  ،  نیرنگ)ه ب(،  ترفند )هد(کیدآوری حیله: 

  فسون، فریب، شیله، دغل، تزویر
  فریبکار، فریباحیله گر: 

  هنگام، میان، زمانحین: 
  زیستار، َدد، جانور، جاندارحیوان: 

  دد، جانور درندهحیوان وحشی: 
  َدد َوش، جانوریحیوانی: 

  جانوریحیوانیت: 
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  ایانی، انگشترینگین، پخاتم: 

  فرجام، سرانجام، ته، پایانخاتمه: 
  پایان دادن، بفرجام رساندن، بپایان بردنخاتمه دادن: 

  پی چسبخاتمه ی کلمه: 
  پایان یافتن، انجامیدنخاتمه یافتن: 

  کدبانو، بانوخاتون: 

  ،  نوکر، کارگزار، فرمانبر، چاکر، پیشکار)ه ب(پیشیار خادم: 

  بیرون، برونخارج: 
  بیرون از، بیروناز: خارج 

  ناتاَوستخارج از توان: 
  بیرون از کشورخارج از کشور: 

،  فراجستن، فابیرون شدن، )هد(فابیرون شدن خارج شدن: 

  در شدن، بیرون شدن
  بهرخارج قسمت: 

  بیگانه، برونمرزی، برونمرزخارجه: 
  فرنگی، بیگانه، بیرونی، برونی، انیرانیخارجی: 

راپندار، شگفت آور، شگفت انگیز، نوهنجار، فخارق العاده: 
  چشمگیر

  انبارهخازن: 
  ویژه، برگزیده، برجستهخاص: 

  تهیگاهخاصره: 
  ویژهخاصه: 
  ای ویژهخاصی: 

  ویژگی، سودبخشیخاصیت: 
  نرم رفتار، فروتن، افتادهخاضع: 
  یاد، ویر، هوش، دلخاطر: 

  آسوده دلخاطر جمع: 
  شیفته، خواهانخاطر خواه: 
  ، یادآوردن، یادآور شدنیادآوریخاطر نشان: 

  یادآوری کردخاطر نشان کرد: 
  ها، یادبودها یادمانخاطرات: 

  دلباختهخاطرخواه: 
  یادآوری، یادآور، گوشزدخاطرنشان: 

  یادنامه، یادمان، یادگار، یادبود، یاد بودخاطره: 
  مند، گناهکار، بزه کار لغزشکار، گناهخاطی: 
  شاهخاقان: 

  فندخال: 
  یفند کوبخال کوبی: 

  فندین، پرشخالدار: 

،  ناباور، ناب، سره، زدوده، پالیده، )apak  �� (آویژه خالص: 

  آdیش پاک، بی
  آdیش بیخالصانه: 
  سارایی، ساراخالصی: 

دادار، پدیدارنده، پدید آورنده، باشاننده، آفریننده، خالق: 
  آفرینشگر، آفریدگار

  مادرتای، ِمرخا، دایزهخاله: 
  کاکو، داییخالو: 
  ونگ، تهی، ُتهی، پوچ: خالی

  تهی و تهکخالی و عریان: 
  ناپخته سرشت، خام سرخام طبع: 

  کیا، ساdر، بزرگخان: 
  خانگاهخانقاه: 
  کدبانو، دوشیزه، بانوخانم: 

  خانه تابستانیخانه یی`قی: 
  تخم ماهیخاویار: 
  نابکار، دشمنیار، دشمن یارخاین: 

ر، دشمنیار، دشمن ،  نامرد، ناراست، نابکا)هد(کژپیمان خائن: 

  یار
  ناپدید، ناپاکی، پلیدی، بدنهادی، بدسرشتیخباثت: 

  نانواخباز: 
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  نانواییخبازی: 
  پلیدی، بدنهادی، بدسرشتخبث: 
  نوداد، گزارش، رسیده، تازه، پیام، آگهی، آگاهیخبر: 

  سخن چین، انیشهخبر چین: 
  آگاه بودنخبر داشتن: 

  پیام دادن، آگاه کردنخبردادن: 
  ها، آگاهان ها، زبردست ها، کارآزموده کارشناسخبرگان: 

  نوگزاری، پیام گزار، پیام رسان، بنگاه پیام رسانیخبرگزاری: 
  نودادنویس، گزارشگر، روزنامه نویسخبرنگار: 

  ورزیده، کارشناس، کارازموده، زبردست، آگاهخبره: 
  ها، آگاهی ها، آگاهی ها، پیام تازهخبرها: 
  آگاهیخبری: 
  ژروی، کجرویلغزش، کخبط: 

  ناپاک، گجستک، پلید، بدنهاد، بدسرشتخبیث: 
  کاردان، کارآزموده، آگاهخبیر: 
  واپسین، پایانی، پایان دادن، پایانختم: 

  پایان یافتن، انجام شدنختم شدن: 
  پایان دادنختم کردن: 

  شرمندگی، شرمساری، شرم، سرافکندگی، آزرمخجالت: 
  شرم آورخجالت آور: 

،  شرمیدن، شرمنده )ه ب(سیدن َچَکخجالت کشیدن: 

  شدن، شرم کردن، شرم داشتن، َشرمیدن
  شرم دارمخجالت می کشم: 

  شرم دارمکشم:  خجالت می
  کمرو، آزرمگینخجالتی: 

  شرمسارخجل: 
  َشرمیدنخجل شدن: 

  کمرو، شرمگین، شرمسار، آزرمگینخجول: 
  درود، خدا نگهدار، بدرودخدا حافظ: 

  شخدا بیامرزدخدا رحمتش کند: 
درود، خدانگهدار یا بدرود، خدانگهدار، خدا خداحافظ: 

  نگهدار، بدرود
  بدرود گرفتن، بار بستنخداحافظی کردن: 

  خدای یکتاخدای واحد: 
  خراش، آسیبخدشه: 

  نیرنگ، فریب، ترفندخدعه: 
  کارها، دستیاریخدمات: 
نیرورسانی، فرمانبرداری، زاور، دستیاری، تیمار، خدمت: 

  پرستش، به کار رفتن، بندگی پیشگاه، پیشکاری،
  دیرینگیخدمت سابقه: 
  بفرماییدخدمت شما: 
  نوکر، کارگزار، زاور، پیشیار، پیشکار، پاکارخدمت کار: 

  کارگزاری، پیشکاری، پرستیدنخدمت کردن: 

  ،  )ه ب(،  پاکار )ه ب(،  پیشکار )ه ب(پیشیار خدمتکار: 

  زاورکار:  خدمت
  پرستارخدمتکار: 

  ناآبادویران، خذdن: 
  ویرانگر، ویران، نابود، نابسامان، رمبیدن، رمبشخراب: 

  گزند دیدن، آسیب دیدنخراب شدن: 
  فرو شکاندن، از کار انداختنخراب کردن: 

  نیایشگاه، مهرابه، خورآبادخرابات: 
  ویرانگرخرابکار: 

  ویرانگریخرابکاری: 
  ویرانی، ویرانه، کندمهخرابه: 
  ویژگان، ویرانیخرابی: 
  هشمند، دهشگر، باژ، باجدخراج: 
  خراشگر، چوب تراشخراط: 

  ها یاوهخرافات: 
  هزینهخرج: 

  هزینه راهخرج سفر: 
  نبان، توشه دان، باردانخرجین: 
  شنگ، بینی پیلخرطوم: 

  شوdخرقه: 
  بیخودگشتنخرقه افکندن: 

  سوفی، جولخیخرقه پوش: 
بیرونی، بیرون رفتن، بیرون آمدن، بیرون، برونشد، خروج: 

  ش، برونروی، برونرفتبرون
  واشدگاهخروجی: 

  گنجینه، گنجخزانه: 
  گنجورخزانه دار: 
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  گنجوردار:  خزانه
  وری گنجداری:  خزانه

  سفالخزف: 
  گزینه، گرمابه، پاdبخزینه: 

  ها آسیبخسارات: 
  زیانکاری، زیان بردن، زیانخسارت: 

  آسیب دیدن، آزار دیدنخسارت دیدن: 
  کنسی، چشم تنگیخست: 

  ،  ماه گرفتگی، گرفتن ماه، گرفتگی ماه)ه ب(فت گرخسوف: 

  ِگِنس، کنس، ُزفت، تنگ چشمخسیس: 
  سخترو، درشترو، خشمگین، تند خوخشن: 
  نرم رفتاری، فروتنی کردن، فروتنی، افتادگیخشوع: 

،  سخت رویی، درشتخویی، درشت )ڀ(درشتی خشونت: 

  رویی، خشمگینی، تندخویی، پرخاشگری، بدرفتاری
  نیفروتخشیت: 
  نهاد، منش، سرشت، خیم، خوی، خوخصلت: 
  ستیزه جو، دشمن، پیکارجوخصم: 

  دشمنگونه، دشمنانهخصمانه: 
  ویژه، بارهخصوص: 
  بویژه، به ویژهخصوصا: 
  به ویژهخصوصًا: 

  ها، ویژگانی، مردمی نام ویژهخصوصی: 
  ویژهخصوصیات: 
  ویژگیخصوصیت: 

  ستیز، دشمنیخصومت: 
  ویژگیخصیصه: 

  ، افتادگیفروتنیخضوع: 
(آن ،  دبیره (برهان قاطع ( (خط هندسی)َسمیره خط: 

،  نوشت، راسته، راستا، رود) خطی که برای نوشتار بکار می
  دست نوشته، دست نوشت، بند

  راه آهنخط آهن: 
  جداگرخط فاصله: 
  پگمال، َپگمالخط کش: 
  روش، راه و روش، راهخط مشی: 

  ایراد، اشتباهنادرستی، نادرست، سهو، چینه، بزه، خطا: 
  بزهکار، بزه گرخطا کار: 

  سخنخطاب: 
  خوشنویسخطاط: 

  خوشنویسیخطاطی: 
  مند گناهخطاکار: 

ناگواری، مرگ آور، گزند، سیج، زیان، ترس، بیم، خطر: 
  آسیب

هراس انگیز، گزندبار، زیانبار، زیان آور، دشوار، خطرناک: 
  ترسناک، بیمناک، آسیب زننده

  زمینمرز و بوم، کشور، سرخطه: 
  دستنویس، دست نویسخطی: 

  سخنور، سخنگو، سخنرانخطیب: 
  واd، ک`ن، بزرگخطیر: 
  کورشاپرکخٌفاش: 

  ،  )هد(سبکی خّفت: 

  ،  نهفته، نهان، پنهان)هد(پنهانی خفا: 

  نهفته، نهان، پنهانخفاء: 
  کورشاپرک، شبکور، شب پره، ِبیوازخفاش: 

  نی، خواریمایگی، سبکی، زبو ،  کوته)هد(ساری  سبکخفت: 

  خپهخفه: 
  کوچک، کم، سبکخفیف: 

  ونگی، تهیگی، پوچیخ`: 
  تهیگی، پوچیخ`ء: 

  ،  رهایی، رها، آزاد)هد(رهایش خ`ص: 

  گزیده، کوتاهشده، فشرده، چکیدهخ`صه: 
  بدین سانخ`صه اینکه: 
  سخن کوتاهخ`صه ک`م: 

  رهاییخ`صی: 
  رستنخ`صی یافتن: 

، ناهمگون، ناسازگار، نارو، واروی، وارونه، نایکسانخ`ف: 
  سرپیچی، زشتی، رویاروی، در برابر، تبه، بزه، بدی

  کژکار، تبهکار، بزهکارخ`فکار: 
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  تبهکاریخ`فکاری: 
  آفریننده، آفرینشگر، آفریناخ`ق: 

  نوآورانه، آفرینشگرانهخ`قانه: 
  گری نوآوری، نوآفرینی، آفرینشخ`قیت: 

  نهنگام، کمبود، کاستی، درمیاخ`ل: 
  ها، آفریدگان مردم، تودهخ`یق: 
  ربودگیخلسه: 
  درهم آمیخته، خل، چرک، آمیزه، آمیختگیخلط: 
  برکندن، برکناریخلع: 

  زدافزاریخلع س`ح: 
  برکنار کردنخلع کردن: 

  دادشاد، پیشیاره، پیشکشخلعت: 
  فرزند، جانشین، بازمانهخلف: 

  ناسازگاری، پیمان شکنیخلف وعده: 
، مردمان، مردم، فرخوی، سرشت، رفتار، نو آوری، منشخلق: 

  خیم، خوی، خو، توده، آورش، آفرینش، آفریده
  نوپدیدخلق الساعة: 
  هنگامیخلق الساعه: 

  آفریدهخلق شده: 
  ساختن، آفرینش، آفریدنخلق کردن: 

  نهاد، سرشت، آفرینشخلقت: 
  گشادگی، رخنهخلل: 

  تباهی ناپذیری، آسیب ناپذیریخلل ناپذیر: 
  ی، نهانگاه، تنهایی، پنهانینهانخلوت: 

  شبستان، اندرونیخلوت سرا: 
  مردم گریز، پرده نشینخلوت نشین: 

  نابیوسان، نابی، سره گی، سرگی، سارا، سادگیخلوص: 
  پاکدلیخلوص نیت: 

،  کنداب، شاخاوه، شاخاب، آبگیر، )ه ب(شاخابه خلیج: 

  آبَکند
کنداب پارس، شاخاب پارس، شاخاب ایرانی، خلیج فارس: 
  آبکند پارس

  جانشین، پادشاه تازیخلیفه: 
  خوش خویخلیق: 
  یاور، یار، دوستخلیل: 

  زده ناوان، میخمار: 
  مستی آور، بادهخمر: 

  یک پنجم، پنجک، پنج یکخمس: 
  دلتنگ، پژمرده، افسردگیخمود: 
  ورآ، کشاخمیر: 

  سرشتخمیره: 
  سو، امرد نر ماده، کماسه، ُکماسه، خنزک، َخنَزک، بیخنثی: 

  کنش کردن بیی کردن: خنث
  سرنیزه، دشنه، خونبرخنجر: 
  گودال، گندک، کنده، کندکخندق: 

  زهرخندخنده قهرآلود: 
  خواب گمراهی، خواب فراموشیخواب غفلت: 

  زبونی، پستیخواری: 
  خواست درونیخواست باطنی: 

  ها، ویژگی ،  یاران، ویژگی)ه ب(ویژگان خواص: 

  خانهاخوانین: 
خوش بودن، چاق بودن دماغ، خوشی، خوب بودن حال: 

  تندرست بودن
  پاکدل، پاک نهادخوب سیرت: 
  زیبا، خوش چهره، خوبرویخوب صورت: 

  خویشکار، خود رای، برمخیدهخود رای: 
  خود رای، برمخیدهخود رائ: 

  خودگردان، خود توانخود مختار: 
  خودرو روبازخودرو کروکی: 

  خودبسندهخودکفا: 
  خودگردانخودمختار: 
  سبزه خورشمه سبزی: خورش قور

  ریزه خورشخورش قیمه: 
  نیک خویخوش اخ`ق: 
  نیکبختخوش اقبال: 
  شیرین سخنخوش بیان: 

  خوش ریختخوش ترکیب: 
  منوچهر، خوش چهرمانخوش تیپ: 

  خوش پرداختخوش حساب: 
  چابلوسیخوش خدمتی: 
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  خوشنویس، خواناخوش خط: 
  دلفریبخوش خط و خال: 

  خوش خوی خوشخوی، خوش رفتار،خوش خلق: 
  مهربان، خوش رفتارخوش سلوک: 
  خوش پسندخوش سلیقه: 
  خوشرو، خوبرویخوش سیما: 

  خوش سخنخوش صحبت: 
  خوش آواز، خوش آواخوش صدا: 
  نهاد نیکخوش طبع: 

نیکومنش، نیکو نهاد، نیکو سرشت، خوب خوش طینت: 
  سرشت

  نیک اندیشخوش فکر: 
  خوش اندامخوش قامت: 
  خوش پیمانخوش قول: 

  خوبچهرقیافه: خوش 
  سخنور، خوش گفتارخوش ک`م: 
  خوشنوا، خوش آواخوش لحن: 

  زیبارویخوش لقا: 
  خوشگویخوش لهجه: 

  نیک رفتارخوش مشرب: 
  خوش داد و ستدخوش معامله: 
  خوش چشم اندازخوش منظر: 
  خوش نگرخوش نظر: 

  خوش آوازخوش نغمه: 
  خوش نگارخوش نقش: 
  فرخندهخوش یمن: 

  ،  )ه ب( ساویزاخ`ق:  خوش

شادمان، شادکام، شاد، سرخوش، دلشاد، خورسند، خوشحال: 
  خرسند

  ،  )ه ب(ساویز خلق:  خوش

  ُرست خوشقامت:  خوش
  ِسگال خوشنیت:  خوش

  شادخوشوقت: 
  هراس، ترسیدن، ترس، بیم، باکخوف: 

  هراسیدن، ترسیدن، بیم داشتنخوف برداشتن: 
  هراسناک، سهمناک، ترسناک، بیمناکخوفناک: 

  گرازک وحشی: خو
  آمخته شدنخوی گرفتن: 

  دوزنده، درزی، جامه دوزخیاط: 
  دوزندگیخیاط خانه: 

  گمان، پندار، انگارشخیال: 
  پنداشت آور، پنداشت انگیز، پندارآور، پندارانگیزخیال انگیز: 
  پنداشتخیال کرد: 

  گمان کردم، پنداشتمخیال کردم: 
  گاشتنگمان کردن، سمردیدن، پنداشتن، انخیال کردن: 

  پنداری، پندارآمیزخیالی: 
  چادر دوز، تاژ دوزخیام: 

  نامردی، ناسپاسی، ناراستی، دشمنیاریخیانت: 
  پیمان شکنیخیانت در امانت: 

  دغاکردنخیانت کردن: 
نیکوکارانه، نیکوکار، نیکو، نیک، شایسته، خوش، خوب، خیر: 

  جوانمرد، پاک، بزرگواری، بخشش
  نیک خواهخیر اندیش: 

  نیک خواه: خیر خواه
  سود رساندن، دستگیریخیر رساندن: 

  خوش آمدخیر مقدم: 
  بخشش در راه خداخیرات دادن: 
  نیکخواهانهخیرخواهانه: 

  خوشامد، خوش آمدخیرمقدم: 
  نیکویی، نیکوکاری، نیکوکارانه، رستگاریخیریه: 
  گروه، سپاه، تیرهخیل: 

  فراوان، بسیار، انبوهخیلی: 
  چادر، تاژخیمه: 

  خرگاه، اسپک: خیمه بزرگ
  تاژ بازیخیمه شب بازی: 
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  د

  
  بازگرداندنِدپورت: 

  درهم، درمِدرم: 
  مغزینهِدماغ: 

  دو تلنگردابل کلیک: 
  میان، درون، تو یا درون، تو، اندرونی، اندرون، اندرداخل: 

  درون کشورداخل کشور: 

  ،  درونی، خانگی)ڀ(اندرونی داخلی: 

  بیدادداد و فریاد، داد و داد و قال: 
  برادرداداش: 

  زدایشدادن صیقل: 
  ها فردادههای اصلی:  داده

  زندان، آموزندان، ادبگاهدارالتادیب: 
  سوداکدهدارالتجاره: 
  آموزشگاهدارالتعلیم: 
  هنرکده، هنرستاندارالفنون: 

  دیوانه خانه، تیمارستاندارالمجانین: 
  شهرآوردداربی: 

  ک`نتر، پاسبانداروغه: 
  خشآرامبداروی مسکن: 

  تبوکهداشبرد: 
  نیایشگر، فراخوان، خواهندهداعی: 

  نشان، سوزان، اندوهداغ: 
  گواهی، دبیزهداکیومنت: 

  پایکوبیدانس: 
  بارگزاریدانلود: 

  نامزد، درخواستگر، داوخواه، داو خواه، خواستارداوطلب: 

  داوخواهانداوطلبین: 
  پایدار، پا برجا، برپا، آباددایر: 

  هدانشنامدایرة المعارف: 

،  گردی، گرد، )ه ب(،  َپرهون )fravand  �� (فروند دایره: 

  دوردار، دف، داریه، چنبره، چنبر، برهون یا
  دانشنامهدایره المعارف: 

  دریه زندایره زن: 
  دریهدایره زنگی: 
  پرگاردایره کش: 

  َپرهوِن نیمروزدایره نصف النهار: 
 همیشه، همیشگی، همواره، همش، جاویدان، پاینده،دایم: 

  پایا
  خواره میدایم الخمر: 

  همیشه، همواره، پیوستهدایما: 
  دوپاردایمر: 
  همیشگیدایمی: 
  کاکودایی: 

  دانشنامهدائرة المعارف: 
  دانشنامهدائره المعارف: 

،  همیشه، همیشگی، همواره، همش، )ه ب(پدرام دائم: 

  جاویدان، پاینده، پایا
  خواره ها، می میداندائم الخمر: 

  همواره، پیوسته همیشه،دائما: 
  همیشهدائمًا: 

  ،  همیشگی)ه ب(پاِیسته دائمی: 

  خرسدب: 
  خرس کوچکدب اصغر: 
  خرس بزرگدب اکبر: 

  چرمگر، تیماجگر، پوست پیرادباغ: 
  شکوه، بانگ، آوازهدبدبه: 

  کیسه، آونددبه: 
  بازگرداندندپورت: 
  هنگام، گه، گاه، زمان، پاسدت م: 
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  تیگرا، اروندرود، ارونددجله: 
  میانجیگری، دست درازی، دست اندازی، پادرمیانیدخالت: 
  دودزاینده، دودزادخانی: 

  دودگان، دودزایندگان، دودزاها، دودآورهادخانیات: 
  درآمد، در آمددخل: 

  گام نهادن، درونشد، درون شدن، پانهادن، پانهادگیدخول: 
  مرواریددّر: 

  ،  )هد(پروازکن دّراج: 

  دربارهدر ارتباط با: 
هرچه زودتر، هر چه زودتر، بسیار زود، بسیار سرع وقت: در ا
  تند

  پیش دیده همگاندر انظار عمومی: 
  در این بارهدر این ارتباط: 

  در این بارهدر این خصوص: 
  در این راستا، در این بارهدر این مورد: 

  در پایاندر آخر: 
  در آن بارهدر آن مورد: 

  درباره، در این بارهدر باب: 
  م این که، از سوییدودر ثانی: 

  در کناردر جمع: 
  رو بهدر حال: 

  درگیر انجام کاری بودندر حال انجام کاری بودن: 
  رو به پیشرفتدر حال توسعه: 
  هم اینک، هم اکنوندر حال حاضر: 
  رو به پیشرفتدر حال رشد: 
  در هنگامی که، با این که، اینک آنکهدر حالی که: 

  م، اینک آنکهزمانیکه، در همان هنگادر حالیکه: 
  درخور چیری نبودندر حد چیزی نبودن: 

  را، به راستی، براستی، بدرستی راستیدر حقیقت: 
  در هنگام، در رونددر حین: 

  در پیشگاهدر خدمت: 
  دربارهدر خصوص: 

  در دست ساختدر دست احداث: 
  در دست انجامدر دست اقدام: 
  در دست ساخت، در دست انجامدر دست تهیه: 

  درباره، در پیوند باا: در رابطه ب
  در باdیدر راس: 
  در باdدر رأس: 

  چنانچه، اگردر صورتی: 
  که، چنانچه، با آنکه، اگر چنانچه، اگر هنگامیدر صورتی که: 

واَیست، وانگهی، همراه با، همچنین، هم هنگام با، در ضمن: 
  درهنگام، افزون برین

  زنا، در درازادرهنگام، در راستای، در درازنای، در درادر طول: 
  در برابردر عوض: 

همسان با آن، همسان آن، در همان سان، به در عین حال: 
  همان سان

  وگرنهدر غیر این صورت: 
  وگرنهدر غیر اینصورت: 
  وگرنهدر غیراینصورت: 

  در برابر، در ازایدر قبال: 
  ها پیشتردر قدیم: 

  سرتاسر، رویهمرفتهدر کل: 
  رویهمرفتهدر مجموع: 
  در تنگنا در محذور:

  اژکندر مشبک: 
  همنشین، همراه، به همراهدر معیت: 
  فراروی، در برابر آن، در برابردر مقابل: 

  در سنجش بادر مقایسه با: 
  دربارهدر مورد: 

  بنابر این، برآیند اینکه، برآیند این که، از این رویدر نتیجه: 
  فردید، درنگر، درنگدر نظر: 

  آوردن درنگریستن، درنگردر نظر آوردن: 
  درنگر آوردن، به دیده داشتندر نظر داشتن: 
درنگریستن، درنگر آوردن، در نگریستن، در در نظر گرفتن: 

  نگر داشتن، به یاد داشتن، به دیده داشتن، بدیده گرفتن
  سرانجام، در پایاندر نهایت: 

  به هر رویدر هر حال: 
  در هر گونهدر هر صورت: 

  تیبه راستی، براستی، بدرسدر واقع: 
  برای شمادر وجه شما: 
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  درکمترین، با شتابدراسرع وقت: 
  از پایه، از بنیاد، از بندراصل: 

  اندوهبار، اندوهدرام: 
  هوش، خرد، بینش، آگاهیدرایت: 

  بدینگونهدراین صورت: 
  در این پیراموندراین مورد: 

  پیماندرآوردن دبه: 
  شهرآورددربی: 
  نوشتن، گنجاندن، جای دادندرج: 

  ها، پایگان ینهزدرجات: 
  میزان، زینه، رده، دسته، جایگاه، پایهدرجه: 

  دمادرجه حرارت: 
  پایه ور، پایه داردرجه دار: 

  درسوی وارونهدرجهت مخالف: 
  همین دم، هم اکنوندرحال حاضر: 

  به راستیدرحقیقت: 
  درباره، پیراموندرخصوص: 

  فرمرواریددردانه: 
  دربارهدررابطه: 

  آموزه، آموزشدرس: 
  آموزه نخستاول: درس 

  شاگرددرس خوان: 
  فراگرفتن، دانش آموختن، آموختندرس خواندن: 

  آموزش دادن، آموختندرس دادن: 
  خرامشدرساژ: 

  در زمان، در دمدرساعت: 
  گردونهدرشکه: 

  گردونه داردرشکه چی: 
  درت`شدرصدد: 

  چنانچه، اگردرصورتی: 
  چنانچهدرصورتی که: 
  بهمان ساندرعین حال: 

  در پشت، در پسدرقفا: 
  یادگیری، گیرایی، دریافتدرک: 

  دریافتن، در یافتن، پی بردندرک کردن: 

  درهم، درمدرم: 
  دستخوشدرمعرض: 

  دربارهدرمورد: 
  پرندهدرنا: 

  سرانجام، برآیند اینکهدرنتیجه: 
  در یاد داشتندرنظر داشتن: 
  بشمار آوردندرنظر گرفتن: 
  اسپوتادریاچه ارومیه: 

  ای سرخدریدریای احمر: 
  دریای مکراندریای عمان: 

  دژ، چندهدز: 
  دژُپل، دزپولدزفول: 
  چنده گذاریدزیج: 

  چنده سنجیدزیمتری: 
  سرانجام، در پایاندست آخر: 

  ناگهان، ناگاهدست بر قضا: 
  با هشیاریدست به عصا: 

  گ`ویز شدن، دست به گریبان شدندست به یقه شدن: 
  دست در گردن انداختندست حمایل کردن: 

  نورس، نوبردست نخست: 
  دستگرددستجرد: 
  دستنوشتدستخط: 

  توالتدستشویی: 
  گروهیدسته جمعی: 

  فرماندستور: 
  دستور نشستدستور جلسه: 

  دستور کشتندستور قتل: 
  شیوه نامه، دستورکار، دستوردستورالعمل: 

  پیشیاره، پیشارهدسر: 
  میز کاردسکتاپ: 
  ترفند نهانیدسیسه: 

  نیایش، ستایشدعا: 
  باژ داشتنعا خواندن: د

  نیاییدن، نیایش کردندعا کردن: 
  کنم نیایش میکنم:  دعا می
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  کشمکش، ستیز، زد و خورد، درگیری، جنگدعوا: 
  کتک کاری کردندعوا کردن: 

  فراخونی، فراخوانی، فراخواندن، فراخواندعوت: 
  فراخوانددعوت کرد: 

  فراخواندندعوت کردن: 
  وان نامهنامه فراخوان، فراخدعوت نامه: 

  فراخوانی، فراخوانه، فراخوان نامهدعوتنامه: 
  کشمکشدعوی: 

(از کارواژه داویدن گرفته شده که در داویدن دعوی کردن: 
  ،  واژه داوطلب نبز هست)

  نگرانی، دلواپس، پریشانیدغدغه: 
  دفترهادفاتر: 
پشتیبانی، پشتیبان، پدافند، پایداری، َپدافند، دفاع: 

  ایستادگی
  پدافندیدن دفاع کردن:

  دفترخانهدفتر اسناد رسمی: 
  دفتر رسیدگیدفتر حساب: 

  ها، دفتر یادبود دفتر یادماندفتر خاطرات: 
  دگرریختدفرمه: 

وازدن، رانش، راندن، دور کردن، پس زدن، پداند، دفع: 
  پایداری

  زمان گذرانیدفع الوقت: 
  یکهو، یکباره، ناگهان، ناگاهدفعتا: 
  باردفعه: 
  در خاک کردن، خاکسپاریگوراندن، دفن: 

  گوراندن، خاکسپاری، به خاک سپردندفن کردن: 
  خاکسپاریدفن و کفن: 

  رنج، اندوهدق: 
موشکافی، مو شکافی، مو شکافتن، ژرف بینی، ژرف، دقت: 

  ریزبینی، ریز بینی، تیزنگری، تیزبینی، تیز بینی، باریک بینی
  پاد نگرشدقت کامل: 
  هوش گماردندقت کردن: 

،  موشکافانه، موشکاف، مو شکاف، مو به )ڀ(یک باردقیق: 

مو، ژرف نگر، ژرف بین، ریزبینانه، ریزبین، درست تیزنگر، 
  درست، تیزنگر، تیزبینانه، تیز بین، باریک بینانه، باریک بین

هوشدارانه، موشکافانه، درست، به درستی، با ژرف دقیقا: 
  نگری، با ریز بینی

  ،  )هد(اندیش  باریکالفکر:  دقیق

  شمار، دم، َدمدقیقه: 
  دم شمار، َدم شماردقیقه شمار: 

  کرپه، فروشگاه، دوکاندکان: 
  دوکانداردکاندار: 

  پزشکدکتر: 
  افراهی، افرادکترین: 
  رو خوانی، ِبه خوانیدکلمه: 

  کرپهدکه: 

  ،  آرایه، آراستن، آذین)ه ف(آرایه دکور: 

  رکا گر، آذین ،  آراگر، آذین)ه ف(گر  آرایهدکوراتور: 

  ،  )ه ف(آرایشی دکوراتیو: 

  ،  چیدمان)ه ف(،  آرایش )ه ف(گری  آرایهدکوراسیون: 

  خانه آراییدکوراسیون منزل: 
  کیسه کشدdک: 
  میانه، میانجی، داد و ستدگردdل: 

  فرنودی، راهنمودی، راهنماییدdلت: 
  میانه گری، میانجیگریدdلی: 
ها، آوندها،  ، چراییها، فرنودها، َشوندها ها، نخشه نشانهدdیل: 
  ها انگیزه

  لوده، فسوسگر، شوخ، دلغکدلقک: 
  دهوه، آوند آبکشیدلو: 

  گردونه، گاریدلیجان: 
نشانه، نخشه، فرنود، فرنایش، شوند، ُشَوند، َشَوند، دلیل: 

  رهنمون، رهبر، راهنما، چرایی، برهان، آوند، انگیزه
  فرنایشدلیل آوری: 

  سپیده دم، پگاه، بامداددم صبح: 
  مغزینه، مغز سردماغ: 
  دمک، دمغدمق: 

  مردمساdردمکرات: 
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  کورک، آماسه، آبسهدمل: 
  مردمساdردموکرات: 

مردمی، مردم ساdری، مردم ساdرانه، دموکراتیک: 
  مردساdرانه
  مردمساdری، مردم ساdریدموکراسی: 

  پدیدآمدندن ظهورکر: 
  گوهری فرومایگی، پستی، بیدنائت: 

  ان کروچهدنددندان قروچه: 

  ،  )ه ف(دارینه دندریت: 

گیتی، گردون، کیهان، سپهر، زمین، جهان، اینجهان، دنیا: 
  این جهان

  گیتاییدنیای مادی: 
  گیتایی، جهانیدنیایی: 

  ،  گیتیانه، گیتایی، گیُتوی)هد(جهانی  ایندنیوی: 

  جهانی جهانی و این آندنیوی و اخروی: 
  هوشمندی، زیرکیدها: 

  یرکیهوشمندی، زدهاء: 
  دهقانهادهاقین: 

  روزگاردهر: 
  کشاورز، دهگاندهقان: 
  دومیندّومین: 
  پیشکش، ارمغاندو کا: 

  دارودوا: 
  چهارپایان، چارپایاندواب: 
  سیاهی دان، دوده دان، دوداب داندوات: 

  داروکده، دارو خانهدواخانه: 
  ماندگاری، دیرندگی، جاویدان، پاینده، پابرجادوام: 

  دوگرویدوآلیسم: 
  دودوراوبعدی: د

  دوd، دوبخش، دو برابردوبل: 
  دگرزبانیدوبله: 

  کت و دامن، دوپاره، دو تکهدوپیس: 
  دوdیه، دودیواره، دوپوستهدوجداره: 
  دو ششدوجین: 

  گرد، دورکدور: 
  دور تباهدور باطل: 

  خیز برداشتندور برداشتن: 
  گردیدن، روزگار، چرخیدندوران: 
  زمانه، چرخهدوره: 

  داگردگردوروبر: 
  پرهیزیدندوری گزیدن: 

  گواهی، دبیزهدوسیه: 
  آبپاشدوش: 
  همزاد، همایند، تواماندوقلو: 
  کشورها، فرمدارهادول: 

  کابینهدولت: 
  کارتاردولتمرد: 

  کارتاراندولتمردان: 
  توانگردولتمند: 

  فرمانرواییدولتی: 
  خوش سر و رودولوکس: 

  دوم اینکهدوما: 
  دوم اینکهدومًا: 
  فرومایه، پستناکس، دون: 

  فرومایه، پستدون صفت: 
  ها ها، سامان، خانه ها، سرای کاشانهدیار: 

  نمودن، نموداردیاگرام: 
  تراکافتدیالیز: 
  خدا پرستیدیانت: 

  ها ها، انبار داده پایگاه دادهدیتابیس: 
  نیایشگاه، آتشگاهدیر: 

  آتشگاهدیر مغان: 
  دشزاییدیستوسیا: 

  گرده، گرد، ِگردکدیسک: 
  گرده لرزان دیسکت:

  کالبدشکافیدیسکشن: 
  سامان، آراستگیدیسیپلین: 
  خودکامه، خودسردیکتاتور: 

  خودکامانه، خودسرانهدیکتاتورمآبانه: 
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  گونویسیدیکته: 
(ترجمان تازی شده ترگمان است که از ترجمان دیلماج: 

  ،  برگردانندهپارسی به تازی رفته)
  بشدیمی: 
  کیش، دین، بدهی، آییندین: 
  دناردینار: 

  شکافندهدینامیت: 

  ،  )ه ف(،  پویا )ه ف(شناسی  پویاییدینامیک: 

  بها خوندیه: 
  دیو سرشتدیو سیرت: 

  دیواِر هنبازدیوار مشترک: 
  دیوان کیفردیوان جزا: 

  دیوان دادرسی کشوردیوان عالی کشور: 
  همارستاندیوان محاسبات: 

  هلک، لچ، روان پاک، خلدیوانه مزاج: 
  پژاونددیوث: 

  دیرشریشن: دیو
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،  نهاد، گوهره، سرشت، درون، )gōharak  �� (گوهره ذات: 

  خیم، جم
  سینه پهلوذات الریه: 

  نهادی، گوهری، سرشتیذاتا: 
  نفسی، گوهری، درونی، خدادادیذاتی: 
  نیایشگر، ستایشگرذاکر: 
  چشش، چشاییذایقه: 

  ،  چشش)هد(چشایی ذائقه: 

  گلوبری، کشتن، سربریدنذبح: 
  کرپان، سر بریدهح: ذبی

  مزه، گوارایی، خوشی، برخورداریذت: 
  های انباشتهذخایر: 
پشتوانه، پس انداز، اندوخته، اندوختن، انبار کردن، ذخیره: 

  انبار
  انباردنذخیره کردن: 

  ،  )ه ب(پس دست نهادن ذخیره نهادن: 

  ب`لذرت: 
  ریزه، خردهذره: 

  ریزه بین، ریزبین، ریز بینذره بین: 
  هوشیاری، شور، زیرکی، تیزهوشی، باهوشی ذکاوت:

یادکرد، یادآوری، یاد کردن، یاد آوری، یاد، نیایش، ذکر: 
  نرینگی، نام بردن، ستایش

  یادکردن، گفتن، بازگو کردن، آوردنذکر کردن: 
  مردهاذکور: 
  زیرک، تیز هوش، باهوشذکی: 

  سرشکستگی، خواری، پستی، بدبختیذلت: 
  زبون، خوارذلیل: 

  زبونار: ذلیل خو
  نکوهش، ناسزا، دشنام، بدگوییذم: 

  تاوان، پیمامذمه: 
  یاده، یاد، ویر، هوش، اندیشهذهن: 

  ویریذهنی: 
  نگرش، دیدگاه، جهان بینیذهنیت: 

  انگارگراذهنیت گرا: 
  انگارگراییذهنیت گرایی: 

  فرزندان، زادهاذوات: 
  دار نامذواسم: 

  ،  ویتازش)vitāzišn  �� (گدازش ذوب: 

  آهن گدازی: ذوب آهن

  ،  آب شدن)vitāxtan  �� (گداختن ذوب شدن: 

  ،  )vitāxtan  �� (گداختن ذوب کردن: 

  دوزیستذوحیاتین: 
  کجدار، فروهشتهذوزنقه: 

  ،  خردمند)هد(باخرد ذوعقل: 

  هنر، شور، دریافت، خواهش، پسند، پرشور، آرزوذوق: 
  فرخوشی، سرخوشیذوق زدگی: 
  شادی کردنذوق کردن: 

  ایسته، بایستهشذیص`ح: 
  بها، باارزش گرانذیقیمت: 

  زیر، پایین، پانوشتذیل: 
  درزیر، در پایین، پس از اینذی`: 

  سودبرذینفع: 
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  ر

  
  وابسته، میانجیرابط: 

  وابستگی، همبستگی، پیوند، بستگیرابطه: 
  گزارشراپرت: 
  در پیوندراجع: 

  درباره، پیرامونراجع به: 
  آسان، آرامساده، آسوده، آسایش، راحت: 

  نرمینهراحت الحلقوم: 
  تن آسا، آسوده جوراحت طلب: 

  سادگی، آسایش، آسانیراحتی: 
  رسباب، ردیابرادار: 

  تابشگررادیاتور: 
،  (برای رادیکال در دانش رایشگری)ریشگی رادیکال: 

  ای ریشه
  آواَپرارادیو: 

  ،  )ه ف(پرتوزا رادیو اکتیو: 

  ،  )ه ف(پرتوزایی رادیو اکتیویته: 

ای پارسی است که  (سدا واژهسدا و سیما رادیو و تلویزیون: 
  ،  شود) به نادرستی با ص نوشته می

  ،  )ه ف(پرتودرمانی رادیوتراپی: 

  ،  )ه ف(پرتوبینی رادیوسکوپی: 

  ،  )ه ف(پرتونگاری رادیوگرافی: 

  پرتو شناسیرادیولژی: 

  ،  پرتوشناسی، پرتو شناسی)ه ف(پرتوپزشکی رادیولوژی: 

  ،  )ه ف(پرتوشناس دیولوژیست: را

  مهتر، سرور، سر، سار، تارکراس: 
  راست باورراست اعتقاد: 
  راست باdراست قامت: 

  پایدار، پای برجا، پابرجا، استوارراسخ: 

  ،  دلخوش، خوشنود، خشنود، بهکام)ه ب(خرسند راضی: 

  چراغ دستیراغ قوه: 
  گراینده، گرایش، خواهانراغب: 
  مهربانیرافت: 

  سوارکار، سوار، رانندهب: راک
  جنب و جوش، ایستاده بیراکد: 

  بهره وری، بازدهراندمان: 
گره گشایی، گره زدایی، راهکار، راه چاره، راه بیرون راه حل: 

  رفت، چاره
  سواره روراه شوسه: 

  شاهراهراه عام: 
  راه روستاییراه فرعی: 
  راه پنهانیراه مخفی: 

  هیربد، دیرنشینراهب: 
  ه، گزاره گر، داستان سرا، بازگویندهگویندراوی: 
  رایرای: 

  چشمدیدرای العین: 
  سافیدنرای دادن: 

  درفش، پرچمرایت: 
  راست تلنگر، تلنگر راسترایت کلیک: 

  ،  گسترده، روان، روامند، رواگ، روا، َروایی)هد(رونده رایج: 

  ،  )ه ب(بوی رایحه: 

  ِمهتر، تاَرکرأس: 
  دیدگاهرأی: 

  ذیرشرای پرأی اعتماد: 
  به چشم دیدنرأی العین: 

  رایزنرأی زن: 
  رای ناباوریرأی عدم اعتماد: 
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  رای داوریرأی قضایی: 
  رای دادگاهرأی محکمه: 

  دادار، خداوند، خدا، پروردگاررب: 
  خداوند دو جهانرب العالمین: 

  دادار، خداوندرب النوع: 
  سود پول، سود، بهره، افزونهربا: 

  رواوهرباب: 
  گیر، بهره خوار، افزونه گیر، افزونه خواربهره رباخوار: 

  کاروانسرا، زردپی، خانگاهرباط: 
  چهارتایی، چهار پارهرباعیات: 

  خدایی، ایزدیربانی: 
  سود، بهره، بازدهربح: 

  بهره آساییربح قانونی: 
  بهره آمیزهربح مرکب: 

  وابستگی، دنباله، پیوند، پیوسته، پیوستگی، بستگیربط: 
  ردن، پیوند داشتن، پیوستندنبال کربط داشتن: 
  پیونداربط دهنده: 

  پیوندی، پیوستگیربطی: 
  یک چهارم، چهارم، چهارک، چارِیک، چارک، چاَرکربع: 

  گزاره، گزارشرپورتاژ: 
  رسته، رده، دهناد، تراز، پایه، پایکرتبه: 
  بستنرتق: 

  سر وسامان دادن، رسیدگی، بازبینیرتق و فتق: 
  گریه کردنرثا: 

  کردنگریه رثاء: 
  آرمان، آرزو، امیدواری، امیدرجا: 

  آرمان، آرزو، امیدواری، امیدرجاء: 
  مردان، رهبران، بزرگانرجال: 

  مهتری، مهان، فزونی، برتریرجحان: 
  بازگشترجعت: 

  مردرجل: 
  بازگشترجوع: 
  مردن، درگذشتنرحل: 

  مرگ، مردن، کوچرحلت: 
  جان فروبستنرحلت کردن: 

  دان، دلسوزی، بخشایشمهرورزی، مهربانی، زهرحم: 
  بخشودن، بخشاییدنرحم کردن: 

  گذشت، بخشش، بخشایش، آمرزشرحمت: 
  بخشودن، آمرزیدنرحمت کردن: 

  مهربان، بخشندهرحیم: 
  پروانه، بارداد، آزادکردنرخصت: 

  رهیافترخنه: 
  نرمی، کرخی، سستیرخوت: 

  نپذیرفتن، باز گرداندنرد: 
  گذشتن، گذر کردنرد شدن: 
  دن، نپذیرفتنوازرد کردن: 
  دادوستد، بده و بستانرد و بدل: 

  باd پوشردا: 
  باd پوشرداء: 

  رده، رج، پشت سرهمردیف: 
  ناکسی، فرومایگی، بدگوهریرذالت: 

  ناکس، فرو مایه، بدگوهررذل: 
  گل سرخرز: 

  گرانمایگی، گرانباری، فرزانگیرزانت: 
  اندوختهرزرو: 
  روزی، خوردنی، خوراکیرزق: 

  ،  هنجار، سازگان، روش، برنامه)ه ف(نه پرهیزارژیم: 

  دستور خوراک، پرهیزانهرژیم غذایی: 
  ها ماتیکانرساdت: 
  بری فرستادگی، پیامرسالت: 
  نوشته، نوشتار، نامک، ماتیکانرساله: 

  پهلوان پنبهرستم صولت: 

  ،  هنجار، روش، آیین، آسا)هد(نهاد رسم: 

دبیره،  نویسش، شیوه نگارش، دبیره نویسی،رسم الخط: 
  خوش نویس، خوش، آیین نگارش

  پنگاشتنرسم کردن: 
  ای، بنیادی، آیینی پایهرسما: 

هنجارین، ناخودمانی، سازمانی، داتی، پیمانی، آیینی، رسمی: 
  مند، آسایی ای، آیین نامه آیین
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  ریسمان، ریجه، پال، بندرسن: 
  لرد، dی، درد، ته نشینی، ته نشین، ته نشسترسوب: 
  تهته نشسرسوبی: 
  رخنهرسوخ: 

  سوراخ کردن، رخنه کردنرسوخ کردن: 

  ،  پیغمبر، پیام بر، پیام آور)ه ب(فرستاده رسول: 

  ها، آساها ها، آیین هنجارها، روشرسوم: 
  دلیری، دdوری، جوانمردی، پهلوانی، پردلیرشادت: 

  رشته دادوریرشته حقوق: 
  ُگواِلش، رویش، ُرسترشد: 

  وییدن، ُرستن، بالیدن،  ر)ه ب(َگوالیدن رشد کردن: 

  dج، پاره خواری، باجرشوه: 

  ،  )pārak stānīh  �� (ستانی  پارهگیری:  رشوه

  یل، دلیر، دdوررشید: 
  نگرش، رسد، َرَسد، چشم دوختن، پایشرصد: 

  پاییدنرصد کردن: 
  دیدگاهرصدخانه: 

  خوشدل، خشنود، خرسندی، خرسندرضا: 
  خوشنودی، خشنودیرضایت: 

  نودکننده، خشنودبخشخوشرضایت بخش: 
  گلستان، بهشت، باغرضوان: 

  پیالهرطل: 
  نمناکی، نما، نم، خیسرطوبت: 

  نم داردرطوبت دارد: 
  چرَزَنخترطیل: 
نگهداشتِن، نگهداری، سرپرستی، پیش روگیری، رعایت: 

  پایش، پاس، بازبینی
  پاییدن، پاس داشتنرعایت کردن: 

  هراس، دلهره، ترس، بیم، باکرعب: 
  ترس و هراست: رعب و وحش

  تندر، ُتندر، آذرخشرعد: 
  تندر و آذرخش، تندر، آذرخشرعد و برق: 

  لزره، لرزه، لرزشرعشه: 

  زیبا، خوش اندامرعنا: 
  زیبا، خوش اندامرعناء: 
  کشاورز، شهروند، دهوند، ِدهَوند، بازیاررعیت: 
  گرایش، خواهش، خواسته، خواستن، خواستاریرغبت: 

  ،  )ه ب(گراییدن رغبت نمودن: 

  وارون، برابررغم: 
  دوستار، خواهنده، خواهانرغیب: 
  یاری، همدلی، دوستیرفاقت: 

  فراخ زیستی، بهزیستی، آسودگی، آسایشرفاه: 
  پرسی، همپرسی همهرفراندم: 

  پرسی همهرفراندوم: 
  زدایش، برگرفتن، برداشتنرفع: 

  زدایش، پیچیدگی، از میان بردنرفع ابهام: 
  یَچفته زدایرفع اتهام: 

  لغز زداییرفع اشتباه: 
  انجام سرسریرفع تکلیف: 
  زدودن، برکشیدنرفع کردن: 

  زدایِش زیان رسانیرفع مزاحمت: 
  گره گشایی، چاره گشایی، چاره جوییرفع مشکل: 

  سر و سامان دادنرفع و رجوع کردن: 

،  واdیی، شکوه، بزرگی، بزرگواری، )ه ب(َفر رفعت: 

  افراشتگی
  یاران، دوستانرفقا: 

  ،  بازتاب)ه ف(بازتاب رفلکس: 

  وازده، واخورده، رد شدهرفوزه: 
  درزگیری، پاره دوزیرفوگری: 

واd، بلند پایه، بلند باd، بلند، برجسته، باd بلند، رفیع: 
  افراشته
  یار، همراه، همدل، دوست، آشنارفیق: 

  دوستانرفیقان: 
همچشمی، هماوردی، هم آوردی، نگهبانی، مبارزه، رقابت: 

  م و همچشمیچش
  پیکار ورزشیرقابت ورزشی: 
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  رامشگر، دست افشان، پایکوبرقاص: 
  دست افشان، پایکوبرقاصه: 
  نرمی، نازکی، نازک دلی، مهربانی، باریکیرقت: 

  سوز آور، درد آوررقت انگیز: 
وشت، َوشت، َفرخه، رامشگری، رامش، دست افشانی، رقص: 

  جنبیدن، پایکوبی
ی کردن، دست افشاندن، وشتیدن، دست افشانرقصیدن: 

  دست، پایکوبی کردن، پای کوبیدن
  شماره، شماررقم: 

همرزم، همچشم، هماورد، همانند، هم آورد، نگهبان، رقیب: 
  پاسبان
  کم مایه، شل، آبناک، آبگونه، آبکیرقیق: 

  نرم دل، نازک دل، دل نازکرقیق القلب: 
  ستون، ریشه، پایه، بنیاد، بنرکن: 
  یستایی، ایستادرجازدن، بازارکود: 

  نوشتن، نگاشت، نگارش، فرانجام، برترینرکورد: 
  مرز را شکستن، را مرزشکنی کردنرکورد  را شکستن: 

  مرزشکنیرکوردشکنی: 
  سرفرود آوردنرکوع: 

  ناپسند، فرومایه، زشت، دشواژه، پست، بدرکیک: 
  مهره انداز، کف بین، فال بینرمال: 
  داستان، افسانهرمان: 
  بسته، رازنهفته، سررمز: 
  نیرو، رمک، توان و تابرمق: 
  شن، ریگرمل: 

  دلگیری، آزرده دلرنجیده خاطر: 
  نوزایی، نواختنرنسانس: 
  گفتگو، گفتره مناظ: 

  گروی، گرودادن، گرورهن: 
  رواگروا: 

  پیوندهاروابط: 
  ها بستگی:  روابط
  پیوندهاها بستگی:  روابط

گیری،  مه،  ه)ه ب(،  روایی )rōwākīh  �� (روایی رواج: 

  گیر، گسترده، روایی، رواگ، روا همه

  ،  مهتابی، سایبان)ه ب(َستاوند رواق: 

  روشروال: 
  گفتار، گزاره، رویدادگویی، داستان، بازگفت، باز گفتنروایت: 

  ُگزاردنروایت کردن: 
  بازگوینده، بازگوروایتگر: 

  پوشاک خانهروب دشامبر: 
  فروهر، َفرَوَهر، روان، جانروح: 

  روانبخشیز: روح انگ
یار، آیین یار،  َمرد، کاتوزی، دین وخشی، مینوی، ُمغروحانی: 

  ایرمان
  دینبرانروحانیت: 
  ُمغَمردان، آیین مدارانروحانیون: 
  شادی بخش، جانفزاروحپرور: 

  مینوی، روانیروحی: 
  خویروحیه: 

  ناآغازروز، روز دیرینروز ازل: 
  روزخوش، روز خوشروز بخیر: 

  وشروز خروز به خیر: 
  زادروزروز تولد: 
  روز خوشروزبخیر: 

  روزانگیروزمّرگی: 
  روزانهروزمرّه: 

  روزانگیروزمرگی: 
  همه روزه، هرروزه، هرروز، روزانهروزمره: 

  روشن دل، خردمندروشن ضمیر: 
  روشن بین، آگاهروشن فکر: 

  فرانمونروشن گری: 

  ،  )fraxv mēnišn  �� (منش   فراخفکر:  روشن

  سیارهرونده: 

  ،  نیکویی، رواگ)ه ب(روایی ق: رون

  پیشرفت داشتنرونق داشتن: 
  آب و رنگرونق و طراوت: 

  ،  )šāhvār  �� (شاهوار رویال: 
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  دیدن، دیدرویت: 
  سرنوشتارهارؤس مطالب: 

  ها سرنوشتاررؤوس مطالب: 
  دیدن، دیدرؤیت: 

  بازاغازیری استارت: 
  دورویی، چشم دید، چشم بینیریا: 

  ها شاداسَپَرمها،  وَنجنکریاحین: 
  سرپرستیریاست: 
  ورزیدن، سختی کشی، رنج کشیدنریاضت: 
  رایگری، رایشگری، رایش، انگارشریاضی: 

  رایشگریریاضیات: 
  رایشمند، رایشگرریاضیدان: 

  دوسخن، دورو، دو چهرهریاکار: 
  فریب و دستان، ترفندریب و ریا: 

  وزن، هنجار، آهنگریتم: 
  آهنگینریتمیک: 

  وازنشریجکشن: 
  بازنشانی، بازنشاندنریست: 

  ریشه بنیادینریشه اساسی: 
  ترشاریگورژیتاسیون: 

  آسودهریلکس: 
  پیوند، بستگی، بربستگیریلیشن: 

  پیوند، بستگی، بربستگیریلیشنشیپ: 
  دورادور، از دورریموت: 
  آوردگاهرینگ: 

  ُششریه: 
  ششیریوی: 
  مهان، کارفرما، فرنشین، فرِنشین، سرپرست، ساdررییس: 

(وزیر یک واژه پارسی است که از نخست وزیر ییس الوزرا: ر
vicir  در زبان پهلوی و پارسی میانه گرفته شده که آنهم از
در پارسی باستان گرفته شده. وزیر از پارسی به  vichiraواژه 

  ،  عربی رفته است)
  فرپاسبانرییس پلیس: 

  فرمهانرییس جمهور: 
  سرپرست خانوادهرییس خانواده: 

  شهربانهربانی: رییس ش
  سرپرسترییس یا مسئول: 

  ها سرنوشتاررئوس مطالب: 
  مهرورز، مهربان، دلسوزرئوف: 
مهان، کارفرما، فرنشین، سرور، سرکرده، سرپرست، رئیس: 

  ساdر، خواجه
(وزیر یک واژه پارسی است که از نخست وزیر رئیس الوزرا: 

vicir م از در زبان پهلوی و پارسی میانه گرفته شده که آنه
در پارسی باستان گرفته شده. وزیر از پارسی به  vichiraواژه 

  ،  عربی رفته است)
  فرمهانرئیس جمهور: 
  سرپرست خانوادهرئیس خانواده: 

  شهربانرئیس شهربانی: 
  سرپرسترئیس یا مسئول: 
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  ز
  

  ینگه، یدکیزاپاس: 
  زاگ، زاغ، رنگ بلورزاج: 

  کشتکار، کشاورز، کدیور، برزگرزارع: 
  پرهیزکار، پارسازاهد: 
  گونیا، گوشه، گوش، کنج، سوکزاویه: 

  گوشه تندزاویه حاده: 
  گوشه باززاویه منفرجه: 

  گوشه نشینزاویه نشین: 
  فزون، بیش از اندازهزاید: 

  چشمگیرزاید الوصف: 
  ماندها ها، پس دورریزهزایدات: 

  چشمگیرزایدالوصف: 
  گردشگرزایر: 
  ستردن، زدودن، زدایشزایل: 

  ماندها ها، پس دورریزهائدات: ز
  برجستگیزائده: 
  گردشگرزائر: 
  ستردن، زدودن، زدایشزائل: 
خاکروبه، خاکروب، خاشه، خاشاک، خار، چیز پست و زباله: 

  بی ارزش، آشغال
  زبان بیگانهزبان خارجه: 
  زبان بیگانهزبان خارجی: 

  زبان گفتاریزبان محاوره ایی: 
  هپسندیده، برگزیده، برجستزبده: 
  ناتوان، خوار، بیچارهزبون: 

  بدردنخور، الکیزپرتی: 

  شکنجه، رنج، درد، آزاِرش، آزارزجر: 
شکنجه کشیدن، سختی کشیدن، سختی زجرکشیدن: 

  دیدن، رنج کشیدن، رنج
  کیوانزحل: 

  فشار، سختی، رنجه، رنجش، رنج، دشواری، دردسرزحمت: 
  رنج، آزار دادن، افسردنزحمت دادن: 
  رنجکش، رنجبر کارگر،زحمت کش: 

کوشیدن، رنجه کردن، رنجه فرمودن، رنج زحمت کشیدن: 
  بردن

  زهم، دوشندزخم: 
  تاراجیدهزده غارت: 

  کشاورزی، برزگریزراعت: 
  شترگاو پلنگزرافه: 
کشتن، کشتکاری، کشت، کشاورزی، برزگری، زرع: 

  بذرافشانی
  زرگ، روشن، رخشنده، دو سخنی، تابانزرق: 

  زر وزیورزرق و برق: 
  زرنیکرنیخ: ز

  زربرگه، زربرگ، زَرکزرورق: 
  زرین خامه، خوشنویسزرین قلم: 

  رهبری، پیشواییزعامت: 
  کرکم، سپران، زفرانزعفران: 

  گمان، پندار، باور، انگارزعم: 
  آزرمی شرمی، بی شب زناشویی، بیزفاف: 
  هشت یکزکات: 
  سرماخوردگی، چاییدن، چایشزکام: 
  نگاه ایستا، خیرهزل: 

  اراب، گوارا، خوشگوار، خوش، پاک، آب گواراگوزdل: 
  لغزش، گناه، کاستکاریزلت: 
  زمین لرزه، بومهنزلزله: 
  لگام، رهبری، دهنه، پیشواییزمام: 
  اوزمبورتزمرد: 

  سخن زیرلب، ترنمزمزمه: 
  زمین کشت نشده، َاکشتزمین بایر: 

  زمین کشاورزیزمین زراعتی: 
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  کشتی، کستیزّنار: 
  سوسن، زنبکزنبق: 

  ویز، َویز، کلیز، َکلیز، پرمر، َپرمرنبور: ز
  کبت، َکبتزنبورعسل: 

  زنگانزنجان: 
  زنجپیل، زنجپِیلزنجبیل: 

  زندیانزندیه: 
  پرهیزکاری، پارساییزهد: 
  ناهید، آناهیتازهره: 
  دیدارگران، دیدارگر، پابوسگرزوار: 
  ویرانی، نیستی، نابودی، فروپاشیزوال: 

  دنیناپایدار، نابودشزوال پذیر: 
  جاویدان، پایدارزوال ناپذیر: 

  ژوپینزوبین: 
  همسر، مرد، جفتزوج: 

  جفت و تاقزوج و فرد: 
  همسر، زن، جفتزوجه: 

  ،  )ه ب(گواران زودهضم: 

،  وشناد، گسترده، فزون، فراوان، سرشار، )ه ب(فزایسته زیاد: 

  بسیار، انبوه، افزون، افزوده
  افزودن، افزاییدنزیادکردن: 

  ،  )ه ب(ته فزایسزیاده: 

  فراوانی، بیشیزیادی: 
  دیدارزیارت: 

  پرمون، آرایشزیب: 
  روگرفتزیراکس: 

  زیور، آرایه، آراستن، آذینزینت: 

  ،  زیبیدن، آراستن)ه ب(افرندیدن زینت دادن: 

  آرایه، آرایشزیور: 
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  ژ

  
  پاسدار، پاتاژژاندارم: 

  گونهژانر: 
  تنوک، پولکژتون: 
  کرشم، ریختژست: 
  دیرزندک ژdتین:

  یخنی، لرزانکژله: 
  گزژن: 

  اپوبراکژنراتور: 
  سردار، تیمسارژنرال: 
  زیرک، ازداژنی: 

  روزنامهژورنال: 
  داورژوری: 

  ورزیک، ورزشیژیمناستیک: 
  زام گتیکژئو فیزیک: 

  زمین شناسیژئو لوژی: 
  زمین شناسژئو لوگ: 

  هندچکژئو متری: 
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  س

  
  جادو، افسونِسحر: 

  ندهفریبِسحرآمیز: 
  نهان، راز، پوشیده، پنهانِسر: 

  زنجیره، رشتهِسری: 
  انداختنِسقط: 
  سازش، آشتیِسلم: 

  رده، جاه، پایه، پایگاهِسمت: 

  ،  )هد(آشناکن سابح: 

  گذشته، پیشین، پیشسابق: 
  ها روزگار گذشته، روزگار پیشین، درگذشتهسابق اdیام: 
  گفته پیشسابق الذکر: 

  ش از اینپیشترها، پیشتر، پیسابقا: 
  پیشترهاسابقًا: 
  پیشینهسابقه: 

  دیرینگی، پیشینه دیوانیسابقه خدمت: 
  پیشینه دارسابقه دار: 
  پشتیبانیساپورت: 
  گلوله، سربکساچمه: 
  پیشگاه، آستانهساحت: 

  ،  فسونکار، جادوگر، افسونگره)ه ب(افسونگر ساحر: 

  فسونکار، جادوگر، افسونگرساحره: 
  یجادوگری، افسونگرساحری: 
  کناره یا کنار، کناره، کنار، کرانه، کران، دریابارساحل: 

  ای، کرانی کنارهساحلی: 
ساده نگر، ساده دل، ساده اندیش، زودباور، خوش ساده لوح: 

  باور

  دیگرآزاری، آزارگراییسادیسم: 
  آزارگراسادیک: 

  راهزن، دزدسارق: 
  دزدانسارقان: 

  سازمان ورزشسازمان تربیت بدنی: 
  رخشا، درخشان، تابان فروغ،ساطع: 

  برافشاندن، افشاندنساطع کردن: 
  فرتیغساطور: 
  گاهشمار، گاهسنج، گاه نما، سایه، تسوک، تسوساعت: 

  نما آفتابساعت آفتابی: 
  دم آسودگیساعت تنفس: 

  نما آفتابساعت خورشیدی: 
  پیشدست، َارشساعد: 

  ،  کوشنده، کوشا)ه ب(کوشان ساعی: 

  شاخ، ساگساق: 
  یشانپتساق پا: 

  همدوش، ساگدوشساقدوش: 
  واژگون، سرنگونساقط: 

  سرنگون کردن، برکنارکردن، برکنار کردنساقط کردن: 
  شاخه، ساگهساقه: 
  ساغرانداز، چمانی، پیاله گردان، آبرسان، آب دهساقی: 

  چمانی نامهساقی نامه: 
  کیسه، کوله پشتی، دستکول، توبرهساک: 

  خاموش، آرامساکت: 

  ،  )ه ب(ستن زبان بساکت شدن: 

  آرام کردنساکت کردن: 

جنبش، باشنده، آرمیده، آرام،  ،  بی)هد(آرمیده ساکن: 

  ایستاده
  آرمیدنساکن بودن: 

  باشندگانساکنان: 
  ماهمانان، ماندگارانساکنین: 

  امسالسال جاری: 
  سال خورشیدیسال شمسی: 
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  ماهشیدی، سال ماهشیدیسال قمری: 
  بهیزکی، َبهیَزکیسال کبیسه: 

dسبزیانهد: سا  
  تندرستسالم: 
  نمایشگاه، سرسرا، راهرو، تاdرسالن: 
  شنونده، شنواسامع: 

  ،  )هد(شنوایی سامعه: 

  َسُدمسانتی: 
  رخداد، پیش آمدسانحه: 

  دست پیچساندویچ: 
  گرمدشتساوانا: 

  گاه، تارنما، آستانه ،  درگاه، جای)ه ف(ایستگاه سایت: 

  تارنماسایت اینترنتی: 
  روان، دیگر رونده،سایر: 

  دیگرانسایرین: 
  گدا، دریوزه گر، پرسش کنندهسایل: 
  گدا، دریوزه گر، پرسش کنندهسائل: 
  انگشت میانیسبابه: 
  مایه، شوند، َشَوند، دست آویز، انگیزهسبب: 

  پاکیزه، پاکسبحان: 
  ها سبزیسبزیجات: 

  ددسبع: 
  گذشتن، پیشیگرفتن، پیشی گرفتن، پیشیسبقت: 

  رفتپیشی گسبقت گرفت: 
(سیاق تازی شده سایاگ است که از پارسی سایاگ سبک: 

  ،  شیوه، روند، روش، روالبه تازی رفته)
  کم خردسبک عقل: 

  سایاگ هنریسبک هنری: 
  ددمنشانهسبوعانه: 

  رفتگر، جاروکشسپور: 
  اختریستاره ثابت: 

  روجاستاره سحری: 
  نااختریستاره ناثابت: 

  نازا، سترونسترون: 

  ماهوارهست`یت: 
  بهره وری، بدست آوردنستنتاج: 

  تیره ُپشتستون فقرات: 
  جانمازسجاده: 
  درزجامهسجاف: 
  ِنگونی، فروتنسجده: 

(مسجد عربی شده مزگت است که از مزگت سجده گاه: 
  ،  نیایشگاهپارسی به عربی رفته)

  آوری هماهنگپردازی:  سجع
  نام و نشان، زینهارنامهسجل: 

  شناسنامهسجل احوال: 

  ،  )ه ب(،  ابر )ه ب(غ میسحاب: 

،  سپیده دم، پگاه، بامداد، )ه ب(،  افسون )ه ب(جادو سحر: 

  افسونگری
  پگاه خیزسحر خیز: 

  فسون آفرینسحرآفرین: 
  فریبندهسحرآمیز: 
  سپیده دمسحرگاه: 
  ناشتایی، ناشتا، چاشت بامدادی، چاشتسحری: 
  رادی، دست ودل بازی، بخششسخاوت: 

  ودل باز، بخشندهرادمند، دست سخاوتمند: 
  کار بیمزد، فسوسگر، بیگارسخره: 

  بیگارگیرسخره گیر: 
  سخن وارستهسخن متعادل: 

،  فراخ دست، رادمرد، راد، دست و دل )ه ب(جوانمرد سخی: 

  باز، جوانمرد، بخشنده
  ارزش سبک، بیسخیف: 

  بند، آبگیر، آب بند، آب بستسد: 
  گرسنگی زدایی، سیرشدنسد جوع: 

  ردرخت ُکناسدر: 
  نهان، رمز، راز، پوشیده، پنهانسر: 

  سر و ریختسر و وضع: 
  چرمسازیسراجی: 
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  پیشسراق: 
  سرای سپند، سرای پاداش، بهشت برینسرای عقبی: 

  گیری واگیری، همهسرایت: 
  منگنه، فشارسرپ: 

  سرگروهسرجوخه: 
  جستجو، جست و جوسرچ: 

  مرز، کرانهسرحد: 
  مرزهاسرحدات: 

  ابوم، سرزمین نیاکانینیسرزمین آبا و اجدادی: 
  نهادسرشت: 
  خرچنگ، چنگار، َچنگارسرطان: 
  َهنگار، شتاب، چاdکی، بادپاییسرعت: 

  شتاب آغازین، شتاِب آغازینسرعت اولیه: 
  جستارسرفصل: 
  ربودن، ربایش، دستبرد، دزدیسرقت: 

  سربست، پیش بهاسرقفلی: 
  سجام، زمهریرسرمای شدید: 

  همیشگی، جاویدسرمد: 
  مونهنسرمشق: 
  سرنوشتارسرمقاله: 

  خواستگاه، آرمانسرمنزل مقصود: 
  میزبان، شادی، شادمانی، سرخوشیسرور: 

  سامان دادن، پیراستن، آراستنسروصورت دادن: 
  به هنگامسروقت: 
  یاری، دستیاریسرویس: 

  یاری، دستیاری، توانبخشیسرویس دهی: 
  نهانی، سرپوشیده، سربسته، زنجیره، رشته، رازآلودسری: 

  زنجیره، دنبالهسریال: 
  اورنگسریر: 
فرز، شتابنده، شتابدار، شتابان، چاdک، چابک، تند، سریع: 

  پرشتاب
  زودگیر، تیزهوشسریع اdنتقال: 

کم ایستگاه، تیزرو، تیزتک، تندرو، بدون سریع السیر: 
  ایستگاه، بادپا
  چاdک، تند کارسریع العمل: 

  زودگوارش، تندگوارشسریع الهضم: 

  ،  )ڀ(زودرو حرکت: ال سریع

  تندروالسیر:  سریع
  تیزتر، تندتر، پرشتابترسریعتر: 
  رستم زاییسزارین: 

  مزمایهسس: 
  َهنگفتسطبر: 
  نما، رویه پایه، رویه، روی، روبنا، رو، تراز، بیرون، باdیسطح: 

  کوژسطح محدب: 
  هامن، هاَمنسطح مستوی: 

  رویه گرد، رویه کاوسطح مقعر: 
  ای ای، رویه نگر، روبنایی، پوسته سرسری، رویهسطحی: 

  بیمایه بودنسطحی بودن: 

  ،  رسته، رده، رج، َرج)ڀ(رده سطر: 

  ستل، دولک، دلوسطل: 

،  نیک بخت شدن، کامیابی، )ه ب(ارمگان سعادت: 

  خوشبختی، خرسندی، بهروزی
  خوشبختسعادتمند: 

  سخن چینی، بدگویی کردنسعایت: 

  ،  خجسته)ه ب(ارمگان سعد: 

  شش، دویدن، پوییدن، پویش، پشتکارکوسعی: 
  کوشیدنسعی کردن: 

  نمایندگی، فرستادگیسفارت: 
  سپارشسفارش: 

  ها سفارشسفارشات: 
  سنگدل، ددمنش، خونریزسفاک: 

نورد، گشت و گذار، گشت، گردشگری، گردش، گذر، سفر: 
  گذار، رهنوردی، رهسپاری

  رهسپارشدن، راهی شدنسفرکردن: 
  گردانی نارواپردازی، سخنسفسطه: 

  ،  زیرین)ڀ(زیرین سفلی: 

  آتَشکسفلیس: 
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  سپیدسفید: 
  سپیدرودسفیدرود: 

  نماینده، فرستادهسفیر: 
  سرنمایندهسفیرکبیر: 

  ناو، کشتیسفینه: 
کشتی هوایی، سپهر پیما، آسمان نورد، سفینه فضایی: 

  آسمان پیما

مغز،  دان، کم خرد، سبک ،  نادان، کم)هد(خرد   سبکسفیه: 

  بیخرد سبکسر، خل،
  آبکش، آب دهندهسقا: 

  آبدارخانهسقا خانه: 
  آبکش، آب دهندهسقاء: 

  آبدارخانهسقاء خانه: 
  ژد، َژدسقز: 

  َبنیم، انداختنسقط: 
  بچه اندازی، َبنیمسقط جنین: 
  خرده فروشسقط فروش: 

  پوشش روی بام، پوشش، بام، آسمانهسقف: 
  مشتسقلمه: 

  نادرستی، بیماریسقم: 

،  واژگونی، سرنگونی، به )هد(زیریدن   ،)ڀ(فروشدن سقوط: 

  زمین خوردن، به زمین خورد، افتادن، افتاد، افت

   )stēr  �� (استیر سکّه: 

  فرمانسکان: 
  دم ایستاد، درنگ، بازمانسکته: 

  گشمان ِگشسکته قلبی: 
  مغزمانسکته مغزی: 

  آمیزشسکس: 
  سکنگبینسکنجبین: 

  باشندگانسکنه: 
  خانهسکنی: 

  ماِرهسکه: 
  ستاوند سکو:

  دم فروبندی، خاموشی، خاموش، آرامسکوت: 

  )ه ب(زبان بستن سکوت کردن: 

  گرا گیتیسکوdر: 
  دین گرایی بیسکوdریسم: 

  جنبشی، آرامیدن، آرامش بیسکون: 
  خانه گرفتن، جای گرفتنسکونت: 

  ششمارسل ریوی: 
  زینافزار، رزم افزار، جنگافزار، جنگ افزارس`ح: 

  ، جنگ ابزاررزم افزارس`ح جنگی: 
  جنگ افزارهایس`حهای: 

  پوست کنس`خ: 
  کشتارگاهس`خ خانه: 

  پادشاهانس`طین: 
  نیک فرجام، نیک روز، درود، با درودس`م: 

  درود بر شماس`م علیکم: 
  درود گفتنس`م کردن: 

  شاداب، درستی، تندرستی، تندرست، بهبودیس`مت: 
  زنده باشید، پاینده باشیدس`مت باشید: 

  تندرستی، بهزیستیمتی: س`
  آهسته، آرام آرامس`نه س`نه: 

  کندن، ربوده، از میان بردنسلب: 
  شانه خالی کردنسلب مسئولیت: 

  ُگرد، دdور، جنگجوسلحشور: 
  گوارا، خوشگوار، آب روانسلسبیل: 

  زنجیره، رشته، دودمان، خاندانسلسله: 
  دودمان اشکانیسلسله اشکانی: 

  اه رشته کوهسلسله جبال: 
  رده بندی، پایگانیسلسله مراتب: 

  دودمانسلسه: 
  پایگانسلسه مراتب: 

  شهریار، پادشاهسلطان: 
  شهریاری، پادشاهیسلطنت: 

  فرمانروایی، چیرگی، پادشاهیسلطه: 
  نیاک، نیا، پیشینیانسلف: 
  سازش، آشتیسلم: 
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  روزبهسلمان: 
  پیرایشگر، آرایشگرسلمانی: 
  کردار، شیوه، روش، رفتارسلوک: 

  ،  اتاقکزیست شناسی) ه ف( یاختهول: سل

  شیوا، روان، رسا، خوبسلیس: 
  زن بد زبان، زبان درازسلیطه: 
  پسنده، پسندسلیقه: 
  سرسپرده، درستسلیم: 

  پاکدلسلیم القلب: 
  نیک سرشت، پاک نهادسلیم النفس: 

  کورشسلیمان: 
  شرنگ، زهرسم: 

  یکدندگی، پافشاریسماجت: 
  شنیدن، شنودن، سرودسماع: 

  سماک، سماغماق: س
  ها آسمانسماوات: 

  جوش آور  ،(ناظم اdطبا)خودجوش سماور: 

  ،  )هد(سپهری سماوی: 

  نمادسمبل: 
  نماردن، نمادین، نمادیسمبلیک: 
  نمادسمبول: 

  نمادین، نمادیسمبولیک: 
  همدردی، هماهنگی، گیراسمپاتی: 

  ،  )ه ف(نشست  همسمپوزیوم: 

راسته، راستا، جاه، پایه،  ور، گاس، سوی، سو، رو، رده،سمت: 
  پایگاه

  سوی چپسمت چپ: 
  سوی راستسمت راست: 
  برسوسمت فوقانی: 

  گرانجانسمج: 
  گوش، شنیدن، شنوایی، شنوایسمع: 

  گوشینه، گوشک، گوشانه، گوش افزارسمعک: 
  شنیداریسمعی: 

  دیداری شنیداریسمعی بصری: 
  شنیداری و دیداری، دیداری شنیداریسمعی و بصری: 

  زهری، زهرآلود، زهرآگین، زهرآبه سمی:

  ،  )هد(شنوا سمیع: 

  ،  همکاوی)ه ف(اندیشی  ،  هم)ه ف(همایش سمینار: 

  نشانه شناسیسمیوتیکس: 
  نشانه شناسیسمیولوژی: 

  کهن روزی، سال، زیشمار، زاد، دیرهزندگیسن: 
  برناییسن بلوغ: 

  سال داشتن، زیستن، زندگی کردنسن داشتن: 
  هنیزه، سرنیزسنان: 
  نهاد، شیوه، روش، آیین، ایستارسنت: 

  گیره، سگک، چفتسنجاغ: 
  همنماییسنخیت: 

  گواهی، گواه، دستک، دبیزه، تزده، بنچک، بنچاکسند: 
  سنگ آتش زنهسنگ چخماق: 

  سنگ آبدانسنگ مثانه: 
  زرسنجهسنگ محک: 

  سالسنه: 
  ها سالسنوات: 

  سه در چهارسه ضربدر چهار: 
  ها، انبازها ه، بهر، بخشها، دانگ، بهر دانگسهام: 

  دانگذار، دانگ گذارسهام گذار: 
  ساده، آسان، اسودهسهل: 

  خوب، آسان رو، آسانسهل العبور: 
  درمان پذیر، چاره پذیرسهل الع`ج: 

  آسانیاب، آسان یاب، آسان رسسهل الوصول: 
  آسانیدنسهل کردن: 

  ساده و دشوارسهل و ممتنع: 
  دانگ، بهره، بهر، بخشسهم: 

  بهره: سهمیه
  فراموش کردنسهو: 
  ندانستهسهوا: 
  ندانسته، ناخواستهسهوًا: 
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  نرسهواً : 
  سادگی، آسانیسهولت: 
  هم سود، انبازسهیم: 

  زشتی، بدی، اندوهسو: 
  نارواگری، نادرستکاری، کژ بهرگی، بد بکارگیریسو استفاده: 

  بد گیری، بد دریابیسو تعبیر: 
  بد شناسیسو تفاهم: 
  بد خوییسو خلق: 

  بدرفتاریو رفتار: س
  بدنامیسو شهرت: 

  بدگمانی، بد گمانی، بد دلیسو ظن: 
کج اندیشی، بدسگالی، بد دلی، بد خواهی، بد سو نیت: 

  اندیشی
  نادرست، زشتی، زشت، بدی، اندوهسوء: 

  نارواگری، نادرستکاری، کژکاربرد، کژ سودسوء استفاده: 
  کژسود بردنسوء استفاده کردن: 

  ی، بد دریابیبد گیرسوء تعبیر: 
  بد خوییسوء خلق: 
  بدرفتاریسوء رفتار: 

  بدنامیسوء شهرت: 
  کژ اندیشی، بدگمانی، بد گمانی، بد دلیسوء ظن: 
کج اندیشی، دشمنی، دشمنانگی، بدسگالی، بد سوء نیت: 

  دلی، بد خواهی، بد اندیشی
  بد بکارگیریسوءاستفاده: 

  بدگمانیسوءظن: 
  بدگواری، بدگوارشهاضمه:  سوء
  جدا: سوا

  ها، پیشینه پیشینهسوابق: 
  های دریای مازندران کنارهسواحل دریای خزر: 

  نوشتن، دانش مایه، خواندن و نوشتن، خواندنسواد: 
  پرسشسوال: 

  پرسیدسوال کرد: 
  پرسیدنسوال کردن: 

  رویدادهای بدسوانح: 
  یارانهسوبسید: 

  با، آشسوپ: 

  ،  )ه ف(ابرستاره سوپر استار: 

  ،  )ه ف(ستاره ابرسوپراستار: 

  پستان بندسوتین: 
  سود ویژهسود خالص: 

  درهم، آشفتهسودازده: 
  گردونه برفسورتمه: 
  میزبان، مهمانپذیر، گردونه ران، سورگردانسورچی: 

  خواربار، بار و ُبنهسورسات: 
  بخشسوره: 

  بدگمانیسوظن: 
  ره آوردسوغات: 

  سوک، بازارسوق: 
  سپاه آرایی، راهبردیسوق ا لجیشی: 

  سپاه آرایی، راهبردیق الجیشی: سو
  رهاورد، ره آورد، پیشکش، ارمغانسوقات: 

  بدگواری، بدگوارشهاضمه:  سو
  انگبینهسوهان: 
  سراچهسویت: 

  سراچهسوییت: 
  سراچهسوئیت: 

  پرسشسؤال: 
  پرسیدسؤال کرد: 

  پرسیدنسؤال کردن: 
  پرسشیسؤالی: 

  ،  َهرباسپ، رونده)هد(گردنده سیاره: 

  ردهگرده فشسی دی: 
  گردشگر، جهانگردسیاح: 

گشت و گذار، گشت، گردشگری، گردش، گذار، سیاحت: 
  جهانگردی

  جهانگرد نامهسیاحت نامه: 
  گردنده، چرخنده، چرخان، جنبندهسیار: 

  ،  )haftān  �� (هفتان سیارات سبعه: 
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َهرباسپ، گویین، گویال، گردونه، گردنده، گردان، سیاره: 
  جنبنده

  برجیس، برجیسگردونه سیاره مشتری: 
  کشوردارسیاس: 

،  کشورداری، ) �� (،  وینارداری )	(رامیاری سیاست: 

  ساستاری، روش، دانش کشورداری، جهان داری، جهان آرایی
کیفر دادن، کشورداری کردن، فرمان راندن، سیاست کردن: 

  زیرکی

  ،  کشوردار) �� ( ،  ویناردار )	(رامیار سیاستمدار: 

،  کشورداری، جهان ) �� ( ینارداریک ،  و)	(رامیاری سیاسی: 

  داری، جهان آرایی

،  کشورداران، ) �� ( ،  وینارداران )	(رامیاران سیاسیون: 

  سیاستمداران، سران کشور، جهان داران
  شیوه، سیاگ، سبک، سایاگ، روند، روشسیاق: 
  آبگونه، آبگونسیال: 

  بهرودسیحون: 
  گشت، گردشسیر: 

  رویواپسگرایی، پس سیر قهقرایی: 
  نهاد، سرشت، خوسیرت: 

  سیرگانسیرجان: 
  سامانه، دستگاه، پیکرهسیستم: 

  ،  )ه ف(شویه  آبسیفون: 

  چرخهسیکل: 
  تندآبه، تندابسیل: 

  dخیز، آواج، آواسی`ب: 
  آواج، آواسی`بل: 

  ،  )ه ف(استوانک سیلندر: 

  ها انبار دانهسیلو: 
  نما، نشانه، رخسار، چهرهسیما: 

  همایهسیناپس: 
  فر رخشارنراما: سی

  همسان سازی، بهنگام رسانیسینک: 

  جاویهسینک ظرفشویی: 
  نماخانه، رخشارگاهسینما: 

  خواربارسیورسات: 
  ماهمان، مانسراسیون پان: 

  درخواست، پرسیدن، پرسشسئوال: 
  پرسیدنسئوال کردن: 

  پرسشیسئوالی: 
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  ش

  
  ک`ه لبه دارشاپو: 

  برجسته نمودار، شناسه، روشن نمودار،شاخص: 

  ،  )هد(گزارنده شارح: 

  رهنمون، راهنمای راه، راهنماشارع: 
  گذرهمگانی، راه همگانیشارع عام: 
  فریبکار، زبانباز، دغلبازشارdتان: 

  بدنهشاسی: 
  نانوا، نان گیر، چاdک، چابکشاطر: 
سراینــــده، سخن سرا، چکامه سرا، چامه گو، چامه شاعر: 

  سرا
  سروادیکشاعرانه: 

  کارمند، کارگماشته، کاردار، پیشه ورشاغل: 
  کارگماشتگانشاغلین: 

  خواهش کنندهشافع: 
  سخت، دشوار، توان فرساشاق: 

،  ستایشگر، سپاسگزار، )spāsdār  �� (دار  سپاسشاکر: 

  دار، چاکر، بجا آورنده سپاس
  ساختارشاکله: 
  گله مند، دادخواه، دادجو، خواهانشاکی: 

  ،  )هد( ،  بویایی)هد(بوینده شامّه: 

  موشویهشامپو: 
  واd، فرمند، فرازمند، برگزیدهشامخ: 
گیر، دربرگیرنده، دربرداشتن، دربر گرفتن، در  همهشامل: 

  برگیرنده، در بر گیرنده، دارای
  بزرگیشان: 

  بختشانس: 
  گواهی دهنده، گواه، انجمنشاهد: 

  گفتنیشایان ذکر: 
  گفتنی استشایان ذکر است: 

  گیر، فاش، روامند، پراکنده ،  همه)rōwāk  �� (روا شایع: 

  پراکندنشایع کردن: 
  پراکنی، رواگه، دهانزد، چواندازی، چو سخنشایعه: 
  خواهان، خواستار، آرزومندشایق: 
  خواهان، خواستار، آرزومندشائق: 
  هنجار، فره، َفر، جایگاه، پایگاه، آیینشأن: 

  شب خوششب بخیر: 
  شب خوش، شام شادشب به خیر: 

  شب چله، شب چل شب یلدا:
  جوان، برنایی، برناشباب: 

،  همگونی، همسانی، همتایی، )ڀ(مانندگی شباهت: 

  همانندی، همانندگی، مانستگی
  سایه، تن نما، تارگونشبح: 

  تارشبکه: 

  ،  همسان، همانند، مانند)ه ب(مانا شبه: 

  آبخوستی، آبخوست مانندشبه جزیره: 
  خشکساروارهشبه قاره: 

  لی، پوشیدگی، پندارگمان، دودشبهه: 
همگون، همسان، همدیس، همچو، همانند، مانند، شبیه: 

  سان، چون، به ساِن
  مانیدن، مانستنشبیه بودن: 

  ،  )ه ب(ماِنستن شبیه شدن: 

  ناسزاگوییشتم: 

،  )ه ب(باک  ،  بی)ه ب(،  شیردل )ه ب(شیرمرد شجاع: 

  باک نترس، ُگرد، دلیر، دdور، جسور، پردل، بیپروا، بی
  دلیرانه، دdورانه، پردلیجاعانه: ش

،  نترسی، دلیری، )martmēnišnīh  �� (مردمنشی شجاعت: 

  باکی دdوری، بی
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  نیاکان، دودمان، درخت، خاندان، تبارشجره: 
  تبارنامهشجره نامه: 

  شبگرد، پاسدار، پاسبانشحنه: 
  کس، خود، تنشخص: 
  خویشتن، خود، به تنهاییشخصا: 
  خودمشخصًا: 

  ی، کسانه، خودی، خود ویژهمردمشخصی: 
  واdیی، منش، کردار، سرشت، رفتار، بزرگواریشخصیت: 

  بزرگانشخصیتهای: 
  سختی، درشتی، تندیشدت: 
  نیرومند، سهمگین، سخت، دشوار، تند، پرزورشدید: 
  سخت، به سختیشدیدا: 
  سخت، به سختیشدیدًا: 

  زننده، درشتگویشدیداللحن: 
  ادی، بد، آزاررسانیگرفتاری، دردسر، بدی، بدنهشر: 

  یاوه، چرندشر و ور: 
  نوشابه، مل، رز، بادهشراب: 

  زده میشراب زده: 
  بهشتی پاک، می میشراب طهور: 

  میکده، خمکده، خمخانه، ُخمکده، ُخمخانهشرابخانه: 
  خواره، باده گسار میشرابخوار: 

  خوارگی میشرابخواری: 
  منگوله، آویزهشرابه: 

  اری، بدی، بد نهادیزشتی، پلیدی، پلیدکشرارت: 

  ،  زبانه آتش، آتش پاره، اخگر)ه ب(ایَژک شراره: 

  واdیی، بزرگمنشیشرافت: 
  واd، نژاده، بزرگوار، بزرگمنششرافتمند: 

  سرافرازانهشرافتمندانه: 
  همکاری، همسویی، انبازیشراکت: 
  ها، چگونگی، پیمان سامهشرایط: 
  چگونگیشرائط: 
  نوشیدن، آشامیدنشرب: 
  وشابه، نوشاب، شهدآبه، شکرآبه، دوشابه، دوشابنشربت: 

،  نگیِزش، گزاره، گزارش، گزاردن، )هد(گزاردن شرح: 

فرانمون، زند، ریز، روشن گری، روشن کردن، روشن سازی، 
  بازگویی، آشکاری

  سرگذشتشرح حال: 
  نگیختن، گزاردن، زندیدن، برنگیختن، بازنمودنشرح دادن: 

  درازگوییشرح کشاف: 
  داستانه: شرح واقع

  دستورکار، برنامه کارشرح وظایف: 
رویدادنگاری، رویدادنامه، رویداد نگاری، رویداد شرح وقایع: 

  نامه
  زبانه آتش، آتشپاره، اخگرشرر: 

  آتش بارشرربار: 
(قول تو خط توست، َمرِخَرد را سامه کن (ناصر سامه شرط: 

  ،  گروکان، گرو، پیمان، بایستهخسرو ()
  بنیادینپیمان شرط اصلی: 

  پیمان نخستینشرط اول: 
  گروبستن، پیمان بستنشرط بستن: 

  پیمان نامهشرط نامه: 
  پاسبانشرطه: 
  گرویی، پیمانیشرطی: 

  روش، راه، آیینشرع: 
  کیشی، آیینیشرعی: 
ها،  واdیی، نزدیک به، فراتر، سربلندی، سرافراز، پیرهشرف: 

  بزرگمنشی، برفراز، آزرم، آبرو
  باریابشرفیاب: 

  باریافتن، بار یافتنیاب شدن: شرف
  فریابی، باریابی، ارج یابیشرفیابی: 

  خورآیان، خورآی، خاورشرق: 
  خاور شناسشرق شناس: 

  هنبازان، همیاران، همدستانشرکا: 
  هنبازان، همیاران، همدستانشرکاء: 

،  هنبازی، هنباز، همکاری، همستان، )هد(انبازی شرکت: 

  نهمراهی، همبازی، باهمان، باَهما
  باَهمان بازرگانیشرکت تجاری: 
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  انباز پایندانیشرکت تضامنی: 
همیارکده، همیار سرا، سازمان همیاری، شرکت تعاونی: 
  باهماِن همیاری
  انباز بخشیشرکت سهامی: 

  هنبازیدشرکت کرد: 

  انبازی کردن ،  هم)هد(انبازی شرکت کردن: 

  هنبازشرکت کننده: 
  آزرمشرم: 

  سرشکسته، پکرشرمسار: 
  بدنهاد، بدکار، بد نهادر: شرو

  سرآغاز، آغازشروع: 
  آغازیدنشروع شدن: 

  کاررفتاری، آغازکارشروع کار: 
  آغازیدن، آغازکردن، آغاز کردنشروع کردن: 
  آغازگرشروع کننده: 

  شاهرگ، سرخرگشریان: 
  آیین، دین، آیین کیش، روش، دینکرد، دینشریعت: 
  ُگهری، پاک نژاد، بزرگوار، بزرگمنششریف: 

،  هنباز، همکار، )ه ب(،  انباز )ه ب(ور  بهرهشریک: 

  همدست، همباز، هم سود
  دست داشتن، انبازیدنشریک بودن: 

  همدردشریک در غم: 
  رود بزرگ، بزرگ رودشط: 

  رود اروند، اروندرودشط العرب: 
  ها، ژاژها گمراهیشطحیات: 

  شترنگ، شترنج، سترنگ، چترنگشطرنج: 
  بانگ، آرنگشعار: 
برده و  (این واژه را خیام برای شعاع دایره بکار میرازه َبشعاع: 

،  فروغ، رفته) پیداست که از دیرباز در پارسی بکار می
  درخشش، تابش، پرتو

  های دینی آیینشعایر مذهبی: 
  های دینی ها، آیین کیش آیینشعائر مذهبی: 

  ها ها، نمایندگان، شاخه نمایندگیشعب: 
  تینیرنگ، چشم بندی، تردسشعبده: 

  چشم بند، ترفندبازشعبده باز: 
  چشم بندی، تردستیشعبده بازی: 

  نماینده، نمایندگی، شاخهشعبه: 
  سروده، سرود، چکامه، چامه، ترانهشعر: 
  چکامه سرایان، چامه سرایانشعرا: 
  شادمانی، سرشادی، خشنودیشعف: 
  فروزینه، زبانه، تابش، آتش پاره، افرازه، اخگرشعله: 

  دن، زبانه کشیدنفروزانشعله زدن: 
  فروزانشعله ور: 

  فروزاندن، افروختنشعله ور کردن: 
  هوش، دریافتن، دانستگی، دانایی، خردشعور: 
  کار، پیشهشغل: 
  درمان، خوب شدن، تندرستی، بهبودی، بهبودشفا: 

  درمان بخششفا بخش: 
  تندرستی، بهبودیشفاء: 

  درمان بخششفاء بخش: 
  بیمارستانشفاءخانه: 
  مارستانبیشفاخانه: 

  ،  میانجیگری، پادرمیانی)هد(خواهشگری شفاعت: 

  رواخواه، رواجوشفاعت کننده: 
  زdل، روشن، درخشانشفاف: 
  زdلی، درخشندگیشفافی: 
  نانوشته، سخنی، زبانیشفاها: 

  میانجیگریشفاهت: 
  گفتاری، زبانی، زباَنکیشفاهی: 
  نرم دلی، مهربانی، دلسوزیشفقت: 
  بخشش خواه میانجی، خواهشگر،شفیع: 
  مهرورز، مهربان، دلسوزشفیق: 

  شکافتن، شکاف، راستشق: 
ماه شکافی، ماه شکافتن، کار ناشدنی، شکافتن شق القمر: 

  ماه
  راست و خشکشق و رق: 

  سنگدلی، ستمگری، دژخوییشقاوت: 
  لویس، dله دختری، dله، آdلهشقایق: 
  گیجگاهشقیقه: 
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  گمان، دودلی، پنداشت، پندارشک: 
  گمان بردنتن: شک داش

  ِپَهلیدنشک کردن: 
  گمانشک و ظن: 

  دودل، دو دل، پرگمان، بدبین، بد گمانشکاک: 
گله مندی، گ`یه مندی، گ`یه، َگرزش، شاوش، شکایت: 

  دادخواهی، دادخواست
  دادخواستشکایت قضایی: 
  شاویدنشکایت کردن: 
  دادخواهشکایت کننده: 

  شکر، سپاسشکر: 
  پاسشکرانه: 

  پاسگزاریسشکرگذاری: 
  نیایش، سپاسگزاریشکرگزاری: 

،  نمود، نگاره، گونه، فتن، ریخت، )dēsak  �� (دیسه شکل: 

  رخساره، چهره، آرایه

  ،  پی ریزی)dēsītan  �� (دیسیدن شکل دادن: 

  چهرکشکل ظاهر: 
  ریخت گرفتن، پاگرفتنشکل گرفتن: 

  ،  )dēsāk  �� (دیسا دهنده:  شکل

  ر، بسیار سپاس گزارندهسپاس گزارنده، سپاس گزاشکور: 

  ،  )ه ب(اندایه شکوه: 

  ناله و دادخواهیشکوه وشکایت: 
  زیبا، دلپسند، خوش ریختشکیل: 
  فندشگرد: 
  تازیانهش`ق: 
  درهم، آشفته، انبوهشلوغ: 

  انبوهیشلوغی: 
  دریابی، بویشم: 

  نکوهش، سرکوفت، سرزنششماتت: 
  سرزنششماطت: 

  باdدست، باd، آپا، اپاخترشمال: 
  اباختر خورآییمال شرقی: ش

  اباختر خوربریشمال غربی: 
  اپاختری، اباختریکشمالی: 
  ها، پیکرها ها، فرتورها، فتن، ریخت، چهره نمود، نگارهشمایل: 
  ها، پیکرها ها، فرتورها، چهره نگارهشمائل: 
  خورشیدشمس: 

  خورشیدیشمسی: 
انگلیسی [شمع] و یا » کندل«(واژٔه کندیل شمع: 

فرانسوی [شمعدان] و یا "چاندرا ی سانسکریت » شاندولیه«

،  )ه ب(،  ِسپندار [ روشنی ماه] با آن از یک ریشه اند)

  ،  شماله)ه ب(اسپندار 

،  است) (کندیله به عربی رفته و قندیل شدهکندیله شمعدان: 
  شماله دان، آتشدان

  سپندارهشمعدانی: 
  لخته، کوتاه، پاره، اندکشمه: 

  شبوییدنی، بوی خوشمیم: 
  کمانه ستاره، ستاره، اختردوندهشهاب: 

گواهی دادن، گواهی، جانبازی، جانباختگی، جان شهادت: 
  باختن

  گواهی دادن، گواه دادنشهادت دادن: 
  جانسپارانه، جانبازانهشهادت طلبانه: 

  گواهینامه، سوگند نامهشهادت نامه: 
  باکی شیردلی، دلیری، دdوری، بیشهامت: 
  ی، آوازهناموری، نامدارشهرت: 

  ننگشهرت بد: 
  نامجو، آوازه خواهشهرت طلب: 
نامور شدن، سرشناس شدن، سرشناس، آوازه شهرت یافتن: 

  دارشدن
  نامور، نامدار، سرشناسشهره: 

  ماهانهشهریه: 
  چشم سیاهشه`: 

،  ورن، واینده، واَیست، کامجویی، )هد(واَیست شهوت: 

  خواهش دل، بسیار خواهی، بسیار
  اره، بسیار کامجوزنبشهوت پرست: 
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  درازگویی، پرچانگیشهوت ک`م: 

  ،  )tankāmagīh  �� (کامگی  تنپرستی:  شهوت

  کشته راه خدا، کشته، جانباخته، جان باختهشهید: 
  نامی، نامور، نامدارشهیر: 
  هم اندیشی، سکالش، رایزنی، بررسیشور: 
  انجمن رایزنیشورا: 

  رایزنی، انجمن داوریشورای داوری: 
  انجمن شهرر: شورای شه

  فرایزنشورای عالی: 
  سررایزنی پیشه ورانشورای عالی اصناف: 

  راه خاکی، خاکراهشوسه: 
  رانندهشوفر: 

  ،  شور، شادی، دلبستگی، آرزومندی)هد(خواستاری شوق: 

  شورانگیز، شادی بخششوق انگیز: 
  تکانهشوک: 

  ،  واdیی، فرهی، فره، َفر، شکوه)ه ب(َفر شوکت: 

  ن خوردنتکاشوکه شدن: 
  تکان دهندهشوکه کننده: 

  ناخجسته، بد شگونشوم: 

  ،  اجاقک، اجاق)ه ف(سوز  هیمهشومینه: 

  چیزشی: 
  ک`ه بردار، فریبکار، سالوس، دورو، دغل بازشیاد: 

  پرزهشیاف: 
  شیپورزنشیپورچی: 

  پیرشیخ: 
  همخوانی، همخوان کردنشیر: 

  کباب سیخیشیشلیک: 
  دیو، اهریمنشیطان: 

  دیوکامگی: شیطان صفتی
  پلید، اهریمنیشیطانی: 
  سرکشی، دیوگری، اهریمنی، اهریمن واریشیطنت: 
  گردشیشیفتی: 
  خوش سر و رو، خوش جامهشیک: 

  کیمیاشیمی: 
  کیمیاییشیمیایی: 
  کیمیاگرشیمیدان: 

  گیر، گسترش ،  واگیر، همه)rōwākīh  �� (روایی شیوع: 

  چیزشیی: 
  چیزشیئ: 

  ها هنجارها، آیینشئون: 
  ها هنجارها، آییننات: شئو



 سره ینامه پارس واژه   

۱۴۹ 

 

  
  ص

  
  شکیبا، خونسرد، بردبارصابر: 

  َکفزا، ساون، برهوصابون: 

  ،  کدیور، دارنده)هد(خداوند صاحب: 

  خود سرصاحب اختیار: 

  ،  )kāmakōmand  �� (مند  کامصاحب اراده: 

  نیرومند، ناتوا، زورمندصاحب اقتدار: 
  دار پروانهصاحب امتیاز: 

  ،  )ه ب(باک  بیصاحب تهّور: 

  داراشدن، بدست آوردن، ازآن خود کردنصاحب شدن: 
  فرمندصاحب شوکت: 

  ،  )ه ب(خردمند صاحب عقل: 

  نیرومند، زورمندصاحب قدرت: 
  واd، نامورصاحب قران: 
  نویسندهصاحب قلم: 
  کارفرما، کاردارصاحب کار: 

  میزبان، مهماندارصاحب مجلس: 
  پایورصاحب مقام: 
  زمیندارصاحب ملک: 

  کاردان، سخنمند، رایمند، آگاهحب نظر: صا
  دارندگانصاحبان: 
  روشندل، دلدارصاحبدل: 
  کارشناس، کاردانصاحبنظر: 

نوشته، فرستاده، فرستادن، دربرد، بیرون دادن، صادر: 
  برونبرد

  کاdهای فرستاده، برونگاه، برون روصادرات: 
  داد و ستد کاdصادرات و واردات: 

  روی برونگاهی، برونصادراتی: 
  فرستادن، برون فرستادنصادرکردن: 

  فرموده، دستور داده شدهصادره: 
نیکوکاری، رو راست، راستگو، دستگیر، درستکار، صادق: 
  پاکدل

  راستین، براستیصادقانه: 
  ساروگ، سارو، چاروگصاروج: 

  ،  )هد(باdرونده صاعد: 

  آذرخشصاعقه: 
  آdیش یکنواخت، هموار، نرم، بیصاف: 

  گیرکار، پخکارگلصاف کار: 

،  هموار کردن، نرم کردن، )ه ب(پالیدن صاف کردن: 

  پاdیش
  هموارصاف و هموار: 

  ،  )ه ب(پالیده کرده:  صاف

  پاdیه، پاکیزه، پاک و روشنصافی: 
  نیکوکار، شایسته، درستکار، پرهیزکار، پارساصالح: 

،  همخوان، نام، ناگویا، زبان بسته، )هد(ناگویا صامت: 

  آوا خاموش، بی
  سازنده، آفریننده، آفریدگارصانع: 
  باد پیش بهار، باد پیش، باد بهار، باد برینصبا: 

  سپیده دم، پگاه، بامدادصباح: 
  رنگساز، رنگرزصباغ: 
  سپیده دم، پگاه، بامداد، آفتابدمصبح: 

  بامداد نیک، بام شادصبح بخیر: 
  بامداد نیک، بام شادصبح به خیر: 

  سپیده دم، بامدادصبح دم: 
  آغاز خوشبختیصبح سعادت: 
  پگاه راستینصبح صادق: 
  پگاه دروغینصبح کاذب: 
  پگاه امیدصبح مراد: 
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  ناشدنی، ناشتایی، ناشتا، چاشت بامدادی، چاشتصبحانه: 
  شکیبایی، شکیب، درنگ، خونسردی، تاب، بردباریصبر: 

  شکیبیدنصبر کردن: 
  شکیبیدصبرکرد: 

  باریشکیبایی، بردباری کردن، بردصبرکردن: 
  باده بامدادیصبوح: 
  شکیبا، خود دار، بردبار، برد بارصبور: 

  همنشینیصحابت: 
  یاران، همنشینانصحابه: 
  شیرازه بند، رویه گر، پوشینه گرصحاف: 
  شیرازه بندیصحافی: 
  گ`، گفتمان، گفتگو، سخنصحبت: 

  گفتگو کردن، گفتگو، َگپ زدن، سخن گفتنصحبت کردن: 
  سخنانصحبتها: 

  سخنان صحبتهای:
  س`مت، راستی، درستی، تندرستی، بهبودیصحت: 

  درستکاریصحت عمل: 
درستی و نادرستی، درستی و نا درستی، صحت و سقم: 

  درست یا نادرستی
  هامون، دمن، دشت و دمن، دشت، بیابانصحرا: 
  سرا، میان سرا، میان خانه میدان، میانصحن: 
  پیشگاه، پهنهصحنه: 

  کارزارصحنه جنگ: 
  نما آرای: صحنه ساز

  درست، خوب ونیک، بایستهصحیح: 
  تندرستصحیح البنیه: 
  درستکار، درست کردارصحیح العمل: 
  تندرستصحیح المزاج: 

  به درستیصحیحا: 
  خارهصخره: 

ای پارسی است که به نادرستی صد نوشته  (سد واژهَسد صد: 
  ،  شده؛ نگا سده)

دا ای پارسی است که به نادرستی ص (سدا واژهسدا صدا: 
  ،  نوا، بانگ، آواز، آوا، آهنگنوشته شده)

(وزیر پارسی است و از پارسی به نخست وزیری صدارت: 
  ،  وزیری، فرنشینی، فرمداریعربی رفته است)

رو راستی، راستی، راستگویی، درستی، درستکاری، صداقت: 
  آdیشی بی

  فراخواندن، بانگ زدن، آوازدادنصداکردن: 
  یشهپی، برآن، آهنگ، اندصدد: 
  واd، پیشوا، پیشگاه، بلند پایه، باdترین جایگاهصدر: 

(وزیر پارسی است و از پارسی به نخست وزیر صدر اعظم: 
  ،  فرمدارعربی رفته است)

  برترگاه، باdی انجمن، باdگاهصدر مجلس: 
  باdنشینصدر نشین: 
  سروزیرصدراعظم: 

  گوشماهی، گوش ماهیصدف: 
  راستی ودرستی، درستیصدق: 

  راستی، درست گفتاریق ک`م: صد
  پاکدلیصدق نیت: 

  نیکوکاری، دستگیری، دردگردان، داد و دهشصدقه: 
  گزند، زیان، آفت، آسیبصدمه: 

  آسیب دیدنصدمه دیدن: 
  آسیب دیدهصدمه دیده: 

  زیانکارصدمه رساننده: 
  دیده آسیبدیده:  صدمه

  گسیل داشتن، فرستادن، روانه کردنصدور: 
  دوستیار، همدل، صدیق: 

،  روشنی، رک )rōšn gowišnīh  �� (گویشی  روشنصراحت: 

  پرده گویی گویی، بی
  پرده گویی پروا، بی رک گویی، بیصراحت لهجه: 

  پرده پوشی، بی، به روشنی، به آشکاری بیصراحتا: 
  ساغر، باده ساغر، جام میصراحی: 
  راه، چینوادصراط: 

  راه راستصراط مستقیم: 
  سوداگر پولصراف: 
  باد غران، باد سخت، باد تند صرصر:
  هوشی سرگیجه، سردرد، بیصرع: 



 سره ینامه پارس واژه   

۱۵۱ 

ویژه، هزینه کردن، ناب، گردانش، ساده، به کارگیری، صرف: 
  به کاربردن، بکار بردن

هزینه کردن، ناب، ساده، به کارگیری، بکار صرف کردن: 
  بردن

  چشم پوشی کردنصرف نظر کردن: 
  گونه ناب، به سادگی نابی، به نابی، به ویژگانه، تنها، بهصرفا: 
  نابی، به نابی، به گونه ناب، به سادگی ویژگانه، تنها، بهصرفًا: 

  چشم پوشی، بخشیدنصرفنظر: 
  دل فروبستن، چشم پوشی کردنصرفنظر کردن: 

  سودبری، سود، بهره، بازدهیصرفه: 
  پس اندازگرصرفه جو: 

 hēr  �� (،  هیربان ) ��  hēr pānak) هیربانیجو:  صرفه

pānak(،    
  پرده، آشکارا روشن، رک، بیصریح: 

  ،  )rōšn gowišnīh  �� (گویشی  روشنصریح : 

پرده پوشی، به روشنی، به آشکاری،  رک و راست، بیصریحا: 
  آشکارا

  ،  ناهموار، دشوار، دشخوار، پرپیچ و َخم)ڀ(دشخوار صعب: 

  سخت، دشوار، بدصعب العبور: 
، درمان سخت درمان، سخت، دشوار درمانصعب الع`ج: 

  درمان ناپذیر، بی
  دشوار یاب، دشوار رسصعب الوصول: 

بار  ،  َتنگ)ه ب(،  دشوار رس )هد(دشواریاب الوصول:  صعب

  ،  دشخواریاب)ه ب(

  ،  دشواری)هد(دژواری صعوبت: 

راه سرباd، خیز، باd روی، باd رفتن، اوجگیری، صعود: 
  افزایش

  دامیدن، باd رفتنصعود کردن: 

  ،  )هد(باdرونده  صعودکننده:

  فزاینده، فرایاز، افزاینده، افزایشیصعودی: 
  خردسالیصغر سن: 

  کوچک، خردسال، خرد، ُخردصغیر: 

  ،  )هد(ُخردَتن صغیرالجثه: 

  زاب، رشته، رسته، ردیف، رده، رج، راسته، راستا، جادهصف: 
  رنگی، شاداب، خرمی یکصفا: 

  رنگی، شاداب، خرمی یکصفاء: 
  ها ها، زاب ، فروزگان، سرشتها فروزهصفات: 
  فروزه، ستودن، ستایه، زاب، چونی، چگونگیصفت: 

  دیوکامگیصفتی شیطان: 
  سات، رویه، دیمه، پرده، برگه، برگصفحه: 

  برگه کلیدصفحه کلید: 
  سفر، زفرین، زفر، ِزفر، تهیصفر: 

  ،  زریر، زردآب، تلخه)zahr pōšišn  �� (زهرپوشش صفرا: 

  تلخهزریر، زردآب، صفراء: 
  زود خشم، زردابی، تند خوصفراوی: 

  ستاوندصفه: 
  صفویان، صفویصفویه: 
  نیکدل، نیک، پاکدل، پاکصفی: 
  بانگصفیر: 

  شکوه، بزرگی، استواریص`بت: 
  نمازص`ة: 
  سزاوار، درستی، درخور، بایستگیص`ح: 

  نیک اندیشص`ح اندیش: 
نیکخواهی، نیکخواهانه، نیک بینی، روادید، ص`حدید: 

  یزنی، بهین دیدرا
  شایستگی، سزاواریص`حیت: 

  شایسته، سزاورص`حیت دار: 
  سازش، دوستی، آشتی، آسودگیصلح: 

  سازگاری، آشتی جوییصلح جویی: 
  آشتی خواهصلح طلب: 
سازش کردن، باهم کنار آمدن، آشتی کردن، صلح کردن: 

  آشتی
  مهر، سازش، آشتی و مهرصلح و صفا: 

  پارنج، پاداشصله: 
  خویش نوازیام: صله ارح
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  درود فرستادنصلوات: 
  درود فرستادنصلوات فرستادن: 

  نمازگاه، نمازصلوة: 
  نمازصلوه: 

  چلی`، چلیپا، چلیپصلیب: 

،  شیره درخت، زنج، انگم، )ه ب(،  َانُگژه )ه ب(َانگَژد صمغ: 

  َانُگم
  ناب، ژرفا، تک، َتک، برگزیدهصمیم: 

ایمردانه، پاکدdنه، از یکدdنه، دوستانه، خودمانی، پصمیمانه: 
  ته دل

  یکدل، همدل، دوستانه، خودمانیصمیمی: 
رنگی، یکدلی، همدلی، خودمانی،  یگانگی، یکصمیمیت: 
  آdیشی، بی پاکدلی، بی

  ها ها، پیشه ها، ساخته ها، فرآورده هنرها، فرآوریصنایع: 
  های دستی هنرهای دستی، فرآوردهصنایع دستی: 

  کفشک، دمپایی، چندنصندل: 
  کرسی، چهارپایهصندلی: 
  گنجه، کارسان، سندوغصندوق: 

  یخدان، کارسانکصندوقچه: 
  چاشدانصندوقخانه: 

  هنر، ساختن، آفرینشصنع: 

،  هنر، کار، فرآوری، )ه ب(،  َفیار )ه ب(َفیاوار صنعت: 

  ساختاری، پیشه
  ور ورز، پیشه ورزی، دستصنعتگر: 

تاری، ،  هنروری، کاری، ساخ)ه ب(َفیاواری صنعتی: 

  وری پیشه
  گروه، رشته، رسته، بخشصنف: 
  نگار، شمن، دلدار، دلبر، بتصنم: 

  بتکدهصنم خانه: 
  شادرخت، سنابر، سرونازصنوبر: 
نیک، شایسته، سزاوار، راست و درست، خوب، صواب: 

  پسندیده
  درست دانستنصواب دانستن: 

  روادانستن، روا دیدنصواب دیدن: 
  نیک نگریصوابدید: 

ای پارسی است که به نادرستی صدا  سدا واژه(سدا صوت: 
  ،  بانگ، آوا، آهنگنوشته شده)

  ها ها، رخسارها، چهره رخصور: 
  گونه، سیما، روی، رو، رخساره، رخسار، رخ، چهرهصورت: 

  سیاهه برداشتنصورت برداشتن: 
  انجام شدنی، انجام پذیرصورت پذیر: 

  فرجام پذیرفتن، انجام شدنصورت پذیرفتن: 
  نشست نامهلسه: صورت ج

  پیسنویس کردنصورت جلسه کردن: 
  سیاهه درآمدها، پرداخت نامهصورت حساب: 

  چهره نگارصورت نگار: 
  رویهصورت و ظاهر: 

  نشست نامهصورتجلسه: 
  پرداخت نامهصورتحساب: 

  نگارگرصورتکش: 
  چهره پردازصورتگر: 
  سرخابی، سرخ روشن، رخیصورتی: 
  پشمینه، پشم گوسفندصوف: 
  پشمینه پوشصوفی: 
  گری سوفیگری:  صوفی

  نیایشگاه، ستایشگاه، خانگاهصومعه: 
نخجیرگیر، ماهیگیر، شکارگر، شکارچی یا ماهیگیر، صیاد: 

  شکارچی، دامیار، دام انداز، تورگیر، تورانداز

،  نگهداری، نگاهداری، نگاهبانی، )ه ب(پاساد صیانت: 

  پاسداری
  فریاد، بانگصیحه: 

  نخجیر، شکارصید: 
  پیمان زناشوییه عقد: صیغ

  تابستانصیف: 
  تابستانیصیفی: 

  تموزکاری، پالیزکاریصیفی کاری: 
  پردازگرصیقل گر: 
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  ض

  
  نگهبان، نگاهدارنده، کاردارضابط: 

  رویه، روش، روالضابطه: 
  کوبنده، زننده، آسیب رسانضارب: 

  ،  )ڀ(کار  زیانضاری: 

  ،  )ه ب(پاَیندان ضامن: 

  دکمه دارضامن دار: 
  پایندیدنضامن شدن: 

  ویران، نفله، فرسودگی، تباه، پوساندن، پایمالضایع: 
  نابود شدن، کنف شدن، از میان رفتنضایع شدن: 
  از میان رفتهضایع شده: 

  ویران کردن، تباهکاری، تباه کردن، پوساندنضایع کردن: 
  ها ها، پسمان، پس مانده پسمانضایعات: 

  تباهیضایعه: 
ای پارسی است که به نادرستی  دا واژه(سسدا برداری ضبط: 

،  نگهداری، گرفتن، بایگانی، آوا گیری، از صدا نوشته شده)
  آن خود

ای پارسی است که به  (سدا واژهسدا گیر ضبط صوت: 
  ،  آوا نگهدار، آوا گیرنادرستی صدا نوشته شده)

  گرفتن، بایگانی کردن، از آن خود کردنضبط کردن: 
  ر، آزردگیرنجوری، درد و آزاضجر: 
  ناله، مویه، فغان، شیون، زاریضجه: 

  شیون کردن، زاری کردنضجه کردن: 
  آژیدهاکضحاک: 

  ،  کلفتی، فربهی، ستبری)ڀ(ستبرا ضخامت: 

  کلفت، ستبر، پیکرضخیم: 

  درشت اندام، درشتضخیم الجثه: 
واروی، وارونه، وارو، ناهمسو، ناسازگار، ناساز، رویاروی، ضد: 

  ، در برابر، پاد، باژگونه، آخشیجدشمن، در دشمنی با
  پادترکشضد انفجار: 
  ناخوشایندضد حال: 

  رنجاندنضد حال زدن: 
  پاتکضد حمله: 

  پاد زهرضد زهر: 
  نوشدارو، پاد زهرضد سم: 

  آسیب ناپذیرضد ضربه: 
  گندزداییضد عفونی: 

  ناهمتا، ناسازگاری، ناسازگار، ناجورضد و نقیض: 
  ناخوشایندضدحال: 

  رنجاندن ضدحال زدن:
  ناسازگارضددیت: 

  گندزدوده، گندزداییضدعفونی: 
  گندزداییضدعفونی کردن: 

  ناسازگار، دوگانهضدونقیض: 
  ناسازگاری، دشمنیضدیت: 
  نوازنده، زرابگر، رودنوازضراب: 

  میخکده، زرآب خانه، درم سرایضرابخانه: 
  گمیزش، کوفتن، کوبه، کوبش، کوب، زدن، دنبکضرب: 

  بیدرنگ، باشتابزود، ضرب اdجل: 
  زبانزدضرب المثل: 

  کوفتگی، آسیب دیدگیضرب خوردگی: 
  در، بارضرب در: 

  گزند دیدن، آسیب دیدن، آسیبضرب دیدن: 
  تنبک زنضرب زن: 

  زورمند نمایی، آسیبضرب شست: 
  زدن، بسشمردنضرب کردن: 
  لت و کوب، کوبه و ناسزاضرب و شتم: 

  ها ها، آسیب ها، کتک، زنش کوبهضربات: 
  تپیدن، تپشربان: ض

  کوبه، کوبشضربت: 
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کوفته شدن، کوفته، کوبه خوردن، آسیب ضربت خوردن: 
  دیدن

  در، بارضربدر: 
  کوبه، کوبش، کتک، زنش، تکانه، برخورد، آسیبضربه: 

  آسیب دیدن، آزار دیدنضربه خوردن: 
  آسیب دیدن، آزار دیدنضربه دیدن: 

  گزند، زیان، آسیبضرر: 
  آسیب دیدنضرر دیدن: 

  برو برگرد، به درستی گفتگو، بی بیضرس قاطع: 
  شیراوژن، دلیر، دdورضرغام: 

  نیاز، ناگزیر، ناچاری، بایستگیضرورت: 
وایا، نیازین، ناگزیر، ناچار، خواسته شده، خواسته، ضروری: 

  بایسته، باید، بایا
  نیازین استضروری است: 
  شایسته بودن، درخورضروری بودن: 

  نگارش، تواننرخ، درسد، دراضریب: 
  مغاک، گور، آرامگاهضریح: 
  نزاری، ناچار، ناتوانی، dغری، سستی، زبونضعف: 

  ناتوان شدن، سست شدنضعف رفتن: 
  ناتوانیضعف مزاج: 

  درماندگان، تهیدستان، بینوایانضعفا: 
  درماندگان، تهیدستان، بینوایانضعفاء: 
  سستنزار، ناتوان نشان دادن، ناتوان، dغر، کم زور، ضعیف: 

  dغر، رنجورضعیف الجثه: 
  سست نهادضعیف النفس: 
نیرو از دست دادن، ناتوان شدن، سست شدن، ضعیف شدن: 

  سست
  همسر، زن ناتوان، زنضعیفه: 
  ناتوانیضعیفی: 
  گمراهی، کجراهیض`لت: 

  راسته، راستا، دیواره، دنده، پهلو، بر، َبرضلع: 
  پیشضم: 

  پذیرفتنضمان: 
مانگری، پشتیبانی، پشتوانه، پایندانی، تاوان داری، پیضمانت: 

  پایندان، پایبندانی، برگردن گیری، برگردن

  پایندیدنضمانت کردن: 
  پیمان نامه، پایندان نامه، پایند نامهضمانت نامه: 

  ها پیوستضمایم: 
  ها پیوستضمائم: 
بر، افزون بر،  میانه، میان، درون، درکنار، توی، با، افزونضمن: 
  افزون

همچنین، پیوست به اینکه، افزون بر آن، افزون  ضمن اینکه:
  بر اینکه

  افزون بر آنکهضمن آنکه: 
  افزون بر درست شمردنضمن تایید: 

  هنگام، میان سخنضمن صحبت: 
ها، با  همچنین، هم چنین، نیز، در پیوست، باهمه اینضمنا: 

  برین آنکه، افزون
  همچنین، در این میان، از سویی، از سوی دیگرضمنًا: 

  پیشمه: ض
نهان، نهاد، منش، َکس واژه، سرشت، دل اندرون، دل، ضمیر: 

  درون، اندرون
  نهان ناخودآگاهضمیر ناخودآگاه: 

  همراه، پیوستضمیمه: 
  بندهاضوابط: 

  فروغ، شید، روشنایی، تابشضیا: 
  فروغ، شید، روشنایی، تابشضیاء: 
  زمین کشاورزیضیاع: 

  میهمانی، مهمانی، سور، جشن، بزمضیافت: 
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  نرده، تارمیطارمی: 
  گردانک، تاسطاس: 
  گردن نهادن، فرمانبرداری، پیروی، بندگیطاعت: 
  سیاه مرگطاعون: 
  کار، سرکش گردنکش، گرافطاغی: 
  لنگه، تنها، تک، تاق، بام، ایوانطاق: 

  تاغبازطاقباز: 
  ناانجام، نا، شکیبایی، توانایی، توان، تاو، تاب، بردباریطاقت: 

  ،  )ه ب(،  تابیدن )هد(تاَوستن دن: طاقت آور

  تاب شدن توان، بیطاقت تاغ شدن: 
  توان فرسا، تاب فرساطاقت فرسا: 

  فرسا، توان فرسا، تاب فرسا توانفرسا:  طاقت

،  دانشجو، جوینده، )kāmakōmand  �� (مند  کامطالب: 

  پژوهنده
  نامجوطالب شهرت: 

  ،  )هد(جوی  چراییطالب عّلت: 

  ،  دانشگر، دانش پژوه)هد(جوی دانشطالب علم: 

  خروک، خرچوک، تالبیطالبی: 
  سرنوشت، بختطالع: 

  فال بین، پیشگو، بخت بینطالع بین: 
  وارونه بختی، سرنوشت بد، بد شگونی، بخت بدطالع شوم: 

  بخت بیدارطالع همایون: 
  پاکیزه، پاکدامن، پاک جامه، پاکطاهر: 

  تاووسطاووس: 

  مرغ، پرندهطایر: 
  یس، خاندان، تیره، تباروطایفه: 
  مرغ، پرندهطائر: 

  خاندان، تیره، تبارطائفه: 
  پزشگی، پزشکیطب: 

  ،  آشپز)ه ب(خوالیگر طّباخ: 

  پزشگی، پزشکیطبابت: 
  خورشگر، خوالیگر، پزنده، آشپزطباخ: 

  آشپزخانهطباخ خانه: 
  کله پزی، خوالیگری، آشپزیطباخی: 

  پختن، پختطبخ: 

  وهر، سرشت، چاپ،  منش، گ)هد(نهاد طبع: 

  واسرشتگیطبع برگشتگی: 
  واسرشتنطبع برگشتن: 

  همانا، به دلخواه، به خودی خود، براستیطبعا: 
  سبد، ترینان، تبک، تال، برپایه، برابر، بر پایهطبق: 

  مانند همیشهطبق معمول: 
  چینهطبقات زمین: 

  dیه، رسته، رده، اشکوبطبقه: 
  رده بندی، دسته بندیطبقه بندی: 

  کوس، دهل، تبیره طبل:
  درمانی، پزشکیطبی: 

  پزشکطبیب: 
نیاد، نهاد، گیتی سرشت، کیاناد، سرشت، سپهر، طبیعت: 

  زیستگاه، خیم، خوی، جهان سرشت
  نهاد آدمی، سرشت آدمیطبیعت انسان: 

  به خودی خودطبیعتا: 
  نیادی، سرشتین، سرشتی، ِسرشتین، بهنجارطبیعی: 
  هفت تیر، تپانچهطپانچه: 
  تپاندن طپاندن:
  تپشطپش: 
  کند زبانی، تپغطپق: 

  ،  اسبل)sparz  �� (سُپرز طحال: 
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  مشگبوی، خوشبوی، بویاطر مع: 
  نگارگر، نگارافکن، شالوده ریز، برنامه ریزطراح: 

  نمودارسازیطراحی: 
  ،  (همانند ترازو)تراز طراز: 

  ترانگبینطرانجبین: 
  شادابی، سرزندگیطراوت: 

دن، شالوده، پیشنهاد، پیش نمودار، گستره، گسترطرح: 
  نویس، پیرنگ، برنامه، افکنه، افکندن

  شالوده ریزی، شالوده، زمینه سازی، برنامه ریزیطرح ریزی: 
  نگارهطرحواره: 

  واپس زنی، راندن، دور کردنطرد: 
  رانده شده، راندهطرد شده: 

  بیرون راندنطرد کردن: 
  بیرون راندنطردکردن: 

  ل، راه،  روش، روا)ه ب(شیوه طرز: 

  دیدگاه، بینشطرز تفکر: 
  روشطرز رفتار: 
  کارکرد، شیوه کار، ِشگردکار، روش کار، روشطرز عمل: 
  دیدگاه، بینشطرز فکر: 
  منیش، روش اندیشهطرزفکر: 

  اندیشه نیکطرزفکرخوب: 
یارو، ور، کناره، کنار، کس، سوی، سو، سمت، روی، طرف: 

  رو، پهلو
  هماورد، خواندهطرف دعوی: 
  هم سخن: طرف سخن

  همآورد شدن، درگیرشدن، به ستیزبرخاستنطرف شدن: 
  هوادار، هواخواه، پیرو، پشتیبانطرفدار: 

  پیروان، هوادارانطرفداران: 
  هوا خواهی، پیرویطرفداری: 

  نو، شگفت، خوش آیند، تازهطرفه: 
  هر دو سوی، هر دو سوطرفین: 

  کاکل، شکنج مو، زلف، دسته موطره: 
  روش، روال، راهشیوه، روند، طریق: 

  ،  )هد(راه میانه طریق معتدل: 

  شیوه، روال، راه، آیینطریقت: 
  گونه، شیوه، شگرد، روش، روال، راهطریقه: 

  شیوه کار، روند، روشطریقه عمل: 
  خوردنی، خوراکی، خوراکطعام: 
  مزهطعم: 

  مزه تند و تیزطعم تند و تیز: 
  مزه شیرینطعم شیرین: 

ورشک، خورش، خوردنی، خوراک، مزمزه، دانه دام، خطعمه: 
  چینه

  سرکوفت، سرزنش، بدگوییطعنه: 
  نیشدار، گوشه دار، سرکوفت آمیزطعنه آمیز: 

  نافرمانی، گردنکشی، شورش، سرپیچی، خروشطغیان: 
  کوهه، خیزآبطغیان آب: 

  نوزاد، کودک، بچهطفل: 
  کودکی، خردسالی، بچگیطفولیت: 
  انگلطفیلی: 

  زر، َزرط`: 
  آموزان، خواهندگان ان، دینهاَوشتط`ب: 

  زرگرط`فروش: 
  جداییط`ق: 

  گسستن، جدا شدن، از هم جدا شدنط`ق گرفتن: 

  ،  )ه ب(کشادنامه نامه:  ط`ق

  دیده ور، دیده بان، پیشروط`یه: 
  پیشاهنگط`یه دار: 

  زرین، زری، زرگونط`یی: 
درخواست، خواهه، خواه، خواسته، خواستن، خواست، طلب: 

  کاری تن، بستانجویه، جس
  یوزیدن، خواستنطلب کردن: 

  ،  خواهان، جویان، بستانکار)ه ب(خواستار طلبکار: 

  ،  )ه ب(خواستار کننده:  طلب

  ،  هاَوشت، دین آموز)هد(جوی  چراییطلبه: 

  خواهیطلبی: 
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فراخواندن، ستاندن، خواستن، جویا شدن، باز طلبیدن: 
  جستن
  نیرنگ، جادو، افسونطلسم: 
  ار، چهرهرخسطلعت: 
  تلکطلق: 
سرزدن، خورشید، تابیدن، پگاه، بردمیدن، برآمدن، طلوع: 
  برآمد

بردمیدن آفتاب، برآمدن خورشید، برآمدن طلوع آفتاب: 
  آفتاب

  ،  )xvaršēt pētākīh  �� (خورشیدپیدایی طلوع خورشید: 

  سپیده دمطلوع صبح: 
  آزورز، آزمند، آز َورزطماع: 

  آرامشطمانینه: 
  ماییخودنطمطراق: 

  آزطمع: 
  چشم داشتن، آزورزیدنطمع داشتن: 
  آزمندی کردن، آز ورزیدنطمع کردن: 

  آزین، آزور، آزمندطمعکار: 
  کمند، ریسمان، رشتک، رسنطناب: 
  نازکننده، دلرباطناز: 

  تنبورطنبور: 
  شوخی، ریشخند، خنده دار، خنده آورطنز: 

  پژواکطنین: 

  ،  شستن، پاکیزگی)ه ب(پاکی طهارت: 

  تهرانن: طهرا
  تهماسپطهماسب: 

  ِگردگشتنطواف: 
  شادی، خوشیطوبی: 
  سان، دام، جور گونه، تورطور: 

  ای گونهطوری: 
  توسطوس: 
  توتیطوطی: 

  از میان جانطوعًا: 
  توفان، تندبادطوفان: 

  چنبرطوق: 

  ،  درازی، درازه، درازنا)هد(،  درازی )ڀ(درازا طول: 

  درازای تاریخطول تاریخ: 
  درازه گیتایی، درازای گیتایی، پهناکی: طول جغرافیای

  کش دادن، درازکردنطول دادن: 
  دیرزیوی، دیرجانی، درازی زندگیطول عمر: 

  دیرشدن، به درازا کشیدنطول کشیدن: 
  کشیده، ژرف، دیرپا، دیرباز، دورو دراز، دراز، بلندطوdنی: 

  پاید دیری نمیکشد:  طولی نمی
  بلند نامهطومار: 

  ،  دراز، بلند)dagrand  �� (دیَرند طویل: 

  سالخوردهطویل العمر: 
  دراز زمانطویل المدت: 

  ستورگاهطویله: 
  هنگامطی: 

،  نوردیدن، گذراندن، سپری کردن، )هد(ِسَپریدن طی کردن: 

  سپردن، رهسپاری، درنوردیدن، پیمودن، پوییدن
  هواپیماطیاره: 
  پاک و پاکیزهطیب: 
  مرغ، پرندهطیر: 

  بیناب دیوانگی، خشم،طیف: 
  بیناب نما، بردنماطیف نما: 

گستره بزرگی از، گسترده بزرگی از، دامنه طیف وسیعی از: 
  ای از گسترده
  واd، منش، سرشتطینت: 
  ماکیان، پرندگانطیور: 

  



 سره ینامه پارس واژه   

۱۵۹ 

 

  
  ظ

  
  ستمگر، زورگو، جفاکار، بیدادگرظالم: 

  ستمگرانه، زورگویانه، بیدادگرانهظالمانه: 
نماد، نما، رویه، پیدا، پدیدار،  هویدا، نمود، نمایان،ظاهر: 
  آشکار

  ،  نمایاندن، نمایان کردن)ه ب(پرده برگرفتن ظاهر ساختن: 

  وانمود کردنظاهر سازی کردن: 
  پدیدار شدنظاهر شدن: 

  آشکار و نهانظاهر و باطن: 
همانا، گویا، چنین پیداست، به آشکاری، آنسان که ظاهرا: 

  پیداست
داست، به آشکاری، آنسان که همانا، گویا، چنین پیظاهرًا: 

  پیداست، آن سان که پیداست، این گونه که آشکار است
  بیمایه، برونگراظاهربین: 

  خودنماییظاهرسازی: 
  ای رویهظاهری: 
نازکی، نازک سخنی، موشکافی، زیرکی، خوشایندی، ظرافت: 

  خرده سنجی، تیزنگری
  دیگ، در، تشت، تابه، تاَبک، باردان، آوندظرف: 

  پیمانهزه گیری: ظرف اندا
  آبدانظرف آب: 

  جام آبخوریظرف آبخوری: 
  دوری، دورکظرف آش: 

  شلته، َشلِته، خاکروبه دان، آخالدانظرف آشغال: 
  ساغر، جامظرف شرابخواری: 

  ،  گنجایش، گنجانه، گنجا، خورند)هد(گنجایی ظرفیت: 

  نرم، مویین، dغر، شکننده، زیبا، باریکظریف: 

  با کاردانیظریفانه: 
  فرازمندی، چیرگی، پیروزیظفر: 

  پیروزمندظفرمند: 
  پیروزمندانهظفرمندانه: 

  ،  پناه، آسودگی)ڀ(سایه ظل: 

  ستیز، ستم، زورگویی، زورگفتن، جور، جفا، بیدادظلم: 
  گمراهی، تاریکیها، تاریکیظلمات: 
  تیره، تاریک، تارظلمانی: 

  گمانه، گمان، پندار، اندیشهظن: 
  ودل شدن، پنداشتنگمان بردن، دظن بردن: 

  ،  بد گمان) ��  gumāngar) گر گمانظنین: 

  نیمروزگاه، نیمروز، ُپشتظهر: 
  ناهارظهرانه: 

  پشت نویسی، ُپشت نویسیظهرنویسی: 

  ،  نمود، نمایان، پیدایش، آشکاری)هد(پیدایی ظهور: 

  پیدایی و نهفتگیظهور و بطون: 
  پشتیبانظهیر: 
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  ع

  

  پرست، پرستنده،  خدا)هد(پرستگار عابد: 

  گذرکننده، رونده، رهگذرعابر: 
  خودپردازعابر بانک: 
  پیادهعابر پیاده: 
  خودپردازعابربانک: 

  دندان پیل، پیلستهعاج: 
  ناتوان، فرومانده، زبون، درمانده، بیچارهعاجز: 

  به ستوه آمدن، فروماندن، درماندنعاجز شدن: 
  با بیچارگیزبونانه، با فروماندگی، با درماندگی، عاجزانه: 

فروماندن، درمانده شدن، درماندن، بیچاره شدن، عاجزشدن: 
  به ستوه آمدن

  شتابنده، زودرس، پیشی جویعاجل: 
منش، شیوه، سرشت، روش، خوی، خو گیری، خو عادت: 

  گرفتن، خو
  خو گرفتمعادت کردم: 

،  خوی گرفتن، خو گرفتن، )ه ب(َمروسیدن عادت کردن: 

  خو کردن
  پذیرخوی عادت کننده: 
  دوره زنانگیعادت ماهانه: 

  دادور، دادگستر، دادگرعادل: 
  دادگرانه، داد منشانهعادdنه: 
همیشگی، ساده، خوگرفته، پیش پاافتاده، پیش پا عادی: 

  افتاده، بهنجار
  ننگ، شرم، آزرمعار: 

  نهاد، ننگ دانستن، ننگ داشتنعار داشتن: 
  رو، رخسار، رخ، چهرهعارض: 

  اخوشی، رنجوری، رخداد، پیامد، بیماریناهنجاری، نعارضه: 

،  شناسا، ژرف بین، دانا، خداشناس، )هد(شناسا عارف: 

  بینشمند
  بیعاری از: 
  وامی، سپنجعاریت: 

  به وام خواستنعاریت خواستن: 
  به وام دادنعاریت دادن: 

  کسانهعاریتی: 
  رهسپار، راهیعازم: 

  روانه شدن، رهسپارشدن، رهسپار شدنعازم شدن: 
داده، دلباخته،  واله، شیفته، شیدا، دوستار، دلشده، دل: عاشق

  پاکباز، بیدل
داده،  واله، شیفته، شیدا پیشه، شیدا، دلشده، دلعاشق پیشه: 

  دلباخته، پاکباز، بیدل
  دل سپردن، دل باختن، پاک باختنعاشق شدن: 

مهرآمیز، شیفتگانه، شیداوار، شوریده وار، عاشقانه: 
  ، دلدارانهسپارانه شورمندانه، دل

  شوریدگی، دلدادگیعاشقی: 
  نافرمان، شورشگر، سرکش، بستوه آمده، بستوه آمدنعاصی: 
  مهرورزی، مهربانی، مهرعاطفه: 
  نرمخو، مهرورز، مهربانعاطفی: 
  پوچ، بیهوده، بیکار، افکارعاطل: 
  رستگاری، تندرستی، بهروزیعافیت: 
  فرجام، سرانجام، پیامدعاقبت: 

  جام، پایان کارسر انعاقبت اdمر: 
  دوراندیش، دور اندیشعاقبت اندیش: 

  دور اندیشیعاقبت اندیشی: 
  نیک فرجامعاقبت بخیر: 

  نیک گردانیدن، نیک فرجام، نیک انجامعاقبت به خیر: 
  گره زن، پیوندگر، پیمانگذارعاقد: 

،  هوشمند، زیرک، دانا، پخته، بخرد، )ه ب(خردمند عاقل: 

  باخرد، اندیشمند
  وشمندوار، هوشمندانه، اندیشمندانههعاق`نه: 

  گیتی، گردون، کیهان، سپهر گردون، دانشمند، جهانعالم: 
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  گیتی افروز، جهان افروزعالم افروز: 
  جهان هستی، جهان مردمیعالم بشریت: 

  جهان نادیدهعالم غیب: 
  سپهرگردون، جهان دیگرعالم ملکوت: 

  جهانگیرعالمگیر: 
بلند پایه، بسیار خوب، برسو،  واd جایگاه، واd، شگرف،عالی: 

  برجسته، برتر، بالنده، ارجمند
  واd ترین، بهترین، برترینعالی ترین: 

  واdگاه، بزرگوارعالی جناب: 
  واdگهر، واd جایگاه، گرانمایه، بلند پایهعالی رتبه: 
  واdجاه، پر بها، پر ارزشعالی قدر: 

  بلند پایه، ارجمندعالی مقام: 
  هرواdگعالی نژاد: 

  واdنژاد، واdتبارعالی نسب: 
  واdمنش، بزرگوارعالی همت: 
  وام، واdگهر، گرانمایه، بزرگوار، ارجمندعالیجناب: 

  همه، همگانی، همگان، مردم، جهانروا، تودهعام: 
  دانسته، به دلخواه، آگاهانهعامدا: 
  دانسته، به دلخواه، آگاهانهعامدًا: 

  ازروی آگاهیدیده و دانسته، آگاهانه، عامدانه: 

،  گماشته، کننده، کارگزار، )kunišgar  �� (کنشگر عامل: 

  کارگذار، کارکن، کاردار، پیشکار، انگیزه
  همه، همگان، مردم، تودهعامه: 
  همگانی، مردمی، تودگانیعامی: 

  همگانی، مردمی، مردمانه، تودگانهعامیانه: 
  سود، درآمد، بازدهیعاید: 

  سود، درآمد، بهرهعایدی: 
  پیشگیر، بازدارنده: عایق

  خانوار، خانوادهعایله: 
  خانوار مند، خانواده دار، پرفرزندعایله مند: 

  خانوادهعائله: 
  خانوار مند، پرفرزندعائله مند: 

  باdپوشعبا: 
  نیاییدن، نیایش، پرستشعبادت: 

  نیایش کردن، ستودن، ستایش کردنعبادت کردن: 

که از پارسی (مسجد عربی شده مزگت است مزگت عبادتگاه: 
  ،  نیایشگاه، پرستشگاهبه عربی رفته)

  گزاره، فراز، سخن، چندواژهعبارت: 
  اند اند که، بر این پایه بر این پایهعبارت بودن از: 
  سخن پردازی، سخنعبارت پردازی: 

  اند بر این پایهعبارتند از: 
  نیرنگعباردت کردن: 

  ارزش گزاف، پوچ، بیهوده، بیمایه، بیعبث: 
  خرید، بنده، بردهزر عبد: 

  پندآموزی، پند، آموزه، آموزش، اندرزعبرت: 
  پند آموزعبرت آموز: 

،  گذشتن، گذر کردن، گذر، )vitārišn  �� (گذارش عبور: 

  گذار، ردشدن
  گذشتن، گذر کردن، گذر، ردشدنعبور کردن: 
  شدآمد، رفت و آمد، آمد و شدعبور و مرور: 

  برگذشتهعبورکرده: 
  گذرگاهعبورگاه: 

  ترشرو، اخمووس: عب
  هنر، کار، ساختاری، پیشهعت نص: 

  سرزنش، سخن تند، خشم، تشر، پرخاشعتاب: 
  کهنه، دیرینه، باستانی، باستانعتیق: 
  کهن، پارینه، باستانی، باستانه، باارزشعتیقه: 

،  منی، شگفتی، شگفت آور، شگفت )ه ب(شگفت عجب: 

  انگیز، شگرف، خودستایی، خودبینی
  شگفتاعجبا: 

  ناتوانی، فروماندگی، ستوه، درماندگی، بیچارگیز: عج
  شتاب کردن، شتاب، چابکی، تیزی، تندیعجله: 

  شتافتن، شتاب کردنعجله کردن: 
  شتاب کنعجله کن: 

  شتابگرعجله کننده: 

  ،  )ōštābgar  �� (شتابگر کننده:  عجله

  ُگنگ، کر و dلعجم: 
  فرتوت، پیرعجوزه: 
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  شکیب ناشکیبا، شتابزده، بی  ،)ōštābgar  �� (شتابگر عجول: 

  شتابزده، شتابان، سراسیمه، با شتابزدگیعجوdنه: 
  شگفت آور، شگفت انگیز، شگفت، شگرفعجیب: 

  شگفت آفریدهعجیب الخلقه: 
  درهم شده، آمیخته، آغشتهعجین: 
  شمارعداد: 

  شمار اندکیعداد محدودی: 
د، درستی، دادوری، دادگستری، دادگری، دادگرانه، داعدالت: 
  برابری

  یکسانگری، همسانی، برابریعدالت اجتماعی: 
  دادمند، دادپیشهعدالت پیشه: 

  دادگستریعدالتخانه: 
  کینه توزی، کین، ستیزه جویی، دشمنیعداوت: 

  ،  شماره، تا)ڀ(شمار عدد: 

  شماره نویسیعددنویسی: 

  ،  وینوک، ونوک، دانیژه، دانجه)ه ب(دانژه عدس: 

  سیکمژوک، ِمژوک، ُبُلعدسی: 
  ِمژوک، بلسیک، ُبُلسیکعدسی دوربین: 
  مژوک کوژعدسی محدب: 

  مژوک کاوعدسی مقعر: 
  مژوکعدسیه: 

  نیم خروار، داوری، دادمندی، دادگری، دادعدل: 
  لنگه بندی، بسته بندی، بار بندیعدل بندی: 

  دادگستریعدلیه: 

،  نبود، )هد(،  نابودن )هد(،  نیست شدن )هد(نیستی عدم: 

  نابودی
  ارجی بیاحترام:  عدم

  ،  )هد(نایابندگی عدم ادارک: 

  دانشی ناتوانی، بیکارگی، بیعدم استعداد: 
  ناباوری، بد گمانیعدم اعتماد: 
  ناتوانی، ناشدنیعدم امکان: 

  نیاسودگیعدم آسایش: 

  ناکامی، شکستعدم پیشرفت: 
  ناروانیعدم تحرک: 
  نبودعدم حضور: 

  ،  )هد(آرامی  بیعدم سکون: 

  نبایستگیت: عدم ضرور

  ،  )هد(ناپیدایی عدم ظهور: 

  ،  )هد(چگونگی  بیعدم کیفیت: 

  ناکسان، ناکامیابی، ناکامیعدم موفقیت: 
  ناراستی، نادرستیعدم واقعیت: 

  نیستی، نبود، نابودیعدم وجود: 
  بهشتعدن: 
  گروه، دسته، جرگهعده: 

  شماری، چندی، چند تنعده ای: 
  نی چندای، ت گروهی، شماری، دستهعدهای: 

  ور، دشمن، بدخواه کینهعدو: 
  فراوان، پرشمار، بسیارعدیده: 
  شکنجه، رنج، آزار، آذارعذاب: 

  شکنجه سخت، رنج جانگاه، آزار دردناکعذاب الیم: 
  شکنجه روان، آزار روانعذاب روح: 

  دست آویز، پوزش، بهانهعذر: 
  پوزیدن، پوزش خواستنعذر خواستن: 

  خواهم، ببخشید می درگذرید، پوزشعذر می خواهم: 
  پوزش خواستن، پوزشعذرخواهی: 

  برکناریعذل: 
  گردونه، گردون، ارابهعرابه: 
  اراکعراق: 
  تازیک، تازیعرب: 

  فغان، فریاد، داد، جیغعربده: 
  ستیزه جو، آشوبگرعربده جو: 

  زبان تازیان، زبان تازی، تازیعربی: 
  تخت، پهنه، آسمان، اورنگ، اریکهعرش: 

  اه خدا، تخت برین خداجایگعرش اعلی: 
  فراز کشتیعرشه: 
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  میدان، میان سرای، پهنهعرصه: 

  ،  درازای، پیشکش، پهنای)ڀ(پهنا عرض: 

  جلوه نماییعرض اندام: 
  درازاک، پهنای گیتاییعرض جغرافیایی: 

  دادخواستعرض حال: 
  گفتمعرض کردم: 
  گفتن، به آگاهی رسانیدن، آگاهی رسانیدن بهعرض کردن: 

  ویمبگعرض کنم: 
  دادنامه، دادخواستعرضحال: 

هویدا، نمایش، نشان دادن، کاردانی، شایستگی، عرضه: 
  رونمایی، چیرگی، جربزه، ُجربزه، پیشنهاد، پیشاورد

  ُجربزه داشتنعرضه داشتن: 
  رونمایی کردعرضه کرد: 

  هویدا کردن، نمایاندن، پیشاورد کردنعرضه کردن: 
  داد و خواستعرضه و تقاضا: 

  رَارَاعرعر: 
فراگرفته، شناخته شده، شناخته، شناخت، روش عرف: 

  همگانی، روال، پذیرفته
  یزدانشناسیعرفان: 
  رگ، ُخوی، ترتنی، باده، آبدانهعرق: 

  شور میهن پرستیعرق ملی: 
  برآمدن، باdیش، باdرویعروج: 

  بیوگان، اروسعروس: 
  اروسکعروسک: 
  زناشویی، اروسیعروسی: 

  ، اروسی کردنبیوگانی کردنعروسی کردن: 
  ها رگعروق: 
  برهنهعریان: 
  گشاد، گسترده، پهناور، پهن، َپهنعریض: 

ِوَلنگ و واز، گسترده، َگل و گشاد، پهناور، عریض و طویل: 
  پت و پهن

  دادنامه، دادخواستعریضه: 
  نامه نوشتن دادخواستعریضه نگاری: 

  واdیی، فر، ارزش، ارجمندی، ارجعز: 
  ی، ارجمندگرانمایه، گرامعز و جل: 

  سوگواری، سوگعزا: 
  سوگواریعزاداری: 

  همسر یکه، تنها، بیعزب: 
  ارجمند، ارجعزت: 

  خود بزرگواریعزت نفس: 
  بیکار کردن، برکناری، برکنارعزل: 

  برکنار شدنعزل شدن: 
  کنار گذاشتن، برکنار کردن، برانداختنعزل کردن: 

  گیری گوشهعزلت: 
  پایداری، پابرجایی، آهنگعزم: 
  استوارآهنگجزم: عزم 

  خواستن، آهنگ کردنعزم کردن: 
  بزرگوارعزوجل: 

نازنین، مهربان، گرانمایه، گران، گرامی، دوست عزیز: 
  داشتنی، پر ارزش، بزرگ، با ارزش، ارجمند

  یکی یه دونه، لوس، دردانه، ُدردانهعزیز دردانه: 
  نازنین، نازکرده، نازدانهعزیز کرده: 

  ، براه افتادنرهسپاری، راهی گشتنعزیمت: 
  رهسپار شدنعزیمت کردن: 

مستمندی، درماندگی، تهیدستی، تنگنایی، عسرت: 
  تنگدستی

  لشگر، لشکر، سپاهعسکر: 
  لشگر، لشکرعسگر: 

  نازاعسگری: 
  انگپین، انگبینعسل: 
  شامگاهعشا: 

  شامگاهعشاء: 
  دوستاران، دلشدگان، دلدادگانعشاق: 
  یک دهم، ده یکعشر: 

  گذرانیکامرانی، خوشعشرت: 
  دههعشره: 
مهر ورزیدن، شیفتگی، شیدایی، دوست داشتن، عشق: 

  باختگی، پاکبازی بردگی، دل دادگی، دل دل
  شیفتگی، شیدایی، دلدادگی، دلباختگیعشق بازی: 

  ناز، کرشمه، بشکعشوه: 
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  لوند، باناز، باکرشمهعشوه گر: 
  دودمان، خانوار، تیره، تبارعشیره: 

  ی، چوبدست، چوبدستواره، چوپ، چوبدستعصا: 

  ،  فشرده، شیره، شیرابه، چکیده)ه ب(افُشره عصاره: 

  شیره گرفتن، افشردنعصاره گرفتن: 
  ُسِهشگر، پیعصب: 

خشمگین، جوشی، تندخو، برآشفته، برافروخته، عصبانی: 
  آشفته

  برآشفتنعصبانی شدن: 
  خشم، برآشفتگیعصبانیت: 

  تندخویی، پرخشم، بدخویعصبی: 
گاه، زمانه، زمان، روزگار، دوره، پسین، شبانگاه، شامعصر: 

  پس از نیمروز، ایوار
  زمانه باستان، دوره باستانعصر باستان: 

  زمانه فن آوریعصر فن آوری: 
  چاشت شامگاهیعصرانه: 

  زمانه پارینه سنگی، پارینه سنگیعصرحجر: 
  گردنکشی، سرکشی، سرپیچیعصیان: 
  ماهیچهعضله: 
  کاربر، اندامهموند، همَوند، هم پیمان، عضو: 

  پاره تنعضو بدن: 
  هموند شدن، همپیوند شدنعضو شدن: 

  خودی، خودمانی، ازخودعضوخانواده: 
  هموندیعضویت: 

  دهش، بخشش، بخشایشعطا: 
  بخشودنعطا فرمودن: 

  بخشودنعطا کردن: 
  دهش، بخششعطاء: 
  داروگر، خوش بو فروشعطار: 

  ،  ستاره تیر، دبیرسپهر)ه ب(تیر عطارد: 

  بخشیدن، بخشایش، ارزانی داشتن: عطاکردن
  خوشبویه، خوشبوی، بوی خوشعطر: 

  ،  شنوسک، اتسه)šnōsak  �� (شنوسه عطسه: 

  تشنه شدن، تشنگیعطش: 
  بازگشتن، بازگشتعطف: 

  برگشت به گذشته، بازگشت به گذشتهعطف به ماسبق: 
  مهرورزی، مهربانی، دوستیعطوفت: 

  شادمانه، دهش، پاداش، بخششعطیه: 

،  فر، شکوهی، شکوه، ُشکوه، )škōhīh  �� (شکوه  عظمت:

  بزرگی، بزرگواری، بزرگ منشی
ک`ن، سترگ، زیاد، تنومند، پهناور، پرشکوه، بیکران، عظمی: 

  بزرگ
واd، ک`ن، سترگ، زیاد، تنومند، پهناور، پرشکوه، عظیم: 

  بیکران، بزرگ
ک`ن پیکر، ک`ن، سترگ، زیاد، تنومند، تناور، عظیم الجثه: 

  پهناور، پرشکوه، بیکران
  سترگیعظیمی: 

  گره درونیعغده: 
شرم، تن فروشی، پرهیزکاری، پاکی، پاکدامنی، عفاف: 

  پارسایی
  غول، دیو، اهریمنعفریت: 

،  چشم پوشی، بخشیدن، بخشودن، )ه ب(گذشت عفو: 

  بخشش، بخشایش، آمرزش
  بخشایش جهانیعفو بین المللی: 

ودن، بخشایش، چشم پوشی، بخشیدن، بخشعفو کردن: 
  آمرزیدن

  آمرزگارعفو کننده: 
گندیدن، گندیدگی، گند، چرک کردن، چرک، عفونت: 

  پلشتی، بدبو شدن
  پرهیزکار، پاکدامن، پارساعفیف: 
  همای، شهباز، شاهین، باز، آگفتعقاب: 
  ها، باورها ها، دید، برداشت دیدگاهعقاید: 
  دنبال، پی، پشت، پسعقب: 

  ر کرددیر کردن، دیعقب افتادن: 
  پس انداختنعقب انداختن: 

  پس کشیدنعقب بردن: 
  پس زدنعقب زدن: 
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  پسگردعقب گرد: 
  واپس ماندگیعقب ماندگی: 
  واماندن، باز ماندنعقب ماندن: 
  واپس ماندهعقب مانده: 

  واپس نشینی، پس رفتنعقب نشینی: 
  روز واپسین، رستاخیز، جهان دیگر، پاداش کار، پاداشعقبی: 
ن، گره زدن، پیوند زناشویی، پیوند، پیمان، گواه گیراعقد: 
  بستن

  پیمان زناشوییعقد ازدواج: 
  پیمان زناشوییعقد غصیه: 

  پیمان نامهعقد نامه: 
  گره روانی، گره، کینه، کین، پیچیدگیعقده: 

  خود کوچک بینی، خود کم بینیعقده حقارت: 
  گره روانی، سرکوفتگی، سرخوردگیعقده روانی: 

  کینه توزای:  عقده
  کژدم، َکژُدمعقرب: 
  شاهنگ، شاَهنگ، پرک، َپَرکعقربه: 
  هوش، دانش، دانایی، خرد، ِخَردعقل: 

  ،  )هد(خرد کارکن عقل عملی: 

  خرد زیستعقل معاش: 
  گوی خرد سخنعقل ناطق: 

  ،  )هد(خرد دانا عقل نظری: 

  خردمندانه، بخردانهعق`نی: 
  یخردمندی، خردمداری، خردگرایی، خردپسندعق`نیت: 

  هوشی، خَردوارانه، روانی، ذهنیعقلی: 
  کیفر، سزا، پادافره، بادافره، بادَافراهعقوبت: 
  گمان، رای، دیدگاه، خواسته، باور، اندیشهعقیده: 
  رونوسعقیق: 
  نازا، سترونعقیم: 

  نازا کردن، سترون کردنعقیم کردن: 

  ،  )ه ب(َسَترَون عقیمه: 

  رنگاره گر، فرتورگر، رخشگر، ُرخشَگعکاس: 
  فرتورگری، فرتورخانهعکاسی: 

  ،  نگاره، نگار، رخش، ُرخش)ه ب(َفرتور عکس: 

  واکوش، واکنش، رویکرد، پاد کارعکس العمل: 

  ،  چرایی)هد(چرایی عّلت: 

،  درمان، خوب شدن، )čāragarīh  �� (گری  چارهع`ج: 

  گری، چاره جویی، چاره چاره
  درمان پذیر، چاره پذیرع`ج پذیر: 

  دوستدار، دلبستهع`قمند: 
  دلبستگیع`قمندی: 

  گرایش، دوست داشتن، دلبستگیع`قه: 
  دلبستگی دارمع`قه دارم: 

  دلبستگی داشتنع`قه داشتن: 
  مهرورز، شیفته، دوستدار، دلبستهع`قه مند: 

  دل بستنع`قه مند شدن: 
  ها، نشانه، نشان، آرنگ نشانی، نشانهع`مت: 

  کوتاهوارهع`مت اختصاری: 
  نشانه سخت گویی، نشانه دوباره گوییت تشدید: ع`م

  نشانه گزاریع`مت گزاری: 
  فزون، افزون، افزودهع`وه: 

  افزون بر آن، افزون برع`وه بر: 
  افزون بر اینع`وه بر این: 
  وانگهی، افزون براینع`وه براین: 

  ها ها، دلبستگی ها، دوست داشته گرایشع`یق: 
  ها نشانهع`یم: 

  های راهنمایی و رانندگی نشانهمایی و رانندگی: ع`یم راهن
  ها نشانی، نشانهع`ئم: 

  های راهنمایی و رانندگی نشانهع`ئم راهنمایی و رانندگی: 
  هایی نشانهع`ئمی: 

،  مایه، کمبود، شوند، ُشَوند، دستاویز، )هد(چرایی علت: 

  چونی، بیماری، انگیزه
  بن و بر، انگیزه و انگیختهعلت و معلول: 

  گیاه، سبزهعلف: 
  چراگاهعلف چر: 

  کاهعلف خشک: 
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  مرغزار، سبزه زار، چراگاهعلفزار: 
  ها ها، انگیزه شوندها، دستاویزها، چراییعلل: 

،  نشان، رایت، درفش، دانش، دانایی، )هد(دانستگی علم: 

  پرچم

  ،  )هد(دانش شمارش علم اعداد: 

  تن شناسی، پزشکیعلم اdبدان: 
  مردم شناسیدانش علم اdجتماع: 

  آمارشناسیعلم اdحصا: 
  آمارشناسیعلم اdحصاء: 
  دانش رفتاریعلم اdخ`ق: 
  فرزانعلم اdفکار: 
  دانش سخنعلم اdقوال: 
  روان شناسیعلم النفس: 

  دانش نوآوریعلم بدیع: 
  تن شناسیعلم تشریح: 
  گیتاشناسیعلم جغرافیا: 
  داتشناسیعلم حقوق: 

  دانش رایشگریعلم ریاضیات: 
  کیش شناسیم شریعت: عل

  گیتیگ، چیهر شناسیعلم فیزیک: 
  دانش ستاره شناسیعلم نجوم: 
  ستاره شناسیعلم هیأت: 

  دانشمندانعلما: 
  دانشوارانهعلمی: 

  هویدا، به روشنی، آشکاراعلنا: 
  هویدا، پیدا، آشکارا، آشکارعلنی: 

  آشکار شدعلنی شد: 
  واdیی، فر، بزرگواری، بالندگی، ارجعلو: 

  فرنهادیبع: علو ط
  بزرگ منشیعلو همت: 

  ها دانشعلوم: 
  دانش های نوینعلوم جدیده: 

  دانش زبرینعلوم ذاتی: 

به روش بایسته، به روال درست، به درستی، به علی اdصول: 
  بایستگی

  جایگزین، جانشینعلی البدل: 
  پیش ستان، پیش دریافت، پیش پرداختعلی الحساب: 

  بویژه، به ویژهعلی الخصوص: 
  یکسانی السویه: عل

  در هر روی، به هر رویعلی ای حال: 
  با اینکه، با این کهعلی رغم: 
  بنابراین، از این روعلی هذا: 

،  واd، فراسو، زبرین، دست )ڀ(،  باdیین )ڀ(زبرین علیا: 

dبا  
  جانشینالبدل:  علی

  جداگانه، جداعلیحده: 
  با این که به ناخواست، بااین همه، با آنکه، با اینکه،علیرغم: 

  ناخوش، بیمار، ازکارافتادهعلیل: 
  واروی، رویاروی، در برابر، برعلیه: 

  بر او شوریدعلیه او شورید: 
  بنابراین، از همین رو، از این روعلیهذا: 

  ،  )ه ب(دستار عّمامه: 

  ساختمان، بناعمارت: 
  گماشتگان، کارگزارانعمال: 
آگاهانه،  کامکی، دیده و دانسته، دانسته، خودکرد،عمد: 

  ازروی آگاهی
  دانسته، خودکرده، خودکامگی، آگاهانهعمدا: 
  دانسته، خودکرده، خودکامگی، آگاهانه، از دستیعمدًا: 

  بیشترعمدتا: 
  بیشترعمدتًا: 
  ک`ن، فراوان، بیشتر، بسیار، بزرگعمده: 

  فراوانی، بسیاریعمده ای: 
  ک`ن فروش، بنکدارعمده فروش: 

  ریفراوانی، بسیاای:  عمده
  دیده و دانسته، خود خواسته، آگاهانه، ازروی آگاهیعمدی: 

  کهنه روزی، سال، زیِوش، زندگی، زندگانی، دیرهعمر: 
  زندگی جاویدعمر ابد: 
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  دیرزیوی، دیرجانیعمر طوdنی: 
  سال داشتن، زیستن، زندگی کردنعمر کردن: 

  سازندگی، آبادی، آبادانیعمران: 

  ژرفا، زیربنا، ته، بن ،  گودی، ژرفای،)ه ب(ژرفی عمق: 

  ژرفای سخنعمق مطلب: 
  زیربناییعمقی: 

  ،  )ه ب(ژرفی عمقیت: 

  کنش، کردار، کارعمل: 
  کردار بد، کار بد، بدکردعمل بد: 

  َکِرنتعمل جراحی: 
  کردار نیکو، کردار خوب، کار خوبعمل خوب: 
  کردار نیکو، کردار خوب، کار خوبعمل صالح: 
  زدنعمل ضرب: 
  نت، بکار بستنَکِرعمل کردن: 
  به کار نبستنعمل نکردن: 

  کنش و واکنشعمل وعکس العمل: 
  کارکردی، کارکردعملکرد: 

  کارکردعملکردی: 
  کارگرعمله: 
  نارکوکی، شدنی، دژخوی، خوگرفته، خوگرعملی: 

  کار بزرگ، کارعملیات: 
  کاکی، خواهر پدر، توریاعمه: 
  کاکو، کاکا، برادر پدر، اپدرعمو: 

  راستاعمود: 

  ،  )ڀ(راست ایستادن عمود شدن: 

  ستونیعمودی: 
  همه، همگانعموم: 
  فراگیرانهعموما: 

  گیر، همگانی همهعمومی: 
  همگانیعمومیت: 

  گود، ژرفعمیق: 
  ژرفانه، ازته دلعمیقانه: 

  ،  )ه ب(شی`نه عّناب: 

  زودی، به زودی بهعن قریب: 
  لجبازی، ستیزه، ستیز، دشمنیعناد: 

  ستیزیدنعناد کردن: 
  ستیزیدنعناد ورزیدن: 

  ها پارهعناصر: 
  چارگوهرعناصر اربعه: 

  لگام، لجام، دهنه، افسارعنان: 
  ها ها، پاژنام ها، سربرگ ها، سرنویس فرنامعناوین: 
  مهرورزی، مهربانی، رویکرد، بزرگواری، آگاهیعنایت: 

  پرداختن به، پرداختنعنایت کردن: 
  شاهبوی، زغال اخته، انبرعنبر: 
  رانتعنتر: 

  سرخواست، سر خواستعند المطالبه: 
  هزاردستان، بلبلعندلیب: 

  مایه، ماده، مات، بن پاره، آخشیجعنصر: 
  سرآغاز، آغازعنفوان: 

  سیمرغعنقا: 
  زودی بهقریب:  عن

  به همین نزدیکی، به زودی، بزودیعنقریب: 

  ،  کارتنک، تارتن، تاربافک)ه ب(تارَتَنک عنکبوت: 

رنامه، فرنامه، فرنام، سرنویس، ،  َو)ه ب(سرنامه عنوان: 

  سرگفتار، سربرگ، سرآغاز، دیباچه، پیش گفتار، پاژنام، برنام

  ،  نوید، سوگند، زمانه، زمان، روزگار)ه ب(پیمان عهد: 

  زمان کهنعهد دقیانوس: 
  پیمان شکنعهد شکن: 

  پیمان نامهعهدنامه: 
  کار، پاسخگویی، پاسخگو بودن، بردوش، بر دوشعهده: 

ها، رخدادها،  ها، رنجوری ها، ناخوشی ناهنجاریعوارض: 
  ها پیامدها، بیماری
  باج مرزیعوارض گمرکی: 
  باج افزونیعوارض مالیاتی: 
  خرده باجعوارض متفرقه: 

  ها، مهربانی، مهر مهربانیعواطف: 
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  پیامدهاعواقب: 
  مردمان، مردمعوام: 

  مردم فریبعوام فریب: 
  مردم فریبانهعوام فریبانه: 

  مردم فریبانهانه: عوامفریب
  اندرکاران های، دست کارداران، سازهعوامل: 
  درآمدهاعواید: 
  پس فرستادن، برگشت، برگرداندن، بازگشتعودت: 

پس فرستادن، پس دادن، برگشت دادن، عودت دادن: 
  برگرداندن

  جامه، برهنه لخت، تهی، بیعور: 
  شرمگاهعورت: 
، جا ورت، گردیده، جایگزین، جانشین، جابهعوض: 

  جابجاکردن، جابجا، به جای
  دیگر شدن، دگرگون شده، جایگزین شدهعوض شدن: 
  جایگزین شدنیعوض شدنی: 
  یوفانبدن، واگردادن، جابجاکردن، جابجا کردنعوض کردن: 
  جایگزین، جابجا، پایاپایعوض و بدل: 

  نادرست، دیوانهعوضی: 
  دیدار، بیمار پرسی، بازدیدعیادت: 

  مرد، آزمون، اییارسنجه، سنجش، جوانعیار: 
  کامجو، خوشگذرانعیاش: 

  کامجویی، خوشگذرانیعیاشی: 
  همسر، زن و فرزند، زنعیال: 

  ،  )ه ب(پورمند وار:  عیال

  فرزندمند، خانواده دار، پرفرزندعیالوار: 
  هویدا، روشن، پیدا، آشکارا، آشکارعیان: 
  لغزش، کمبود، بدی، آکعیب: 

  کاستی پوش، بدی پوشعیب پوش: 
  نکوهش، خرده گیریجویی: عیب 

  نکوهیدن، خرده گرفتنعیب جویی کردن: 
  کاستی دار، دارای کمبود، بد، آکمندعیب دار: 

  خرده گیریعیب گیری: 

  ،  )ه ب(گیر  خردهجو:  عیب

  روزبه، جشنعید: 
  جشن نوروزعید نوروز: 

  نوروزتان پیروز، جشن تان شاد بادعیدتان مبارک: 
  شادیانه، روزبهانهعیدی: 

  ترساییسوی: عی
  شادی، خوشی، خوشگذرانیعیش: 

  سرمستی و شادی، خوشی وخوشگذرانیعیش و عشرت: 
  خوشگذرانیعیش و نوش: 

  ای`معی`م: 
  دیده، چشمعین: 
  همانند، مانندعینا: 

چشمینه، چشمی، چشمک، چشم افزار، آیینک، عینک: 
  آینک
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  کنام، اشکفتغار: 

  چپاول، تاراجغارت: 
  اراجیدهتغارت زده: 

  کردن، تاراج کردن، تاراجغارت کردن: 
  راهزن، چپاولگر، تاراجگرغارتگر: 
  ستمگر، ربایشگر، دست یازندهغاصب: 

  ها ستمگرها، ربایشگرها، دست یازندهغاصبین: 
  ناگاه، نابود، ناآگاه از آنکه، ناآگاه، فراموشکارغافل: 

  ناآگاهی، ناآگاه از آنکهغافل از آنکه: 
  هانه، فراموشکارانهناآگاغاف`نه: 
  گیر ناگهغافلگیر: 

  چیره شونده، چیره، توانا، بیشتر، برترغالب: 
  بیشتر مردمغالب مردم: 

  چه بسا، بیشتر، بسیار، بسیغالبا: 
  بیشترغالبًا: 

  سخت، دشوار، پیچیدهغامض: 
  نیست، نهان، نبود، نادیده، ناپیدا، ناپدیدغایب: 
  جفرجام، سرانجام، تا، پایان، اوغایت: 
  غوغا، شورش، آشوبغایله: 
  فرجام، سرانجام، پایانی، پایانغایی: 
  نیست، نهان، نبود، نادیده، ناپیدا، ناپدید، پنهانغائب: 
  غوغا، شورش، آشوبغائله: 
  گرد و خاک، گرد، گرتغبار: 

  گرد آلود، َگرتیغبارآلود: 
  دریغ، آرزومند، افسوسغبطه: 
  زنخکغبغب: 
  گول، گزند، فریب، زیانغبن: 

  نابکار، ستمکار، بدکار، بد نهاد، بد سرشت، بدغدار: 
  نابکاری، فریب، دورویی، پیمان شکنیغدر: 
  گره، دژپیه، توده، پیچیدگیغده: 
ناهار، ناشتایی، ناشتا، شام، خورشت، خورش، خوردنی، غذا: 

  خوراکی، خوراک، چاشت
  خورش، خوردنی، خوراکی، خوراکغذاء: 

  خوراک خورش، خوردنی، خوراکی،غذای: 
  روزیغذای روزانه: 
  شامغذای شب: 
  ناشتایی، چاشتغذای صبح: 

  خوراکی، خوراکغذایی: 
  نازو کرشمهغر و غمزه: 

  ،  )ه ب(تاوان غرامت: 

  خوربران، باخترغرب: 
  نرم بیز، گربال، الکغربال: 

  بیختنغربال کردن: 
  بیزیدن، بیزشغربالگری: 

  ناشناختگی، دورشدنغربت: 
  اشتننهال کاری، کغرس: 
کینه، دشمنی، چشم داشت، بد اندیشی، آهنگ، غرض: 
  اندیشه

  کینه توزانه، بد خواهانهغرض آلود: 
  کار ورز، کاِمش کینهغرض ورز: 

  بداندیشیغرض ورزی: 
  کلبه، تیمچه، باd خانهغرفه: 
  مردن درآبغرق: 

  گرداب، آب ژرفغرقاب: 
  خودخواه، خودپسندغره: 

  شامگاه، ایوار فروشدن، فروشد، فرو رفتن،غروب: 
خودخواهی، خودپسندی، برتنی، بالیدن، باد، غرور: 

  ابرخویشی
  فرتاب، شورانگیزغرور انگیز: 

  شورجوانیغرور جوانی: 
ناشناخته، ناآشنایی، ناآشنا، دورافتاده، دور از، دور، غریب: 

  کس بیگانه، بی
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  ناشناس، ناآشنا، بیگانهغریبه: 
  ناآگاه، ناآشناییغریبی: 
  د زدن، خروشیدنفریاغریدن: 
  نهاد، سرشت، خویغریزه: 

  زاد سرشتیغریزه طبیعی: 
  فرورفتهغریق: 
  آهوبره، آهوغزال: 
  سروده، چکامه، چامه، ترانهغزل: 

  ها ها، ترانه ها، چامه ها، چکامه سرودهغزلیات: 
  شستشو، شست و شو، پاک کردن، آببارشغسل: 
  مدهوشی، کینه، شیله پیله، سیاه دلی، بیهوشیغش: 

  روکش، پوشش، پردهشا: غ
  روکش، پوشش، پردهغشاء: 
  زور ستانی، دستیابی، دست اندازیغصب: 
  غم، اندوهغصه: 

  خشم، تند خویی، اندوهغضب: 
  خشم آلود، برآشفتهغضب آلود: 

  خشمناک، خشمگینغضبناک: 
  کرتوغضروف: 

  آمرز، آمرزگار آمرزگار فراخغفار: 
  بخشایش، آمرزشغفران: 
  گذاری، فراموشکاری، از یاد بردنناآگاهی، فروغفلت: 
  ناگهان، ناگاه، سرزدهغفلتا: 
  بخشاینده، بخشایشگر، آمرزگارغفور: 
  زنجیر، بندغل: 

ها، جو و گندم،  های خوراکی، دانه گندم، ذرت، دانهغ`ت: 
  جو، برنج، ارزن

  نیام، روکشغ`ف: 
  سرسپرده، بنده، بردهغ`م: 
  چیره شدن، چیرگی، پیروزمندغلبه: 
  چیره شدنکردن:  غلبه

  نارستکی، ناراست، نادرست، غلتغلط: 
  گول زنغلط انداز: 

  سراسر نادرستغلط غلوت: 
  نادرست، نابجاغلطی: 

  غلتیدنغلطیدن: 
  سفتی، درشتی، پرمایه، پرمایگی، پررنگیغلظت: 

  گویی گزافهغلو: 
  جوشغلیان: 
  ستبر، چگال، پر مایهغلیظ: 

  اری، اندوهگین، اندوه،  غم، ز)ه ب(،  موژ )ه ب(موژه غم: 

  ،  ناز، بشک)ه ب(کرشمه غمزه: 

  اندوهگینغمگین: 
  پرمایگیغنا: 

  نیاز سرمایه دار، توانگری، توانگر، پرمایه، پر بار، بیغنی: 
  توانگر سازیغنی سازی: 

  دست برد، چاپیده، پروهغنیمت: 
  گوهرچین، گوهرجوی، شناگر، آب بازغواص: 

  درنگ، پژوهش، بررسیغور: 
  وزغ، غوکه: غورباق
  گوژ، کوژغوز: 

  پاغوشغوط: 
  پاغوشیدهغوطه ور: 

  دیوغول: 
نیستی، نهست، نهان، نبودن، نبود، ناپدیدی، پنهان، غیاب: 

  پشت سر
  درنبود، درپنهان، درپشت سرغیابا: 
  نهان، ناپیدا، ناپدید، پنهانغیب: 

نهست، نبودن، نبود، ناتوان، ناپیدایی، ناپیدا، ناپدیدی، غیبت: 
  د، سخن چینی، دشیاد، پنهان، بدگوییناپدی

  پیشگوغیبگو: 
  پیشگوییغیبگویی: 

  نا، مگر، دیگری، دیگران، دیگر، جز، جدا ازغیر: 
  ناخواستهغیر ارادی: 

  ناسودبرغیر انتفاعی: 
  بیگانه، انیرانیغیر ایرانی: 

  خرد ،  بی)هد(خرد  بیعقل:  غیر ذی

  ناشایند، نابایسته، نابایستغیر ضروری: 
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  نابهنجاردی: غیر عا
  نشدنی، ناشدنی، ناپذیرغیر قابل: 

  انجام ناپذیرغیر قابل اجرا: 
  برگشت ناپذیرغیر قابل ارجاع: 

  نشانغیر قابل اشتعال: 
  ناهمایندغیر قابل انطباق: 
  نرینه، نرمش ناپذیرغیر قابل انعطاف: 

  باورنکردنیغیر قابل باور: 
  نابخشودنیغیر قابل بخشش: 

  ان، ناگفتنیناگهغیر قابل بیان: 
  سرنشدنی، برنتافتنیغیر قابل تحمل: 

  ناگشودنی، چاره نشدنیغیر قابل حل: 
  درنیافتنیغیر قابل درک: 

  دست نیافتنیغیر قابل دسترس: 
  نادیدنیغیر قابل رویت: 

  نابسامان، نابخشودنیغیر قابل عفو: 
  درنیافتنیغیر قابل فهم: 

  بخش ناپذیرغیر قابل قسمت: 
  هار گسیختهمغیر قابل کنترل: 
  درمان بیغیر قابل معالحه: 
  سنجش ناپذیرغیر قابل مقایسه: 

  دادی ناروا، بیغیر قانونی: 
  نابسندهغیر کافی: 
  جزگوهرغیر گوهر: 
  ناشایند، نابایسته، نابایستغیر dزم: 

  پایان بیغیر متناهی: 
  نارواغیر مجاز: 

  نابهنجارغیر معمول: 
  نشدنی، ناشدنیغیر ممکن: 
  ناپاک: غیر منتظره

  ناشایند، نابایسته، نابایستغیر مورد نیاز: 

  ،  )هد(ناگویا غیر ناطق: 

  جزاین، به جزغیراز: 
  ناویزه، ناسره، آمیختهغیرخالص: 

  ناپایدار، ناپایا، گذرا، زودگذرغیردایم: 

  ناپایدار، ناپایا، گذرا، زودگذرغیردائم: 
  دوستانهغیررسمی: 
  روستاییغیرشهری: 

  ، دورنگیدوروییغیرصمیمی: 
  ناشایند، نابایسته، نابایستغیرضروری: 
  ناسرشتیغیرطبیعی: 
  داد دادی، بی بیغیرعادdنه: 
  ناهنجار، نابهنجارغیرعادی: 
  کنش بیغیرفعال: 

  ازکار انداختنغیرفعال کردن: 
  ناگزیرغیرقابل اجتناب: 

  ناپذیرفتنی، پیش نرفتنی، پیش، انجام ناپذیرغیرقابل اجرا: 
  نااستوان، ناُاستوان: غیرقابل اعتماد
  رد نکردنیغیرقابل انکار: 

  جانکاه، توانفرساغیرقابل تحمل: 
  ناپنداشتهغیرقابل تصور: 

  دور از دسترس، دست نیافتنیغیرقابل حصول: 
  درمان درمان ناپذیر، بیغیرقابل ع`ج: 
  برگشت بیغیرقابل فسخ: 
  نشدنی، نپذیرفتنی، ناپذیرفتنی، باورنکردنیغیرقابل قبول: 
  َنشت ناپذیرغیرقابل نفوذ: 

  ناگفتنیغیرقابل وصف: 
  ناگرفتنیغیرقابل وصول: 

  ناروا، نارستکیغیرقانونی: 
  نارساغیرکامل: 
  ناشایند، ناشاید، نابایسته، نابایستغیرdزم: 

  مینویغیرمادی: 
  ناهمگونغیرمتجانس: 
  جنبش، َاجنبان جنیش، بی بیغیرمتحرک: 
  گاهانهناگهانی، ناگهان، ناآغیرمترقبه: 
  ناپیوسته، سوا، جدا ازهمغیرمتصل: 
  پروانه ناروا، بیغیرمجاز: 

  ناسهیدنی، ناُسهیَدنیغیرمحسوس: 
  وانرفتنیغیرمحلول: 
  نادیدنیغیرمرعی: 



 سره ینامه پارس واژه   

۱۷۲ 

  بینواغیرمرفه: 
  ناراستهغیرمستقیم: 

  نشدنی، ناشکیبا، ناشدنیغیرممکن: 
  خشمغیظ: 
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  ای کارخانهفابریک: 

  ایستیدبر پی من بفاتبعونی: 
  چیره، پیروزمند، پیروزفاتح: 

  پیروزمندانفاتحان: 
  کامکارانه، فرازمندانه، پیروزمندانهفاتحانه: 
نگون بختی، ناگوار، رویدادناگوار، رویداد ناگوار، فاجعه: 

  دشامد، بسیار ناگوار، بدبختی
  اندازه، بسیار، آشکار ناپسند، فراوان، زشت، بیفاحش: 
  ن فروشروسپی، خودفروش، تفاحشه: 

  گرانمایه، پربها، ارزشمندفاخر: 
  پارسفارس: 

  پارسیفارسی: 
  رها، دست ازکارکشیده، دست، آسوده، آزادفارغ: 

  سبکبال، آسوده یاد، آسوده دلفارغ البال: 
  دانش آموختهفارغ التحصیل: 

  زاییدن، رها شدن، آسودنفارغ شدن: 
  گام، بخشفاز: 

  ارههرزه، گندیده، تباه، پوسیده، پتیفاسد: 
  زشت خو، تبه خو، بد خوفاسد اdخ`ق: 

  پوسیدنفاسد شدن: 
  تباه کردن، تباهفاسدکردن: 

  مند ،  گناه)ه ب(تردامن فاسق: 

  هویدا، نمایان، پدیدار، آشکارا، آشکارفاش: 
  روکردن، رسواکردن، آشکارکردنفاش کردن: 

  مسافت، سوایی، دوری، دور بودن، جدایی، بازه، اندازهفاصله: 
  دورکردن، جداکردن، بازگذاشتندادن: فاصله 

  دورازهم، جدا ازهم، ازهم جدافاصله دار: 
  دور شدنفاصله گرفتن: 

  فرهیخته، فرزانه، فرجاد، دانشمند، دانا، بینشورفاضل: 
گنداب رو، گنداب راهه، گنداب، چرکابه، پساب، فاض`ب: 

  پارگین
  بینشمندانه، بخردانه، آگاهانهفاض`نه: 

،  )kunišgar  �� (،  کنشگر )kunišn varz  �� (ورز  کنشفاعل: 

،  کننده کار، کنا، کارگر، کار کننده، )هد(،  کارکن )هد(کننده 

  پوینده، برکار، باشاننده، انجام دهنده
  فاژفاق: 
  بهره، بی، بدون نبود، نادار، گم کننده، بیفاقد: 

  ارزش بیفاقد اعتبار: 

  امه،  سازه، پرداخت ن)ه ف(برگ خرید فاکتور: 

  پرداخت نامه، برگ خریدفاکتور خرید: 

  ،  )ه ف(دورنگار فاکس: 

  شگون، پیشگویی، پیش بینی، بختفال: 
  کف بین، پیشگویفال بین: 

  شگون دیدنفال بینی کردن: 
  کف بین، پیشگویفال گیر: 

  پالودهفالوده: 
  دودمان، خویشاوندان، خانواده، بستگانفامیل: 

  ینام خانوادگی، خانوادگفامیلی: 
  نماندنی، ناپاینده، ناپایدار، میرا، مردنی، زودگذرفانی: 
  هوده، سودبخش، سود، بهره، بازدهیفایده: 

  پیروز شدنفایق آمدن: 
  پیروزشدنفایق شدن: 

  پروندهفایل: 
  پیروزشدنفائق: 

  پیروز شدنفائق آمدن: 
  پیروزشدنفائق شدن: 

  دلربا، دل انگیز، آشوبگرفتان: 
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دن، گشایش، فرازمندی، زبر، ،  گشو)ه ب(گشودن فتح: 

  چیرگی، پیروزی
  گشودن، چیره شدن، پیروز گشتنفتح کردن: 
  گشایش و کامیابی، راهیابی وپیروزیفتح و ظفر: 
  پیروزیفتح یا ظفر: 

  زبر، ِزبرفتحه: 
  ناتوانی، گسستگی، کندی، فروهشتگی، سستیفترت: 
  گشاده، فراخ، شکافتنفتق: 
  هنگامه، غوغا، شورش، آشوبفتنه: 

  شورشگر، آشوبگرفتنه انگیز: 
  نگاره، نگارفتو: 
  فرمان دینی، داِدستانفتوا: 

  فتودنفتوا دادن: 
  رادی، رادمردی، جوانمردیفتوت: 

  ها ها، پیروزی گشایی ها، سرزمین گشایشفتوحات: 
  نورساختفتوسنتز: 
  نورنگار، رونوشت، برگردان، بازرخشفتوکپی: 

  داِدستانفتوی: 
  بشک پرزه، َپرزه،فتیله: 

آمدهای  ها، رویدادهای ناگوار، ُدشامدها، پیش ناگواریفجایع: 
  ها ناگوار، بدبختی

  سپیده دم، روشنی پگاه، پگاه، بامدادفجر: 
  تباهکاریفجور: 
  ناگوار، دردناک، جانگدازفجیع: 

  ناگوار، جان گدازانه، جان کاهانهفجیعانه: 
  ناسزاگو، دشنام گوی، بد زبانفحاش: 

  ، ناسزاگویی، دشنام دهی، بدزبانیناسوختنیفحاشی: 
  ناسزا، دشواژه، دشنام، بد زبانی، بد دهانیفحش: 
  هرزگی، روسپیگریفحشا: 

  هرزگی، روسپیگریفحشاء: 
  آجرپزفّخار: 
  کوره پز، سفالگر، آجرپزفخار: 
  نازیدن، پالیدن، بالیدن، بالندگیفخر: 

  نازیدن، سرفراز بودن، پالیدن، بالیدنفخر کردن: 
  سینه چاک، جان فشانفداکار: 

  جانبازی، از خودگذشتگیفداکاری: 
  نیست، نابودکردن، ازدست دادنفداکردن: 

،  جانسپار، جانباز، )Äān apaspār  �� (سپار  جانفدایی: 

  پیشمرگ، ازخودگذشته
  سازمان، ِارمانفدراسیون: 

  فراتفرات: 
  ناپا، گریزا، گریز، گریختن، جستن، جستفرار: 

  گریز ازفرار از: 
  گریزاندنراردادن: ف

  گریختن، جستنفرارکردن: 
  گریزپا، گریزان، گریخته، رمان، در رفتهفراری: 

  هوشیاری، هوش، زیرکیفراست: 
  رفتگر، جاروکشفراش: 
  رامش، آسودگی، آسایشفراغ: 

  آسایشفراغت: 
  دورشدن، جداشدنفراق: 

  ها فرمانفرامین: 

  ،  )ه ف(خودپرداخت فرانشیز: 

  یرسالخورده، پفرتوت: 
  گشایش درکار، گشایش، گشادگی، رخنهفرج: 
شادی، شادمانی، سرشادی، دلشادی، خشنودی، فرح: 

  خرسندی
  شورانگیز، شادی بخش، شادی انگیز، شادی افزافرح بخش: 

یگانه، یکه، وجود، نفر، کس، تنها، تن، تک، تاق، فرد: 
  مانند، بی همتا، بی بی

  پردیس، بوستانفردوس: 
  کینهیکایی، کسی، َتفردی: 

  َتکینگیفردیت: 
  پارسیفرس: 
  فرسنگفرسخ: 
  زیرافکنفرش: 

  گستردن، پوشاندنفرش کردن: 
  هنگام، گاه، زمان، جایگاه، جای، پیش آمدفرصت: 

  زمان داشتنفرصت داشتن: 
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  نان به نرخ روزخور، سود جو، بهره گیرفرصت طلب: 
  گمان، پنداشت، بپندر، انگاشتن، انگاشت، انگاره، انگارفرض: 

  پنداشتض کرد: فر

،  نهادن، گمان )هد(،  انگاشتن )ڀ(نهادن فرض کردن: 

  بردن، پنداشتن، انگاریدن، انگاردن
  به گمان، به انگار، اگرچه، اگرفرضا: 

  گمانی، پندارین، پنداری، انگاریفرضی: 
  انگارهفرضیة: 
  گمانه، دیدگاه، پنداره، انگارهفرضیه: 

  گزاره پردازیفرضیه بافی: 
  بسیاری فزونی،فرط: 
کناری، کنار، شاخه، سود پول، دومی، دوم، بهره وام، فرع: 

  برسویی
  ای، برسو، بخشی کناری، شاخهفرعی: 
ناهمگنی، ناهمسویی، ناهمسانی، ناهمتایی، میان سر، فرق: 

  میان، دوگانگی، دوری، جدایی، تارک، برفرودی
  جداساختنفرق گذاشتن: 

  گروه، رسته، دسته، تیرهفرقه: 
  سامدبفرکانس: 

  گونه، ریخت، دیسه، پیکر گونه، برگفرم: 
  دیسیدنفرم دادن: 

  مندی دیسهفرم داشتن: 
  سانیز، ساختاره، ریختارفرمول: 

  واژه نامهفرهنگ لغت: 
  پرهیختهفرهیخته: 

  یگانه، یکتافرید: 
  فریزه، بایسته، بایستگیفریضه: 

  پسافسا: 
ه ویرانی، نابودی، تباهی، تباه شدن، پوسیدگی، بزفساد: 
  کاری

  سیه کرداری، سیه روانی، تباه کاریفساد اخ`قی: 
  تباهکاریفساد کردن: 

  جشنوارهفستیوال: 

  ،  )ڀ(فراخی فسحت: 

  گسیختنفسخ: 
  نابود کردن، برافکندن، از میان بردنفسخ کردن: 

  گناهکاری، بدکاریفسق: 
  گناهکاریفسق و فجور: 

  کوچولو، ریزهفسقلی: 
  سنگوارهفسیل: 

  یرین شناسیدفسیل شناسی: 
  شیوایی، سخنوری، سخندانیفصاحت: 

،  (برای فصل سال)،  موسم (برای فصل سال)ورشیم فصل: 
،  واره، هنگامه، هنگام، هات، (برای فصل کتاب)فَرَگرد 

  گسست، دمان، جدایی، جدا ساختن، بازه، آوام
  هنگامیفصلی: 

،  گویا، شیوا، زبان آور، خوش )ه ب(زبان  گشادهفصیح: 

  گفتار تهسخن، پخ

،  هوا، کیهان، فرامون، فراسو، )spāš  �� (سپاش فضا: 

  فراسپهر، فراخه، سپاش، پیرامون، پهنه آسمان، ِاسپاش
  آبرویی، بدنامی رسوایی، بیفضاحت: 
  نورد هوانورد، کیهانفضانورد: 
  ها ها، خوبی ها، نیکویی نیکیفضایل: 
  فراسپهریفضایی: 
  فرهیختگی، فرجادی، دانشفضل: 

  استادنماوش: فضل فر
  ِسرگین، بازماندهفضله: 

  کنجکاوفضول: 
  آخالفضوdت: 
  کنجکاویفضولی: 

  کنجکاوی، کنجکاوفضولی فضول: 
  فزونی، دانایی، برتریفضیلت: 
  نهاد، منش، سرشت، خویفطرت: 
  نهادی، منشیفطری: 
  َبرسمفطیر: 
  کوشان، کوشا، کاری، ُکنشگر، پویا، پرکنش، پرکارفعال: 

  ان، پویندگانُکنشگرفعاdن: 
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وری، کار و  ناآرامی، کوشندگی، کوشش، کنشفعالیت: 
  جنبش، کار، ُکنشگری، جنبش، تکاپو، پرکاری

،  کِنش، کردار، (در دستور زبان)،  کارواژه )هد(کنش فعل: 

  کار، فرمان، پویه
  یارپویهفعل کمکی: 

  کنش و واکنش، برهمکنشفعل و انفعال: 
  ، اکنونهم اینک، این زمان، این دمفع`: 
 :ً̀   هم اینک، تا کنونفع
  کارگر، روزمزدفعله: 
  کنونیفعلی: 

  نیستی، نتوانستنی، نبودی، نبود، کمبودفقدان: 
ندانسته، نداری، مستمندی، تهیدستی، تنگدستی، فقر: 

  بینوایی
نیازمندان، ناداران، مستمندان، گدایان، تهیدستان، تهی فقرا: 

  چیزان یان، بینوا دستان، تنگدستان، تنگ دستان، بی
  ها مهرهفقرات: 

  تنها، بسفقط: 
  نیرنگ، دین شناسیفقه: 

  شادروان، درگذشتهفقید: 

،  نیازمند، نادار، مستمند، گدا، )ه ب(دست  تنگفقیر: 

  چیز نوا، بی مایه، بی تهیدست، تنگ
  دین شناس، خداشناس، آیین شناسفقیه: 
  چانه، آروارهفک: 

  آور، با مزه دار، خنده شوخی آمیز، خندهفکاهی: 
  سگالش، باور، اندیشهفکر: 

  اندیشه بدفکر بد: 
  اندیشه نوفکر بکر: 

  اندیشیدن، اندیشه کردنفکر کردن: 
  وهومن، اندیشه نیکفکرخوب: 

  ای پنداری، انگاری، اندیشهفکری: 

  ،  )ه ف(دورنگار فکس: 

  چرند، چرت، بیهوده، بیخودفکسنی: 
  دانشمند، دانا، اندیشمندفکور: 

  ای بلند، پهنهجف`ت: 
  کشاورز، برزگرف`ح: 

  کشاورزی، برزیگری، برزگریف`حت: 
  فلسفه دادان، فرزانگانف`سفه: 
  دمابانف`سک: 
  خواری، بیچارگی، بدبختیف`کت: 
  دمابانف`کس: 

  بهمانف`ن: 
  ناتوان، زمین گیر، تن بیمار، ازکار افتادهفلج: 
  پس، بنابراین، از این رویفلذا: 
  وپالگدازه، تفلز: 

  پولک، پول سیاه، پشیزفلس: 

  ،  فرزان)xrat dōšakīh  �� (خرددوستی فلسفه: 

  فرزانیفلسفی: 
  ناوک، چوبه، تیر، پیکانفلش: 
  پلپلفلفل: 
  سپیده دمفلق: 
  سپهر، آسمانفلک: 

  سپهربرینفلک اdف`ک: 
  زن گراییفمینیسم: 

هنر، ملخ، شگرد، ِشگرد، ساخت و کار، ساخت آوری، فن: 
  ش، پنکه، پرهساخت، رو
  ساخت و کار، ساخت آوریفن آوری: 

  نیستی، نابودیفنا: 
  جاویدان، پاینده، پایدارفنا ناپذیر: 

  مرگی، َامردادی جاودانی، بیفنا ناپذیری: 
  نیستی، نابودی، نابود کردنفناء: 

،  نیست شونده، نیست )frasāvand  �� (فرساوند فناپذیر: 

  شو، مردنی
  دین نموداریفناتیک: 

  جام، پنگانان: فنج
  فوندیک، فنُدک، پندکفندق: 
  فندهافنون: 
  هنرمندانهفنی: 
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  پهرستفهرست: 
  پهلویفهلوی: 

  ها پهلویفهلویات: 
هوش، نیوندی، دریافتن، دریافت پی بردن، دریافت، فهم: 

  دریابش، دانایی
  شناساندن، آگاه کردنفهماندن: 
  دریافتم پی بردم، درک کردمفهمیدم: 
  ردن، دریافتن، دانستن، به جای آوردنسر درآوفهمیدن: 
  دریافتهفهمیده: 

  دانا، تیزهوش، با هوشفهیم: 
  جوشا، جهنده، آب فشانفواره: 
  نابودی، مرگ، درگذشته، درگذشت، از دست دادنفوت: 

  مرد، درگذشتفوت شد: 
  مردن، دیده فرو بستن، درگذشتن، جان سپردنفوت شدن: 
ذشتن، جان سپردن، مردن، دیده فرو بستن، درگفوت کردن: 

  از دست رفتن
  درنگفوت وقت: 

  پسایندفوتر: 
  گروه، رسته، دسته، جرگهفوج: 
  در زمانفور ا: 
  درنگ همانَدم، زود، دردم، بیفورا: 
  درنگ همانَدم، زود، دردم، بیفورًا: 

  جوشیدن، جهشفوران: 
  جهیدنفوران کردن: 

  درنگ بیفوری: 
  تر، باdی سر، باdیادشده، فراز، فرا، ِزبر، ب`، برفوق: 

یادشده، یاد شده، زبر یاد، پیش گفته شده، از فوق الذکر: 
  پیش گفته شده

اندازه، بسیار  واd، فرا، شگفت انگیز، شگرف، بیفوق العاده: 
  باd، بسیار، برجسته

  فرابرنامهفوق برنامه: 
  فراستادفوق تخصص: 

  فرا باور، دور از پندار، باdتر از باورفوق تصور: 
  زبریادالذکر:  فوق

  گفته پیشفوقالذکر: 

  ،  فراسر، باdیی)هد(زبرین فوقانی: 

  پوdدفوdد: 
  پوشهفولدر: 

  ،  )ه ف(فرهنگ مردم فولکور: 

  ،  )ه ف(مردمی فولکوریک: 

  پس زمینهفون: 
  کلک، رایاوات، دبیرهفونت: 
  برگهفویل: 

  بها، ارزشفی: 
  زود، بیدرنگفی البدیه: 
رز، زود، دردم، در زمان، در دم، تند، همانَدم، ِففی الفور: 

  بیدرنگ، با شتاب
  مانند، برای نمونهفی المثل: 

  همانجا، در جافی المجلس: 
  به راستیفی الواقع: 

  در پناه خدافی امان الله: 
  زندگینامهفی بیو گرا: 
  درمیانفی مابین: 
  به خودی خودفی نفسه: 

  دهشمند، جوانمرد، بخشندهفیاض: 
  برای نمونه مانند،فیالمثل: 

  راکفیبر: 
  پیروزفیروز: 

  پیروزهفیروزه: 
  گیتیکفیزیک: 

  جنبش درمانیفیزیوتراپی: 
  جنبش درمان گرفیزیوتراپیست: 

  برگهفیش: 
  سود، بهرهفیض: 

  سود جستن، بهره مند شدنفیض بردن: 
  سود رساندن، بهره ورکردن، بهره رساندنفیض رساندن: 

  ایستافیکس: 
  بشکفیگور: 
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  پیلفیل: 

  ،  پاdیه)ه ف(پاdیه لتر: فی

  پاdیه کردنفیلتر کردن: 
  فرزانهفیلسوف: 

  رخشاره، ُرخشارهفیلم: 
  ُرخشارگیرفیلم بردار: 
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  ق

  
  دورک، چهارچوب، چارچوب، چاربرقاب: 

  فرآویزقاب عکس: 
  دورکقاب عینک: 

،  شدنی، شایسته، سزاوار، روا، )هد(،  پذیرا )هد(پذیرنده قابل: 

  ور، دارای، بودن، برابر، بایسته، ارزش دار، ارزشدرخور، در خ
  سزاوار نبودنقابل  را نداشتن: 

  گسترش پذیر، گستردنی، کشسانقابل اتساع: 
  پیش بردنی، انجام پذیرقابل اجرا: 

  پیش بردنی، انجام پذیرقابل اجراء: 
  سوزاقابل احتراق: 
  کشسان، کشانقابل ارتجاع: 

  پژوهش پذیرقابل استیناف: 
  افروختنیاشتعال: قابل 

  شایان باور، باورپذیرقابل اطمینان: 
  خرده پذیرقابل اعتراض: 
  باور پذیر، استوانقابل اعتماد: 
  گذشت پذیر، چشم پوشیدنی، بخشش پذیرقابل اغماض: 
  کشش پذیرقابل امتداد: 
  آمیختنیقابل امتزاج: 

گسترش پذیر، گسترده پذیر، گستردنی، فراخ قابل انبساط: 
  پذیر
  برگزیدنیانتخاب:  قابل

  پخش کردنیقابل انتشار: 
  نکوهیدنی، بررسی پذیرقابل انتقاد: 
  واگذاشتنیقابل انتقال: 
  شدنیقابل انجام: 

  بر چیدنیقابل انح`ل: 
  خم پذیرقابل انحنا: 

  خم پذیرقابل انحناء: 
  همایندقابل انطباق: 
  خم پذیر، َخم پذیرقابل انعطاف: 
  بستنیپیوند پذیر، برقابل انعقاد: 

  واگشتنیقابل انعکاس: 
  فشردنی، ترنجیدنیقابل انقباض: 
  شکن پذیرقابل انکسار: 

  گفتنیقابل به عرض: 
  شایسته بودن، سزاوار بودنقابل بودن: 
  پسندیدنیقابل پسند: 

  پیراییدنیقابل پیرایش: 
  پیش بینی کردنی، پیش بینی شدنیقابل پیش بینی: 

  پرداختنی، باز دادنیقابل تادیه: 
  درنگ کردنیبل تامل: قا

  نابش پذیرقابل تاویل: 
  دگرگونی پذیرقابل تبدیل: 
  آزمودنی، آزمایش پذیرقابل تجربه: 
  تکه تکه شدنیقابل تجزیه: 

  ستودنیقابل تحسین: 
  وارفتنیقابل تحلیل: 
  گمان پذیرقابل تردید: 

  دودشدنی، باd رفتنیقابل تصعید: 
  آموزش پذیرقابل تعلیم: 
  گشتنی، دگرشدنیدگرقابل تغییر: 

  سپردنیقابل تفویض: 

  ،  )stāyišnīk  �� (ستایشی قابل تقدیر: 

  بخش شدنیقابل تقسیم: 
  دست انداختنی، خندیدنیقابل تمسخر: 

  فرجام پذیر، بازشناختنیقابل تمیز: 
  دیدنی، در خور نگرش، چشمگیر، تماشاییقابل توجه: 
  برگشودنیقابل حل: 

  ماندنی، زی پذیرقابل حیات: 
  خوردنی، خوراکیل خوردن: قاب
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  دریافتنیقابل درک: 
  دست یافتنیقابل دسترس: 

  گفتنی، شایان یادآوریقابل ذکر: 
  گفتنی استقابل ذکر است: 

  گدازش پذیر، گداختنیقابل ذوب: 
  بازگشت دادنیقابل رجوع: 
  بیناکقابل رؤیت: 

  کشت پذیرقابل زرع: 
  ستودنیقابل ستایش: 
  سرزنش کردنیقابل سرزنش: 

  آشامیدنیبل شرب: قا
  سزاوارتان نیستقابل شما را ندارد: 

  گفتنیقابل عرض: 
  فرجام پذیرقابل فرجام: 
  انگاشتیقابل فرض: 
  گسستنی، گسست پذیرقابل فسخ: 
  دریافتنیقابل فهم: 

  بهره پذیرقابل فیض: 
  پذیرفتنی، باورکردنیقابل قبول: 

  بخش پذیرقابل قسمت: 
  پذیر سنجیدنی، سنجشقابل قیاس: 
  مهارشدنیقابل کنترل: 
  خواندنیقابل مطالعه: 

  خواندنی نیستقابل مطالعه نیست: 
  پذیر سنجشقابل مقایسه: 

  مهارشدنیقابل مهار: 
  کماجدان، دیگ خوراکپزی، دیگ، تابه، تابک، تاَبکقابلمه: 
  ماما، زایمانگرقابله: 

  ،  شایستگی، سزاواری، توانایی)هد(پذیرایی قابلیت: 

  بش پذیرجنقابلیت حرکت: 
  شایستگی داشتن، سزاواربودنقابلیت داشتن: 
  بخش پذیریقابلیت قسمت: 

  کف زنی، ربودنقاپزدن: 
  دروازهقاپو: 
  ماست، خورشقاتق: 

  کشنده، ُکشنده، جان ستان، آدمکش، آدم کشقاتل: 
  درهمقاتی: 

  درهم بر همقاتی پاتی: 
  درهم شدنقاتی شدن: 

  قاجاریان، قاجارقاجاریه: 
  ترک، برشه، برششکاف، قاچ: 

  ترک برداشتنقاچ خوردن: 
  برش دادنقاچ دادن: 

  نهانگاهقاچاق: 
  گریختن، دررفتنقاچاق شدن: 

  گریزگرقاچاقچی: 
  نیرومند، شایسته، توانمند، توانا بودن، توانا، آمادهقادر: 

  توان آن را داشتن که، توان را داشتنقادر به  بودن: 
  توانستنقادر بودن: 
  تواناخدای قادر مطلق: 

  توانند میقادرند: 
  کادوسیقادسیه: 

  درهم و برهمقاراشمیش: 
  کفکقارچ: 
  ها، خشکسار، ُخشکاد خشکیقاره: 

  خوانندهقاری: 
  چه، کفچک، ُچمچه کنچک، کمقاشق: 
  نامه بر، چاپارگر، پیکقاصد: 
  داور، دادور، دادرسقاضی: 
  همه، همگیقاطبه: 
  استرقاطر: 
  اچون و چرا، برنده، بر بیقاطع: 

  درهم کردن، بهم زدن، آمیزهقاطی کردن: 
  ورتکی، ماهانه، ماهانگی، دشتانیقاعدگی: 

،  هنجار، فردید، روند، روش کار، روش، )ه ب(شیوه قاعده: 

  دستور، پایه، بنیاد، آیین
  کافقاف: 
  کاروان، رهنوردانقافله: 

  راهزنقافله زن: 
  کاروان ساdر، کاروان دارقافله ساdر: 
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  ، رج، پساوند سروده، َپساَوندهمآواقافیه: 
  خود را لو دادنقافیه را باختن: 

  گفتنقال: 
  چشم به راه گذاشتنقال گذاشتن: 

  چارچوب، تن، پیکرقالب: 
  مردن، جان سپردنقالب تهی کردن: 

  کالب ریزیقالب ریزی: 
  کالب سازیقالب زدن: 

  چپاندن، انداختنقالب کردن: 
  ک`هک، زیورچرخ، خودک چرخقالپاق: 

  پشت هم اندازالتاق: ق
  فرش، َفرش، بوپ، بوبقالی: 

  بوپک، بوبکقالیچه: 
  اندامقامت: 

  واژه نامه، فرهنگ، روش، باور، اندیشهقاموس: 
  سازگار، خشنود، خرسند، اندک خواهقانع: 

یاسه، کانون، فرسار، فردید، روش، دستور، دادیک، قانون: 
  داِدستان، داد، دات، آیین، آسا

  دان، آسا دانداتکقانون دان: 
  آساشکنقانون شکن: 

  دادگرانه، آیینیقانونا: 
  آیین گذارقانونگذار: 

  دادگرانه، آساییقانونی: 
  ناوچه، کلک، کشتی، کرجی، بلم، َبلمقایق: 
  دربرگیرنده، دارنده، داراقایل: 
  نهان، پنهان، ایستادهقایم: 

  راست گوشهقایم الزاویه: 
  خود استوارقایم به ذات: 

  جانشین قایم مقام:
  دربرگیرنده، دارنده، داراقائل: 

  ،  نهان، پنهان)ڀ(ایستاده قائم: 

  راست گوشهقائم الزاویه: 
  خودپاینده، خودپایاقائم بالذات: 
  خودپاینده، خودپایا، خود استوارقائم به ذات: 

  جانشینقائم مقام: 

  کپاه، جامه، توزیقبا: 
  کپاه، جامهقباء: 

  میآزر شرمی، بی زشتی، بیقباحت: 
  برابرقبال: 
  پیوندنامه، بنچاک، بنچاغقباله: 

  ها های، تیره ها، تیره دودمانقبایل: 
  ها تیرهقبائل: 
  زشتی، رسوایی، بدیقبح: 
  مزار، گور، آرامگاهقبر: 

  گوبراک، چابکقبراق: 
  گورستانقبرستان: 

  رسید، دریافت نامه، پرداخت نامه، برگه فروش، برگقبض: 
  رسید انبارقبض انبار: 

  میراندنبض روح: ق
  جان سپردن، جان باختنقبض روح شدن: 

  پیشینه، پیشین، پیشقبل: 
  فراتر از، پیش تر از، پیش ازقبل از: 

  پیشتر، پیشاپیش، پیش از این، از پیشقب`: 
 :ً̀   پیشترقب
  نمازسوی، پرستش سوقبله: 
  پیشین، پیشاپیش، پیش پیشقبلی: 
  ها مزارها، گورها، آرامگاهقبور: 

،  پذیرفته شده، پذیرفتن، پذیرش، )هد(پذیرایی قبول: 

  پذیرایی، پذیرا، باور
  پذیراقبول دار: 

  پذیرفته شدنقبول شدن: 
  پذیرفتقبول کرد: 

تن در دادن، پذیرفتن، به گردن گرفتن، بگردن قبول کردن: 
  گرفتن

  پذیر میکن:  قبول می
  نپذیرفتن، سر باز زدنقبول نکردن: 

  پذیراقبولدار: 

  ،  )ه ب(،  پذیرا )ه ب(پذیرفتکار ه: کنند قبول

  نکوهیده، ناپسند، زشتقبیح: 
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  کاروان، دودمان، دسته، تیره، تبارقبیله: 
  کپانقپان: 
  کشتن، کشتار، خونریزیقتل: 

  همه کشی، کشتار همگانی، کشتارقتل عام: 
  خواه کشیقتل عمد: 

  ناخواه کشیقتل غیرعمد: 
  کشتارگاه، خونریزگاهقتلگاه: 
  بی، کمیابی، خشکسالینایاقحط: 

  خشک سالیقحط سالی: 
  نایابی، کمیابی، خشکسالیقحطی: 

  یک دنده، لجباز، درازاقد: 
  سربرافراشتن، سر برافراشتنقد علم کردن: 

  پاکی، پاکدامنی، پارساییقداست: 

  ،  سبو)ه ب(ساْتگین قدح: 

  سبوییقدحی: 
ه، گونه، توانمند، توانایی، پرزور، اندازه چیزی، اندازقدر: 

  ارزش، ارج
  ارجشناسیقدر شناسی: 

  واdجاهقدر عالی: 
  ارزشمندیقدر و قیمت: 

  ،  یارایی، نیرو، زور، توانایی، توان، تاب)هد(تاَوست قدرت: 

  تیز هوشیقدرت استنباط: 
  توان نهفتهقدرت بالقوه: 

  یارستن، برتافتنقدرت داشتن: 
  فزون خواه، جاه پرستقدرت طلب: 

  نمند، توانا، پرتواننیرومند، تواقدرتمند: 
  نیروییقدرتی: 
  سپاسدارقدردان: 
داشت، سپاسگزاری، سپاسداری، سپاس  گرامیقدردانی: 

  داری، ارزش دانی
  سپاسگزار، سپاس گزارنده، ارزشناسقدرشناس: 

  سپاسگزاریقدرشناسی: 

  ،  )ه ب(پایه قدرومرتبه: 

  ای کمی، اندکی، اندازهقدری: 
  اشویی ورجاوندی، پاکی، پارسایی،قدس: 
  نبود، نبایستی، نبایستقدغن: 

  گام، پای، پاقدم: 
  نخستین گام، گام نخستقدم اول: 

  گام برداشتن، راه رفتنقدم برداشتن: 
  گام دومقدم دوم: 
  گام زدنقدم زدن: 

  نیک گامقدم مبارک: 

  ،  )هد(راه زدن قدم نهادن: 

  گذشتگان، پیشینیانقدما: 

  ، دیرینگی، پیشینه،  کهنگی، دیرینه)هد(پایندگی قدمت: 

  گذشته، کهن، دیرین، دیرباز، پیشین، باستانقدیم: 
  روزگار پیشین، پیشترها، از دیر بازقدیم اdیام: 

  کهنه، کهن، دیرینه، دیرین، پارینه، باستانیقدیمی: 
  گذشتگان، پیشینیانقدیمیان: 

هال، نهشت، نهش، شکیبایی، شکیب، دیدار، پیمان، قرار: 
  آرامش، آرام

  بر این باشدباشد: قرار 
  آرام بودنقرار بودن: 
  نهادن، ِنهیدن، گذاشتنقرار دادن: 

  نهاده شدقرار گرفت: 
  نهاده شدن، جا گرفتن، آسودنقرار گرفتن: 

  دستور بزه رسیقرار مجرمیت: 
  میانقرار می داد: 

  نهاد میداد:  قرار می
  دستور پیگردقرارتعقیب: 

  پیمان نامه، پیمانقرارداد: 
  پیمان بستنستن: قرارداد ب

  نهادن، نشاندن، گذاشتنقراردادن: 
  جایگاه، پایگاه، آسایشگاهقرارگاه: 

  زمان دیدارقرارم`قات: 
  َلُتپاره، فرسوده، شکستهقراضه: 
  نگهبان، دیدبان، پاسدارقراول: 
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  ها ها، نشانه همانندها، نمونهقراین: 
  خوانش، خواندنقرائت: 
  ها ها، نشانه همانندها، نمونهقرائن: 
(قربان عربی شده کرپان است که از پارسی به کرپان قربان: 

  ،  عربی رفته)
  ُکرپانقربانی: 

  سر بریدنقربانی کردن: 
  نزدیکی، خویشیقربت: 

  گرچکقرجک: 
  فرورفته، غرشدن، ُغرشدن، آماسیدهقرشدن: 

  گرده، گردک، گرد، استوار و راستقرص: 
  وام بی بهره، وام، بدهی، بدهکاریقرض: 
  خواهی، وام بی بهره واملحسنه: قرض ا

  وام دادنقرض دادن: 
  وام گیری، وام خواهیقرض کردن: 
  وام و خرده وامقرض و قوله: 

  پشک، بختقرعه: 
  بخت آزماییقرعه کشی: 

  پشک انداختنقرعه کشیدن: 
  بازداریقرق: 

  دوغآب خشکقرقروت: 
  سرخ، ُسرخقرمز: 

  هرزه، بدکارهقرمساق: 
  خورش سبزیقرمه سبزی: 

  سده، سد سالرن: ق
  رخبامقرنیز: 
  تخم چشمقرنیه: 

  سوچو، ترفقره قروت: 
  ها های، سده سدهقرون: 

  های نزدیک سدهقرون معاصر: 
  های میانی سدهقرون وسطا: 

  ای ای، میان سده میانگی، میانسدهقرون وسطایی: 
  های میانی سدهقرون وسطی: 

نزدیک به، نزدیک، خویشاوند، خویش، خارجی، قریب: 
  انه، اجنبیبیگ

  زود هنگامقریب الوقوع: 
  بزودیقریبا: 

  ویر، هوش، نهاد، اندریافتقریحه: 
  یکسان، همانند، برابرقرین: 
  همانندی، همالقرینه: 
  روستا، دهکدهقریه: 
  سپاهیقزاق: 
  سرخقزل: 

 :dسرخ ماهیقزل آ  
  دکمه چفتیقزن قفلی: 

  گاسپین، گاسپیان، کاسپینقزوین: 
  دلیسیاه دلی، سنگقساوت: 

  کاری، داددهی، داد، بازپرداخت مانده، راستقسط: 
  پرداخت بندیقسط بندی: 

  ماهانه، گاهانه، پسادستقسطی: 
  مانند، گونه، سوگند، جور، جز، پاره، بخشقسم: 

،  سرنوشت، پاره، برخ، بخشش، بخش، )ڀ(بهر قسمت: 

  بخت
  بخش دومقسمت دوم: 
  سنگدل، سخت دلقسی القلب: 

  ویه، پوشش، پوستهdیه، گروه، رقشر: 
  واپسگرا، نادان، تهی مغزقشری: 
  گرمسیر، گرمسار، زمستانگاهقش`ق: 
  زیبا، خوشگلقشنگ: 
  سپاه، ارتشقشون: 
  گوشتگر، گوشت فروشقصاب: 

  کشتارگاهقصابخانه: 
  گوشتگریقصابی: 
  کیفر، سزا، خون به خون، تاوان، پادافرهقصاص: 
  ها ها، چامه ها، چکامه سرودهقصاید: 

  شهرک، دهکده، دهستان: قصبه

  ،  گرای، خواست، آهنگ، انگیزه، اندیشه)ه ب(گرایش قصد: 

  برآن بودن که، آهنگ را داشتنقصد  داشتن: 
  برآنندقصد دارند: 
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  خواستن، برآن شدن، برآن بودن، آهنگ کردنقصد داشتن: 

،  ِگراَیستن )ه ب(،  گراییدن )هد(دریازیدن قصد کردن: 

  ، دریازیدن، آهنگ آن کردن،  یازیدن، یاِزش)ه ب(

  یازندهقصد کننده: 
  کوشک، کاخقصر: 

  کاخ شیرینقصرشیرین: 
  ماجرا، سرگذشت، داستان، افسانهقصه: 

  داستانسراقصه گو: 
  کوتاهی، فروگذاری، سستیقصور: 

  سروده، چکامه، چامهقصیده: 
  داوری کردن، بجای آوردنقضا: 

  سرنوشت، پیشامد، بختقضا و قدر: 
  کردن، بجای آوردن داوریقضاء: 

  داوران، دادگرانقضات: 
  داوری، دادوری، دادستانی کردنقضاوت: 

  داوری کردن، داورزیدنقضاوت کردن: 
  داورقضاوت کننده: 

  ها رویدادها، رخدادها، داستانقضایا: 
  دادگستری، دادرسیقضایی: 
  دادگستریقضاییه: 
  دادگستریقضائیه: 
  پیامد، پرونده، برآمدمساله، گزاره، دستور، داستان، قضیه: 
  کتار، ردیف، رده، ِتَرن، پشت سر هم، آهن نوردقطار: 
  بریدن، برشقطاع: 

  راهزنان، راهزنقطاع الطریق: 
  نشین، نشیم، میخ، پیرقطب: 

  سونما، راستا نماقطب نما: 
  کلفتی، کرانه، ستبری، ستبرقطر: 

  چکیده، چکه، ِچکهقطره: 
  هچکه چکان، چکانه، چکانندقطره چکان: 

  گسستن، جداکردن، بریدن، برشقطع: 
  بریدن درختانقطع درختان: 

  گس`ندن، رهاکردن، بریدنقطع کردن: 
  گمان بیقطعا: 

  گمان هر آینه، بیقطعًا: 
  پیمان نامهقطعنامه: 

  گزیده، تکه، ِتکه، پاره، بریده، برش، بخشقطعه: 
  تکه سازقطعه ساز: 

  تکه تکه، پاره پارهقطعه قطعه: 
ای پارسی است که به نادرستی  (سد واژهسد  سد درقطعی: 

برو  چون و چرا، بی ،  پایانی، بیصد نوشته شده؛ نگا سده)
  برگرد
  ژرفا، ژرف، ته، بنقعر: 
  کام، دنبال، پشت سر، پس گردن، پس سرقفا: 

  کابوک، زندان، جای تنگقفس: 
  گنجه، دوdبقفسه: 

  جناغ سینهقفسه سینه: 

،  گره، کوپله، کلون، )ه ب( ،  کلیدان)ه ب(کلیدانه قفل: 

  ک`ن، ِک`ن، چی`ن، بند
  چی`نگرقفل ساز: 

  ،  )ه ب(افروز  آتشققنس: 

  غلتیدن، غلت خوردنقل خوردن: 
  کجک، چنگک، چفتق`ب: 

  کلماسنگ، ف`خنق`ب سنگ: 
  یوغ، ِگش، زنجیر، بندق`ده: 
  دژهاق`ع: 
  ِگش، دلقلب: 

  واره دلقلب مصنوعی: 
  از ته دلقلبا: 

  از ته دلبًا: قل
  کمی، کمبود، کم شدن، کم بودن، اندکیقلت: 

  گردن کلفت، زورگوقلچماق: 
  گردن کلفت، زورگو، خودسرقلدر: 
  نابودی، سرنگونی، برکندن، ارزیزقلع: 

  کشت و کشتار، ریشه کنی، براندازیقلع و قمع: 
(قلعه تازی شده ک`ت است که از پارسی به ک`ت قلعه: 

  دژ، درپشت، درُپشت، ِدژ، بارو،  یافته) تازی راه
  دژ ارتشی، پادگانقلعه نظامی: 
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  شیوه، خویقلق: 
  غلغلقلقل: 

  میخوارگیقل`شی: 
  هخام، کلک، کاd، خودنویس، خودکار، خامهقلم: 

  ک`سنگ، ف`خنقلماسنگ: 
  گستره، فرمانروقلمرو: 
  نهالچه، نهال، شاخچهقلمه: 
  ورآمده، کلنبه، ُکلنبه، برجستهقلنبه: 

  ولنگار، کلندردر: قلن
  نوک، نک، چیکات، چگات، چکاذ، چکاد، چکات، برشناقله: 

  ها دلقلوب: 
  کلوهقلوه: 

  نارگیلهقلیان: 
  ناچیز، کم، اندک شمار، اندکقلیل: 
  بریانیقلیه: 
  گومس، گمقم: 

  منگیا، منگ، َمنگقمار: 
  رخت، پارچه، بافتقماش: 

  ماهشید، ماهقمر: 
  ماهوارهقمر مصنوعی: 

  اهی، ماهشیدیمقمری: 
  غمغمهقمقمه: 

  شمشیر کوتاه، دشنهقمه: 
  کهریز، کاریزقنات: 

  بلبل زردقناری: 
  بسندگیقناعت: 

  بسنده کردنقناعت کردن: 
(قند تازی شده َکند است که از پارسی به تازی کند قند: 

  ،  غند، شیرینی، شکربستهیافته) راه
  دسته تفنگقنداق: 
پارسی » کندیله«شدٔه (قندیل، همان تازی کندیله قندیل: 

است که به چم شمعدان است و خود شمع هم در پارسی 
انگلیسی (= شمع (و » کندل«است. و واژٔه » کندیل«همان 

فرانسوی (=شمعدان (و یا "چاندرا ی » شاندولیه«یا 
،  چراغ اند) سانسکریت (= روشنی ماه (با آن از یک ریشه

 واره، 

  
  کاریزهاقنوات: 

  گانگروی، گروقه وثی: 
ناآشتی، کین، سختی، رویگردان، درشتی، خشمگینی، قهر: 

  خشم، پرخاش
سخت رویانه، درشتانه، درشت رویانه، خشونت قهر آمیز: 

  آمیز، خشمگینانه، پرخاشگرانه
  به زورقهرا: 
  به زورقهرًا: 

  روی برگرداندن، دل گران داشتن، برآشفتگیقهرکردن: 
  کهرمان، ُکهرمان، پهلوانقهرمان: 

  واپسگرا، فرود، فروآمدن، پسگردی، پسرو، پایین، افت قهقرا:
  کنان کننده، ُافت فرودی، ُافتقهقرایی: 

  کهوه، َبَنکقهوه: 
  غوقو: 

  ،  )هد(نیرو قّوت: 

  ها نیروها، تواناییقوا: 
  ها نیروها، تواناییقواء: 
  پایداری، استواریقوام: 

  گرفتنقوام آمدن: 
  سامان گرفتنقوام گرفتن کار: 

  آساها قوانین:
  نیروهایقوای: 
  نیرومندی، نیرو، خورش، خوراک، توانقوت: 

  نیروی تنقوت بدنی: 

  ،  )هد(به برگ داشتن قوت دادن: 

  پردلیقوت قلب: 
  نیروگرفتنقوت گرفتن: 

  وران، غوچ، راکقوچ: 
  وزغ، غوکقورباغه: 

  فروبردنقورت دادن: 
  غوریقوری: 

  گوژقوز: 
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  برآمدگیقوزغوزک: 

  ،  کمان، کژواره)ه ب(کمانه قوس: 

  رنگین کمانقوس و غزح: 

  ،  رنگین کمان)ه ب(تیراژه قوس و قزح: 

  ،  )ه ب(تیراژه وقزح:  قوس

  باز شکاریقوش: 
  توبک، تبنگوقوطی: 

  گفته، گفتار، گفت، فرمایش، سخن، زبان، پیمانقول: 
  سوگند خوردن، پیمان بستنقول دادن: 

  پیمان گرفتنقول گرفتن: 
  امهپیمان نقول نامه: 

  پیمانقول و قرار: 
  دودمان، خویش، خاندان، تیره، تبارقوم: 

  شهروندیقومی: 
  تبارمندیقومیت: 

  تبارگراییقومیت گرایی: 
  نیروبخش، نیرو، توانقوه: 

  نیروی کشورداری، نیروی فرمانروایی، دادکاریقوه اجراییه: 
  نیروی کشورداری، نیروی فرمانروایی، دادکاریقوه اجرائیه: 

  نیروی دریافتک: قوه ادرا
  نیروی کشش، نیروی، گرانشقوه جاذبه: 

  نیروی دادگستری، دیوان دادگستری، دادرسیقوه قضاییه: 
  نیروی دادگستری، دیوان دادگستری، دادرسیقوه قضائیه: 
  نیروی اندیشه وپندارقوه مخیله: 
گذاری، دیوان آیین  نیست شدن، نیروی آیینقوه مقننه: 

  گذاری
  بازشناخت نیرویقوه ممیزه: 

،  نیرومند کردن، توانمند، )ه ب(،  زورمند )هد(نیرومند قوی: 

  توانا، پایدار
  زورمند، توانمندقوی پنجه: 

  نیروی آهنجا: جاذبه ¥قو
  برگرداندن، باd آوردنقی: 

  ،  )stūr  �� (استوار قیم: 

وراندازی، هم سنجی، هم سجی، فرا سنجی، سنجش، قیاس: 
  برآورد، برابریابی

  باخود برابری، باخوده نفس: قیاس ب
  سنجیدن، برآوردکردن، برابرکردنقیاس کردن: 

  ریخت، رو، رخساره، رخسار، رخ، چهره، چهرقیافه: 
  شوریدن، شورش، خیزش، خیرشقیام: 

  برخاستن، بر خاستنقیام کردن: 
  هنگامه، روز واپسین، روز بازپسین، رستاخیزقیامت: 

  هنگامه کردنقیامت کردن: 
  دوکارد، ُبِرشگر کاز،قیچی: 

  موچینهقیچی سلمانی: 
  واژه، بندواژه، بندَوری، بند، بست سانقید: 

  بند و زندانقید و بند: 
  َگژف، َگجشف، زفتقیر: 

  تگاو، بتوقیف: 
  گفتگو، گفتارقیل: 

  هیاهو، هنگامه، داد و فریاد، جیغ و دادقیل و قال: 
  سرپرست، استورقیم: 

  جنرخ، بها، اهمیت، ارزش، ارقیمت: 

بها،  مایه، گران ،  گران)ه ب(،  بهاور )ه ب(پربها قیمتی: 

  گران سنگ، پر بها، با ارزش، ارزنده
  گوشت ریزه، کوفته ریزهقیمه: 

  ریزقیمه قیمه: 
  خوردکردنقیمه قیمه کردن: 

  سرپرستیقیمومت: 
  سرپرستی کردنقیمومت داشتن: 

  سرپرستیقیومیت: 
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  ک

  
  زشتیه المنظر: رک

  دهمیککاباره: 
  خفتک، بختککابوس: 
  گنجهکابینت: 
  هوانورد، خلبانکاپیتان: 
  فرمانده، سروانکاپیتن: 

  ،  )ه ف(مروارید  آبکاتاراکت: 

  کنشیار، کنش یارکاتالیزور: 
  نویسنده، نگارنده، دبیرکاتب: 

  یار دینکاتوزی: 
  چهرچوب، چهارچوبکادر: 
  پیشکش، ارمغانکادو: 

  پرداز، دروغکذب، دروغین، دروغگو، دروغکاذب: 
  کار و پیشهکار و کاسبی: 

  نویسهکاراکتر: 
  برگی، برگهکارت: 

  پیک برگکارت پستال: 
  شادباش برگکارت تبریک: 
  برگه فراخوانیکارت دعوت: 

  جشن برگکارت عروسی: 
  نامه دانکارتابل: 

  میانجیکارچاق کن: 
  ها کارخانهکارخانجات: 

  نیشتر، ِنشترکارد جراحی: 
  مژه، مژخودرو مژه خودرو،کارلش: 

  فِرهمندکاریزماتیک: 

  خندککاریکاتور: 
  فروشنده، سوداگر، پیشه ورکاسب: 
  یابنده، بازیابنده، آشکارگرکاشف: 

ناگرویده، ناگرونده، ناخستو، ناباور، خدا نشناس، کافر: 
  خدا، بجا نیاورنده دین، بی بی

  نوشگاه، قهوه خانه، چایخانهکافه: 
  بسنده، بس، بایستهکافی: 

  بس استی است: کاف
  بایسته و شایستهکافی و وافی: 

  خرمککاکایو: 
  خرمککاکائو: 
  آموزشگاهکالج: 

  کامجوکام طلب: 
  رایانهکامپیوتر: 

رخنه،  گیر، فرگشته، رسا، درست، پایان یافته، بی همهکامل: 
  خرده، ُبَونده، آکنده، آرسته، انجام یافته، اسپور بی

  فرجامانیدنکامل کردن: 
  چون و چرا، به درستی گفتگو، بی ر، بیسراسکام`: 
 :ً̀ ای پارسی است که به نادرستی  (سد واژهسد در سد کام

کم و  ،  همگی، سرتاسر، سراسر، بیصد نوشته شده؛ نگا سده)
  خرده، به راستی، به درستی کاست، بی

  دیدگاهکامنت: 
  باریکامیون: 

  رها شده، دور ریخته، افکنده، افتادهکان لم یکن: 
  نیمکت، دیوان، آسایهه: کاناپ

  آبراهه، آبراهکانال: 
  نامزدکاندید: 
  نامه بر، نامزدکاندیدا: 
  باشگاه، آتشدانکانون: 
  سست، تنبل، تن پرورکاهل: 

  تنبلیکاهلی: 
  رویه، روکش، روپوشکاور: 

سپهر، زمین و زمان، چرخ گردون، چرخ، جهان کاینات: 
  هستی
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چرخ، جهان  سپهر، زمین و زمان، چرخ گردون،کائنات: 
  هستی
  جگرکبد: 

  جگروارهکبد مصنوعی: 
  خودنمایی، خودخواهی، خود بزرگ بینی، بزرگکبر: 

  سالخوردگی، پیریکبر سن: 
  واdیی، فر، شکوه، بزرگیکبریا: 

  گیرانه، گوگرد، آتشزنهکبریت: 
  مهان، گرامی، بلند پایه، بزرگکبیر: 

  بهیزککبیسه: 
  پوشینهکپسول: 

،  نگاره، روی نوشت، )ه ف(روگرفت ،  )ه ف(رونوشت کپی: 

  رونگاشت
  روبردارکپی پلی: 

  کرتهکت: 
  نوشته، نوشتار، نسک، نامک، ماتیکانکتاب: 

  پندنامککتاب اندرز: 
  پوشینهکتاب جلد: 

  کارنامککتاب جنگ: 
  داتستان نامککتاب حقوق: 

  نیایش نامهکتاب دعا: 
  نامه اشویک، مانسرکتاب مقدس: 

  ن، دبیرینویسندگی، نوشتکتابت: 
  دفترچهکتابچه: 

  نسکخانهکتابخانه: 
  ها ها، ماتیکان نسککتب: 
  نوشتاریکتبی: 
  کت، شانهکتف: 
  کوبه، چوبدستیکتک: 

  رده بندی، دسته بندیکتگورایز: 
  رده، دستهکتگوری: 

  کباب فرنگیکتلت: 
  نهان کاری، رازپوشی، پنهان کردنکتمان: 
  نبشته، سنگنبشتهکتیبه: 
  یدی، آلودگیناپاکی، پلکثافت: 

  فزونی، فراوانی، سرشاری، بسیاری، انبوهیکثرت: 
  گسترده، گزاف، فراوان، بسیار، بزرگ، انبوهکثیر: 

  پرشمارگانکثیر اdنتشار: 
  چندین پهلو، چند بر، بسیار برکثیراdض`ع: 
  پر شمارگان، با چاپ گستردهکثیراdنتشار: 
  چند گوشهکثیرالزاویه: 
  رپیشامدپررویداد، پکثیرالوقوع: 

  ناپاکی، ناپاک، چگال، چرک آلود، آلودهکثیف: 
  آلودنکثیف کردن: 

  کژکج: 
  کژخوی، بد خویکج خلق: 

  کژپسندیکج سلیقگی: 
  کژسرشت، کژخوی، کژ نهادکج طبع: 

  شماره، راز، دسترنجکد: 
  لرد، گرفته، تیره، تار، اندوهکدر: 

،  رنجیدگی، رنجوری، دلگیری، )ه ب(تیرگی کدورت: 

  ، تیره شدندلتنگی
  دروغگو، دروغپردازکذاب: 
  ساختگی، آنچنانیکذایی: 
  آنچنانیکذائی: 
  دروغکذب: 
  بارهاکرات: 

رادی، دهش، جوانمردی، بزرگی، بزرگواری، کرامت: 
  بخشندگی

  ناپیدا، ناپسندی، زشتی، بیزاریکراهت: 
  بها، سالبها، روزبها، پرداخت، بمزد بها، گاه ماهکرایه: 

  دادنبمزد کرایه دادن: 
  بمزد گرفتنکرایه کردن: 
  برکنارکردنکردن ساقط: 
  بیختنکردن غربال: 

  ،  )ه ف(بلور کرستال: 

  چارپایه، تخت، اورنگکرسی: 
نرماک، سرشیر، رادی، دهش، خامه، جوانمردی، کرم: 

  بخشش
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  فروتنی، سرفرودآوردنکرنش: 
  گویین، گویال، گوی، گردنده، گردانکره: 

  انگویین، گردنده، گردکره ی: 
  گوییک، گویالی، گردکروی: 

  سرسرا، داdنکریدور: 

  ،  )ه ف(بلوره کریستال: 

،  )ه ب(،  جوانمرد )ه ب(،  راد )ه ب(دست  فراخکریم: 

  مهربان، راد، دهشگر، دلجو، دست و دل باز، بخشنده
  زشت، بدریختکریه: 

  زشت رویکریه المنظر: 
  سوزین، پی فشردگیکزاز: 

  بیماریناخوشی، رنجوری، کسالت: 
  ناخوشی داشتن، ناخوش بودنکسالت داشتن: 

  سوداگری، درآمد، پیشه وری، پیشهکسب: 
  دانش اندوزیکسب علم: 

  کار و پیشهکسب و حرفه: 
  سوداگریکسب و کار: 

  سوداگران، پیله وران، پیشه ورانکسبه: 
  ها، برخه، برخ، بخش کم، کاهش، زیر، برداشتکسر: 

  ستنکم کردن، کاهیدن، کاکسر کردن: 
  کم کردن، کاهیدن، کاستنکسرکردن: 

  زیرواگ، زیرنشان، زیرکسره: 
  خسرو پرویز، خسروکسری: 
  ناتوان، رنجور، دلتنگکسل: 

  رخت، جامه، پوشش، پوشاککسوت: 

،  خورشیدگرفتگی، خورشید گرفتگی، )ه ب(گرفت کسوف: 

  آفتاب گرفتگی
  پیچ و تابکش و قوس: 

  پرده گشاینده، آشکارکنندهکشاف: 
یافته، یافتن، یابش، هویدا کردن، نویافته، نویابی، : کشف

  برد، پی بردن، پی برد، آشکارساختن پیداکردن، پی
  یافتنکشف کردن: 

  ها یافتهکشفیات: 

کشورهای گرداگرد خلیج کشورهای حوزه خلیج فارس: 
  فارس

  کوشیدنکشیدن زحمت: 
  نگهبانیکشیک: 

  پاسداریکشیک دادن: 
  چارتاقیکعبه: 
  نجهدست، پکف: 

  کیفر، تاوان، پرداخت، پادافره، بازدهیکفاره: 
  ،  کفشدوزای پارسی است) (کفش واژه کفشگر کفاش: 

  ،  ای پارسی است) (کفش واژه کفشگری کفاشی: 
  بسنده، بسندگی، بسکفاف: 
  نمایندگی، سرپرستی، جانشینیکفالت: 

  پایند نامهکفالت نامه: 
  برازندگی کاردانی، شایستگی، بسنده، بسندگی،کفایت: 

  شایستگی داشتن، بس بودنکفایت داشتن: 
کارساختن، بسیدن، بسنده کردن، بسنده کفایت کردن: 

  بودن، بسندگی، برآمدن
  کند بسنده میکفایت می کند: 

  کند بسنده میکند:  کفایت می
  خدایی دینی، بی ناباوری، خدا نشناسی، بیکفر: 

  ،  )هد(ناسپاسی کفران: 

  ناسپاسیکفران نعمت: 
  نمک نشناسی، ناسپاسیفرنعمت: ک

  پاپوشکفش: 
  سرینک، رانکفل: 
  مرگ جامه، مرده پوش، جامه مردهکفن: 

  خاکسپاریکفن و دفن: 
  گرده، گرد، چاهککفه: 

  ،  سرپرست، جانشین)ه ب(پاَیندان کفیل: 

  زغال سنگکک: 
  یکسره، همه، همگی، هماد، سراسرکل: 

  همه دوستانکل دوستان: 
  همه، همگی، سراسر، رویهمرفته، رویهمیکسره، یکجا، ک`: 
 :ً̀   یکسره، همه، همگی، سراسر، رویهمرفتهک
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  چنکک`چ: 
  دوبینی، دوبینک`ژ: 

  رسته، رده، دانشپایه، پایه، آموزگاهک`س: 

  ،  )ه ف(رده ک`سه: 

  ،  )ه ف(بندی  ردهبندی:  ک`سه

  دیرینهک`سیک: 
  گویش، گفته، گفتار، گفت، سخنک`م: 

  وخش ک`م الهی:
  گفتار شیوا، سخن رساک`م بلیغ: 
  سخن خداک`م خدا: 

  گفتار بی پردهک`م صریح: 
  سرودهک`م موزون: 

  رایانه خرد، رایانک، خرد رایانهک`ینت: 
  سگکلب: 

  ،  )ه ف(سبزینه کلروفیل: 

  ها، واژگان واکافت، واژهکلمات: 
  گزین گویه، سخنان رسا و شیواکلمات قصار: 

  واژهکلمه: 
  دانشواژهتخصصی: کلمه 

  گذرواژهکلمه عبور: 
  گذرواژهکلمه عبور رمز: 

  دانشواژهکلمه علمی: 
  دانشواژهکلمه ی تخصصی: 

  دانشواژهکلمه ی علمی: 
  باشگاهکلوب: 
  باشگاهکلوپ: 
  گیر، همادی، فراگیر، سراسری، بسیار همهکلی: 

  مهینگان، دیوانکلیات: 
  نمایاندن، نماهنگکلیپ: 

  نماهنگکلیپ تصویری: 
  همگی، فراگیری، بنیادین، بنیادوریکلیت: 
  گردماهکلیچه: 

  بندگشاکلید: 

  تلیککلیک: 
  یهودیکلیمی: 

  پزشک بالینیکلینیسین: 

  ،  )ه ف(درمانگاه کلینیک: 

  ،  درمانگاهی)ه ف(بالینی کلینیکال: 

  ،  )ه ف(درمانگاهی کلینیکی: 

  ،  همه، همگی)hām  �� (هام کلیه: 

  ترسو، بزدلکم جرات: 
  کم بومجمعیت:  کم

  کم آزکم حرص: 
  ناشکیبا، ناشکیبکم حوصله: 

  کم هزینهکم خرج: 
  کم پرسکم سئوال: 
  کم تابکم طاقت: 

  کم گنجایش، کم شکیب، خود گم کردهکم ظرفیت: 
  کم سالکم عمر: 
  کم ژرفاکم عمق: 

  کم زمانکم فرصت: 
  کم جاکم فضا: 
  کم هوشکم فهم: 
  کم ارجکم قدر: 

  کم مهریکم محلی: 
  مانند کم مانند، بیکم نظیر: 

  چونی و چندی، چند و چون، چگونگیکم و کیف: 
  ژرفخوابکما: 

همچون گذشته، همچون پیش، همچنان، کما فی السابق: 
  مانند گذشته

  همچون گذشته، مانند گذشتهکمافی السابق: 
  همچنان، چنانکه بود، چنان که هستکماکان: 

گی، فرازمندی، واdیی، کهتری، فرهیختگی، فرگشتکمال: 
  شایستگی، پایان یافتن، انجام یافتن

  آرمانخواهکمال طلب: 
  آرمانگرایانهکمال طلبانه: 
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  آرمانگراییکمال طلبی: 
  ها، شایستگی شایستگیکماdت: 
  تکاورکماندو: 

  ،  )ه ف(خوشاب کمپوت: 

  پویشکمپین: 
  پویش، برنامه آگهیکمپین تبلیغاتی: 

  گنجه، ِاشکافکمد: 
  ه، خنده دارشوخوارکمدی: 

  ساری تهیعقلی:  کم
  یاوری، یاری، پشتیبانیکمک: 

  همیاریکمک به یکدیگر: 
  همیار، دستیارکمک دهنده: 

  یارکار، َاییارکمک کار: 
  دادگاهکمه حم: 

  ،  )هد(کمابیشی وزیادی:  کم

  چندی، اندازهکمیت: 

  ،  )هد(،  چند و چونی )هد(چندی و چونی کمیت و کیفیت: 

  رگروهگروه، کاکمیته: 
  انجمنکمیسیون: 

گوش به زنگ، خود نهانیدن، پنهان شدن، پنهان، کمین: 
  بزنگه، بزنگاه
  زیر و زبر، زیر و رو، درهم ریختهکن فیکون: 

  رها شده، دور ریخته، افکنده، افتادهکن لم یکن: 
  گوشه زدن، سخن پهلودارکنایه: 

  برخوردکنتاکت: 
  پیمانکنترات: 
ی، رهبری، راهوری، در شمار وارسی، مهار، سرپرستکنترل: 

  آوردن، بازرسی، بازبینی
  فرمانهکنترل تلویزیون، ویدئو و: 

مهار کردن، سرپرستی کردن، رهبری کردن، کنترل کردن: 
  بازرسی کردن، بازبینی کردن

  ،  شمارنده)ه ف(شمارگر کنتور: 

  نخورکنس: 

  ،  )ه ف(افشرده کنسانتره: 

  همنوازیکنسرت: 
  گردهماییکنسرسیوم: 

  بایتارکنسرو: 
  رها شده، دور ریخته، افکنده، افتادهکنسل: 

  رها کردن، دور ریختن، انداختن، افکندنکنسل کردن: 
  رایزن، پیشانهکنسول: 

  کشورگانکنفدراسیون: 
  کشورگانکنفدریشن: 

  ،  گردهمایی، سخنرانی)ه ف(همایش کنفرانس: 

  آزمونکنکور: 

  ،  همایش، انجمن)ه ف(همایش کنگره: 

  رشت، جمسکنه: 
  بردهکنیز: 
  نام خانوادگیکنیه: 

  فرسودگی، فرتوتی، سالمندی، سالخوردگی، پیریکهولت: 
  درکوهی، ُدرکوهیکوارتز: 
  ستارگانکواکب: 
  کاdبرگکوپن: 
  براندازیکودتا: 
  بادکوران: 
  رویارویی، آوردکورس: 
  نازبالش، بالشتککوسن: 
  ستاره، اخترکوکب: 

  برجا ستار¥ برجا، ستارهکوکب ثابت: 
  ستار¥ روان، ستاره روانکوکب سیار: 

  شکوهکوکبه: 
  گرد باد، کوهه، کوهاک، توفانکوdک: 

  ای کومهکومولوس: 
  درخواست، پرسانهکوئری: 
  هوشیاری، زیرکی، خردمندیکیاست: 
  برگه کلیدکیبرد: 

  نیرنگ، فریب، دورویی، ترفندکید: 
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  زهره دان، زهرکیسه صفرا: 
  سرمستی، خوشیکیف: 

  ،  چونی)هد(،  چونی )ڀ(چگونگی  کیفیت:

  کاک، شیرینیکیک: 
  پیمایش، پیمانهکیل: 
  هزارکیلو: 
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  گ

  
  خودروگاهگاراژ: 

  پشتیبانی، پشتوانهگارانتی: 

  ،  نگهبان، پاسبان، پاس)ه ف(پاسگان گارد: 

  مرزداریگارد سرحدی: 
  باغگاردن: 

  شاگرد، پیشخدمتگارسون: 
  گردونه، چهارچرخهگاری: 

  ز، گارس، تورکگاگاز: 
  گریگال: 

  نمایشگاه، نگارنده، نگارستان، نگارخانه، سرسرا، تاdرگالری: 
  هرازگاهیگاهی اوقات: 

  گرامی، شایسته، شایان، ارزنده، ارجمندگرام: 
  دستور زبانگرامر: 

  دستور زبانگرامر زبان: 
  دلگیر، دلتنگ، آزردهگران خاطر: 
  بها، پر ارزش، ُپر بها گرانگران قیمت: 

  واd، گرانمایه، گران پایهگرانقدر: 
  سر دوانی، بهانه جویی، امروز و فردا کردنگربه رقصانی: 

یابندگان، گروه یابش، گروه پی بری، گروه اکتشافی: 
  جستجوگران

  روغن، چربی، پیهگریس: 
  چهره پردازیگریم: 

  چهره پردازگریمور: 
  ها گزارشگزارشات: 

  شبگردگزمه: 
  گل سرخگل محمدی: 

  شمشیرباز، جنگجویاتور: گ`د
  سنجارگ`یول: 
  گویچهگلبول: 
  گلرخ، گلچهرهگلعذار: 
  کوستاک، باژگاه، باژگمرک: 

  جخش، بادغارهگواتر: 
  گوسپندگوسفند: 

  کنجا، کنجگونیا: 
  بیگارگیرگیر سخره: 

  باجهگیشه: 
  لیوان، جام، آبخوریگی`س: 
  بازیکدهگیم نت: 

  روزنهگیومه: 
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  ل

  
  بند و بار بندوبار، بی سروپا، بی ار، بیولنگdابالی: 
  دست کم، دست پایینdاقل: 
  گمان، به ناچار هر آینه، ناگزیر، ناچار، بیdبد: 

  کارگاه، آزمایشگاهdبراتوار: 
  به یک نوشdجرعه: 
  ناگزیر، ناچار، خواه ناخواه، بناچارdجرم: 

  dژوردdجورد: 
  نزارdجون: 

  راچون و چ بیگمان، بیdریت فی: 

  ،  وایا، نیازین، نیاز، دربایست، بایا)هد(بایسته dزم: 

  نیاز استdزم است: 
ناگزیر، پایکرد، بایسته در بکارگیری، بایسته بکار، dزم اdجرا: 

  بایسته انجام است، بایسته انجام، بایسته

  ،  نیاز داشتن، نیاز بودن، بایستن)هد(دربایستن dزم بودن: 

  نیاز داشتنdزم داشتن: 
  نیازها، نیاز نیستdزم نیست: 

  روییdستیک: 
  نادان، بیخردdشعور: 
  یاوه، ژاژ، بیهودهdطایل: 
  درمان بیdع`ج: 

  نزارdغر: 
  هی`، هیچکس، نه دیگرdغیر: 
  بند و بار ولنگار، بیdقید: 

  آیین، بدکردار بیدین، بیdکردار: 
  برونشد، برون شدdگ اوت: 
  درونشدdگ این: 

  رونشددdگین: 
  دین کیش، بی بیdمذهب: 

  بساواییdمسه: 
  درخشان، تابانdمع: 

  ،  )هد(گیر  ناجایdمکان: 

  چراغdم`: 
  لمکدهdنج: 

  پایان بیکران، بیdیتناهی: 
  نیساک، پیشنهاد نامهdیحه: 

  دات نامهdیحه قانونی: 
  پایان جاوید، پاینده، بیdیزال: 
  درخورشایسته، شایا، سزاوار، روا، dیق: 

  ماندنی، جاویدان، پایندهdیموت: 
  ناگفتنی، ناگشودنی، چاره نشدنی، چاره ناپذیرdینحل: 
  جدایی ناپذیر، جدانشدنی، پیوستهdینفک: 
  درپی، پیاپی، پی در پی همواره، پیوسته، پیdینقطع: 

  دینگریزdییک: 
  چوخا، بلند جامهلباده: 

، تن پوش، ،  رخت، جامه)tanÄāmak  �� (جامه  تنلباس: 

  پوشیدنی، پوشش، پوشاک
  جامه پوشیدنلباس پوشیدن: 

  درزی، جامه دوزلباس دوز: 
  گازر، رختشویلباس شوی: 

  فروش، پوشاکلباس فروش: 
  شیریلبنی: 

  های شیری، جیوان فراوردهلبنیات: 
  ژم، پایه، بجلثه: 
  یکدندگی، سرسختی، ستیزه، پافشاریلج: 

  یکدندگی، ستیزه، پافشاریلجاجت: 

  ،  )ه ب(ستیهیدن جاجت کردن: ل

  لگام، افسارلجام: 

  ،  یکدنده، ستیزه جو، پافشاری کننده)ه ب(ستیهنده لجباز: 

  یکدندگی، پافشاریلجبازی: 
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  ،  )ه ب(ستیهیدن لجبازی کردن: 

  لژنلجن: 

  ،  )ه ب(ستیهنده لجوج: 

  نگرش، نگر، رو، دیدگاه، دیدلحاظ: 
  درنگریستن، درنگر آوردنلحاظ کردن: 

  بنگریدحاظ کنید: ل
  روانداز، دواجلحاف: 

  ،  گور، آرامگاه)ه ب(تنگنای لحد: 

  زمانها، زمانلحظات: 
  یکدم، لخت، دم، آنلحظه: 

  دمادم، دم به دملحظه به لحظه: 
  نوا، آواز، آوا، آهنگلحن: 

  جوشکاریلحیم کاری: 
  زیرا، چونکه، پس، ، از این روی، از این رولذا: 

  شی، خوش مزگی، برخورداریمزه، گوارایی، خولذت: 
شادی کردن، خوشی کردن، خوشی بردن، لذت بردن: 

  خوشگذرانی، خوش مزه یافتن، خوش بودن

  ،  گوارا، خوشمزه، خوش مزه)هد(خوار  خوشلذیذ: 

  لغزنده، چسبنده، چسبناکلزج: 
  بایسته، بایستگی، بایستلزوم: 
  ببایستلزوما: 

  فرگاهلژ: 
  زبانلسان: 
  زبانیلسانی: 

  لشگر: لشکر
  نرمینگی، نرمی، نازکیلطافت: 

نیکویی کردن، نیکویی، نرمی، مهرورزیدن، مهربانی، لطف: 
  خوبی
  مهرورزیده، خواهشمندم، خواهشمند است، از روی مهرلطفا: 
  خواهشمندم، خواهشمند استلطفًا: 

  گزند، زیان، آسیبلطمه: 
  آسیب زدنلطمه زدن: 

  ،  نرمینه، نرم، نازک)ه ب(تاژ لطیف: 

َنغز، dغ، َکپراس، شوخی، سخن نغز، سخن شیرین، یفه: لط
  َبزله

  dیه آب، آب dیهلعاب: 
  نفرین کردن، دشنام دادنلعن: 

  نفرین کردن، نفرین، ناسزا، فرنه، دشناملعنت: 

،  نکوهش، نفرین کردن، )ه ب(ُپشولیدن لعنت کردن: 

  نفرین، نفریدن

  ،  )nifrīnkar  �� (گر  نفرینکننده:  لعنت

  ها، واژگان واژه: لغات
  تالغایت: 
  واژه بازی، واژهلغت: 

  دانشواژهلغت تخصصی: 
  واژه نامه، فرهنگ نامه، فرنگ نامهلغت نامه: 

  ها، واژه نامه، فرنگ نامه واژهلغتنامه: 
  یاوه گویی، لیچارگوییلغز: 
یاوه، هرزه، سخن بیهوده، رها کردن، دور ریختن، بهم لغو: 

  فکندنزدن، براندازی، انداختن، ا
  برانداختن، برافکندن، از میان بردنلغو کردن: 
  پیمان شکستن، بهم زدنلغوکردن: 

  واژه به واژه، واژه بازی، سخنپردازی، زبان بازیلفاظی: 
  پوششلفاف: 
  گفته، گفتار، سخنلفظ: 
  نااستوار، سستلق: 
  روی، چهرهلقا: 

  روی، چهرهلقاء: 
  باروری، بارور شدن، آبستنلقاح: 

  ،  )هد(بار گرفتن تن: لقاح پذیرف

  ،  فرنام، پاژنام، َبرنام)ه ب(،  پازامه )ه ب(پاژنامه لقب: 

  نواله، ُگراسلقمه: 
  ب`رج، َاچوپیللک لک: 

  ولی، مگر، زیرا، چونلکن: 
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  زبان گرفتگی، تپغلکنت: 
  گیرگفتارلکنت ک`م: 

  مالش، بساواییلمس: 

  ،  پرماسیدن)هد(،  بساویدن )هد(بسودن لمس کردن: 

  پاسندهکننده:   مسل
  پاسندهکننده:  لمس

  گویش، سرزبانلهجه: 
  از این رولهذا: 

  هرزگیلهو و لعب: 
  زنبارگی، خوشکامگی، بدکاری، بازیلهو ولعب: 

  مرواریدلوءلوء: 
  رایت، درفش، پرچملوا: 

  افزار، ابزارها، ابزارلوازم: 
  نوشتار، نوشت افزار، نوشت ابزارلوازم التحریر: 

  ،  )ه ف(چرخه لوپ: 

  بخته، بختلوتو: 
  َسلم، تخته سنگ، تختهلوح: 
  بادامکلوزه: 

  چلچراغلوستر: 
  گام، فراز، رده، رج، خوان، ترازلول: 
  مروارید، گرگه، گرگ، دیولولو: 
  فراسو، باdلیاع: 

  شایستگی، سزاواری، برازندگیلیاقت: 
  کارشناسی، کارشناس، دانشنامه، پروانهلیسانس: 

  پهرست فهرست، سیاهه،لیست: 
  پرزلیف: 
  ولیلیک: 
  ولیلیکن: 
  شب هنگام، شبلیل: 

  شب و روزلیل و نهار: 
  دنبالک، پیوندلینک: 
  فرومایهلییم: 

  پستلییم بودن: 
  فرومایهلئیم: 

  پستلئیم بودن: 
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  م

  

،  سان )هد(،  نمون )هد(،  نمون و سان )هد(وانشان َمَثل: 

  ،  وانگهی، نمونه)هد(

  بندگاهَمفصل: 

  ،  )هد(اندریابنده ک: ُمدِر

  ُخستوُمعَتِرف: 
  پردامنهُمفصل: 
  ُخستوُمِقــّر: 
  همسانِمثل: 

  سپس، پس از این، پسما بعد: 
  ته مانده، باز ماندهما بقی: 

  فرجام، سرانجام، چکیده، پایانه، بازدهما حصل: 
  به یاری ایزد، به خواست خداوند، آفرینما شاء الله: 

  آبجوما شعیر: 
  تر از، فراتر، برتر، باd دست، باd ترفراما فوق: 

  آبجوماء الشعیر: 
  آبجوماء شعیر: 

  واماندهماترک: 
  غم، سوگواری، سوگ، سوک، داغ، اندوهماتم: 

  سوگوار، سوگ زده، داغدیده، اندوهگینماتم زده: 
  سوگ گرفتن، اندوهگینماتم گرفتن: 

  سرگذشت، رویداد، رخداد، داستان، پیشامدماجرا: 
  تاورددسماحصل: 

  چکیده سخنماحصل ک`م: 
  سرچشمه، ریشه، بنمایه، بنماخذ: 

  گرفته شده، برگرفتهماخوذ: 

  برگرفتهماخوذه: 

  ،  )هد(مایه نخستین : اولی ¥ماّد

  خانم، تا هنگامیکه، تا هنگامی که، تا زمانیکه، بانومادام: 
  همیشگی، تا پایان زندگیمادام العمر: 
  تا هنگامی کهمادامی که: 

  ،  )هد(ها  مایه مایهلمواد: ا مادت

  مایهماده: 
  کانیماده معدنی: 

  فرو، زیردست، زیر، پایین ترمادون: 

  جهانی ،  گیتایی، این)gētāhīk  �� (گیتایی مادی: 

  آینکیمار عینکی: 
  دوباختمارس: 

  باختنمارس شدن: 
  پهلوانی سرودمارش: 
  نشانمارک: 

  کفچه مارمارکبری: 
  ازمانده، افزونهفزونی، ته مانده، بمازاد: 

  نفت سیاهمازوت: 
  خودآزاریمازوخیسم: 
  خودآزاریمازوکیسم: 

  پیمانهماژول: 
  ورزمان، مشت و مال، مالشماساژ: 

  گذشته، پیشینهماسبق: 
  روبندماسک: 

  زنده باد، خدانگهدار، به نام ویاری ایزد، آفرینماشاءالله: 
ویاری  زنده باد، خدانگهدار، به یاری ایزد، به نامماشاالله: 

  ایزد، به خواست خداوند، آفرین
  به یاری ایزد، به نام خدا، به خواست خداوند، آفرینماشااله: 
  به یاری ایزد، به خواست خداوند، آفرینماشال`: 
  آبجوماشعیر: 

  شستی، زبانک، توتهماشه: 
  دستگاه، خودرو، افزارواره، ابزارماشین: 

  نویسار، نبشت کارماشین تحریر: 
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  زاروارهافماشینی: 
  گذشته، سپری شده، پارینهماضی: 
فراز، فراتر از، فراتر، برتر، باdی سر، باd دست، باd تر، مافوق: 

dبا  
فراسدا، تیز تر از سدا، تندتر از سدا، باd تر مافوق صوت: 

  ازسدا
  گذشته، پیشین، پیش از آنماقبل: 

  فراپیشین، دوران کهنماقبل تاریخ: 
  َگرتهماکت: 
  امکبرنماکرو: 

  ،  )ه ف(بیشینه ماکسیمم: 

  ،  )ه ف(بیشینه ماکسیموم: 

  ،  )ه ف(بیشینه ماگزیمم: 

  فرجام، داشته، دارایی، داراک، توان، بازگشت، از آِن، ازمال: 
  کاdمال التجاره: 
  فرجام نگر، دور اندیش، پیش بین، آینده نگرمال اندیش: 
  انباردارمال نگهدار: 

 :dسرانجامما  
  لرزتب ماdریا: 
  سرمایه دار، دارنده، توانمند، َازانندهمالک: 

  داشتن، دارا بودنمالک بودن: 
  ازانیدنمالک شدن: 

داشتن، داشتاری، داشتار، دارندگی، دارابودن، مالکیت: 
  ازآنش، َازانش

  دارندگانمالکین: 
  داراییمالی: 

  ستام، ساو، سا، خراج، پاژ، باژ، باجمالیات: 
  داشته، داراییمالیه: 

  مام، مادران: مام
  پناهگاه، پناه گاه، آسوده گاهمامن: 
  گماشته، گمارده، کارگزارمامور: 

  شهربانمامور پلیس: 
  گماشتنمامور کردن: 

  گماشتن، گماردنمامورساختن: 
  گماشتگی، گمارش، گماردگی، پاکاریماموریت: 

  گماشتنماموریت دادن: 
  گیر، راهبند، جلو گیر، بازدارندهمانع: 

  لوگیری کردن، جلو گرفتن، َپنامیدن، بازداشتنجمانع شدن: 
  نوپوش، تنکمانکن: 
  رزمایشمانور: 

  دمساز، خوگرفته، خو گرفته، آشنا، اخت شدهمانوس: 
  مانیگرمانوی: 

  نمایشگر، نمارویهمانیتور: 
  پایشمانیتورینگ: 

،  )hūdast  �� (دست  ،  خوش)hūšnās  �� (شناس  خوشماهر: 

آموخته، کار آزموده، زبردست،  کارآزموده، کارآزمود، کار
چیره دست، چیره، تردست، پیشه ور، آزموده، استادمرد، 

  استاد
هنرمندانه، با کارآزمودگی، با زبردستی، با چیرگی، ماهرانه: 
  استادانه
  َاکسونماهوت: 

  َگردبرماهوت پاک کن: 

،  هستی، نهاد، )هد(چیزی  ،  چه)هد(چیستی ماهیت: 

  بنسرشت، چبود، ِچبود، جم، 
  سرشت کارماهیت کار: 

  سرای، سرا، خانه، جا، پناهگاه، آشیانهماوا: 
  فراسو، فرا، آنسوماورا: 

  فراگیتیانه، فراسپهر، فرا سرشتماورا الطبیعه: 
  فراگیتیاییای:  ماورا الطبیعه
  فرارودماورا النهر: 

  فراسو، آنسوماوراء: 
  فراسرشتی، فراسرشتماوراء الطبیعت: 
  اسرشتی، فراسرشت، فراسپهر، فرا سرشتفرماوراء الطبیعه: 

  فرارودماوراء النهر: 
  فرارودانماوراءالنهرین: 
  فرارودانماوراالنهرین: 

  فرایماورای: 
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  موشواره، موشماوس: 
  رویداده، رخداده، پیش آمدهماوقع: 

  نیاکان، نیازها، نیازمندیها، نیازمندی، نیاز، خواستهمایحتاج: 
  بگون، آبکی، آبسانُنمار، مایه، آبگونه، آمایع: 
  گراینده، گرای، خواهان، اریبمایل: 

  َچفسیدنمایل شدن: 
  ها ها، دارایی داشتهمایملک: 

  ،  )هد(ماده مایه: 

  واخورده، نومید، ناامید، سرخورده، دلسردمایوس: 

  ،  )ه ب(خوان مائده: 

  بن مایهمأخذ: 

  ،  )هد(خوردنی مأکول: 

  گماشته، گمارده، کارگزارمأمور: 

  ،  )gumārītan  �� (گماریدن کردن:  مأمور

  خراج گیرمأمور مالیات: 
  فرسِتشیمأموریت: 

  بنمایگانمآخذ: 
  شایسته، شایست، سزاوار، روا، انجام پذیرمباح: 

  ها، رواها، انجام پذیر ها، سزاواری شایستگیمباحات: 
  گفتگوهامباحث: 

  گفتگوهامباحثات: 
ید، گفت و گفتمان، گفتگو، گفتاورد، گفت و شنمباحثه: 

  شنود
  دست بکار شدن، پیشدستیمبادرت: 

  پیشدستی کردنمبادرت کردن: 
  ها، دادوستدها، داد و ستدها ها، گهولش گهولی هممبادdت: 

  گهولی، گهولش، دادوستد، داد و ستد هممبادله: 
  یوفانبدنمبادله کردن: 

  ها درگاهمبادی: 
نگاور، هماورد، ستیزنده، رزمنده، دdور، چالشگر، جمبارز: 

  پیکارگر
  نبرد، ستیز، چالش، پیکار، آوردمبارزه: 

،  )ه ب(،  خجسته )ه ب(،  فرخجسته )ه ب(فرخنده مبارک: 

  همایون، فرخ، شادباش، پسندیده
  همایون باد، شادباد، خجسته بادمبارک باد: 

  فرخنده بودن، خجسته بودنمبارک بودن: 
  همایون گاممبارک قدم: 

  ز، دستیار، پیشکارکارگزار، کارپردامباشر: 
  سرپرستی، پیشکاریمباشرت: 

  ها ها، اندازه هزینهمبالغ: 
  گزافه گویی، فزونه گویی، بزرگنمایی، بزرگ انگاریمبالغه: 
  ها ها، بنیادها، اندام نهادها، شالودهمبانی: 

  نازش، شکوه، سربلندی، سرافرازی، بالیدن، بالندگیمباهات: 
  گوشی همراهمبایل: 
  ناجورناساز، مباین: 

  ،  نوگام، نوکار، نوآور، نوآموز، تازه کار)هد(نوکار مبتدی: 

  پاافتاده، پست زشت، رکیک، پیشمبتذل: 
  نوآورانه، نوآورمبتکر: 

  نوآوری، نوآورانهمبتکرانه: 
  دچارمبت`: 

  دچارمبت` به: 
  دچار بیماریمبت` به مریضی: 

  استوارمبتنی: 
  بر پایهمبتنی بر: 

  فتمان، گفتار، سخن، جستار، ُجستارمورد گفتگو، گمبحث: 
  خاستگاه، آغازمبدا: 

  خاستگاه، آغازمبداء: 

  ،  )هد(نوکار مبدع: 

  دگرگشته، دگردیسمبدل: 
  پذیرفته، بخشیدهمبذول: 

  فرمان دهیدمبذول فرمایید: 
  پرداختن، بخشیدنمبذول کردن: 

  دورازآلودگی، پاکمبرا: 
  سرآمدمبرز: 
  سخت، پابرجا، استوارمبرم: 
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  روشن، پدیدار، آشکاررهن: مب
  گشاده، فراخ، پهنمبسوط: 

  نویددهنده، مژده دهنده، پیام آورمبشر: 
  بیننده هشیارمبصر: 

  دیده خشممبغوض: 
  کدابزار، کاچال، رامشمبل: 
گراینده، فرارسان، شناساگر، پیام رسان، پول، بها، مبلغ: 

  گر، اندازه، ارزش بزرگی، آوازه
  ، بنیان، بنیادشالوده، ریشه، پایهمبنا: 

  شالوده، ریشه، پایه، بنیادمبنی: 
  برای، بر پایهمبنی بر: 

  ناآشکار، گنگ، سربسته، دو پهلو، پیچیده، پوشیدهمبهم: 
  گیج، شگفت زده، سرگشته، سرگردانمبهوت: 

گویا، روشنگر، پیدا، بازگوکننده، آشکارکننده، آشکارا، مبین: 
  آشکار کننده، آشکار

  بودیتندرستی، بهمت س`: 
  فرمانبرداری، دنباله روی، پیرویمتابعت: 

  دل آزردهمتاثر: 
  ُسهانیدنمتاثر گردانیدن: 

  جداییمتارکه: 
  واگذاشتن، رها کردن، جدا شدنمتارکه کردن: 

  مند دریغمتاسف: 
نگونبختانه، ُفسوسانه، شوربختانه، سوگمندانه، متاسفانه: 

  دریغا، بدبختانه شوربختانه، بدبختانه، افسوس
  شوربختمسفم: متا

  کاله، کاd، بار و بنهمتاع: 
  واdیی، فرمندی، سنگینیمتانت: 
  همسردار، پورمندمتاهل: 

  ،  )ڀ(سپسین متأخر: 

  با افسوسمتأسفانه: 
  بیاد آوردن، به پیش چشم آوردنمتبادر کردن: 

  داد و ستدمتبادل: 
  ناهمگون، ناهمسومتباین: 
  تکارشناس، کاردان، زبردست، چیره دسمتبحر: 
  خندان لبمتبسم: 

  داستانی هممتبعت: 
  روشن، درخشان، بلور شدهمتبلور: 

  ،  )هد(پژوهنده متتّبع: 

  گردنکش، سرکشمتجاسر: 
  مایه، همگن، همسان، همتا، همانند، هم مایه یکمتجانس: 
ستمگر، ستمکار، زورگو، دست درازی کننده، چنگ متجاوز: 

  انداز
  ، نو اندیشینوگرا، نوخواه، نوپسند، نوآورمتجدد: 
  روشن، درخشان، تابانمتجلی: 

  ،  خوش دست)hūšnās  �� (شناس  خوشمتحبر: 

واپسگرا، واپس گرا، سنگواره، سنگشده، سخت سر، متحجر: 
  سخت اندیش

  واپسگرایانهمتحجرانه: 
  پارچه، همدست، همبسته، هماهنگ یکمتحد: 

  یکنواخت، همسانمتحد الشکل: 
  باهمیدنمتحد شدن: 

  ،  )hamēnītan  �� (میدن همتحد کردن: 

  بسته پارچه، هم یکمتحده: 

  ،  جنبنده، جنباننده، پوینده، پویا)هد(جنباننده متحرک: 

  خواست جنبنده بهمتحرک باdراده: 
  دژپناه، بستیمتحصن: 
  شکیبا، سازگار، بردبار، برد بارمتحمل: 
  دگرگون، دگرکنندهمتحول: 

  دگرگون کردنمتحول کردن: 

  ،  )ه ب(دن شولیمتحیر شدن: 

  ،  )ه ب(َبشولیدن متحیر نشستن: 

  سرگشته، سردرگممتحیر: 
  دشمنمتخاصم: 

،  ویژه کار، ویژگر، )hūšnās  �� (شناس  خوشمتخصص: 

  ماهر، کارشناس، کاردان، کارآزموده، آزموده
  کاران، کارآزمودگان ویژهمتخصصان: 
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  کارآزمودگانمتخصصین: 
  میانتهیمتخلخل: 
  هکار، بزهکارلغزشکار، گنامتخلف: 
  همچم، هماویز، دشمن پیش آیندهمتداعی: 
گیر، همگانی، فراگیرنده، فراگیر، روان، روامند،  همهمتداول: 

  َروایی، َروامند
  به آهستگی، به آرامیمتدرجا: 
  دیندارمتدین: 
  یادآور، آگاهندهمتذکر: 

  َگزمتر: 
  همچم، همتا، همانند، هم چم، هم آرش، برابرمترادف: 
  شرده، درهم فشرده، چگال، انبوه، انباشتهفمتراکم: 
  ترزبان، ترجمان، برگرداننده، برگردانمترجم: 
  گوش به زنگ، فراپای، چشم به راه، امیدوارمترصد: 
  پیشرونده، پیشرفته، باdروندهمترقی: 
  رهاشده، پس نهاده، بازماندهمتروک: 
  بیش از بیشمتزایدا: 
  رزان، سست، دودلناپایدار، نااستوار، لرزنده، لمتزلزل: 

  برابرمتساوی: 
  دوپهلو برابرمتساوی اdض`ع: 

  زنجیروارمتسلسل: 
  همانند، مانندمتشابه: 
  دست به دامن، درآویزنده، چنگ آویزمتشبث: 
  پراکنده، آشفتهمتشتت: 

  نامدار، بزرگمنش، برگزیده، برجستهمتشّخص: 
نامدار، خانواده دار، بزرگمنش، برگزیده، برجسته، متشخص: 

  برومندآ
  سپاسمند، سپاسگزارمتشکر: 

  سپاسگزارممتشکرم: 
  سپاسگزاریممتشکریم: 

  شکل گرفته، ریخت گرفته، دربرگیرندهمتشکل: 
  دربرگیرنده، در برگیرنده، در بر گیرندهمتشکل از: 

  لرزان، پریشان، برآشفتهمتشنج: 
  فرایازمتصاعد: 
  سازشگر، سازش کننده، سازش پذیرمتصالح: 

  گمارده، کارگزار، سرپرست، پیشکار گماشته،متصدی: 
  گرفته، دست اندرکار، دردست دارنده، چیرهمتصرف: 

،  چسبیده، جدانشدنی، )hamband  �� (بند  هممتصل: 

  پیوسته، پی در پی
  چسباندن، پیوند دادنمتصل کردن: 

  هنرمندنما، دلسوزنما، خودآرامتصنع: 
  گمان برنده، شدنی، انگارندهمتصور: 
، ناسازگار، ناهمگون، ناهمسان، روبرو، در برابر، وارونهمتضاد: 

  پادواژه، پاد، باژگونه
  زیانکار، زیاندیده، آسیب دیدهمتضرر: 
  ناdن، گریان، فروتن، زاری کنندهمتضرع: 
  فروند، دربرگیر، دربردارندهمتضمن: 
  وانمودگر، خود نمامتظاهر: 
  ستمدیده، دادخواه، دادجومتظلم: 

  نه، ترازمندمیانه رو، میامتعادل: 
  در پی، به دنبالمتعاقب: 
  پس از اینمتعاقبا: 
  پس از اینمتعاقبًا: 
  واdمتعال: 

  واd، فرایاز، برینمتعالی: 
  زده، شگفت زده شگفتمتعجب: 

  شگفت زده شدمتعجب شد: 
  شگفت زده شدنمتعجب شدن: 

  فراوان، بیشمار، بسیار، انبوهمتعدد: 
  گذرا، ستمگر، زورگومتعدی: 
  تیزگر، پرخاشجوسمتعرض: 

تاخت کردن، تاخت، پرخاش کردن، آزار متعرض شدن: 
  رساندن

،  کوردل، ستیهنده، خشکمغز، )هد(ستیهنده متعصب: 

  خشک سر، پی ورز
  گندیده، گندا، بویناک، بدبومتعفن: 
  وابسته به، وابسته، پیوسته، از آِنمتعلق: 

  وابسته به، وابسته، از آِنمتعلق به: 
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  ،  )xvēšēnītan  �� (دن خویشیمتعلق کردن: 

  شاگرد، آموزندهمتعلم: 
  پذیرنده، پایبندمتعهد: 
دگرگون کننده، دگرگون شونده، دگردیس، دگر متغیر: 

  کننده، خشمگین، تندخو، برآشفته
ناهمگون، ناهمسان، ناهمتا، ناسازگار، ناساز، ناجور، متفاوت: 

  گون، گوناگون، دیگرگون، دور، دگرگون، جدا، برفرود گونه

  ،  )ه ب(َشهلیده متفّرق: 

  خودخواه، خودپسند، خودبینمتفرعن: 
  گوناگون، پراکنده، پخش شده، پاشیدهمتفرق: 

  تاراندن، پراکنده کردن، پراکندن، پاشاندنمتفرق کردن: 
  گوناگون، درهم، جور به جور، پراکندهمتفرقه: 
  همسو، همدست، هم اندیشهمتفق: 

  پیمان هم رای، هم داستان، هممتفق الرای: 
  هم نگر، هم دید، هم اندیشهمتفق الرأی: 
  یکزبان، یک سخن، همزبان، هم سخنمتفق القول: 
  یکدل، یک زبان، هم سخنمتفق الک`م: 
  همدست، شدنمتفق شدن: 

  ،  اندیشمند)هد(گر  اندیشهمتفکر: 

  اندیشمندانمتفکران: 
  اندیشگرانهمتفکرانه: 

  در رورویارویی، رویارو، روبه رو، رو متقابل: 
  دوسویه، درپاسخمتقاب`: 

،  َوژولنده، درخواستگر، درخواست )ه ب(َوژولنده متقاضی: 

  کننده، دادخواه، خواهنده، خواهان، خواستار

  ،  درخواست کنندگان)ه ب(َوژولندگان متقاضیان: 

  هم گذر از، َهمُبرمتقاطع: 
  کناره گیرنده، پاسخ یافته، باز نشستهمتقاعد: 

  راندنباومتقاعد کردن: 
  متخالمتقال: 
  پذیرنده، پذیرامتقبل: 
  گذشته، دیرین، پیشینمتقدم: 

  پیشینمتقدمه: 
  پیشینیانمتقدمین: 

  فریبکار، دغلکار، دغلباز، دروغگومتقلب: 

،  نیکوکار، پرهیزگار، )هد(،  پارسا )هد(پرهیزیده متقی: 

  پرهیزکار
  پشتیمتکا: 

  ،  )ه ب(،  خودپرست )ه ب(خودنما متکّبر: 

  خودپسند، خودبین، خود خواهبر: متک
  سخنگوی، سخنگو، سخن گویمتکلم: 

  پرگومتکلم وحده: 
  استوارمتکی: 

گسیخته، فروریخته، فروپاشی، فرو پاشنده، ازهم مت`شی: 
  پاشیده

  خروشان، توفانی، پرموج، برهم خوردهمت`طم: 
  دورو، دمدمی، دغلکارمتلون: 

  دمدمی سرشتمتلون المزاج: 
  ه، دیرپا، دیربازدیرگامتمادی: 
ناهمگون، ناهمسان، ناهمتا، ناساز، ناجور، سوا، متمایز: 

  دیگرگون، دگرگون، جدا

،  گرایش، دلبسته، خواستار، خم، )هد(گراینده متمایل: 

  چرخش
  گراییدنمتمایل بودن: 

  ،  )ڀ(گرایستن متمایل شدن: 

  مند، برخوردار بهرهمتمتع: 
  یشرفتهشهریگر، شهرنشین، شهر آشنا، پمتمدن: 
  نافرمان، گردنکش، سرکشمتمرد: 

  هسته گرفتهمتمرکز: 
  توانمند، توانگر، توانامتمکن: 
  زبان باز، چرب زبان، چاپلوسمتملق: 
  رساگر، رساکننده، پیوست، پایانی، پایانه، پایان بخشمتمم: 

  ،  ورجاوند، واینده، خواهشمند، خواستار)هد(واینده متمنی: 

  توانمند، توانگرسرمایه دار، دارا، متمول: 
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  نویسه، نوشته، نوشتار، زمینه، دست نوشتهمتن: 
  هماهنگ، فراخور، درخور، جور، برازندهمتناسب: 
  همسانمتناظر: 

  وارونه، ناسازگار، ناساز، پاد، باژگونهمتناقض: 
  پی در پیمتناوب: 

  هوشیار، بیدارشونده، آگاه شوندهمتنبه: 
  آگاه ساختنهشیارساختن، بیدارساختن، متنبه ساختن: 

  نیرومند، فراگیر، رخنه کننده، چیره، توانامتنفذ: 
  گریزان، رمیده، دلزده، بیزارمتنفر: 

  بیزار بودنمتنفر بودن: 
ناهمگون، ناهمسان، ناهمتا، ناساز، ناجور، گوناگون، متنوع: 

  رنگارنگ، دیگرگون، دگرگون، جوراجور
  بزه ورمتهم: 
  پروا، بیباک گستاخ، بیمتهور: 
  پی در پی متواتر:

  گریزان، گریخته، سرگردان، آوارهمتواری: 
  همسنگ، هم اندازه، برابرشونده، بامنشمتوازن: 
  همسویه، همرومتوازی: 

  همراستایهمتوازی اdض`ع: 
  فروتن، سر به زیر، خاکسارمتواضع: 
  پیاپی، پی در پی، پشت سرهممتوالی: 
  هوشمند، هشیار، فراگیر، روی آور، آگاهمتوجه: 
  درنگریستنبودن:  متوجه

هشیار شدن، روی آورشدن، دریافتن، متوجه شدن: 
  درنگریستن، پی بردن، آگاه شدن

  آگاه کردنمتوجه کردن: 
  نگران، ترسان، بیمناکمتوحش: 

  ،  )ه ب(باددار متوّرم: 

  برآمده، باد کرده، آماسیده، آماس کردهمتورم: 

  نه،  میانه روی، میا)هد(،  میانگی )ڀ(میانگین متوسط: 

  باd میانالقامت:  متوسط
  نزدیک جوینده، دست بدامن، دست آویزمتوسل: 
  مرده، درگذشته، جانسپردهمتوفی: 

خواستار، چشمداشت، چشم به دست، آرزومند، متوقع: 
  امیدوار

  جنبش، ایستاده دریک جامانده، بیمتوقف: 
  بازایستادمتوقف شد: 

تادن، ورشکستن، درنگ کردن، پاییدن، بازایسمتوقف شدن: 
  بازایستاد، باز ایستاده شدن، ایستادن، ازکارماندن

  باز ایستاندن، ازکار انداختنمتوقف کردن: 
  ایستاندنمتوقق کردن: 

  زاییده شده، زایچه، زاده، به جهان آمدهمتولد: 
  زاده شدنمتولد شدن: 
  زاده شده، زادهمتولد شده: 

  رکیشمند، کارگزار، سرپرست، دینکار، دست اندرکامتولی: 
اندرکاران، دست  کارگزاران، سرپرستان، دستمتولیان: 
  اندرکاران

  هشیوار، سنگین، بردبار، آراستهمتین: 
  همسانمْثل: 
  ها، نمونه، نشانه، مانند، شبیه، بسان همانند، نمونهمثال: 

  دان ،  شاشدان، پیشاب)ه ب(دان  آبمثانه: 

پا، همراه، هماهنگ، سازگار، راست، درست، پایدار، برمثبت: 
  افزونه، افزوده

  نخود، ده گرم، اندازه کممثقال: 
همگون، همسنگ، همسان، همچون، همتا، همانند، مثل: 

  نمونه، مانند، زبانزد، داستان، چون، بسان، افسانه
  همانند، مانند، بسانمثل : 

  ،  )هد(مانا که مثل این که: 

  که، گویا، شاید، انگارکه، انگار که گوییمثل اینکه: 
  داستان زدنن: مثل گفت

  همانند، نمونه، چنانکه، برای نمونهمث`: 
 :ً̀   برای نمونهمث

،  لچک، سه گوشه، سه )ه ب(،  سنبوسه )ڀ(سو  سهمثلث: 

  گوش، سه بر
  ِسگوشگانمثلثات: 
  لچکیمثلثی: 
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  کارساز، کارآمد، سودمندمثمر ثمر: 
کارساز شدن، کار ساز شدن، به کار مثمر ثمر واقع شدن: 

  ار آمدآمدن، به ک
  دولختی، دوتایی، دوپاره، دوبندی، جفتهمثنوی: 

  ها ها، جفته ها، دوبندی ها، دوپاره ها، دوتایی دولختیمثنویات: 
  مژمج: 

  پذیرا، پاسخ یافتهمجاب: 

،  کشمکش، )ham patkārišnīh  �� (پیکاری  هممجادله: 

  ستیزه گری، ستیزه، پرخاشگری
  ها اهها، آبر ها، گدارها، راه گذرگاهمجاری: 

  روا، خوب، پسندیده، پروانه دار، با پروانهمجاز: 
  روا داشتنمجاز شمردن: 

  روایشمجاز کردن: 
  کیفر، فرجام، شکنجه، سزا، پادافرهمجازات: 
  گر پادافرهکننده:  مجازات
  نما، ناهست، ناآشکار، انگاری هستمجازی: 
  یارا، هنگام، گاه، زمان، جایگاه، جای، توانایی، پروامجال: 

  ها ها، انجمن نشستالس: مج
  همنشینی، همدمیمجالست: 

  ها ها، انجمن گردهماییمجامع: 
  همبستری، جفتگیریمجامعت: 
  چابلوسیمجامله: 
  هوادارمجانب: 
  مفت، رایگانمجانی: 
  کوشنده، جنگجو، پیکارجومجاهد: 

  نبرد، کوشش، کوشایی، ستیز، پیکارمجاهدت: 
  کوشندگانمجاهدین: 

،  همسایه، نزدیک، دیوار )ham sāmān  �� (سامان  هممجاور: 

  به دیوار
  همسایگی، نزدیکی، آمیختنمجاورت: 

  واداشته، وادار، ناگزیر، ناچارمجبور: 
واداشتن، وادار کردن، ناگزیرکردن، زورآور مجبور کردن: 

  شدن، زور آور شدن
  همگرد، همتافت، همادگاه، هماد، انجمنمجتمع: 

  هماد باشندگیمجتمع مسکونی: 
  باهم، آماده، انباشتهمعا: مجت

  کوشش کننده، کوشان، کوشامجتهد: 
  کوشش کننده، کوشان، کوشا، پابرجامجد: 

  مدارانه، کوششگرانه، پیگیرانه، با پیگری کوششمجدانه: 
  دوباره، باز، ازنو، ازسرمجدد: 
  دوباره، باز، ازنو، ازسرمجددا: 
  فاپس، دوباره، باز، ازنو، ازسرمجددًا: 

  یده، فریفته، شیفته، شیدا، دلبسته، دلباختهگرایمجذوب: 
  گذرگاه، گدار، راه، آبراهمجرا: 

  ورزیده، کارکشته، کاردان، کارآزموده، جهاندیدهمجرب: 
  همسر، آهنجیده تنها، تک، بیمجرد: 
  گناهکار، تبهکار، بزهکار، بزه کارمجرم: 

  زخمی، زخم دیده، آسیب دیده، افگارمجروح: 
  زخم برداشتن، آسیب دیدن زخم دیدن،مجروح شدن: 

  ،  )xastan  �� (َخستن مجروح کردن: 

  زخمیانمجروحان: 
  گویندهمجری: 

  واشده، سوا، دورازهم، جدامجزا: 
  نمودار، نمایان، بازنمودنمجسم: 

  تندیسه، تندیس، پیکرهمجسمه: 
  موی پیچیده، فرفری، چین چین، چین، پرشکنمجعد: 

  ساختگیمجعول: 
، نشستگاه، نشست، انجمنگاه، همنشینی، همایشمجلس: 

  انجمن
  گاه گاه، سکالش سگالشمجلس شورا: 

  شکوهمند، شاهوار، پرنما، پرشکوه، باشکوهمجلل: 
  هفته نامه، ماهنامه، گاهنامه، سالنامه، ادبنامهمجله: 
  آتشدان، افروزهمجمر: 
همایش، گردهمایی، گردهم آیی، گردگاه، مجمع: 

  فرهنگستان، انجمن
  گنگ بار، دسته آبخوست، آبخوستانمجمع الجزایر: 
  گنگ بار، دسته آبخوست، آبخوستانمجمع الجزائر: 
  انجمن همگانیمجمع عمومی: 

  گزیده، کوتاه، فشردهمجمل: 
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  فزون، گردایش، روی هم، باهم هممجموع: 
  یکسره، همگی، رویهمرفته، روی هم، باهممجموعا: 
  رویهمرفته، روی هم رفته، روی هممجموعًا: 
گزیده، گروه، گردشده، گردآورد، گردآور، گردآمده،  مجموعه:

  گردایه، ِگردایه، کوده، ُجنگ، انبوهه، انباشته
  شیفته، شیدا، دیوانه، خلمجنون: 
  بسیجیده، آمادهمجهز: 

  فراهم کردن، آراستنمجهز ساختن: 
  ناشناس، ناشناخته، نادانسته، ناپیدا، شناخته نشدهمجهول: 

نام و  شناس، ناشناخت، گمنام، بینافرجام، نامجهول الهویه: 
  نشان

  روادید، دستور، پروانهمجوز: 
  مگوگ، مغمجوس: 
  میان تهی، کاواک، پوکمجوف: 
  گرامی، بلند پایه، بزرگمجید: 

  رودرروییمحاذات: 
  رزمجو، جنگجو، پیکارجومحارب: 
  نبرد، جنگ، پیکار، آوردمحاربه: 
  نزدیکان، خویشانمحارم: 

  ، َایارگرشمارگر، آمارگرمحاسب: 
شمردن، شمارش، سنجیده، سنجش، رایانش، محاسبه: 

  برآورد
  سنجیدهمحاسبه شده: 

  رایاندنمحاسبه کردن: 
  نسوز، نسنجیدهمحاسبه نشده: 

  ها، خوبی ها، ریش، خوبی ها، نیکی، زیبایی نیکیمحاسن: 
  دورگیری، بشارشمحاصره: 
  نگهدارنده، نگهبان، گوشدار، پاسدار، پاسبانمحافظ: 

  نگهداری، نگهبانی، پیره، پاسداری، َپیره داریظت: محاف

  ،  )ه ب(پاسبان کننده:  محافظت

  ها ها، انجمن نشستگاهمحافل: 
  ها دادگاهمحاکم: 

  دادوری، دادگری، دادرسیمحاکمه: 
  تاهیدنمحاکمه کردن: 

  ریشه نشست، نشدنی، ناشدنی، نابودنی، بیمحال: 

  گفتار، گفت و گومحاوره: 
  تاریگفمحاوره ایی: 

  گفتاریای:  محاوره
  مهرورزی، مهربانی، مهر، دوستیمحبت: 

  مهرآمیز، دوستانهمحبت آمیز: 
  زندان، بند، بازداشتگاهمحبس: 
نامدار، دوست داشتنی، دوست، دلکش، دلدار، محبوب: 

  دلداده، دلبر
مردم پسندی، دوستداری، دوستاکی، دوست محبوبیت: 

  داشتنی، پسندیدگی
  جیر، دربند، بازداشتیزندانی، درزنمحبوس: 

  ،  نیازمند، تهیدست)ه ب(مستمند محتاج: 

  مستمندمحتاج شدید: 
  ژرف نگر، دورنگر، دوراندیشمحتاط: 

  مندانه مندی، پاِیش پرواگرایانه، پرواگرانه، پاِیشمحتاطانه: 
  پرهیزکارمحترز: 
  سوزان، سوزا، آتشگیرمحترق: 
  سوزش آورمحترقه: 
  ر، ارجمندواd، گرامی، بزرگوامحترم: 

  پاسدارانهمحترمانه: 
  داروغه، پاسبانمحتسب: 
  مهتر، سرور، بزرگوارمحتشم: 
  مردنی، جان سپارمحتضر: 
گران خواه، سودجو، پنهانگر کاd، بندار، انبارگر، محتکر: 
  انباربند

  گویا، شایمند، شایدمحتمل: 
  درونه، درونمایه، بن مایهمحتوا: 

  درونمایهمحتوای: 
  ، دربرگیرنده، دربردارندهدرونمایهمحتوی: 

  ها، درونمایه درونمایهمحتویات: 
  در پرده، پوشیده، باشرم، باآزرممحجوب: 
  دیوانه، خلمحجور: 
  کوژ، کاو، برآمدهمحدب: 
  واگو، رویدادگومحدث: 
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،  ناچیز، مرزین، )kanārakōmand  �� (مند  کنارهمحدود: 

  مند، اندک مرزبسته، کم، کرانه پذیر، کران
  در تنگنا گذاشتن، آگسترشدن: محدود کر
  گستره، چارچوب، تنگنامحدوده: 

  مندی، چارچوب، تنگنا نگنا، کرانمحدودیت: 
  مندی کرانمحدویت: 

  تنگنامحذور: 
  تنگنامحذوریت: 

  نیایشگاه، مهرابه، مهرابمحراب: 
  نویسنده، نگارشگر، دبیرمحرر: 
  روشن، پابرجا، آشکار، استوارمحرز: 
  آور سوزاننده، سوزمحرق: 
  رانه، جنباننده، برانگیزنده، انگیزه، انگیزامحرک: 
  همدم، همدل، رازدان، رازدار، خودی، آشنامحرم: 

  همراز، رازنگهدار، رازدارمحرم اسرار: 
  بازدارندگیمحرمات: 
  ویژه، نهش، نهانی، سری، پنهانیمحرمانه: 
  بهره ناکام، بیمحروم: 

  بهرگی بیمحرومیت: 
  ن، افسردهپژمرده، اندوهگیمحزون: 

  ها ها، خوبی نیکیمحسنات: 
  نیکی، خوییمحسنه: 

شمرده شده، شمرده، به شمارآورده، برشمرده، محسوب: 
  انگاشته

  برشمردنمحسوب کردن: 
  نمودار، سترسا، چشمگیر، پیدا، آشکارا، آشکارمحسوس: 

  سترسندهمحسوس شده: 
  رستاخیزمحشر: 
  دانشور، دانش آموزمحصل: 

    ،)هد(شوهردار محصنه: 

  بشردهمحصور: 
فرآورده، دستاورد، دست آورد، خرمن، برونداد، محصول: 

  برآیند، بازده
  ها های، فراورده فرآوردهمحصوdت: 

  تااینکه، تا، به ویژه، برایمحض: 
  فرگاه، دفترخانه، درگاه، جایگاه، پیشگاه، بودگاهمحضر: 

  نسکخانه، دفترخانه، دفتر اسناد رسمیمحضر اسناد رسمی: 
  رودربایستی محظور:

  شاد، خرسند، بهره مندمحظوظ: 
  گنجه، دوdب، پوشش، اشکافمحفظه: 
  دیدارگاه، خانگاه، انجمنمحفل: 

نگرش، نگاهداشته، نگاه داشته، گوشیده، درزینهار، محفوظ: 
  درپناه، پاس داشته

  هودهمند، شایسته، سزاوارمحق: 
  ناچیز، کوچک، خرد، ُخرد، اندکمحقر: 
  پژوهنده، پژوهشگر کوشان، کوشا،محقق: 
  بیگمان، به راستی، به درستیمحققا: 

  پژوهشگرانمحققان: 
  پژوهمندانه، پژوهشگرانهمحققانه: 

  سنجه، زرکش، زرسنج، آزمونهمحک: 
  سفت، سخت، چفت، پابرجا، پابر جا، استوان، استوارمحکم: 

  استوارترمحکمتر: 
  دادگاهمحکمه: 
  شکست یافته، دادباخته، باختهمحکوم: 

  ایراختنم کردن: محکو
گاه، کوی، کوچه، سرزمین، جایگه، جایگاه، جای، جا، محل: 

  بوم، برزن
  پیوندگاهمحل اتصال: 
  کاشانه، زیستنگاه، زیستگاه، خانه، آشیانمحل اقامت: 

  یافتگاهمحل اکتشاف: 
  برخوردگاهمحل تقاطع: 
  پیوندگاهمحل ت`قی: 
  ایستگاهمحل توقف: 
  زادگاه، زادبوممحل تولد: 

  برونگاهصدور:  محل
  گذرگاهمحل عبور: 

  کویچه، کوی، کوچه، برزنمحله: 
  گمیزه، آمیزه، آمیخته، آبگونهمحلول: 
  سرزمینی، بومی، برَزنیمحلی: 
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  هودج، کجاوه، پالکیمحمل: 
  بارمحموله: 
  گرفتاری، سختی، رنج، دردمحنت: 

  ناپدید، نابود، سترده، زدودهمحو: 
  ستردن، زدودن، ُاستردنمحو کردن: 

  میله، گشتگاه، چرخشگاه، آسهمحور: 
  سترسیدنمحوس شدن: 

  میدانگاه، گردونه، جایگاه، پهنهمحوطه: 
  وانهاد، واگذار، سپردهمحول: 
  سپرده شدهمحوله: 

  شگفت انگیز، شگرفمحیر العقول: 
گرداگرد، فراگیرنده، فراگرد، زیستگاه، دربرگیرنده، محیط: 

  پیرامون، پیراگیر
  پیرامون زیست، پیرامون زندگی زیستگاه،محیط زیست: 

  فریبکار، دغلمحیل: 
  نازبالش، پشتیمّخده: 

  ها، پیام رسانی داد و ستد پیام، پیوند، پیام رسانیمخابرات: 
  سیم گری سیم گویی، بی پیام رسانی، بیمخابره: 
  ها هزینهمخارج: 
  ها، اندوختگاه، انباشتگاه، انبارها گنجینهمخازن: 

رزم، دشمنی کردن، دشمنی، نبرد، کشمکش، مخاصمه: 
  پیکارکردن
  هم سخن، شنونده، روی سخن، دوم کس، بینندهمخاطب: 

  شنونده بینندهمخاطبین: 
  سیجیدن، به آب وآتش زدنمخاطره: 
همیستار، نایسکان، ناهمسو، ناهمراه، ناهمدید، مخالف: 

  ناهمدل، ناسازگار، دشمن، پاداندیش، پاد
  سازگارانناهمسویان، ناهمدdن، نامخالفان: 
  ناهمدلی، دشمنی کردن، دشمنی، پاداندیشیمخالفت: 

  دشمنی کردن کردنمخالفت کردن: 
گزارشگر، خبرنگار، خبررسان، پیامگوی، آگهی رسان، مخبر: 

  آگاهیده، آگاهساز
  دل آزاد، خود رآی، برگزیده، آزادکاممختار: 

  نوسازنده، نوساز، نوآور، سازنده، پدیدآور، آفرینندهمخترع: 
  ویژهص: مخت

  ناخجسته، ناچیز، کوتاه، کم، فشردهمختصر: 
  گزیده، به کوتاهیمختصرا: 
  به کوتاهیمختصرًا: 

  شوریده، درهم ریخته، درهم برهم، آشفتهمختل: 
  کش رونده، رباینده، دزدمختلس: 
  درهم، آمیختهمختلط: 
  ناهمگون، ناهمسان، گوناگون، درهم، جورواجورمختلف: 
  ته، انجامسپری، پایان یافمختوم: 
  سستی زا، سست کننده، َبنگ، آرامبخش، افیونیمخدر: 
  نازبالشمخده: 

  دست کاری شده، دست خورده، خراشیدهمخدوش: 
  فرمانروا، سرور، خداوندگارمخدوم: 
  ویرانه، ویرانگر، ویران گر، تباهگرمخرب: 
  گذرگاه، سوراخ، برونگاه، بخشیابمخرج: 

  ویرانه، ویران شدهمخروبه: 
  له غندی، سروگونه، خراشیدهکمخروط: 
  گنجینه، اندوختگاه، انباشتگاه، انبارمخزن: 

  ویژه، خودویژه، برگزیدهمخصوص: 
  ویژه، به ویژه بویژه، بهمخصوصا: 

کوته نوشت، کوتاه شده، کوتاه، کهنوشت، کاهیده، مخفف: 
  کاسته، سبک

  نهفته، نهان، ناپیدا، سربسته، پوشیده، پنهانی، پنهانمخفی: 
  ناپدید شدهن: مخفی شد

  نهانیدنمخفی کردن: 
  پنهانیمخفیانه: 
  نهانی، نهانگاهمخفیگاه: 

  تباه گر، آشوبگر، آسیب رسانمخل: 
  آdیش یکدل، همدل، نیک خواه، نیک، پاک، بیمخلص: 

  پاکدdنه، با بی آdیشی، ازته دلمخلصانه: 
  راهان پاکمخلصون: 
  ها مانداکمخلفات: 

میزه، درهم آمیخته، درهم، ،  درهم آ)ه ب(شیوان مخلوط: 

  آمیزه، آمیخته، آغشته
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،  درآمیختن، آمیختن، )ه ب(شیوانیدن مخلوط کردن: 

  آغشتن
  برکنده، برکنار، برافتادهمخلوع: 
  پدیده، آفریدهمخلوق: 

  ها، افریدگان آفریدهمخلوقات: 
  ورآور، کشار، خمیرمایه، خمیرشدهمخمر: 

  ر، جنگزار، تنگناهچل، گرفتاری، کارزار، رنج، دردسمخمصه: 
  پرنیان، پرند، ابریشممخمل: 
  هراس آور، ترسناک، بیمناکمخوف: 

  گمان برده، گمان، پندارندهمخی`ت: 
  پنداره، پندارگاهمخیله: 

  ِکَشند، فرازآب، خیزآب، خیز، آبخیزمد: 
  خیزآبمد دریا: 
  دلخواهمد نظر: 

  درنگریستن، درنگر آوردنمد نظر داشتن: 
  درنگریستن، درنگریست، درنگر آوردنمد نظر قرار دادن: 

  ستایشگر، چاپلوسمداح: 
  دست درازی، دست اندازی، پادرمیانیمداخله: 

  کلک، کشیدنی، زغال نویس، زاگاب، خامهمداد: 
  چرخگاه، پرگارهمدار: 
  نرمی، کنارآمدن، سازگاری، بردباریمدارا: 

  ها ها، آموزشگاه دبستانمدارس: 
ها،  ها، دستک ها، کارمایه هها، کارنام گواهینامهمدارک: 
  ها ها، استوارنامه بنچاک
  پشتیبان، پدافندی، پدافندگرمدافع: 
  نبرد، جنگ، پیکار، آوردمدافعه: 

  همیشه، همواره، هماره، پیوستهمدام: 
  درمان، چارهمداوا: 

  دا، پیاپی یکسره، همیشگی، همواره، دنبالهمداوم: 
اری، پایدار بودن، دنباله داشتن، دنباله داری، پایدمداومت: 
  ایستادگی

  کاردان، ژرف نگر، دوراندیش، آگاهمدبر: 
  خردمندانه، بینشورانه، آگاهانه، اندیشمندانهمدبرانه: 

  هنگام، گه، گاه، زمانمدت: 
  دیرزمان، دیربازمدت طوdنی: 

  دیرگاهمدت مدید: 
  دیرگاهی استمدت مدیدی است: 

  دیرزمانی، چندی، چندگاهیمدتی: 
  ندی استچمدتی است: 
  بروزگارمدتی مدید: 

  ستایش، آفرینمدح: 

  ،  )ه ب(ستودن مدح کردن: 

  یاوری، یاری، کمکمدد: 
  یاری جومدد جو: 

  کمک هزینه زندگیمدد معاش: 
  یاور، همیار، دستیار، پشتیبانمددکار: 
  شماره گذاری شده، شماره دار، شماره بندی شدهمدرج: 

  زینه بندیمدرج ساختن: 
  استاد آموزگار،مدرس: 

  آموزگارانمدرسان: 
  آموزشگاه، آموزشکدهمدرسه: 

  آموزگاران، استادانمدرسین: 
  گواهی، گواه، دستک، دبیزه، تزدهمدرک: 
  نیاز، نوین، امروزینمدرن: 
(از کارواژه داویدن گرفته شده که در واژه داویده مدعا: 

  ،  داوطلب نبز هست)
  میهن، میهمانان، فراخواندگانمدعوین: 

(از کارواژه داویدن گرفته شده که در واژه اومند دمدعی: 
  ،  داونده، دادخواه، خواهان، خواستارداوطلب نبز هست)

(از کارواژه داویدن گرفته شده که در داویدن مدعی شدن: 
  ،  واژه داوطلب نبز هست)

  خواندهمدعی علیه: 
  گور، آرامگاهمدفن: 
  گوه، ُگه، سرگین، دورشده، چمین، پیخالمدفوع: 

  دستشویی رفتن، دست به آب رساندنفوع کردن: مد
  نهانیده، خاک شده، به خاک سپردهمدفون: 

  خاک کردن، به خاک سپردنمدفون کردن: 
  نمونه، الگومدل: 
  شهری، شهرنشینیمدنی: 

  سهمناک، بیمناکمدهش: 
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  منگ، گیج، بیهوشمدهوش: 
  ِگردهمدّور: 
  گرد، چرخیمدور: 
  نوشته شده، آراستهمدون: 
  سانهرمدیا: 
  کشیده شده، کشیده، دیرباز، درازمدید: 
  َبر گرداننده، فرنشین، سرپرست، راهور، راهمدیر: 

  هماهنگ کننده، گرداننده، سرپرست، ساdرمدیر عامل: 
  گرداننده، سرپرستمدیرعامل: 

  فرمهان، فرساdر، سرمهانمدیرکل: 
  گرداننده، فرنشین، سرپستمدیره: 

  گردانندگی، گردانشمدیریت: 
  شهرینه: مد

  آرمانشهر، آرمان شهرمدینه فاضله: 
  کار دار، وام دار، بده واممدیون: 
  گدازه، گداخته، آب شدهمذاب: 

  گفتگوهامذاکرات: 
  گفتگو، گفت و شنود، گفت و گذارمذاکره: 
  گلو بریده، کشتار، دست وپا زدهمذبوح: 

  ناکارآمد، نافرجاممذبوحانه: 
  ردنزد، نرینه، نرم کردن، نر، ممذکر: 

  یادشده، یاد شده، گفته شده، سرگفت، باd گفتمذکور: 
  زبونی، خواری، پستی، بیچارگیمذلت: 
  نکوهیدن، نکوهش، سرزنش، بدگوییمذمت: 

  نکوهیده، نکوهیدن، نکوهش کردنمذمت کردن: 
  نکویی، نکوهیده، ناروامذموم: 
  کیش، روش، راه، دین، آیینمذهب: 
  دینی، آیینیمذهبی: 

  ،  )هد(چشیده مذوق: 

  بهراممّریخ: 
  بهره کاریمرابحه: 
  رفت و آمد، پیوندمرابطه: 
  ها ها، پایگاه ها، پایه چگونگی، پلهمراتب: 
  ها مرغزارها، چراگاهمراتع: 

  ها ها، بنمایگان، بازیابه مایه بنمراجع: 

  برگشتن، بازگشتن، بازگشت، باز گشتمراجعت: 
  برگشت دادن، برگرداندنمراجعت دادن: 

  باز گشتندن: مراجعت کر
رفته، برگشتن، بازگشتن، بازگشت، بازآمدن، بازآمد، مراجعه: 

  آمده
سرزدن، سر زدن، برگشتن، بازگشتن، مراجعه کردن: 

  بازآمدن
  سر زدن، برگشتن، بازگشتن، بازآمدنمراجعه نمودن: 

  خواسته، آرمان، آرزو، امیدمراد: 
  همرسته، همردگی، درپیمرادف: 
  ری، تلخکامیسختی، رنج، دشوامرارت: 

  ها بستهمراس`ت: 
  ها جشن، آیینمراسم: 

  یشت، یزش، َیزش، پرسهمراسم مذهبی: 

  ،  )ه ب(پاس مراعات: 

  کشمکش، ستیز، زد و خوردمرافعه: 
  همدلی، مهربانی، دوستیمرافقت: 
  نگهبان، گوشوان، دیده بان، پاسدارمراقب: 

  نگهداری، نگهبانی، فرابینی، دیده بانی، تیمارمراقبت: 
  ها جایگاهمراکز: 
  خواست، پسند، آرمان، آرزومرام: 

  مراوده، رفت و آمد، دوستی، آمد و شدمراوده: 
میوه شکرین، مازیانه، مازیاری، مازیاره، پرورده، مربا: 

  پرهیخته
  چهارگوش، چهار گوش، چارگوشمربع: 

  چهارسوییمربع بودن: 
  چهارسومستطیل:  مربع

  به، پیوسته، بسته وابسته، پیونددار، پیوستهمربوط: 
  وابستهمربوطه: 

  پرورنده، پروراننده، آموزنده، آموزگارمربی: 
  تپاسبدمرتاض: 

،  دهنادین، چیده، پیاپی، پی درپی، )ه ب(سازمند مرتب: 

  پشت سر هم، بسامان
  سامانیدن، سامان دادن، پیراستن، آراستنمرتب کردن: 
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  پی در پیمرتبا: 
  پی در پیمرتبًا: 

  جایگاهمرتبت: 
های مرتبط با پزشکی =  (برای نمونه رشتهدرپیوسته مرتبط: 

های درپیوسته با پزشکی؛ جستارهای مرتبط به این  رشته
،  درپیوند، بخش =جستارهای درپیوسته با این بخش.)

  پیوسته
  رده، جایگاه، پایه، پایگاه، بارمرتبه: 

  واپسگرا، کهنه پسند، کهنه پرست، بازگردندهمرتجع: 
  شدهرانده مرتد: 
  چمنزار، چراگاهمرتع: 

  لرزنده، لرزان، جنبانمرتعش: 
گشوده، گشایش شده، گشاده، فراز، سرباd، چاره مرتفع: 

  شده، چاره جویی شده، بلندی، بلند، باd، افراشته
گشودن گره، گشایش کار، چاره جویی مرتفع کردن مشکل: 

  کردن، چاره جستن
  گناه کننده، کننده، آغازندهمرتکب: 

  سوگیاد، سوگنامه مرثیه:
  برتری داده، افزونی دادهمرجح: 
  مایه، بازیابه، بازگشتار سرچشمه، سرآغاز، بنمرجع: 

  بازگشتمرجوع: 
  زهی، خوشا، آفرینمرحبا: 
گامه، گام، زینه، رده، خوان، جای باش، پله، پل، پرده مرحله: 
  گاه، پای

  گامه دوم، گام دوممرحله دوم: 
  بانی، بخشایشنوازش، مهرورزی، مهرمرحمت: 
یاد، زنده یاد، روانشاد، درگذشته،  شادروان، زندهمرحوم: 

  آمرزیده، ازجهان رفته
  یادان، آمرزیدگان زندهمرحومات: 

  یاد، آمرزیده شادروان، زندهمرحومه: 
  رهاشده، پروانه، آزاد شدهمرخص: 

  رهایی، آسوده روز، آسودگی، آسایهمرخصی: 

  مند گمان،  )gumāngar  �� (گر  گمانمرّدد: 

  سرگشته، سرگردان، دودل، دو دل، دمدمیمردد: 
  ِپَهلیدنمردد شدن: 

  ِپَهلیدنمردد مانن: 
  ناپذیرفته، ردشده، پذیرفته نشده، افتادهمردود: 

  فرستاده، بستهمرسوله: 
  بسته پستیمرسوله پستی: 

نهادیک، نهاده، گسترش یافته، روش، به آیین، مرسوم: 
  بآیین، آیین

  م، سپاس گزارم، سپاسسپاسگزارمرسی: 
  شاگرد، رهبر، راهنما، پیشوامرشد: 
  گوهرنشان، زرنشانمرصع: 
  بیماریمرض: 

  پسندیدهمرضیه: 
نمون، نمور، نمودار، نمناک، نمک خوراکی، نمدار، مرطوب: 

  تر
  َپِدست بستنمرعوب کردت: 

  ،  )ه ب(شباهنگ مرغ سحر: 

  دلپسند، دلپذیر، پسندیده، برگزیده، برازندهمرغوب: 
  درفراوانی، درآسایش، تن آسان، بانوا، باآرامش، آسودهمرفه: 

  تن آسان، با آسایش، آسودهمرفه الحال: 
  نوشته شدهمرقوم: 
کرد، زکاب، رهوار، دوده، دوات، خودرو، ترابر،  هممرکب: 

  آمیخته شده، آمیخته، اسب
  ها، پیوندیان، آمیختگان نارنج گونهمرکبات: 

(مرکز دایره را ،  وندسار ا گویند)(مرکز دایره رونسار مرکز: 
،  هسته، نافه، میانه، میانگاه، میان، گاه، کانون، ُکیان، گویند)

فرنشین، فرماندهی، سرپرستی، ستاد، جایگاه، جای، پایگاه، 
  پایتخت

  زدایشگاه، پیرایشگاهمرکز اص`ح: 
  سودا کدهمرکز تجاری: 

  پژوهشگاهمرکز تحقیقات: 
  گرانیگاهمرکز ثقل: 

  پاسگاهحفظ: مرکز 
  ستاد فرماندهیمرکز فرماندهی: 

  نوسازی، دوباره سازی، بازسازیمرمت: 
  رازدار، پوشیدهمرموز: 
  نوشدارو، ملهممرهم: 
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  وامدار، گروی، گرونهاده، گرورفته، سپاسگزار، درگرومرهون: 
  مردانگی، رادمنشی، جوانمردیمروت: 

  نامرد، ستمگرمروت بی: 
یستن، دوباره خواندن، بازنگری، رفت و آمد، دوباره نگرمرور: 

  بازبینی
  سرخ نایمری: 
  وهرام، بهراممریخ: 
  سرسپرده، دنباله رو، پیرومرید: 

  ناخوش، رنجور، دردمند، بیمارمریض: 
  درمانگاه، بیمارستانمریض خانه: 

  بیمارستانمریضخانه: 
  بیماریمریضی: 

  نمایان، دیدنی، پیدا، آشکارمریی: 

  �� (،  دیداری )pat dītār  �� (ار ،  بدید)ڀ(دیداری مرئی: 

kīdītār( دیدنی  ،)نمایان، پیدا، آشکار)هد  ،  

  نهاد، سرشت، آمیغ، آمیزهمزاج: 
  مسخرگی، لودگی، شوخیمزاح: 

  سرخر، سربار، دست و پاگیر، دست و پا گیرمزاحم: 
  کاویدن، دردسر دادنمزاحم شدن: 

  سررنج دادن، دست و پا گیری، دردسردادن، دردمزاحمت: 
  گور، آستانه، آرامگاهمزار: 
  ها ها، سودها، برتری فزونیمزایا: 

افزایی، فزون فروش، فرا فزونی، بیش فروش،  هممزایده: 
  بهافزونی، ارزافزایی

  یادشده، نامبرده، گفته شدهمزبور: 
یاوه، لیچار، سخن بیهوده، ژاژ، چرند و پرند، چرند، مزخرف: 

  پوچ
  کشتزارمزرع: 

  الیزکشتزار، جمزرعه: 
  شیپور، سرنا، خنیامزقان: 
  کهنه، دیرینهمزمن: 
  باز، فریبکار، دغل، دغاکار، دروغگو نیرنگمزور: 

  برتری، امتیاز، افزونیمزیت: 
  فراوانی، بیشی، افزونیمزید: 

  پیش آمدی فزونتر، افزوده برانگیزهمزید برعلت: 
  زیور، آراینده، آرایش، آراستهمزین: 

  آراستنمزین کردن: 
  آورد، زورآزمایی، پیکار، پیشی، آورد همتازی، هم مسابقه:

  گسترهمساحت: 
  یاور، یارمند، فریادرسمساعد: 

  همیاری، همکاریمساعدة: 
یاری، همدلی، کمک همیاری، کمک، کردن، مساعدت: 
  دستگیری
  همیاری، همکاری، پیش پرداختمساعده: 
  دوری، درازراهیمسافت: 
  راهی گشتار، رهنورد، رهسپار، رهرو،مسافر: 

  راهیبریمسافربری: 
گشت و گذار، گردش، رهسپاری، راهی گشتن، بوم مسافرت: 

  نوردی
  مهمانسرا، مهمانخانه، کاروانسرامسافرخانه: 

نوایان،  ناداران، تهی دستان، تنگ دستان، بیمساکین: 
  چیزان بی

  خوش رفتاری، آشتی کردنمسالمت: 
  همراه با سازشمسالمت آمیز: 

  پرسمانمساله: 
کوتاهی، سستی ورزیدن، ساده انگاری، آسان حه: مسام

  گرفتن
  یکسانی، همسانی، برابریمساوات: 

،  یکسان، همسنگ، همتای، هم اندازه، )ڀ(یکسان مساوی: 

  پایاپای، برابر
ها،  ها، دشواری ها پرسش ها، دشواری گرفتاریمسایل: 
  ها ها، ُپرسمان ها، پیش آمدها، پرسش چیست
ها،  ها، دشواری ها پرسش واریها، دش گرفتاریمسائل: 
  ها ها، ُپرسمان ها، پیش آمدها، پرسش چیست

  درخواستمسألت: 
  پدیدآورنده، برانگیزنده، برانگیزاننده، انگیزه سازمسبب: 
  گذشته، پیشینه دار، پیش شده، آغاز شدهمسبوق: 

  دار دارای پیشینه، پیشینهمسبوق به سابقه: 
  کرایه نشینمستاجر: 
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ریشه، آشفته، از  ه، پریشان، پا در هوا، بیدرماندمستاصل: 
  ریشه درآمده، از بیخ برکنده

،  خیره سر، خودکامه، خودسر، )sāstār  �� (ساستار مستبد: 

  خودرای
  خودکامگانمستبدان: 
  بسیاردورمستبعد: 
  نهان فروشی، نهان، پنهانی، پنهانمستتر: 

  مگر، سوا، جدا، به جزمستثنی: 
  سخ داده شده، برآورد شدهپذیرفته شده، پامستجاب: 

  کام برآورهمستجاب الدعوه: 
  نیکو، شایسته، پسندیدهمستحب: 
  دانسته، آگاه، آشنامستحضر: 
  نگهبان، زندانبان، پاسبانمستحفظ: 
  شایسته، سزاوار، در خورمستحق: 

  پایدار، پابرجا، استوارمستحکم: 
  یاوه، ناشدنی، دگرگون شده، ترفندگر، ازمیان رفتهمستحیل: 

  خدمتگزارستخدم: م
  دا، جاویدان، پاینده، پایدار دنبالهمستدام: 

  درخواستگر، خواهشمند، خواهشگر، خواستارمستدعی: 
  فرنوده، بافرنود، با برهانمستدل: 

  سرور، سرکارمستر: 
  دستشویی، دست به آب، آبریزاه، آبخانهمستراح: 
  پس داده، برگردانده، بازپس دادهمسترد: 

  ادن، برگشت دادن، برگرداندنفرازدمسترد داشتن: 
  رایزنمستشار: 

  خاورشناس، خاور شناسمستشرق: 
نادار، ناتوان، فرودست، ستمدیده، درمانده، مستضعف: 

  چیز تهیدست، تنگدست، تنگ مایه، بینوا، بی

  ،  )هد(تافتگان و کوفتگان مستضعفین: 

  خوش آمده، پاکیزه، پاکمستطاب: 
  نگرسرمایه دار، توانمند، توامستطیع: 
راست گوشه، چهارگوش، چارگوش دراز، چارگوش مستطیل: 

  بلند، چارگوش
  سپنجیمستعار: 

  یاری جسته، یاری بخشمستعان: 
  دریابنده، آمادهمستعد: 

  کناره گیرمستعفی: 
  کهنه، کارکرده، فرسوده، دست دومستعمل: 
  فرورفته، غوته ور، شناورمستغرق: 

  رایی، خانه وزمینها، دا ها، دارایی زمین و خانهمستغ`ت: 
  توانگرمستغنی: 
  دریافته، بهره گرفته، برآمدهمستفاد: 

  بهره مند، برخوردارمستفیض: 
  پیشواز، پیشتاز، آیندهمستقبل: 

  ماندگار، جایگیر، پایدار، برجا، برپا شده، استوارمستقر: 
ناوابسته، خودسر، خودپا، خود ساdر، جداسر، مستقل: 

  گی، آزادانه، آزادنیاز، بدون وابست ُجداسر، بی
  خودسرانه، جداسرانه، آزادانهمستق`: 
 :ً̀   خودسرانه، جداسرانهمستق

،  یکراست، سهی، سرراست، سر راست، )ڀ(راست مستقیم: 

  راستای
  یکسره، یکراست، سر راست، آشکارامستقیما: 
  یکراست، آشکارامستقیمًا: 
  گردنکش، خودخواهمستکبر: 
  سزاوار، درخور، بایستهمستلزم: 
همیشه، همیشگی، همواره، همش، جاویدان، مستمر: 

  پیوسته، پی درپی، پاینده، پایا
  ماهانه، کارمزد، دستمزدمستمری: 

  دستاویزمستمسک: 
  نیوشنده، شنونده، شنوامستمع: 

  شنوندگانمستمعین: 
مند، فرنودین، درست، پشتوانه دار، پابرجا،  گواهمستند: 
  بایسته

  بازپرسمستنطق: 
  ند، نابهنجار، زشت، بدناپسمستهجن: 
  نیست، نابود، فرسوده، ازمیان رفتهمستهلک: 
  شایسته، سزاوار، زیبنده، درخور، برازندهمستوجب: 

  نهان، درپرده، پوشیده، پنهانمستور: 
  نمونه کاdمستوره: 
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  سرگنجور، دبیرمستوفی: 
  دست یافته، چیره، پیروزمندمستولی: 
که از پارسی  (مسجد عربی شده مزگت استَمزِگت مسجد: 

  ،  نیایشگاه، نیایشکدهبه عربی رفته)
  پارسوماشمسجد سلیمان: 
  پارسوماشمسجدسلیمان: 

  خوش آهنگمسجع: 
  چون و چرا، آشکار گفتگو، بی روشن، بیمسجل: 
  فریفته، دلباخته، جادو شدهمسحور: 

  ننگسار، زشتمسخ: 
  گرفته شده، فرمانبردار، راممسّخر: 

ده، شوخ، ریشخند شده، دلغک، ،  لو)ه ب(بازیچه مسخره: 

  خنده دار، بذله گو
  خنده دار استمسخره است: 
  خنده دار بودنمسخره بودن: 

،  زبانک انداختن، )هد(افسوس گرفتن مسخره کردن: 

  ریشخند کردن، خندیدن، افسوس گرفتن
  خنده دار استاست:  مسخره

  گرفته، بندآمده، بستهمسدود: 
  بستن فروبستن، بندآوردن،مسدود کردن: 

  شادی، دلشادی، خوشیمسرت: 

  ،  )ه ب(رو  فراخمسرف: 

  شادمان، شاد، دلشادمسرور: 
  گیر واگیردار، واگیر، همهمسری: 
  یکدست، هموار، تخت، پهنمسطح: 

  نوشته، نمونهمسطوره: 
  همایون، نیکبخت، فرخندهمسعود: 

  زادگاهمسقط الراس: 
  بوممسقط الرأس: 

  پوشیدهمسقف: 
  آرام بخشمسّکن: 

  مستی ده، مستی آور، مست کنسکر: م

،  کاشانه، سرپناه، سرای، سرا، (دارو)آرامبخش مسکن: 
  دردکاه، دارو، خانه

نیازمندی، مستمندی، تهیدستی، بینوایی، مسکنت: 
  چیزی بی

  زیستنی، باشندگیمسکونی: 
نادار، مستمند، تهیدست، تهی دست، تنگ مایه، مسکین: 

  چیز، بیچاره نوا، بی تنگ دست، بی
  تفنگدار، تفنگ دار، با سازوبرگ، با جنگ افزارمسلح: 
  کشتارگاهمسلخ: 

  پیوسته، پیاپی، پی در پیمسلسل: 
  چیره دست، چیره، پیروزمند، پیروزمسلط: 
  گونه، شیوه، روش، روال، راه، دین، آیینمسلک: 
  گردن نهاده، روشن، بیگمان، آشکارمسلم: 
  چون و چرا گمان، بی بیمسلما: 
  گمان آینه، بی هرمسلمًا: 

  مسلمانانمسلمون: 
  مسلمانانمسلمین: 

  ،  شنیده شده، شنیده)هد(شنودنی مسموع: 

  زهرخورده، زهرآلوده، زهرآلود، زهرمسموم: 
  زهرناکی، زهرمندی، زهرآلودگیمسمومیت: 

  کهنسال، سالخورده، پیرمسن: 

  ،  نشست، جایگاه، تکیه گاه، تخت)ه ب(پیشگاه مسند: 

  روانکارکن، شکممسهل: 
  دندانشویه، دندانشوَیک، ُبُرسمسواک: 
  سیاههمسوده: 

  کارگزاران، دست اندرکارانمسوdن: 
  دهی پاسخگویی، پاسخمسولیت: 
  کارگزار، سرپرستمسوول: 
  کارگزار، سرپرست، پاسخ دهمسؤول: 
  ترساییمسیحی: 

  ترساگریمسیحیت: 
  گشتگاه، گذرگاه، گذر، روش، راهمسیر: 
  خشکرود، آبراهمسیل: 

  دشواری، چیستان، چالش، پیش آمد، پرسمانسئله: م
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  کاربزرگ، کارارزشمندمسئله مهم: 
  ده کارگزار، سرپرست، پاسخور، پاسخگو، پاسخمسئول: 

  گویان کارگزاران، سرپرستان، پاسخمسئوdن: 
  دهی سرپرستی، پاسخگویی، پاسخمسئولیت: 
  کارگزارانمسئولین: 

  همسان، همتا، همانند، مانندمشابه: 
  همگونی، همسانی، همتایی، همانندیابهت: مش

  کشمکش، ستیز، برخوردمشاجره: 
  نامدار، نامبردهمشارالیه: 
  انبازی، میانوندی هنبازی، همکاری، همدستی، هممشارکت: 

  چهره آرا، بزک کن، آرایشگرمشاطه: 
  سروده آوری، چامه خوانی، چامه آوری، چام آوردمشاعره: 

  بینی، بویاییمشام: 
  ها دیده مشاهدات:
بینی، نگریستنی، نگریستن، نگرش، نگاه، دیدن،  هممشاهده: 

  دید، تماشا، برنگری
  دیدن، درنگریستن، تماشا کردن، بازیافتنمشاهده کردن: 

آوران، نام گذاری، نام آوران،  ناموران، نامداران، ناممشاهیر: 
  بلند آوازگان، بزرگان

، ِسگالشگر، سگال ،  هم)handarz pat  �� (اندرزبد مشاور: 

  رایزن
  زنان سگاdن، رای هممشاوران: 
  همپرسی، سگالیدن، ِسگالش، رایزنیمشاورت: 

ُپرسه،  ،  همپرسی، هم)ham pursak  �� (ُپرسگی  هممشاوره: 

  کنشکاش، سگالیدن، ِسگالش، رایزنی
  ریش سپیدان، پیرساdرانمشایخ: 

  همراهی، درپی کسی رفتن، پسواز، بدرههمشایعت: 
  راخ سوراخ، چهل پنجره، پنجره دار، پنجره پنجرهسومشبک: 
  شیفته، شورمند، خواهان، خواستار، آرزومندمشتاق: 

  شورمندانه، آرزومندانهمشتاقانه: 
  سایه روشن، درهم، پوشیده، پرتمشتبه: 

  هموند، همبهر، میانوند، خریدار، چند هنباز، انبازمشترک: 
  همخوان شدن، همبهر شدنمشترک  شدن: 

  همسود، هم سودلمنافع: مشترک ا

  هرمز، خریدار، برجیس، اورمزدمشتری: 
  فروزان، افروختهمشتعل: 
فرامده، شیب، جداشده، جدا شده، به دست آمده، مشتق: 

  برگرفته، برآمده، آمده از
  فراگردآمدنمشتق شدن: 
  برگرفتنمشتق کردن: 

  شکل گرفتهمشتکل: 
  دربرگیرنده، دربردارندهمشتمل بر: 

  ری، پردار و درخت، ُپردار و درختدرختکامشجر: 
  ها ویژگیمشّخصات: 

هویدا، نمایان، شناخته شده، روشن، پیدا، مشخص: 
  بازشناخته، آشکارا، آشکار

  پیدا کردنمشخص کردن: 
  ها ها، شناسه ویژگیمشخصات: 

  ویژگی دادن، ویژگی، شناسهمشخصه: 
نوشیدنی، کیش، روش دینی، آشامیدنی، آشامیدن، مشرب: 
  آبخورد

  فراتر، جای بلند، برفرازمشرف: 
  خاورمشرق: 

  ،  هنبازگیر، چندخدایی)هد(باخداانبازگیر مشرک: 

  نوشیدنی، نوشابه، باده، آشامیدنیمشروب: 
  فروشی میکده، میمشروب فروشی: 

  سامه برمشروط: 
  مردم ساdریمشروطه: 
  روا، دینیمشروع: 
  ناردان، فروزانه، آتشدانمشعل: 

  ش، خرسندشادمان، سرخومشعوف: 
  گرفتاری، کار و بار، کار، درگیری، پیشه مندی، پیشهمشغله: 

گرفتار، سرگرم، دلگوش، دست به کار، دست مشغول: 
  اندرکار، درگیر، درکار، بکار

سرگرم بودن، سر و کار داشتن، دلگوش بودن، مشغول بودن: 
  درگیر بودن، بکار داشتن

  ختنسرگرم شدن، درکارشدن، به کار پردامشغول شدن: 
  سرگرمیمشغولیت: 

  مهرورز، مهربان، دلسوزمشفق: 
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  دلسوزانهمشفقانه: 
  وینارش، ورزش، نوشتنمشق: 

  سختی، رنج، دشواریمشقت: 

،  کمبود، سختی، سخت، دشواری، )هد(دشخوار مشکل: 

  دشواره، دشوار، دشخوار، درد سر، خرده، چالش، پیچیده
  سخت استمشکل است: 
  بودنسخت بودن، دشوار مشکل بودن: 
  سخت پسند، دیرپسندمشکل پسند: 
  گره گشامشکل گشا: 

  ها ها، خرده کمبودها، دشواریمشک`ت: 
  ستوده، درخورسپاس، پسندیدهمشکور: 

  �� (،  گمانی )gumānōmand  �� (مند  گمانمشکوک: 

gumānīk(انگیز، گمان، دودلی،  مند، گمان ،  گمانیک، گمان
  بدگمان

  آماده فراگیر، فراگرفته شده،مشمول: 

  ،  بوییدنی)هد(بوییدنی مشموم: 

  رمنده، بیزارمشمیز: 
  رمنده، بیزارمشمئز: 
  نمودار، نمایان، روشن، پیدامشهود: 

،  )frāč-nāmīk  �� (،  فرازنام )frāč-srōt  �� (فرازسرود مشهور: 

دار دشن، نامدار، نام آور، سرشناس،  نامی ترین، نامی، نام
  پرآوازه

  سگالیدن، سکالش، رایزنی همپرسی، کنکاش،مشورت: 
  سکالیدنمشورت کردن: 

  نگران، پریشان، آشفتهمشوش: 
  برانگیزنده، امیددهمشوق: 
  شیوه، روند، روش، روال، راهمشی: 

  خواسته، خواست، آرزومشیت: 
  خواست خدامشیت الهی: 

  گجسته، بدشگونمشئوم: 
  یار و همدم، همنشین، دوستمصاحب: 

و همدم شدن، همنشینی،  ،  یار)هد(دیداری  هممصاحبت: 

  همدمی، همدلی، هم سخنی
  گفتگومصاحبه: 
  دست دادنمصاحفه: 

  دست دادنمصاحفه کردن: 
  ها ها، دستمایه ها، سرآمدها، ریشه سرچشمهمصادر: 

  تاوانگیری، بازگیریمصادره: 
  یابنده، روبه رو شونده، روبرویی، برخوردکنندهمصادف: 
  ها هزینهمصارف: 
  اه، رزم، پیکار، آوردگاهکارزار، رزمگمصاف: 
  ها، سودها ها، شایسته نیک اندیشیمصالح: 

  ها ها، ساختمایه ها، سازه کاراستهمصالح ساختمانی: 
  کنارآمدن، سازگاری، سازش، آشتیمصالحه: 

  ریزشگاه، دهانه، دهانگاهمصب: 
  ویراستار، درستگرمصحح: 
  گواه راست، گواه، راستگوی، راست نمادمصداق: 
ریشه، جایگاه، بن واژه، بازگشتنگاه،  ستاک،مصدر: 

  بازگشتگاه، آهنگ واژه
  دردسردهنده، آزاررسانمصدع: 
  گواهی شده، راستگو پنداشته شده، باورشدهمصدق: 
  دیده، آسیب دیده کوفته، زخمی، آسیبمصدوم: 

  دیدگان آسیبمصدومین: 
  سمج، پافشارمصر: 

  ،  )هد(پژوزناکی مصّریت: 

  ی فشاری کردنپای فشردن، پامصر بودن: 
  نیمه، لنگه، لخت، بندمصراع: 
  پایمردانهمصرانه: 
  گسارش، کارکرده، کارکرد، کاربری، کاربردمصرف: 

  گساردمصرف کرد: 
  گساریدن، گساردنمصرف کردن: 
  گسارنده، کاربرمصرف کننده: 
  گسارشگری، گسارشگراییمصرف گرایی: 

  فشارند پای میمصرند: 
  زبانزد، جاافتادهمصطلح: 
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  کوچک، کهیده، کهتر، ریز، خرد: مصغر
  سرسبز، خوش آب و هوا، خرممصفا: 
  نهاد، نیکخواه، بهساز، به اندیش نیکمصلح: 

  نیک روز، نیک اندیشیمصلحت: 
  چلیپا شده، بدارآویخته شدهمصلوب: 
  نماهنگ، نمازگاه، نمازخانهمصلی: 

،  پایدار، پابرجا، )hangōmand  �� (مند  آهنگمصمم: 

  رباآهنگ، استوا
  کمربستنمصمم شدن: 

  نویسنده، نگارنده، برنویسمصنف: 
نوپیدا، فرآورده، ساخته شده، ساخته، ساختگی، مصنوع: 

  دست ساز
  ساخته، ساختگی، دست سازمصنوعی: 

  راییده، پذیرفته، برنهاده، انجامیده، استوارشدهمصوب: 
  برنهادهمصوبه: 
  نگارگر، چهریافتمصور: 
  رپناهنگهداشته، دورداشته، دمصون: 

  زینهاری، در پناهمصونیت: 
  نگون بختی، بدبختی، اندوهمصیبت: 

  ها ها، آسیب گزندها، زیانمضار: 
  زمان کنونیمضارع: 

  ها گزندها، زیانمضارها آسیب: 
  دوچندان، دوچند، دوبرابر، دو برابرمضاعف: 
  پیوند، بیش، افزامضاف: 

  َبرگیرمضاف الیه: 
  جدا، افزون براینمضافا: 
  برگیر: الیه مضاف

  ها ها، درونه ها، دستمایه زمینهمضامین: 
کوتاهی، فروگزاری، فروگذراری، سختگیری، دریغ، مضایقه: 

  خودداری، تنگی
فروگزاری کردن، فروگزاردن، فروگذراری مضایقه کردن: 

کردن، فروگذاشت، فروگذاری کردن، فروگذاردن، دریغیدن، 
  دریغ کردن، خودداری کردن

  ایگانی شدهنگاهداشته، بمضبوط: 
  خنده دار، خنده آورمضحک: 

  خنده آورمضحکه: 
دار، زیان بخش، زیان آور،  ناخوشی، زیانمند، زیانمضر: 

  رنجوری، بیماری، آسیب رسان

  ،  زیاندار)ziyānkār  �� (کار  زیانمضّر: 

  شکافه، زخمهمضراب: 
  ها زیانمضرات: 
  جای زدن، تیزی، بس شمار، بازده، ابزار زدنمضرب: 
  گزند، زیان، آسیب مضرت:
  پریشان، بیچاره، آشفتهمضطر: 

نگران، سرآسیمه، دلواپس، پریشان، آسیمه سر، مضطرب: 
  آسیمه

  ،  )ه ب(،  آشفتن )ه ب(ِشِکهیدن مضطرب شدن: 

  پریشانممضطرب هستم: 
  نیست، نابودمضمحل: 
  مزمزهمضمضه: 
  زمینه، درونمایه، چکیدهمضمون: 
  سختی، دشواری، تنگنامضیقه: 

  یکسان، همپوش، همانند، جور، برابربق: مطا
  بکامه، بکاممطابق میل: 

  خوانی، همپوشی هممطابقت: 
  درمطاع: 

ها،  ها، گفتارها، سخن ها، نوشتارها، گفتنی نوشتهمطالب: 
  خواستارها، جستارها

  ها های، خواسته خواستهمطالبات: 
  خواهی، درخواست، دادخواست هممطالبه: 

  ها، پژوهش وهشهای، پژ پژوهشمطالعات: 
  نگرش، خوانش، خواندن، پژوهش، بررسیمطالعه: 

  خواندن، بررسی کردن، بازنگریستنمطالعه کردن: 
  دفتر پزشک، پزشکخانهمطب: 
  آشپزخانهمطبخ: 
  چاپخانهمطبعه: 
  گوارا، دلنشین، دلپذیر، خوشایندمطبوع: 

ها،  ها، ماهنامه ها، نسک ها، هفته، نگارش هفته نامهمطبوعات: 
  ها ها، چاپاک امهروزن
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  شادی آفرین، رامشگری، رامشگر، خنیاگرمطرب: 
  رامشگریمطربی: 
  گفته، زمینه، پیش کشیده، بسترمطرح: 

  پیشنهاد شدهمطرح شده: 
  در میان گذاشتنمطرح کردن: 

  واپس زده، رانده شده، رانده، دورکردهمطرود: 
  زبانکمطل: 
  زراندودمط`: 

  نوشته، نوشتار، گفتارمطلب: 
  دانا، آگاه: مطلع

  آگاهاندن، آگاه کردنمطلع کردن: 
  آگاهانیدنمطلع گردانیدن: 

  چون و چرا، آویژه یله، یگانه آزاد، تنها، بیمطلق: 
  هیچگاه، هرگز، به هیچ رویمطلقا: 
  رها شده، جداشده، آزادمطلقه: 
  زبانکمطلک: 
پذیر، خواسته،  شایسته، دلخواه، دلپسند، دلمطلوب: 
  پسندیده

  دلخواه مطمح نظر:
نیک گمان، دلُپر، دل آسوده، آسوده اندیش، آسوده، مطمین: 
  استیگان

  استیگان بودنمطمین بودن: 
  آرامش یافتنمطمین شدن: 

  گمان بیمطمینا: 
  گمان بیمطمینًا: 
  بیگمانمطمُئنا: 
آسوده، دل آسوده، دل استوار،  نیک گمان، دلُپر، دلمطمئن: 

  انپشت گرم، آسوده اندیش، آسوده، استیگ
  استیگان بودنمطمئن بودن: 
  آرامش یافتنمطمئن شدن: 

  گمان بیمطمئنا: 
  گمان بیمطمئنًا: 

  پاکیزه، پاک شده، پاکمطهر: 

،  نیوشا، )هد(،  فرمانبردار )framāngar  �� (فرمانگر مطیع: 

  نیوش، فرمانبر، سرسپرده، رام فرمان

  سرسپردگانمطیعان: 
  کامیاب، کامروا، پیروزمظفر: 

  تمکش، ستمدیدهسمظلوم: 
  نرخ، گمان، بدگمانی، انگارهمظنه: 

  گمان برده، انگاشتهمظنون: 
نمودگاه، نمادین، نماد، نشان، جای باd رفتن، جای مظهر: 

  آشکارشدن
  با اینهمهمع الوصف: 

  با اینهمهمع ذلک: 
  با اینهمهمع هذا: 

  ها ها، گدارها، راه گذرگاهمعابر: 
  رستاخیزمعاد: 

  ند، هم ارز، جایگزین، برابر، بجایهمسنگ، همچمعادل: 
  برابر این پولمعادل این مبلغ: 

  همچندی، هم سنگی، برابری، برابرسازیمعادله: 
  ها کانمعادن: 

  ستیز، رویارویی، درگیریمعارضه: 
  ها فرهنگ، دانشمعارف: 

  ،  گذران، زیست، زندگی، زندگانی، روزی)هد(زِیش معاش: 

  میز، دوستآ همنشین، همزی، همدم، هممعاشر: 
همنشینی، همزیستی، نشست و برخاست، رفت و معاشرت: 

  آمد، آمیختن
  آغوشی، مهرورزی، دلدادگی مهری، هم هممعاشقه: 
  همزمان، همدوره، هم روزگار، امروزین، امروزیمعاصر: 

  ها ها، گناهان، بزه لغزشمعاصی: 
  یاوری، همراهی، پشتیبانیمعاضدت: 

  پیمانمعاعده: 
  کنار، بخشودهرهاشده، برمعاف: 

  رهایی، برکناری، بخشودگیمعافیت: 
  وارونه، پاد، باژگونهمعاکس: 

  درمانگر، درمان کنمعالج: 
  درمان، چاره گری، بهبودمعالجه: 

  داد و ستدهامعام`ت: 
سوداگری، دادوستد، دادو ستد، داد و ستد، خرید و معامله: 
  فروش
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  ،  )هد(بازار کردن معامله کردن: 

  ، دشمن، پرخاشگرستیزه جومعاند: 
  دشمنیمعاندت: 

  ها ها، آِرش ها، آرش ها، چم ماناکمعانی: 
  سوگند، پیمان نامه، پیمانمعاهده: 
  برگشتن، بازگشتنمعاودت: 
  داد و ستد، جایگرینیمعاوضه: 

  یوفانبدنمعاوضه کردن: 
  یاور، همیار، کاریار، دستیارمعاون: 
  ها ها، زشتی کاستیمعایب: 
  ، بیمار بینی، بررسی، باچشم دیدنوارسی، نگرشمعاینه: 
  نیایشگاه، زیگورات، پرستشگاهمعبد: 
  گذرگاه، گذر، گدار، خوابگزار، جای گذرمعبر: 

  یار، نگار، دلدار، دلبر، پرستهمعبود: 
  نارکوکی، دژخوی، خوگرفته، خوگر، َبنگی، اپیونیمعتاد: 
نیکخواه، فرمند، سرشناس، توانگر، به نام، آبرودار، معتبر: 

  زشمند، ارجدارار
نه سرد و نه گرم، میانی، میانه رو، میانه، خوش آب و معتدل: 

  هوا
  نکوهشگر، خرده گیر، پرخاشگرمعترض: 
  خستو، ُخستومعترف: 
  گوشه نشین، کناره گیرمعتزل: 

  شکیب گزینمعتصب: 
  گرونده، باورمند، باوردارمعتقد: 

ور ،  بر این با)astovānītan  �� (استوانیدن معتقد بودن: 

  بودن
  باورهامعتقدات: 
  گوشه نشین، پرهیزکار، پارسامعتکف: 
  درستکارمعتمد: 
  نیاز، نُخستیمعجزة: 

  ،  ورچ، فرجود، شگفتی)varč kartīh  �� (ورچکردی معجزه: 

  رنگینه، آمیختهمعجون: 
  میانه، میانگینمعدل: 

  دادگستری، دادگری، دادمعدلت: 
  کانمعدن: 

  شناسیکانی شناسی، کان معدن شناسی: 
  کانیمعدنی: 
  شکممعده: 

  ،  کم، انگشت شمار، اندک)هد(نایافته معدود: 

  شماریمعدودی: 
نیست شده، نایافته، نابود، سر به نیست، تباه، از میان معدوم: 

  رفته
نابود کردن، کشتن، سر به نیست کردن، از معدوم کردن: 

  میان بردن
  با آنکه، با اینهمه، با این روشمعذالک: 
  جیده، درسختی، پریشانرنمعذب: 

  پوزشمندی، پوزش خواستن، پوزشمعذرت: 
  پوزیدن، پوزش خواستنمعذرت خواستن: 
  پوزیدن، پوزش خواهیمعذرت خواهی: 

  با اینهمهمعذلک: 
  پوزشگر، پوزش خواهمعذور: 
  تازی شدهمعرب: 
  فرارو، دستخوش، جلو، پیش، برابرمعرض: 
شناخته شده، شناسه، شناساننده، شناسانده، شناس، معرف: 

  آشناکننده

  ،  دانش، بینشمندی)هد(،  شناخت )هد(شناختن معرفت: 

  شناسانده، شناسا، شناس، آشنامعرفه: 
  شناسایی، شناساندن، آشناکردن، آشناسازیمعرفی: 

  شناساندنمعرفی کردن: 
  شناسنامه، برگ شناساییمعرفی نامه: 

  هنگامه، گیر و دارمعرکه: 
  شیدهنموده، گفته، پیش کمعروض: 
نامی، نامور، نامدار، نام آور، شناخته شده، شناخته، معروف: 

  سرشناس، پرآوازه، آشنا
  ناهمانند، نامی ترین، سرشناسترینمعروفترین: 
  آوازهمعروفیت: 

  گرانمایه، گرامی، ارجمندمعزز: 
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  کنارگذاشته شده، برکنارشدهمعزول: 
  ربا، دلدار، دلبر نگار، دلستان، دلمعشوق: 
  ناه، پرهیزکار، پاک، پارسابیگمعصوم: 

  پرهیزکاری، پاکی، پارساییمعصومیت: 
  گناهکاری، گناهمعصیت: 
  کاستی، دشواریمعضل: 

  ها ها، دشواریها، چالش ها، سختی کاستیمعض`ت: 
  خوشبو، بویامعطر: 
  مانده، سرگردان، درنگ، چشم به راه، بیکارهمعطل: 

وز و فردا سر دواندن، چشم به راه گذاشتن، امرمعطل کردن: 
  کردن

  برگشت، بازگشت، بازگرداندهمعطوف: 
  بزرگ، ارجمندمعظم: 
  خردمند، بخردانه، باادبمعقول: 

  واژگونه، واژگون، وارونه، وارون، سرنگونمعکوس: 
  فروهشته، آویزان، آویخته، آونگان، آونگمعلق: 

  وارو زدن، پشتک زدنمعلق زدن: 
  دبیر، آموزنده، آموزگار، استادمعلم: 
  آموزگاریی: معلم

  ناتوان، زمین گیر، رنجور، بیمار، انگیختهمعلول: 

  ،  نمایان، روشن، پیدا، آشکار)هد(دانسته معلوم: 

  ها ها، دانسته دانشمعلومات: 

  ،  )ه ب(دستاربند معّمم: 

  راز، چیستانمعما: 
  واdدگر، مهراز، سازنده، آبادگرمعمار: 

  یگری، آبادگر مهرازی، ساختمان، رازیمعماری: 
  دستاربند، دستار بندمعمم: 

همیشه، کار شده، ساخته شده، خو گرفته، پرداخته معمول: 
  شده

 :dهماره، بیشترمعمو  
 :dًروند َروندانه، همواره، بیشتر، به یک یکمعمو  

بها،  همیشگی، ساده، روامند، پیش پا افتاده، بیمعمولی: 
  ارزش، بهنجار بی

  ماناک، َچم، آِرشمعنا: 

  ی، میُنوی، چم، آنجهانی، آسمانیمینومعنوی: 

  ،  ) �� ( مینوی معنوی : 

  ،  ) �� ( مینویی معنویت: 

  ماناک، گن، چم، َچم، آرش، آِرشمعنی: 
  چمیدنمعنی کردن: 

  با اینهمهمعهذا: 
  کژ، کج، خمیدهمعوج: 
  دیرکرده، پس انداخته، پس افتادهمعوق: 
  َهکانیدهمعین: 
  اندازه، استانده سنجه، زرسنج، ترازو، پیمانه،معیار: 
  همراهی، همپاییمعیت: 

  گذران، زندگانی، روزیمعیشت: 
  پورمندمعیل: 
یاور، یاریگر، یاری دهنده، یارمند، یار، َهکانیده، معین: 
  زد، روشن، دیدآمده، آشکارا، آشکار شده، آشکار نشان

  َهکانیدهمعین شده: 
  َهکانیدنمعین کردن: 

  آکمند، آسیب دیدهمعیوب: 
  شگاهفرومغازه: 
  نایکسان، ناسازگار، ناساز، ناجور، دگرگونمغایر: 

  نایکسانی، ناهمگنی، ناسازی، ناسازگاری، ناجوریمغایرت: 
  فریب خوردهمغبون: 
  باارزشمغتنم: 
  دارای ارزش خوراکی، پرنیرومغذی: 
  باخترمغرب: 
گرانسر، خودشیفته، خودخواه، خودپسند، خودبین، مغرور: 

  خود

  ،  خودخواه، خودپسند شدن)ه ب(ُفنودن مغرور شدن: 

  ناسره، نابسامان، شوریده، درهم، پریشان، آشفتنمغشوش: 
  به زورگرفتهمغصوب: 
  رانده شدهمغضوب: 
  پوزش، بخشایش، آمرزشمغفرت: 
  بخشوده، آمرزیدهمغفور: 



 سره ینامه پارس واژه   

۲۲۰ 

  سخت، پیچیده، بستهمغلق: 
  شکست خورده، درهم شکسته، ازپای درآمدهمغلوب: 
  درهم شکستهمغلوبه: 

  غمناک، اندوهناک، اندوهگینم: مغمو
  ناگاه، شبیخون، تاخت ناگهانیمفاجات: 

  نازنده، سرافراز، خویش بالمفاخر: 
  گفتارها، سودمایه، درونمایه، چممفاد: 

  سوایی، دوری، جداییمفارقت: 
  ها، بندها پیوندگاهمفاصل: 
ها،  ها، اندریافت ها، پنداره ها، دانسته دریافتهمفاهیم: 
  ها اندریاب

  کلیدتاح: مف
  سرفراز، سربلند، بالندهمفتخر: 
  کارآگاه، جوینده، بازرس، بازجومفتش: 
  آبرو، بدنام رسوا، بیمفتضح: 
  واز، بازمفتوح: 
  تابدار، پیچیدهمفتول: 
  شیفته، شیدا، دلباختهمفتون: 
  رایگانمفتی: 

  گریزگاه، گریزمفر: 
  شادی بخش، شادی آفرین، دلگشامفرح: 
  تا، تنها، تکین، تکتا، تکیگانه، یکه، یکمفرد: 

  فراوان، بیش از اندازهمفرط: 
  گسترده شده، فرش شدهمفروش: 

  ،  گزارنده)هد(گزارنده مفّسر: 

  هرزه، جلویز، تبهکار، بدکارهمفسد: 
  گزارنده، گزارشگرمفسر: 
گسترده، فراوان، پیوندگاه، پردامنه، بندگاه، بند اندام، مفصل: 

  بند، بلند
  گستردگی، به درازاشمار، به  بیمفص`: 
  کنشگیر، کرده، شده، پوییده، بکارمفعول: 
  پوییدگیمفعولی: 
  نیست، ناپیدا، ناپسند، ناپدید، گم شده، گممفقود: 

  ناپیدا، ناپدید شده، ناپدید، گم نشان، گم شدهمفقود اdثر: 
  ناپدیدشدن، گم شدن، ازدست رفتنمفقود شدن: 

  ناپدید شده، گم شدهمفقود شده: 
dناپدیدثر: مفقودا  
  مستمند، تنگدستمفلس: 
  وامانده، درمانده، تهیدست، بیچاره، بدبختمفلوک: 
  دریافته، دانسته، چم، پنداره، اندریافت، اندریابمفهوم: 
  کارآمد، سودمند، سودبخش، بارورمفید: 
  ُخستومّقر: 

رو، روبروی، روبرو، رو در رو، رو به رو،  رویاروی، روبهمقابل: 
  برابر

  رویی، درگیری ستیز، رویارویی، روبهمقابله: 
  کشتار، کارزار، زد و خوردمقاتله: 
  ها اندازهمقادیر: 
آغوشی، هم بستری، هم آغوشی، نزدیکی،  هممقاربت: 
  آمیزش
  هنگام، همزمان، هم هنگام، نزدیک، پیرامون هممقارن: 
  ها، آرزوها ها، آماج کاممقاصد: 
  پیمانکاریمقاطعه: 
  گفتارهامقاdت: 

  نوشتمان، نوشتار، نامه، گفتار، سخنه: مقال
  گاه، اورنگ، ارزش جایگاه، جا، پایه، پایمقام: 

  فرنشینان، سروران، سرپرستان، پایوران، بلندپایگانمقامات: 
  پایدار، پابرجا، ایستا، استوارمقاوم: 

  پایداری، ایستاده گری، ایستادگیمقاومت: 

  ،  )هد(تاَوستن مقاومت کردن: 

  ی، سنجیدن، سنجش، برابریهمسنجمقایسه: 
  هم سنجیدن، هم سنجی کردن، سنجیدنمقایسه کردن: 

  مغاک، گور، دخمه، آرامگاهمقبره: 
  شایسته، سزاوار، دلپذیر، پسندیده، پذیرفتهمقبول: 
  رهبر، پیشوامقتدا: 
  نیرومند، زورمند، توانمندمقتدر: 

  میانه رومقتصد: 
  شده شایسته، درخور، درخواستمقتضی: 
  شایسته زمان، درخور زمان، خواسته روززمان: مقتضی 
  کشتهمقتول: 

  کشتگان، جان باختگانمقتولین: 
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  اسپندمقّدس: 

  ،  مایه، پیمانه، اندازه)ه ب(انداز مقدار: 

  چندی، اندی، اندکیمقداری: 
  سرنوشتمقدر: 

ورزش دادن، ورجاوند، سپند، سپنتا، سپنت، پاکیزه، مقدس: 
  اسپند پاک دامن، پاک، پارسا، اشو،

  پیشگام، پیشرو، پیشتازمقدم: 
  آغازین، آغازین سرآغازین، پیشمقدماتی: 

سرآغاز، دیباچه، دیباجه، درآمد، پیشگفتار، مقدمه: 
  آغاز، پیش گفتار درآمد، پیش ُگفتار، پیش پیش

  زمینه سازی، زمینه چینی، آغازگریمقدمه چینی: 
  شدنی، انجام پذیرمقدور: 

  گاه، خستو، جایگاه، پایگاهماندگاه، ستاد، زیستمقر: 
  ستاد سپاهمقر سپاه: 

  گران ارج، گرامیدار، گرامی دارنده، فرمندمقرب: 
  فرموده، فرمان داده، دستوری، برنهادهمقرر: 

  برنهادمقرر کرد: 
  ها، آیین نامه ها، آیین نامه ها، آیین ها، روش شیوهمقررات: 
  کارمزد، دستمزد، پاداشمقرری: 

  کاروامدار، بدهمقروض: 
  نزدیکمقرون: 
  بخشاگر، بخش کنندهمقسم: 

  بهره، بخشی، بخش شدهمقسوم: 
  کرانه، راهبرد، خواستگاه، آماجگاهمقصد: 

،  لغزشکار، گناهکار، )vināsōmand  �� (مند  گناهمقصر: 

  بزهکار، بزه کار
  خواسته، خواست، آهنگیده، آهنگ، آرمان، آرزومقصود: 
  چکیدهمقطر: 
ه تکه، پایه، ِپِلکان، بریده بریده، برش، سوده، دوره، تکمقطع: 

  آواج، آوا
ها، بریده  ها، ِپِلکان ها، پایه ها، تکه تکه سودهمقطعات: 

  ها ها، برش بریده
  ای ای، چرخه دورهمقطعی: 
  گسسته، جداشده، بریدهمقطوع: 

  فرزند بیمقطوع النسل: 
  گود، کوژ، کاو، تودارمقعر: 
  مانشگر، دلغک، پیرو، بازیگرمقلد: 

  ،  )ه ب(ُکلوته مقنعه: 

  آیینگذاری، آیین گذاریمقننه: 
  dیروب، کنادگر، کاریزکن، چاه کنمقنی: 
  شکست یافته، باخته، ازپا در آمدهمقهور: 

  نیرو یافته، نیرو گرفته، کاغذ چندdیهمقوا: 
  گویه، گفته، زمینه، جستارمقوله: 
  ارزیابمقوم: 

خش، تواننده، نیرومند، نیروزا، نیروبخش، نیرو بمقوی: 
  توانبخش

  ،  سنجه، سنجش، پیمانه، اندازه)ه ب(انداز مقیاس: 

  دربند، پایبند، پای بست، پابستهمقید: 
  پابستگیمقید بودن: 

  ماندگار، شهروند، زیستور، باشندهمقیم: 
ها، نوشته، نوشتن، نامه نویسی،  نویسی، نوشته هممکاتبه: 

  نامه نگاری، نامه
  ار، فریباباز، فریبک نیرنگمکار: 

  کیفر، سزا، پادافرهمکافات: 
  گفتگوها، گفت و شنیدها، گفت و شنودهامکالمات: 

،  گفتگو، گفت و )hamgōwišnīh  �� (گویشی  هممکالمه: 

  شنید، گفت و شنود
  گاه، زیستگاه، جایگاه، جامکان: 

  ،  )ه ف(سازوکار مکانیسم: 

  بسته کارمکانیک: 
  افزاروارهمکانیکی: 

  ، دبستان، آموزشگاه، اندیشگاهدبیرستانمکتب: 
  نوشته شده، نوشته، نوشتار، نگاشته، نامهمکتوب: 

  نوشتارهامکتوبات: 
  درنگ، ایستمکث: 
گرفته، غمگین، رنجیده، دلتنگ، دdزرده، دل آزرده، مکدر: 

  اندوهگین، افسرده دل
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،  نیرنگ، کلک، فسون، )ه ب(،  ترفند )هد(کیدآوری مکر: 

  فریب، شیله، دغلی، دغل

،  دوباره، چندباره، ، از کارواژه همارستن) �� (َهمارسته مکرر: 

  پیاپی، پی در پی، پشت سرهم، باز
  گرامیمکرم: 

  گرامیمکرمه: 
  ناپسند، زشتمکروه: 
  شکستهمکسر: 

  یافته، نویافتهمکشوف: 
  ها نویافتهمکشوفات: 

  نوید، نویافتهمکشوفه: 
  شش سویی، چارتاقی، توان سوممکعب: 
  ، بسبسندهمکفی: 
  وادار، ناگزیر، ناچاری، ناچارمکلف: 
  پایان دهندهمکمل: 
  سرمایه، دارایی، توانگریمکنت: 

  ،  )ه ب(بان  کشتیمّلاح: 

  ناخدا، ملوان، دریانورد، جاشوم`ح: 

  ،  )ڀ(نگرش م`حضه: 

  نگریستن، نگرش، نگاه کردنم`حظه: 
  درنگریستن، بوشیدنم`حظه کردن: 

ش، مهرورزی، مهربانی، خوش نیک رفتاری، نوازم`طفت: 
  خویی

  ،  دیدار، بهمرسی)هد(دیداری  همم`قات: 

  دیدار کردم`قات کرد: 
  دیده بوسی کردن، دیدار کردنم`قات کردن: 

  دیدار همکننده:  م`قات
  مایه، پایه، بنیانم`ک: 
ناآرامی، دلگیری، دلتنگی، تنگدلی، به ستوه آمدن، م`ل: 

  اندوه، افسردگی
  هش، سرکوفت، سرزنشنکوم`مت: 
  فرشتگانم`یک: 

  نرم، سست، سازگار، آرامم`یم: 
  نرمی، نرمش، مهربانی، مهرم`یمت: 

  پوشیدهملبس: 

  ،  )هد(پوشیدنی ملبوس: 

  مردمان، مردم، شهروندان، تودهملت: 
  همیار، همراه، همدم، پایبندملتزم: 

  آگاهملتفت: 
 فروزان، شوریده، سوزان، پرشور، پرخروش،ملتهب: 

  برافروخته، آشفته
  پناه، پناگاهملجا: 

  لگام گیرملجم: 
  وابسته، پیوسته، پیوستملحق: 

  وابسته شدن، پیوسته شدن، پیوستنملحق شدن: 
  ها پیوستملحقات: 

  وادار، ناگزیر، ناچار، بایستهملزم: 
  واداشتن، ناگزیرنمودنملزم کردن: 

  پیش نیازهاملزومات: 
  رانده شده نفرین شده، گجسته، گجستک،ملعون: 
دور ریخته، برکنار، برافتاده، افکنده، افتاده، ازمیان ملغی: 

  رفته
  نابود کردن، برافکندن، از میان بردنملغی کردن: 

  سخن گفته شده، آوایی، آواپذیرملفوظ: 
  گرفته نامیده شده به، نامیده شده، نامیده، نامملقب: 
ی، هیر، فرمانروایی، فرشته، شهریار، دارند، دارایملک: 

  خواسته، پادشاه
  فرشته مرگ، فرشته آدم کشملک الموت: 
  سروشملک وحی: 

  شهربانو، شهبانوملکه: 
  شکوه خدایی، سپهر، جهان باd، پادشاهیملکوت: 

  مردمان، کشورهاملل: 
  کشورهای هم پیمانملل متحده: 

  ،  )هد(بسودنی ملموس: 

  نوا، آهنگملودی: 
  ی، تیره شاهی، تیرههرکه هرکه، تیره فرمانملوک الطوایفی: 
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  شاهانه، پادشاهانملوکانه: 
  دلتنگ، پژمرده، آزرده، اندوهگین، افسردهملول: 
  رنگین، رنگارنگملون: 
میهنی، میهن پرست، مردمی، مردمگرا، مردمانه، ملی: 

  کشوری، سرزمینی، توده گرا
  بانمکملیح: 

  نمکین، نمکدار، گندمگونملیحه: 
  ، نرم کنندهنرمش دهنده، نرم گردانندهملین: 

  پشتکارممارست: 
  بهم ساییدهمماس: 

  سرزنشمماشات: 
  ها کشورها، سرزمینممالک: 
  جلوگیری، پیشگیری، بازداری، بازدارندگیممانعت: 

  جلوگیری کردن، بازداشتنممانعت کردن: 
  واd، گزیده، فرینه، َفرینه، سرآمد، برترممتاز: 

  نندهآزمونگر، آزمونبان، آزماینده، آزمایش کممتحن: 
  کشیده، دنباله دار، درازشده، پیوستهممتد: 

  نشدنی، ناشدنیممتنع: 
  هستی نابایستهالوجود:  ممتنع
  یاریگر، یاری دهندهممد: 

  ستودهممدوح: 
  درهم شده، درهم سرشته، درآمیخته، آمیخته شدهممزوج: 
سویگی، ایستنده، َاشاینده،  سرپیچنده، زاَور، بیممطنع: 
  َاسویگی

،  )šāyandak  �� (،  شاینده )šāyēn  �� (شاِیان ممکن: 

  شدنی، شاید، شایا، روا، آسان
  شاید، تواند بود، انجام پذیر استممکن است: 

  ،  )ڀ(شایستن ممکن بودن: 

  کشور، سرزمینمملکت: 
  ماdمال، لبریز، لبالب، سرشار، سرریز، پر، آکندهمملو: 

  آکندنمملو کردن: 
  ا، بازداشته، بازداری شدهنشدنی، ناشایا، ناروا، نابجممنوع: 

  از رفتن باز داشتنممنوع الخروج: 
  از آمدن باز داشتنممنوع الورود: 

  بازدارندگیممنوعیت: 
سپاسمند، سپاسگزارم، سپاسگزار، سپاسگر، سپاس ممنون: 

  گزارم، سپاس گزار، سپاس، خانه آبادان
  سپاسگزارمممنونم: 
  مهر شدهممهور: 

  وارسی، رسیدگیممیزی: 
  زین پس، پس ازاین، ازاین پس، از این پس من بعد:

  رویهمرفته، روی هم رفتهمن حیث المجموع: 
  ناراستهمن غیرمستقیم: 

ها،  ها، بنمایگان، بن مایه مایه ها، بن سرچشمهمنابع: 
  آبشخورها
  رازونیاز، رازگویی، رازگفت، راز و نیازمناجات: 
  پیام آورمنادی: 
  گلدستهمناره: 

  ر، ستیزگری، ستیز، درگیری، جنگ، پیکارنبرد، کارزامنازعه: 
  ها سراها، خانهمنازل: 

فراخور، شایسته، روا، درخور، چنانکه شاید و باید، مناسب: 
  پسندیده، بجا، بایسته

  فراخورمناسبت: 
  ها ها، جایگاه ها، خجک دیدگاهمناطق: 

  ها آزادگاهمناطق آزاد: 
  دنگری، نگرگویی، گفتمان، گفتگو، گفتاور هممناظره: 
  بلند، استواربودنمناعت: 

  بزرگواری، ارجمندیمناعت طبع: 
  ناسازگاریمنافات: 
  سودهامنافع: 
  دورو، دوبهمزن، دروغگومنافق: 

  نبرد، گفتگو، کارزار، ستیز، درگیری، جنگ، پیکارمناقشه: 
کم بهایی، کاهش گری، بهاشکنی، ارزشکنی، مناقصه: 

  خرید، ارزان خری ارزان
  یافتنمنال: 

  شامه آماس: منانژیت
  سخنگاهمنبر: 

  گشوده، گستردهمنبسط: 
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سرچشمه، خاستگاه، بنمایه، بن مایه، آبشخور، منبع: 
  آبخیزگاه

نیکی شماری، نیکی، نکویی، مهربانی، شمارش خوبی، منت: 
  ستایش، سپاس، خوبی

  نازکش، درخواستگر، خواری کشمنت کش: 
  گزیده، بهینه، برگزیدهمنتخب: 
  آهنجیدهمنتزع: 
  وابسته به، پیوسته به، بسته به: منتسب
  گسترده، فاش، چاپ، پراکنده، پخشمنتشر: 

  پراکندن، پخشودن، پخش کردن، افشاندنمنتشر کردن: 
  چاپ کردن، پراشیدنمنتشرکردن: 

  گماشتهمنتصب: 
نگران، دلمان، چشمدار، چشم در راه، چشم به راه، منتظر: 

  چشم براه، بیوسیده، بیوسان
  دنبیوسیمنتظر بودن: 

  بسامانمنتظم: 
یکسوی گردنده، نیست شونده، نابود، دورشونده، منتفی: 

  ازمیان رفته
  گیر خرده گیر، ُخردهمنتقد: 

  گیران خرده گیران، ُخردهمنتقدان: 
  خرده گیرانمنتقدین: 

  ترابردهمنتقل: 
  ترابردنمنتقل  ساختن: 
  ترابردنمنتقل ساختن: 

  ترابردنمنتقل کردن: 
پایان یافته، پایان رسیده، پایان،  ته، پرداخته،منتهی: 
  انجامیده

  فرجامیدن، به پایان رسیدن، انجامیدنمنتهی شدن: 
  کشیده شونده، کشیده، پایان یافتهمنجر: 

  کشیده شونده بهمنجر به: 
  فرجامیدن، انجامیدن، انجام شدنمنجر شدن: 
  انجامیدهمنجر شده: 

ار، شمر، ستاره شناس، اخترم شناس، ستاره ستارهمنجم: 
  اخترشناس، اختر شناس

  ،  یخبسته، بسته شده)ه ب(فسرده منجمد: 

  ،  )ه ب(فسردن منجمد شدن: 

  ،  (تاریخ بیهقی)افسرانیدن منجمد کردن: 

  ،  )ه ب(َمنَجنیک منجنیق: 

  رهانندهمنجی: 
  گمراه، کژیده، کژدیسه، کژ، کجرو، بیراهه، بیراه، بهمنحرف: 

و، َچفسیدن، به گمراه شدن، گمراه، کجرمنحرف شدن: 
  بیراهه رفتن، به، از راه بدر رفته، ُاریباندن

  اریبانده، ُاریباندهمنحرف شده: 
  گمراه کردن، گرداندن، بیراه کردنمنحرف کردن: 

  یگانه، یکتا، ویژه، دربست، تنها، تکمنحصر: 
  همتا یکتا، ناهمتا، بیمنحصر بفر: 

  همتا یگانه، یکتا، بیمنحصر به فرد: 
  نابود، برچیده، ازمیان رفتهنیست، منحل: 

  برچیده شدنمنحل شدن: 
  برچیدنمنحل کردن: 

  کوژ، کمانی، کمان، کج، خم، َخممنحنی: 
  بدشگونمنحوص: 

  نوشته شدهمندرج: 
  ها نوشتهمندرجات: 

  رویگردان، بیزارمنزجر: 
  گامه، کلبه، کاشانه، فرودگاه، سرای، سرا، خانهمنزل: 

  ایگاه، پایگاه، ارجواdیی، فرمندی، شکوه، جمنزلت: 
  پاکیزه، پاکمنزه: 

  گیر، گوشه نشین، گوشه گیر، کناره گیر گوشهمنزوی: 
  گوشه نشین کردن، گوشه نشین ساختنمنزوی ساختن: 

  پارچه، همبسته، هماهنگ، پیوسته یکمنسجم: 
  وابسته، خویشاوند، خویش، پیوستهمنسوب: 

  پیوند دادنمنسوب کردن: 
رانداختن، برافنکندن، از میان نابود کردن، بمنسوخ کردن: 

  بردن
  سرچشمه، سرآغاز، ریشه، پایه، آغازهمنشا: 

  سرآغاز، آغازهمنشاء: 
  فرمان شاهی، فرمان، شوشهمنشور: 
  نویسنده، نگارنده، دبیرمنشی: 
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  دفترداری، دبیریمنشیگری: 
  فرمندی، رده، جا، پایهمنصب: 

روگردانده، چشم پوشی، چشم پوشنده، پشیمان، منصرف: 
  برگشته، بازگردنده

  روگرداندن، چشم پوشیدن، پشیمان شدنمنصرف شدن: 
  گاه، دادور، دادمند، دادگر نیمهمنصف: 

  دادورانه، دادمنشانه، دادگرانهمنصفانه: 
نشاندن، گماشته، گمارده، دست نشانده، دست منصوب: 

  نشان
  گماشتن، گماردنمنصوب کردن: 

  ،  )ه ب(پرویز منصور: 

سو، همسان، همساز، سازگار، برهم یکسان، هممنطبق: 
  نهاده، برروی هم نهاده، برابر

  گویا، فرنود، خردورزی، خردمنطق: 
  کوی، سرزمین، سامان، دور و بر، دامنه، برزن، بخشمنطقه: 

  آزادگاهمنطقه آزاد: 
  آزادگاه بازرگانیمنطقه آزاد تجاری: 

  گرمسیر، گرمسار، سرزمین گرممنطقه حاره: 
  انه سارمیمنطقه معتدله: 

  سردسیر، سردسارمنطقه منجمده: 
فرنودی، فرزانه، دانشورانه، خردورز، خردمندانه، منطقی: 
  بخردانه
  نگرگاه، دیدگاهمنظر: 

  دیدگاه، دورنما، چشم اندازمنظره: 
سازمند، پیراسته، پیاپی، پشت سرهم، پرداخته، به منظم: 

  سامان، بسامان، آراسته
  بسامانیدمنظم کرد: 

  ویراستن، سامان دادن، آراستنمنظم کردن: 
  ِنگرش، فردید، خواسته، آرمان، آرزومنظور: 

  ،  )ه ب(سازمند منظوم: 

  سروده، چکامه، چامهمنظومه: 
خورشیدی،  مهرسامان، مهر سامان، کهکشانمنظومه شمسی: 

  خورشیدی، شیدسامان، سامانه خورشیدی  کهکشان
  دورکردن، پیشگیری، بازداری، باز داشتنمنع: 

  جلوگیری کردن، َپنامیدن، بازداشتنکردن:  منع
  نیست و نابود، نیست شونده، نابودگردندهمنعدم: 
  پیمان بسته شده، بسته، برپاشده، استوار شدهمنعقد: 

  بستنمنعقد کردن: 
  بسته شدهمنعقده: 
واگشت، واژگون، پژواکیده، برگشته، بازتافته، منعکس: 

  بازتابیده، بازتابش، بازتاب
  بازتابیدن منعکس کردن:

  توانگر، بهره رسان، بخشنده، آسایندهمنعم: 
  گشوده، شکافته، ترکیده، ترکنده، پوکیدن، ُپِکشمنفجر: 

  کفتانیدن، ترکاندنمنفجر کردن: 
گشوده، شکافته، ترکیده شدن، ترکیده، ترکنده، منفجرشدن: 

  پوکیدن، پاره شدن
  ترکنده، تراکه، ُپَکندهمنفجره: 

  روزنه، روزن، رخنه، راه، پنجرهگذرگاه، سوراخ، منفذ: 
  مانند یگانه، تنها، تکین، تکتا، تک، بیمنفرد: 

  ناپیوسته، گسیخته، جداگشته، جداشدهمنفصل: 
  هوده، سود، بهرهمنفعت: 

  سود جومنفعت جو: 

  ،  کنش پذیر)هد(کارپذیر منفعل: 

  ،  )هد(کردگی منفعلی: 

  رها شده، جدا، بازشدهمنفک: 
  ند، گجستک، بیزارشده، ازچشم افتادهنکوهیده، ناپسمنفور: 
نیست شده، نایی، ناهماهنگ، ناسازگار، کاهه، رانده، منفی: 

  ارزش دور شده، پوچ، پاد ارزش، بی
  پوچ گویی، بیهوده بافیمنفی بافی: 

  نوکمنقار: 
  گرفتهمنقبض: 
  نابود، سرنگون، برکنار، ازهم پاشیدهمنقرض: 
  جدا شده، تکه، بریدهمنقطع: 
  دانآتشمنقل: 

  شوریده، پریشان، برانگیخته، آشفتهمنقلب: 
  دگرگون شدنمنقلب شدن: 

  نگاشته، نگارین، نگارشده، کنده شده، برنگاریدهمنقوش: 
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  جابجا شده، برگرفته، بازگفتهمنقول: 
  نادرست، ناپذیرا، ناباور، زشت، رد کنندمنکر: 

  زیر زدنمنکر  شدن: 
  زیرش زدمنکر شد: 

  ته، درهم شکستهشکسته شونده، شکسمنکسر: 
  پراشیدنمنکسر کردن: 

ویران، نیست، نابود شدن، نابود، فروریخته، منهدم: 
  فروپاشیده

  ،  )ه ب(شید منّور: 

  روشنفکرمنّور الفکر: 
  گونه، شیوه، روند، روش، روال، بربستمنوال: 
  پرفروغ، پردرخششمنور: 

  وابسته، بازبسته، باز بسته، آویختهمنوط: 
  وابسته بهمنوط به: 

  سهمگینی، سترگ، ترسانیدنمهابت: 
  کوچنده، دور از میهن، خانه رها، بوم رهامهاجر: 

  ،  کوچ، ترک میهن)fravāyišn  �� (فرواِیش مهاجرت: 

  فراپروازیمهاجرت پرندگان: 
  کوچیدنمهاجرت کردن: 

  تک، تازنده، تاختمهاجم: 

،  ورزیدگی، ورزه، )hī hūšnās  �� (شناسی  خوشمهارت: 

ردنی، کاردانی، سررشته، زبردستی، چیره هنرمندی، ک
  دستی، چیرگی، چیردستی، تردستی

  ،  زادگاه)ه ب(گهواره مهد: 

  پیراسته، پاکیزه، پاکمهذب: 
  نشان، کابینمهر: 

  زنهار، زمان، درنگمهلت: 
  مرگبار، کشندهمهلک: 
نیستگاه، نابودگاه، میدان جنگ، کشتن گاه، مهلکه: 

  کشتارگاه
انمایه، کرامند، ِکرامند، شایان، پرارج، مهین، مهند، گرمهم: 

  برجسته، باارزش، با ارزش
  ها افزارها، بایسته افزارها، جنگ سازوبرگ، راهمهمات: 

  واdتر، برتر، ارزشمندترمهمتر: 
  یاوه، َهنجام، چرند، پوچ، پرت و پ`مهمل: 
  فخیزمهمیز: 

  مهندز، کارشناسمهندس: 
  مهراز، ِمهرازمهندس معمار: 

  هندازگری، کارشناسیمهندسی: 
  فراهم، ساخته و پرداخته، بسیجیده، آمادهمهیا: 

  ،  )ه ب(،  آژیریدن )sēčītan  �� (بسیچیدن مهیا ساختن: 

  به دستترینمهیاترین: 
  بسیجیدن، آماده کردن، آماده، آراستنمهیاکردن: 

  هراسناک، سهمناک، ترسناک، ترس آورمهیب: 
  شورانگیز، پرسوز، برانگیزندهمهیج: 

  آییندار: منمٔو
  سرزنش، بازخواستمُواخذه: 

  شکن گیر، خیزابه گیر، خیزابه دار، خیزابدار، پرخیزابمواج: 
  مزد، ماهانه، کارمزدمواجب: 
  رویارویی، روبرو، رو در رو، دچارمواجه: 

  رویایی، رویارویی، رودررویی، دچاریمواجهه: 
  سرزنش، بازخواستمواخذه: 

  ، ماتکان، ماتکها، مایگان، ماده مایهمواد: 
  های نخستین، ماتکان بنیک مادهمواد اولیه: 

  مایگان سستی زا، خواب مایهمواد مخدر: 
  ها، گاهی نکتهموارد: 
  همسنگی، مساوی کردن، تراز، برابری، برابر کردنموازنه: 

  برابری نیروهاموازنه قدرت: 
  همسویی، همراستایی، همراستا، همپایی، هم راستاموازی: 

  وند زناشویی، پیوندپیمواصلت: 
  نگهدار، نگهبانی، نگهبان، دیدور، دیدبانمواظب: 

  هشیار، بیمناک بودن، آگاه بودنمواظب بودن: 
نگهداری، نگهبانی کردن، رسیدگی کردن، تیمار مواظبت: 

  کردن، پاییدن
  نگهبانی کردن، تیمار کردن، پاییدنمواظبت کردن: 
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راه، همدید، ،  یکدل، هم)hamkāmak  �� (کامه  همموافق: 

داستان، هماهنگ، هم داستان، هم  همدوش، همدست، هم
  اندیش

  نگران همموافقان: 
  داستانی، هماوایی، هماهنگی، پذیرش همسازی، همموافقت: 

  همراهی کردنموافقت کردن: 
  داستانم همموافقم: 
  هنگام، زمانهامواقع: 
  سخت، پافشاری، پابرجا، استوارمواکد: 
  با استواریباپا فشاری، مواکدا: 

  ،  )هد(نیازادگان موالی: 

همنشینی، همدمی، همدلی، هم خویی، دوستی، موانست: 
  دمسازی، خوگیری، خوگرفتن

  راهبندها، بازدارندگانموانع: 
  گوشی همراهموبایل: 

  مرگ، مردن، درگذشتن، درخاک غنودن، جان سپردنموت: 
  یارنده، نیروگر، نیرودهموتور: 

نده، هنایا، ُهنایا، نشانگذار، کاری، ،  هنای)هد(کارکن موثر: 

  کارگر، کارساز، کارآمد، کارایی
  کارسازترینموثرترین: 

  کارسازیموثری: 
  راست و درست، بنیادین، باوری، استوارداشتنموثق: 

  ،  کوهه، خیزآبه، خیزاب، تکانه)ه ب(کوdب موج: 

  ،  )هد(پدیدآرنده موِجد: 

  ه انگیزه، برابر، انگیزهمایه، شوند، َشَوند، دستاویز، بموجب: 
  مایه نگرانی شدموجب نگرانی شد: 

  ها ها، بایسته های، زمینه ها، زمینه مایهموجبات: 

،  پدیدآورنده، پدیدآورند، باشاننده، )هد(کننده  هستموجد: 

  آفریننده
  کرایه دهنده، اجاره دهندهموجر: 
  گزینه، کوتاه سخن، فشرده، چکیدهموجز: 

رست انگاشته، پسندیده، پذیرفته، شایسته، روا، دموجه: 
  پذیرفتنی

،  یافتمند، هستیدار، هستی یافته، هستی، )هد(یافته موجود: 

  هسته، هستنده، هستار، هست، پدیده، بودن، باشنده، باشا

  ،  )هد(انبوسیدن موجود گردیدن: 

  باشندگانموجودات: 
  داراییموجودی: 

  هستی، بودنموجودیت: 
  سهمناک، ترسناک، بیمناکهراس انگیز، هراس، موحش: 

وامانده، واپسین، واپس، فرجامی، پشت، پسین، پس موخر: 
  افتاده

  پسینیانموخرین: 
  فرهیخته، بافرهنگ، باادبمودب: 
  نیاخوان، بانگیموذن: 
  موتک، گزندرسانموذی: 
  کژ، کج، خمیده، اوریب، ُاریبانه، ُاریبمورب: 
ن، باستان هنگامه، گذشته نگار، کهن نگار، تاریخدامورخ: 

  نگار
  روز، به روزمورخه: 

  نمونه، نشانه، برای، بارهمورد: 
  ارجمندمورد احترام: 
  ارجمندترینترین:  مورد احترام

  کاررفته بهمورد استفاده: 
  دچار چیزی شدنمورد چیزی قرار گرفتن: 

  دلخواهمورد نظر: 
  خواسته شده، بایستهموردنیاز: 

  یرینکدهخانه، د نمایشگاه، گنجینه، گنجموزه: 
  سنجیده، آهنگینموزون: 
  آزاراموزی: 

  نوازندهموزیسین: 
  آهنگموزیک: 

  موشواره، موشموس: 
پایه گزار آغاز کننده، پایه گذار، بنیانگزار، بنیانگر، موسس: 

  بنیانگذار، بنیادگزار، بنیادگذار
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  نهاد، سازمان، بنیاد، بنگاهموسسه: 
  هنگامه، هنگام، گاه، زمانموسم: 

  مانه، گاهانههنگاموسمی: 
  نشان یافته، نشان شده، نامیده، نامبرده، شناختهموسوم: 

  ها، خنیاک، خنیا، ُخنیا، آهنگ نوا، دانش آهنگموسیقی: 
  نوازنده، خنیاگر، ُخنیاگرموسیقی دان: 

  آهنگینموسیقیایی: 
  خنیاگرموسیقیدان: 

  سرکارموسیو: 
نهاده شده، ستوده شده، ستوده، ستایش شده، موصوف: 

  انگیز، پسندیده ستایش
  جایگاهموضع: 

  نهشته، نهاده، سخن، زمینه، جستار، پرسمان، بارهموضوع: 
  ها ها، باره ها، جستارها، پرسمان زمینهموضوعات: 
  ای دستمایهموضوعی: 

  هنگام، سررسید، زمانموعد: 
  زمان نشناخته، به هنگامموعد مقرر: 

  زمان دیدارموعد م`قات: 
  نددادن، اندرزنیک سخنی، چاشش، پموعظه: 
  نوید کرده، نشناخته، مژده داده شده، سررسیدموعود: 

،  )kāmak rawāk  �� (،  کامروا )kāmkār  �� (کامکار موفق: 

  کامیاب، سربلند، پیروزمندانه، پیروزمند، پیروز
  پیروز باشیدموفق باشید: 

،  کامیابی، )kāmak rawākīh  �� (کامروایی موفقیت: 

  وزی، پیروزگریکامکاری، سربلندی، پیر
  کمابیش پیروزیموفقیت نسبی: 

  ناپایدار، گذرا، زودگذر، چندگاهه، چند گاههموقت: 
  گذران، گذرا، کوتاه زمانموقتا: 

  گذرا، چند گاههموقتی: 
  گرانسنگ، بزرگوار، ارجمندموقر: 
  هنگام، گاه، زمان، بزنگاهموقع: 

  جایگاه، ایستارموقعیت: 
شده، بسته، بازمانده، بازداشته  وانهاده، واداشته، بستهموقوف: 

  شده، بازداشته

  بازایستاندن، از میان بردنموقوف کردن: 
  دهش در راه خداموقوفه: 

  ،  )ه ف(فرشینه موکت: 

  نهاده، سپرده، بستهموکول: 
  سرور، راهبرموdنا: 
  ای چندرسانهمدیا:  مولتی
  زایش ده، زایامولد: 

  رندهنویسنده، نگارنده، نگارشگر، گردآومولف: 
  مایزادمولکول: 

  فرزند، فرزاد، زادهمولود: 

،  گرویده، پرهیزکار، پارسا، باورمند، )هد(گرونده مومن: 

  باوردار
  مومیمومیا: 
  مادینه، مادهمونث: 
  همنشین، همدم، همدلمونس: 

  دهش، داده، بخششموهبت: 
  پوچ، پندارین، پنداری، انگاریموهوم: 
روشنگر، پیروز، یاری شده، نیروبخش، کامیاب، موید: 

  پشتیبان، بیانگر، استوارکننده
  پیروز باشیدموید باشید: 

  بازخواستمؤاخذه: 
  سخت، پافشاری، پابرجا، استوارمؤاکد: 
  باپا فشاری، با استواریمؤاکدًا: 

همنشینی، همدمی، همدلی، هم خویی، دوستی، مؤانست: 
  دمسازی، خوگیری، خوگرفتن

  سرزنشمؤأخذه: 
  نگذار، کاری، کارگر، کارساز، کارآمدهناینده، نشامؤثر: 

  ،  )ه ب(درگرفتن مؤثر افتادن: 

  کارسازیمؤثری: 

،  وامانده، واپسین، واپس، فرجامی، )ڀ(سپسین مؤخر: 

  سپسین، پشت، پسین، پس افتاده
  پسینیانمؤخرین: 

  بافرهنگ، باادبمؤدب: 
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  نیاخوان، بانگیمؤذن: 
نگذار، بنیادگزار، پایه گذار، بنیانگزار، بنیانگر، بنیامؤسس: 
  بنیادگذار
  نهاد، سازمان، بنیاد، بنگاهمؤسسه: 

  نوین، نویسنده، نگارنده، نگارشگر، گردآورندهمؤلف: 
  گرویده، گرونده، پرهیزکار، پارسا، باورمند، باوردارمؤمن: 
  مادینه، مادهمؤنث: 
یاری شده، نیروبخش، کامیاب، روشنگر، پیروز، مؤید: 

  پشتیبان، استوارکننده
  ها مینوگرایی، میدانیادین: م

  مرده، مردار، درگذشتهمیت: 
  مهرپرستیمیترائیسم: 

  پیمان، پای بندیمیثاق: 

  ،  واهشته، مانداک، بازمانده)ه ب(ریگ  ُمردهمیراث: 

  دژخیممیرغضب: 
  مازمیز: 

  همار، سنجش، ترازو، تراز، پیمانهمیزان: 
  فراهم، شدنی، پذیرفتنی، آسان، انجام پذیرمیسر: 

  شدنی استسر است: می
  فراهم بودن، شدنی بودنمیسر بودن: 
  فراهم شدنمیسر شدن: 
  فراهم کردنمیسر کردن: 

  دیدارگاهمیعاد: 

،  نامه، )ه ب(،  گرایش )grāyastakīh  �� (گرایستگی میل: 

گرای، کشش، کامک، کام، دستیابی، خواهش، خواسته، 
  خواستن، خواست

،  )kāmstan  �� (،  کامستن )ڀ(گرایستن میل کردن: 

  ،  پیسودن، ِپیسودن)ه ب(،  ِگراَیستن )ه ب(گراییدن 

  زایش، زادروزمی`د: 
  همایونی، فرخی، فرخندگی، شگون، خجستگیمیمنت: 

،  )ه ب(،  خجسته )ه ب(،  فرخجسته )ه ب(فرخنده میمون: 

  همایون

  ریزنگارهمینیاتور: 
  ریزنگاری، ریزنگارگیمینیاتوری: 

  ندهریزنگارمینیاتوریست: 

  ،  )ه ف(کمینه مینیمم: 

  ،  )ه ف(کمینه مینیموم: 
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  ن

  
  تباری، پروزیَنسبی: 
  گوهر، سرشت، روان، جانَنفس: 

  دمیش، دمبرَنفس بریدگی: 
  جابجاکردن، ترابریَنقل: 
  نسک، َنسکُنسخ: 
  سیمُنقره: 
  َگزکُنقل: 

  همگرایی، فراخورِنسبی: 
  ناپالودهنا خالص: 
  دادگری بینا عدالتی: 

  قواره بینا متناسب: 
  نیاز بینا محتاج: 
  نشدنینا ممکن: 
  نابساماننا منظم: 
  ناهمسازنا موافق: 

  ناخجستهنا میمون: 
  ناروا، بیجانااستحقاق: 

  فرومایهنااصل: 
  ناآشنا، ناآرام، ترسناک، بیمناکناامن: 

  آشوبزدگی، آشفتگیناامنی: 

  ،  بدنهاد، بدگهر، بدسرشت)ه ب(ناکس نااهل: 

  نارس، ناپخته، کم سال: نابالغ
  هوشمند، َفرهوش، تیزهوش، باهوشنابغه: 
  کارندان، بیراهنابلد: 

  نیمه کاره، نافرجام، نارسا، نادرست، خام، پایان نیافتهناتمام: 
  ادب وازده، نایاب، ناجور، ناپسند، بیناجنس: 

  رهایی یابنده، رستگارناجی: 
  ادبی بیناحرمتی: 
  زورگو، زورِستانناحساب: 

  زورگفتن، چرندگفتنحساب گفتن: نا
  ناسزاگویی، ناسزا، ناروا، نادرست، دروغ، بیهوده، بیدادناحق: 

  ناسپاسناحق شناس: 
  کرانه، سوی، بخشناحیه: 

  ناکناخالص: 
  نادرست، ناپاک، بدسگالناخلف: 

  ناتندرست، بیمارناخوش احوال: 
  ناتندرستناخوش مزاج: 

  نایاب، کمیاب، کم، شگرفنادر: 
  رمسار، پشیمانشنادم: 
  آذر، آتشنار: 

نگران، نژند، ناسوده، دلگیر، آزرده، اندوهگین، ناراحت: 
  افسرده

  دلگیر شدن، اندوهگین شدنناراحت شدن: 
  ناخشنودی، ناخشنود، ناخرسندناراضی: 

  ناخواستنی، ناخشنودینارضایتی: 
  نادوستی، دورنگینارفاقتی: 

  نارنگ، ناَرنگنارنج: 
  نارنگینارنجی: 

  ناز و کرشمهغمزه:  ناز و
  نازک رفتارنازک ادا: 

  نازک تننازک بدن: 
  نرمخوی، زودرنجنازک خلق: 
  نازک اندیشنازک خیال: 
  جوشینازک مزاج: 
  نازک دماغنازک مشام: 

  نازپروردهنازک مشرب: 
  فروفرستاده، فرودآمده، فرود، پایین رونازل: 

  فروفرستادننازل کردن: 
  مردمان، مردمناس: 

  سازگار، نابکار، بیمارناناسالم: 
  نیستگرناسخ: 
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  میهنی، میهن پرستانهناسیونال: 
  چاپ کننده، پخش کنندهناشر: 

  ناسپاسناشکر: 
  ناسزا، ناسپاسیناشکری: 

  نیازموده، کارنیازموده، تازه کار، برآمدهناشی: 
  برآمده ازناشی از: 

  برآمدنناشی شدن: 
  است برآمدهناشی شده است: 

  است برآمدهاست:  ناشی شده
  آید بر میناشی می شود: 

  آید بر میشود:  ناشی می
  ندانم کارانهناشیانه: 

  شکافتهشده:  ناشی
  ناگزی، ناشکیباناصبور: 
  پندگو، پندآموز، اندرزگوناصح: 
  پیشانیناصیه: 

،  گویا، سخنور، سخنگو، )هد(،  سخنگوی )هد(گویا ناطق: 

  سخنران
  نگرنده، کارگزار، کارفرمانناظر: 
  رساdر، آرایندهیاناظم: 

  دادگری بیناعدالتی: 
  فرورونده، روان، درگذرندهنافذ: 
  سودبخش، سود رساننافع: 
  نیسته، نیستگرنافی: 

  ارج ارزش، بی کم بها، بیناقابل: 
  ناپسند، ناپذیرفته، نابابناقبول: 

  کارشناس، سخن سنج، خرده گیرناقد: 
  مند نیمه کاره، نارسا، ناآزموده، کم، کاستیناقص: 

  دیوانه، خلناقص عقل: 
  نایندهناقض: 
  داستان گوناقل: 
  ناغ`، زرنگ، با هوشناق`: 

  مهزنگ، درایناقوس: 
  ُگرُبزه ناشایند، ناشایست، بیناdیق: 

  ناهمدل، ناآشنا، بیگانهنامانوس: 

  نافرخنده، ناخجسته، گجسته، بدشگوننامبارک: 
  ناهمگننامتجانس: 
  نارواننامتحرک: 

  کار ناویژهنامتخصص: 
  ناپنداشته، پندارناپذیرنامتصور: 
  ناهمسنگ، نابرابرنامتعادل: 

  ناجورنامتناسب: 
  پایان بیکرانه، بینامتناهی: 
  ناهماهنگنامتوازن: 
  همرسنامتوازی: 
  خودخواه، بادسار، َابرتن، َاَبرتننامتواضع: 
  امید بینامتوقع: 
  نااستوار، سبکسارنامتین: 
  بر بینامثمر: 

  ناآزمودهنامجرب: 
  پریشان، آشفتهنامجموع: 
  ناارجمندنامحتشم: 
  ناشدنینامحتمل: 
  شمار کران، بی کرانه، بی نامرز، بینامحدود: 
  بیگانهنامحرم: 

  بیگانگینامحرمی: 
  ناسهیدنی، درنیافتنینامحسوس: 

  بیکرانهنامحصور: 
  درو دروازه نگهبان، بی بینامحفوظ: 
  نااستوان، سستنامحکم: 
  ناشدنی وانرفتنی، آبنامحلول: 
  ناشگون، ناپسند، زشتنامحمود: 
  سازگارنامخالف: 
  همگاننامختص: 
  نیافریده، دیریننامخلوق: 

  َپرَوهان شوند، بی بینامدلل: 
  ناگفتهنامذکور: 

  ناکامنامراد: 
  سروته نابسته، چرند و پرند، بینامربوط: 
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سامان، نا به سامان، پساپیش،  نابسامان، نا بهنامرتب: 
  مانسا پراکنده، بی

سامانی، نا به سامانی، نابسامانی،  ناَدبیر، نا بهنامرتبی: 
  سامانی بی

  نیامرزیدهنامرحوم: 
  نانمیده، نادیدهنامرعی: 

  وازده، ناپسند، آبدیدهنامرغوب: 
  نادیدنی، ناپیدانامریی: 
  نادیدنی، ناپیدانامرئی: 

  ناسازگار، ناسازنامساعد: 
  نابرابرنامساوی: 

  نازیبا، زشتنامستحسن: 
  ناسزاوارنامستحق: 
  ناشایسته، ناآمادهنامستعد: 

  ناراست، نابساماننامستقیم: 
  ناپوشیده، برهنه، آشکارنامستور: 
  ناایستانامسجل: 
  ناشاد، اندوهگیننامسرور: 
  ناهموارنامسطح: 
  تیره بخت، بدشگوننامسعود: 

  ناخاموش، درکارنامسکوت: 
  نازدهنامسکوک: 
  ویران، ناآباد، لوتنامسکون: 

  افزار زینه، بی نابسیجیده، بیامسلح: ن
  نابجانامسمی: 

  ناپایدارنامشّخص: 
  ناپایدارنامشخص: 
  ناشکافته، کوتاهنامشروح: 
  سامه بینامشروط: 
  ناروا، گناه آلودهنامشروع: 
  نایکرنگ، ناراست، نادرستنامصادق: 

  ناانگاشته، پیکرناپذیرفتهنامصور: 
  ارج ِچرکین، بیناگوار، ناپسند، ناخوشایند، نامطبوع: 
  نامجوینامطلب: 

  ناخواسته، ناپسندی، ناپسندنامطلوب: 

  نااستوان، دل آشوب، بدگماننامطمین: 
  نااستوان، دل آشوب، بدگماننامطمئن: 

  ارزش پایه، بی بینامعتبر: 
  ناگوار، ناجورنامعتدل: 
  شمار ناشمرده، بینامعدود: 
  پوزش ناپذیرنامعذور: 

  آزرم بیناپاک، گناهکار، نامعصوم: 
  خرد دورازخرد، بینامعقول: 
  انگیزه بینامعلول: 
  ناشناخته، نادانسته، ناآشنانامعلوم: 
  ناآباداننامعمور: 
  ناآشنانامعهود: 
  نشان ناشناخته، بینامعین: 

  آک سره، بینامعیوب: 
  نافتوده، فروتننامغرور: 

  سرهنامغشوش: 
  چم گنگ، بینامفهوم: 
  ناسودمند، بیکارهنامفید: 

  ناپذیرفتهول: نامقب
  ننهادهنامقدر: 

  ناشدنی، ناتوانستهنامقدور: 
  نابریدهنامقطوع: 

  بندوبار، آزاد یله، بینامقید: 
  به دست نیامدهنامکتسب: 

  ناگفته، ناپوییدهنامکرر: 
  ناهموار، زبر، درشت، خشننام`یم: 

  ناستودهناممدوح: 

  ،  ناشدنی)nē šāyen  �� (ناشایان ناممکن: 

  ت، نابجاناشایسنامناسب: 
  یکدلهنامنافق: 
  نابیوسیدهنامنتظر: 
  سامان نابسامان، نا به سامانی، نا به سامان، بینامنظم: 
  ناسپاسنامنظور: 
  بخش نا شونامنقسم: 
  ناترابر، پایدارنامنقول: 
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  در برابر همناموازی: 
  ناهمساز، ناسازوار، کیاگنناموافق: 
  هنایش بیناموثر: 
  نااستوانناموثق: 
  ذیرفتنی، نابجانپناموجه: 

  نباشندهناموجود: 
  ناهنجار، ناسنجیده، زمختناموزون: 
  شرم، پاکدامنیناموس: 
  نا به جاناموضع: 
  ناکامی، ناکامناموفق: 
  هنایش بینامؤثر: 

  ،  )هد(روینده نامی: 

  نافرخنده، ناخشنود، ناخجستهنامیمون: 
  بد نهادنانجیب: 

  ساخت آوری خردنانوتکنولوژی: 
  ردهجداَسناهمجنس: 

  ناروا، نابایستناواجب: 
  ناآگاه، کارندانناوارد: 

  ناآگاه، ناآزمودهناواقف: 
  ناسزاوازناوجوب: 
  ناشایست، ناروا، نادرستناوجوه: 
  ناپایدار، پیمان شکنناوفادار: 
  هنگام نابهنگام، بیناوقت: 
  جانشین، پیشکارنایب: 

  شاهیار، جانشین شاهنایب السلطنه: 
  ومپهلوان دنایب قهرمان: 
  پهلوان دومینایب قهرمانی: 

  پهلوان دومقهرمان:  نایب
  پهلوان دومیقهرمانی:  نایب

  رسیدن، دست یافتن، بهره مند شدننایل شدن: 
  رسیدن، دست یافتننائل شدن: 

  ،  نبات، گیاه، کند)هد(،  رستنی )هد(روینده نبات: 

  گورگشایی، گورشکافینبش قبر: 
  رگجست، تپشنبض: 

  رهوشیهوشمندی، فنبوغ: 
  َوخشورنبی: 
  یادداشتنت: 

ها، ره آوردها، دستاوردها،  ها، سرانجام ها، فرجام هودهنتایج: 
  ها آیندها، پیامدها، برآیندها، برآمدها، بازده دست آوردها، پی

  آیند پینتبجه: 
  سرانجامنتیجتا: 
هوده، فرجام، سرانجام، ره آورد، دستاورد، دست آورد، نتیجه: 

  مد، بازدهپیامد، برآیند، برآ
  هودیدننتیجه دادن: 

  پیامد کارنتیجه کار: 
  برداشتنتیجه گیری: 

  شاباش، پیشکش، پاشیدن، افشاندن، ارمغاننثار: 
  پیشکش کردن، پاشیدن، افشاندننثارکردن: 

  سخن ناسروده، دیپنثر: 

،  واdگوهری، وارستگی، )āzātmartīh  �� (آزادمردی نجابت: 

  زادگینهادی، آزادمنشی، آ نیکو، نیک

  ،  کمک، رهایی، رستگاری، آزادی)هد(رهایش نجات: 

  رهانندهنجات بخش: 
  رهیدن، رهاندن، رستن، آزادشدننجات بخشیدن: 

  جستاندننجات دادن: 
  رها شدهنجات یافته: 

  ،  چوبکار)هد(درودگر نجار: 

  درودگرینجاری: 
  ناپاکی، پلیدی، آلودگینجاست: 

  پلید، پلشتنجس: 
  چدرگوشی، پچ پنجوا: 

  ستاره شناسی، اخترماری، اخترشناسی، اختر شناسینجوم: 
نهاد، نیک نژاد، نیک گوهر،  نهادی، نیک واdگوهر، نیکنجیب: 

  زاد، پاک نهاد، بزرگوار، آیریا، آزاده پاک
  واdتبارنجیب زاده: 

  آزادمردزاده:  نجیب
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ناهمایون، نافرخنده، ناخجسته، گجسته، بدفرجام، نحس: 
  داختر، بدَاختِربدشگون، بدبخت، ب

  گجستهنحص: 
  گونه، شیوه، روش، روالنحو: 

  گونه، شیوه، روش، روالنحوه: 
  روش کارنحوه کار: 

  فرازشناسانهنحوی: 
  نزار، ناتوان، dغر، رنجورنحیف: 
  دورریز، پسماند، بدردنخورنخاله: 

  ها سرآمدها، برگزیدگان، برتریننخبگان: 
  سرآمد، برگزیده، برترنخبه: 

  سروزیر: نخست وزیر
  موگ، کویک، درخت خرما، خرمابننخل: 

  خودستایی، خودخواهی، خودپسندینخوت: 
  نخود بودادهنخودچی: 

ای پارسی است که به نادرستی صدا نوشته  (سدا واژهسدا ندا: 
  ،  فریاد، بانگ، آواز، آواشده)

،  شرمساری، پشیمیدن، پشیمانی، )ه ب(ایرمان ندامت: 

  افسوس
  سرشتآوای ندای وجدان: 

  ناله، مویه، گریه، زاریندبه: 
  نایاب، کمیابی، کمیندرت: 
گریخته،  گاهی، جسته گاه، گاهی، گاه گهگاهی، گهندرتا: 

  بسیارکم
  گاهیندرتًا: 

  همنشین، همراز، همدمندیمه: 
  برآورد نیازنذر: 

  نرگسنرجس: 
  پرستارنرس: 

  کمک پرستار، بهیارنرس اید: 
  ار، بهنجارهنج هنجارمند، هنجار، بهنرمال: 

  ،  )ه ف(یاخته  پینرون: 

،  نبرد، کشمکش، )ham patkārišnīh  �� (پیکاری  همنزاع: 

  ستیزه، ستیز، زدوخورد، درگیری، جنگ، پیکار، آورد
  مردننزع: 

  نیکویی، شادابی، دلگشایی، پاکیزگی، پاکی، پاکدامنینزهت: 
فروفرستادن، فروشدن، فرود، زیریدن، پایین آمدن، نزول: 

  ، افتبهره
  بهره پولنزول پول: 

  کاهنده، فرویازنزولی: 
  متننس: 

  ریسندهنّساج: 
  زنان، زننسا: 

  ریسنده، بافنده، بافکارنساج: 
  ریسندگی و بافندگی، جوdیی، بافندگینساجی: 

  نژاد، دودمان، خویشاوندی، تبارنسب: 
هاِرفت، سنجش، درباره، در برابر، خویشی، نسبت: 

  ، بستگی، بازخوانیخویشاوندی، پیوند، بسته
  در سنجش با، در برابر، بسته بهنسبت به: 

  بربستنسبت داد: 
  هاریفتن، پیونددادن، پیوند دادن، بربستننسبت دادن: 

  سنجش ای، به ای، تا اندازه کمابیش، تااندازهنسبتا: 
  کمابیش، کم و بیشنسبتًا: 
  همگرایی، کمابیش، فراخور، تباری، پروزینسبی: 
  بافتنسج: 
  نسک، َنسک، ستردن، ِستردن، زدایش، برانداختن نسخ:

  ویرایش، نگارش، رونوشت، روگرفت، چاپنسخه: 
  نژاد، دودمان، تیره، تخمه، تبار، پشتنسل: 

  پشت درپشتنسل اندر نسل: 
  پشت درپشتنس` بعد نسل: 

  دیوخوینسناس: 
  زنان، بانواننسوان: 
  فراموشیدن، فراموشی، پرویش، ازیادبرینسیان: 

  وزیدن، وزش، نرم باد، باد خنک و آرام نسیم:

  ،  پسدست)ه ب(َپستادست نسیه: 

  نوپیدایی، زندگی، پرورشنشات: 
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  شور، شادی، شادمانی، رامشنشاط: 
  گستردن، پراکنده کردن، پراکندن، پخشنشر: 

  گاهنامهنشریه ادواری: 
  هفته نامهنشریه هفتگی: 

  بالیدننشو و نما: 
  پرورشنشو ونما: 

  ن، سخن آشکارسخن روشنص: 
  ای از چیزی سازنده، دسته کارد، آغاز هر چیزی، اندازهنصاب: 
  پندها، اندرزهانصایح: 
گماشتن، گذاشتن، کارگزاشتن، کارگزاری، نصب: 

  کارگذاشتن، افراشته
گماشتن، گذاشتن، کارگذاشتن، برنشانیدن، نصب کردن: 

  برنشانده
  پندنصحت: 

  یاریگر، یاری دادن، بخشیدننصر: 
  یک دوم، نیمه، نیمروز، نیمنصف: 

  پرهوِن نیمروزنصف النهار: 
  نیمه، نیمنصفه: 

  سود، دست آمد، درآمد، بهره، بهر، بختنصیب: 
  سفارش، پند یا اندرز، پند، اندرزنصیحت: 

  ،  پند دادن، اندرز دادن)ه ب(ِپژولیدن نصیحت کردن: 

  تخمه، تخمک، تخمنطفه: 
  یگفتار، سخنوری، سخنگویی، سخنراننطق: 

  ناخواندهنطلبیده: 
  وارسی، فردید، دیدوری، پاییدن، بازرسی، بازبینینظارت: 
  نگاهنظاره: 

  نگریستن، نگاه کردننظاره کردن: 
  بینندهنظاره گر: 

  رفت و روب، پاکیزه کردن، پاکیزگی، پاکینظافت: 
  را پاکیزه نگه دارید، را پاکیزه داریدنظافت  را رعایت کنید: 

  پاکیزه نگه دارید: نظافت را رعایت کنید

،  سامانه، سازگان، دستگاه، آراستن، )ه ب(سامان نظام: 

  ارتش
  سربازی، دوره زیرپرچمنظام وظیفه: 

  سامان نامهنظامنامه: 
  سپاهی، ارتشینظامی: 
  ها، همتاها، همانندها، مانندها همساننظایر: 
(نظر تازی شده نگر است که از پارسی به تازی راه نگر نظر: 

،  نگریستن، نگاه، ِنَگر، روی، رو، دیدگاه، )ڀ(نگرش  ، یافته)

  دید، دی
  دید اونظر او: 

  از آنجا کهنظر به اینکه: 

  ،  نگریستن)ڀ(نگریدن نظر کردن: 

  نگرینظری: 
  نگره، دیدگاه، انگارهنظریه: 

هماهنگی، سامان، سازماندهی، دهناد، آرایش، آراستن، نظم: 
  آراستگی
  بسامانیدنظم داد: 
  شهربانینظمیه: 

  ،  همسان، همتا، همانند، همانا، مانند)ه ب(مانا نظیر: 

  شسته، تمیز، پاکیزه، پاکنظیف: 

  ،  ویله، فریاد، غریو)ه ب(فوژان نعره: 

  مرده، مردار، dشه، کالبدنعش: 
  پساهنگ، پای افزارنعل: 

  دمپایینعلین: 
  نیکی، دسترس، داشته، دارایی، خوبینعمت: 
  نانوک، پذورنعناع: 

  نواها، آوازهاام: نغ
  نوا، سرود، ترانه، آواز، آهنگنغمه: 
  ناسازگاری، ناآشتی، دورویی، دودستگی، جدایینفاق: 

  ها بویهنفحات: 
  بویه، بوی خوشنفحه: 
  ورم کردن، ورم، بادکردن، آماسنفخ: 
  کس، سر، تننفر: 

  یاران، همکاران، کساننفرات: 
  رویگردانی، دلزدگی، بیزارینفرت: 

  ناخوشایند: نفرت انگیز
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  ،  )ه ب(ُپشولیدن نفرین کردن: 

،  گوهر، سرشت، روان، دمش، )هد(،  خود )هد(روان نفس: 

  دما، دم، خود، جان
  واپسین دمنفس آخر: 

  دمیش، دمبر، دمُبرنفس بریدگی: 
  َدم تنگینفس تنگی: 
  روان خردینفس عاقل: 

  ژرف دمنفس عمیق: 

  ،  )ه ب(دمیدن نفس کشیدن: 

  ،  جان گویا)هد(گویا  جاننفس ناطقه: 

  روانینفسانی: 
  سود، بهره، بازدهینفع: 

  سودجوینفع پرست: 
  سود ویژهنفع خالص: 

  هزینه زندگی، گذرانه، توشهنفقه: 
  بارکشی کندنفلیه بطی السیر: 

فروروی، فرو روی، رهیافت، رخنه کردن، رخنه، نفوذ: 
  یابی، راه یابی راه

  گذشتن از، رخنه کردن درنفوذ به: 
  سوراخ کردن، رخنه کردنوذ کردن: نف

  گذشتن از، رخنه کردن درنفوذ کردن به: 
  گیرایی سخننفوذ ک`م: 

  ها مردم، دلنفوس: 
  نایش، راندن، دورکردن، بیرون کردننفی: 

  بها، باارزش، ارزنده ،  گرانمایه، گران)ه ب(مایه  گراننفیس: 

  روبنده، رخ پوشه، پیچهنقاب: 
  خرده گیر سنجش گر، سخن سنج،نقاد: 

  کوس، دهل، تبیرهنقاره: 
  نگاره، نگارگر، نخشگرنقاش: 

  نگارین، نگارگرینقاشی: 
  ها ها، خجک ها، دیدگاه میانهنقاط: 
  گو گوسان، داستان گو، افسانهنقال: 

  گونیانقاله: 
  بهبودینقاهت: 

سخن سنجی، َسره گزینی، دستی، َدستاَدست، خرده نقد: 
  سی، آمادهگیری، پیشدست، بهین گزینی، برر

  همین دم، هم اکنون، پیشکی، پیشادستنقدا: 
  پیشکی، پیشادستنقدًا: 
  سیم، سِیمنقره: 
  سیمینای:  نقره
  سیمینیی:  نقره

نگاهداشته، نگاره، نگارخانه، نگار، نداری، نخش، ِنگار، نقش: 
  نگاَرک، فرتور، َزُمود، چهره

  دست داشتننقش داشتن: 
نامه  این شهر کیست به ره(ز خاقان بپرسید کنامه  رهنقشه: 

نما،  ،  نگاره، زمیندر نام این شهر چیست (نظامی ()
  نما نگار، جهان زمین

  پایه ریزی، برنامه ریزینقشه کشی: 
  کمی، کمبود، کاهش، کاستینقص: 

  پیمان شکنینقص عهد: 
کمی، کمبود، کم شدن، کاهش، کاستی، کاسته نقصان: 

  شدن، زیان

    ،)ه ب(کاهیدن نقصان کردن: 

  شکستن، شکستنقض: 
نوک، میانه، لبه، دیل، خجک، خال، َخَجک، تیل، نقطه: 
  بخش

  گاه سست نا، آسیبنقطه  ضعف: 
  پیوندگاهنقطه اتصال: 

  گرانیگاهنقطه ثقل: 
  گاه سست نا، آسیبنقطه ضعف: 
  چرخشگاهنقطه عطف: 

  نگرنده، نگرش، دیدگاهنقطه نظر: 
  پیوندگاهنقطه ی اتصال: 

َگزک، جابجاکردن، ترابری، بازگویی،  گفته، گزک،نقل: 
  بازگفت

  گفته آوری، گفتاورد، بازگفتنقل قول: 
  بازگوکردن، بازگفتن، باز گفتننقل کردن: 
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  بازگفتینقلی: 
  بارکشینقلیه: 

  بارکشی تندنقلیه سریع السیر: 
  کمی، کمبود، کاستینقیصه: 
  وارونه، ناهمسان، ناسازگار، پاد، باژگونه، آخشیجنقیض: 

(نکته پارسی است و نکات بر سیاگ تازی ها  نکته: نکات
  ،  ساخته شده)

  زناشویینکاح: 
  رنج، خواری، بدبختینکبت: 

  رنج آورنکبت بار: 
  پارسی است، برگزیدهنکته: 
  ناشناس، زشت، خشن، بدریخت، الدنگنکره: 

  ِدژپادنگهبان قلعه: 

  ،  )ه ب(چین  سخننّمام: 

  چیدن ،  سخن)هد(سخن چیدن نّمامی کردن: 

  نماژنماز: 
  سخن چیننمام: 
  شماره، شمار، ترازنمره: 
  نمدنمط: 

  نمناک، نمک خوراکینمک طعام: 
  رویش، افزایشنمو: 

  ،  )ه ب(،  َگوالیدن )ه ب(گوالیدن نمو کردن: 

  روییدن، رستننموکردن: 

  ،  روینده)هد(افزاینده نموکننده: 

  روزنهار: 
  فرجامی، پایانینهانی: 
  رانجام، پایانفرجام، سنهایت: 
  سرانجامنهایتا: 
  سرانجامنهایتًا: 
  کرانین، فرجامین، پایانی، انجامیننهایی: 

  رود، جوی، َتجننهر: 
  ُنهَسدنهصد: 

  جنبشنهضت: 

  ناروادانستن، پیشگیری، بازدارینهی: 
  ها ها، سوها، بخش کرانهنواحی: 
  ها کمبودها، کاستینواقص: 
  هنگام، گاه، پستا، پاسنوبت: 
  ویه، شیونمنوحه: 

  ،  )ه ب(موییدن نوحه کردن: 

  ،  )ه ب(گر  مویهکننده:  نوحه

  فروغ، شید، روشنی، روشنایی، درخشش، درخشانی، پرتونور: 
  شید شیداننوراdنوار: 

  روشن، درخشاننورانی: 
  آباژورنورتاب: 
  جنبیدن، جنبانکینوسان: 
  حادثنوُشده: 

  ها نوشتهنوشتجات: 
  نورسیدهنوظهور: 

  ، گون، َسرده، جورگونهنوع: 
  هماره، بیشترنوعا: 
  هماره، بیشترنوعًا: 

  ،  )ه ب(گوناگون نوع:  به نوع

  ای گونهنوعی: 
  واتنویسه: 
  جانشینینیابت: 
  مراد، خواسته، خواست، آهنگ، آرمان، آرزونیت: 

  نیروی گرانش، نیروی آهنجانیروی جاذبه: 
  گری آفرینشنیروی خ`قه: 
  سرشتنهاد، نیک  نیکنیک سیرت: 
  خوشروی، خوش برخوردنیک محضر: 
  نیکروان، پاکدلنیک نفس: 

  رسیدن، دست یافتن، دست یابینیل: 
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  و

  
  

 :dوگرنهو ا  
  ارزشمندیو قیمت قدر: 

  و دیگر هیچو d غیر: 
  نویسه، توانهوات: 
  پایدار، برجا، استوان، استوارواثق: 

  باید، بایا ناگزیر، ناچار، خواسته شده، خواسته، بایسته،واجب: 
  بایستنواجب بودن: 

بود، ناچارهست،  هستی، هرآینه هرآینهالوجود:  واجب
  ناچارباش

  دارنده، دارا، توانگر، تواناواجد: 
  یگانه، یگان، یکی، یکه، یکتا، یکا، بخشواحد: 
  دشت، بیابانوادی: 
،  (نگا مرده ریگ)،  ریگبر (نگا مرده ریگ)ریگمند وارث: 

  ، بازماندهمرده ریگبر، مانده بر
  کارکشته، درون، درآمدن، اندرآمدن، اندر شدنوارد: 

  درون شد، اندر شد، اندر آمدوارد شد: 
  درون شدن، درآمدن، به درون آمدن، اندرآمدنوارد شدن: 
  نوشتن، نهادن، زدن، تو کردنوارد کردن: 

  برد، درون آی، درون آوری ها، درونگاه، درون رسیدهواردات: 
  ی، درون آییدرونگاهوارداتی: 

  آگاه بودنواردبودن: 
  دانشواژهواژه تخصصی: 

  دانشواژهواژه علمی: 
  دانشواژهواژه ی تخصصی: 

  دانشواژهواژه ی علمی: 

،  میانگی، میاندار، )هد(،  میانجی )ڀ(میانگین واسطه: 

  جی، پادر میانی میانجیگری، میان
  میانجیواسطه شفیع: 

  گشایش دهنده، گشاد، فراخواسع: 
  پولکواشر: 

  ستایندهواصف: 
  رسیده، دریافت شدهواصل: 
  رسیده، دریافتیواصله: 

،  هویدا، نمایان، روشناک، )Äastak  �� (برجسته واضح: 

  روشن، آشکار
  روشن گردانیدنواضح کردن: 

  روشنیواضحی: 

  ،  نو اندیش)هد(نهنده واضع: 

  سخنور، سخنران، پندده، اندرزگویواعظ: 
  راوانیفراوان، بیشتر، به فوافر: 

  کارآمد، بسندهوافی: 
  راستی، جا گرفتنواقع: 

  روشن بین، درست بینواقع بین: 
  رویدادن، پیشامدنواقع شدن: 

  گمان، به راستی، به درستی، براستی، بدرستی بیواقعا: 
  به راستیواقعًا: 
  رویداد، رخداد، پیشامدواقعه: 

  رویداد یا رخدادواقعه یا اتفاق: 
  رستراستین، راست، دواقعی: 

  راستینه، راستینگیواقعیت: 
  دانا، آگاهواقف: 

  مایه کوبیواکسیناسیون: 
  پخش همراهواکمن: 

 :dولی، وگرنهوا  
  باارزش، باارجواdقدر: 

  واdجایگاه، گرانمایه، بلندپایهواdمقام: 
  واdکوشا، بلندنگرواdهمت: 

  پدر، باباوالد: 



 سره ینامه پارس واژه   

۲۳۹ 

  مامک، مام، مادروالده: 
  پدرومادروالدین: 

  به خدا سوگند، به خدا: والله
  داند و خداست که میوالله اعلم: 

  شیفته، شیدا، سرگشتهواله: 
  چراغ گرمازاوالور: 
  فرماندار، استانداروالی: 

  هراس، نگرانی، ترس، بیمواهمه: 
  هراسیدنواهمه کردن: 

  بنیاد سست، پوچ، بیواهی: 
  شیون کنانواوی`: 

  تارنماوب سایت: 
  گزند، سختی، رنجوبال: 

  گرفتاری، گردن گیر، دشواری، بارگردنبال گردن: و
  گاه، تارنما وبوبسایت: 
  وبنوشت، تارنوشت، تارنگاروب`گ: 

  زهوتر: 
  استوانی، استواروثوق: 
  پشتوانهوثیقه: 

  زیبایی، خوشگلی، خوبروییوجاهت: 
  وژهوجب: 
  شور، شادمانی، خوشی، خرسندیوجد: 

  آوای درونی،  یافت، فرجاد، بینش، )هد(یافتن وجدان: 

  گونه، گوشه، سویه، زمینه، رویه، روی، پولوجه: 
  شوند نام گزاری، انگیزه نام گزاریوجه تسمیه: 
  همتایی، همانندیوجه تشابه: 

  نیکنام، سرشناس، خوشناموجهه: 
  بایستگیوجوب: 

،  )هد(،  بوِدش )هد(،  بودن )هد(،  بوشن )هد(هستی وجود: 

  هستی، هستش، هست، فرتاش، بود
  هستی داشتن، جای داشتن، بودند داشتن: وجو

  جای نداشتنوجود نداشتن: 
  های یکسان رویوجوه مشترک: 

پارچگی،  یگانگی، یکی، یکدستی، یکتایی، یکوحدت: 
  همبستگی

  دشتی، ددمنشی، جنگلی، جانورانه، جانور، بیابانیوحش: 
  هراس، ترس، بیم، باکوحشت: 

  هراسیدن، ترسیدن، َپرموسیدنوحشت کردن: 
  هراسناک، هراس انگیز، دهشتناک، ترسناکوحشتناک: 

،  سرکش، رام نشده، دشتی، درنده، )ه ب(توسن وحشی: 

  ددمنش، دد، جنگلی، جانورانه، جانور، بیابانی
  ددمنشانهوحشیانه: 

  َفرِهش، آگاهیدنوحی: 
  فرهیدنوحی کردن: 

  ناگواری، سختی، بدفرجامیوخامت: 
  ناگویا، ناگواروخیم: 
  هدار، پدرود، بدرود گرفتن، بدرود، بار بستنخدانگوداع: 

  بدرود گرفتن، بار بستنوداع کردن: 
  بدرود گرفتن، بار بستنوداع گفتن: 

  نهاده، گروسپاری، سپردهودیعه: 
  بازماندگانوراث: 

  ریگ، مانداک، بازمانده همریگی، مردهوراثت: 
  پرگووراج: 

  پرگوییوراجی: 
  نیایش، ستایش، افسونورد: 

  `ب، مرداب، گردابمنجورطه: 
  پرهیزکاری، پارساییورع: 
  برگه، برگورق: 
  برگه، برگورقه: 

  ،  )ه ف(کارگاه آموزشی ورکشاپ: 

  باد، آماسورم: 
  آماسیدنورم کردن: 

گام نهادن، رسیدن، راهیابی، درونشد، درونروی، ورود: 
  درونرفت، درون شدن، درآمدن، پانهادن، پانهادگی، اندررفت

نشد نارواست، درون نیایید، درون نشوید، دروورود ممنوع: 
  درون نروید، درون شدن نابجاست

  درآیی، درآیگاهورودی: 
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  درآیه، پذیرانهورودیه: 
  سیاهرگ، رگورید: 

  وزیری، دیوانوزارت: 
  دیوان سراوزارتخانه: 

  وزیرانوزرا: 
  گرانی، گرانسنگی، سنگینی، آهنگ، ارزشوزن: 

  کشیدن، سنجیدن، ترازیدنوزن کردن: 
  سنگه، سنگ ترازو، سنگوزنه: 

  گرانمایه، گرانسنگ، گران، سنگین، ارزشمندوزین: 
میانجیگری کردن، میانجیگری، میانجی، پادرمیانی، وساطت: 

  پا در میانی
  میانرودان، میانجیگری کردنوساطت کردن: 

  ها، دست آویزها، ابزارها کارمایهوسایل: 
  ترابرهاوسایل نقلیه: 
  اترابرهوسائط نقلیه: 
  ترابرهاوسائل نقلیه: 

  گزیده میانی، میانه، میانگاه، میانجی، میان، بهینهوسط: 

  ،  میانگین)هد(میانین وسطی: 

  فراخی، توانگری، تواناییوسع: 

،  گستره، گسترش، گستردگی، فراخی، )ه ب(فراخنا وسعت: 

  پهنه، پهنا
  گستردن، گسترانیدنوسعت دادن: 

  ی، بداندیشیکژ اندیشی، دودلی، بدگمانوسواس: 
  تن چیَنکیوسواس درنظافت: 

  دودلوسواسی: 
  دیوکامگی، بداندیشیوسوسه: 

  برایستاد کردنوسوسه کردن: 
  گسترده، فراخ، دامنگیر، پهناوروسیع: 

  ای گستردهوسیعی: 
کارمایه، دستآوی، دستاویز، دست آویز، الت، افزار، وسیله: 

  ابزار
  پیوند، پیوستن، بهم رسیدنوصال: 
  ش، فروزه، ستایش، ارجنگیِزوصف: 

  شناساندن، ستودنوصف کردن: 

  پیوند، بهم رسیدنوصل: 
پیوند داده شدن، پیوند دادن، پیوسته شدن، وصل شدن: 

  پیوستن
  پیونددادن، پیوند دادن، پیوسته کردن، پیوستنوصل کردن: 

  زناشویی، خویشاوندی، پیوستگیوصلت: 
  فرزندان، خویشانوصله تن: 

  اناهمگروصله ناجور: 
  رسیدن، رسید، دریافت، بدست آوردنوصول: 
  نماینده، سرپرست، جانشیوصی: 

  سفارش، سپارش، اندرزوصیت: 
سفارشنامه، سفارش نامه، سپارش نامه، وصیت نامه: 

  درگذشتنامه، درگذشت نامه
  سفارشنامه، سپارش نامه، درگذشتنامهوصیتنامه: 

، ،  نهشت، نهادین، نهادن، نهاد، ِنهش)هد(نهاد وضع: 

  گذاردن، رویه، پایگذاری، برنهادن
  زایمان، زایشوضع حمل: 
  روایی ساختن، رواج دادن، برنهادنوضع کردن: 

نهش، سروسامان، چونی، چند و چونی، چگونگی، وضعیت: 
  جایگاه
  دست نماز، پادیاب، آب دستوضو: 

  آب دستوضوء: 
هویدایی، گویا، سرراستی، روشنی، روشن، پیدایی، وضوح: 
  شکارشدنبیانگر، آ

میهنی، میهن، کشور، سرزمین، سامان، زادگاه، زاد و وطن: 
  بوم، دیار، دولت، بوم، ب`د

  میوه، میهنیوطنی: 
  ها، کارها گماشتگیوظایف: 

  ،  َهرگ، خویشکاری، بایستگی)daxšak  �� (َدخَشک وظیفه: 

  روزی خواروظیفه خوار: 
  نوید، مژدهوعد: 

  دادهنویسنده، نویِدش، نوید، مژده وعده: 
  پیمان بستنوعده کردن: 

  میهمان کردنوعده گرفتن: 
  زمان دیداروعده م`قات: 
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  پند، اندرزوعظ: 
  مهرورزی، پیمانداریوفا: 

  درست پیمانیوفا  بعهد: 
  درست پیمانیوفا ء بعهد: 

  درست پیمانیوفا بعهد: 
  مهرورزی، پیمانداریوفاء: 

  میرش، مرگ، درگذشتوفات: 
  ن، جان سپردنمردن، درگذشتوفات کردن: 

  آیریاوفادار: 
  سازواری، سازگاریوفق: 

  به دلخواه، به خواسته دلوفق مراد: 
  فزونی، فراوانی، فراوان، بسیاریوفور: 

  شرمی گستاخی، بیوقاحت: 
  گرانسنگی، فرهمندیوقار: 

  ها، رویدادهای، رویدادها، رخدادها سرگذشتوقایع: 
  ها، رویدادها، رخدادها سرگذشتوقائع: 
  خت، هنگامه، هنگام، گه، گاه، زمان، روزگار، پاسووقت: 

  گاه به گاهوقت و بی وقت: 
  که، هنگامی هنگامیوقتی: 

  که هنگامیوقتی که: 
  که هنگامیوقتیکه: 

  ورستاد، نهادک، دهشوقف: 
  درنگ، ایستوقفه: 
  رخداد، دست دادن، پیش آمدنوقوع: 
  پی بردن، آگاهی، آگاه شدنوقوف: 
  آبرو شرم، بی پررو، بیگستاخ، دریده، وقیح: 

  بیشرمانه، با پرروییوقیحانه: 
  نمایندگی، کارگزاری، جانشینیوکالت: 

  نمایندگیوکالت با عزل: 
  جانشینیوکالت ب` عزل: 

  دادگزاری گزینشی، دادگزاری رایگانوکالت تسخیری: 
  نمایندگی نامه، دادگو نامهوکالت نامه: 

  نماینده، کارگزار، جانشینوکیل: 
  نمایه، نماینده مجلس، نماینده انجمنس: وکیل مجل

  زاییدن، زایش، زادن، زادروزوdدت: 

  و نه دیگر هیچ، و دیگر هیچوdغیر: 
  فرمانروایی، فرمانروای، سرپرستی، استانوdیت: 

  فرزند، زاده، پور، بچهولد: 
  آزولع: 

  غوغا، جنجال، آشوبولوله: 
  سرپرستولی: 

  جانشینولیعهد: 
  ناهیدونوس: 

  ،  هراس، ترس، پندار، بیم)هد(ندار پوهم: 

  روادیدویزا: 
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  ه

  
  سروش، آواگر، آوازدهندههاتف: 
  رهنما، رهبر، پیشواهادی: 
  سفت، سختهارد: 

  گرده سختهارددیسک: 

  ،  )ه ف(هماهنگی هارمونی: 

  ،  )ه ف(هماهنگ هارمونیک: 

  سرسرا، تاdرهال: 
  خرمنهاله: 

  شرم، بدزبان رسواکننده، بیهتاک: 
  ناسزاگوییهتاکی: 
  ناسزا، دشنامهتک: 

  آبروریزی، آبروبریهتک حرمت: 
  مهمانسراهتل: 
  واج، آواج، آواهجا: 

  آواجهجاء: 
  دوری، جداییهجران: 
کوچیدن، کوچ کردن، کوچ، فراروی، فرارفت، دوری هجرت: 
  از میهن
  فرارویهجری: 

  خورشید سالهجری شمسی: 
  ماه سالهجری قمری: 

  یاوه، نکوهشهجو: 
  تکش، تک، تازش، تاخت و تاز، آفندهجوم: 

  تازیدن، تاختنهجوم آوردن: 
  رزمیدنهجوم بردن: 

  شانه بسر، پوپکهد هد: 

  رهنمودی، رهنمود، رهبری، راهنمایی، راهبردهدایت: 
  راهبردیهدایتی: 

  نفله، سرآیند، تباه، بیهودگ، برباد رفته، از دست رفتههدر: 
  دنتباه کردن، از دست داهدر دادن: 
  بر باد رفتنهدر رفتن: 

  آماج، آرمان، انگیزههدف: 
  سرپرستارهدنرس: 

  پوپکهدهد: 
  دهش، چشم روشنی، پیشکش، ارمغانهدیه: 

  چرند، پریشان گوییهذیان: 
  هرکسیهر فردی: 

  ترسهراس: 
  آشوبهرج: 

  درهم برهم، پریشانی، آشوبهرج و مرج: 
  هرکه هرکه، درهم بر همهردمبیل: 
  هرراههرطریق: 

  هرگونه، هرجورطور: هر
  هرچندهرقدر: 

  هرگاههروقت: 
  یاوه، شوخیهزل: 

  گریختن، پراکندگیهزیمت: 
  شیر، دلیرهژبر: 

  ،  )هد(موجود هست: 

  نچسب، ناگویا، ناشیوا، نازیبا، ناآشناهشلهف: 

  ،  گواریدن)ه ب(گوارش هضم: 

  گوارش پایانیهضم رابعه: 

  ،  )ه ب(،  گواردن )ه ب(گواریدن هضم شدن: 

  گونه، ریخت، روشهغصی: 
  دغلکارهفت خط: 
  برگستوانهق جلی: 

  نیستی، نابودی، مرگه`ک: 
  نابود کردنه`ک کردن: 

  نابودیه`کت: 
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  چه، ماهچه، ماه نو، کمان َمهه`ل: 
  چرخبال، بالگردهلی کوپتر: 

  ،  )ه ف(بالگرد هلیکوپتر: 

  همگنهم جنس: 
  همسو، هم رونهم جهت: 
  همترازهم درجه: 

  همراه رهنوردیر: هم سف
  همریخت، همانندهم شکل: 

  همدم، هم سخنهم صحبت: 
  همدورههم عصر: 

  هم باور، هم اندیشهم عقیده: 
  هم اندیشانهم فکران: 
  هم پساوندهم قافیه: 
  همگام، همراههم قدم: 

  همباورهم مسلک: 
  همگن، هم چم، هم آرشهم معنی: 

  هم آرشهم معنی مترادف: 
  هم میهنهم وطن: 

  خون شناسی، خون پزشکیلوژی: هماتو
  همانگونه، همان گونه، همان جور، همانسانهمان طور: 
  همان روال، همان روشهمانطریق: 

  همانگونه، همانسانهمانطور: 
  همان اندازههمانقدر: 

  کوشش، پشتکارهمت: 
  همگونهمجنس: 
  همسوهمجهت: 
  همسایههمجوار: 

  همپایههمردیف: 
  گون همشکل:  هم

  ،  )hamvāčīk  �� (ژه وا همصحبت:  هم

  همباورهمعقیده: 
  هم اندیشانهمفکران: 

  همسنگقدر:  هم
  چمواژههممعنی: 

  همسنگمقدار:  هم
  همگون، همگنهمنوع: 

  همه کاره، زرنگهمه فن حریف: 
  خون رویهموریج: 

  ترازو هموزن:  هم
  خون ایستان، خون ایستهموستاتیک: 

  خون ایستیهموستاسیس: 
  هم میهنهموطن: 
  هم میهنانن: هموطنا

  خوندوستیهموفیلی: 
  خون کافتهمولیسیس: 
  گونه همینهمین طور: 

  گونه همینهمینطور: 
  هندچک، دیوان، اندازههندسه: 
  دیوانیهندسی: 
  زبان، چاپلوسیهنه ا مد: 

  ،  )tankāmagīh  �� (کامگی  تنهوسبازی: 

  واره هوشهوش مصنوعی: 
  هراس، ترس، بیم، باکهول: 

  ز، ترسناکهراس انگیهولناک: 
  همسان درمانیهوموپاتی: 

  گرای، خواهشهوی و هوس: 
هستی، نهاد، نام و نشان، کیستی، شناسه، شناسایی، هویت: 

  چیستی، ِچبود، جم
  گروه، ریخت، دسته، انجمنهیات: 

  گروه نویسندگانهیات تحریریه: 
  ترس، بیم، بزرگیهیبت: 

  خواب گریهیپنوتیزم: 
  خواب آورهیپنوتیک: 

  خواب وارههیپنوسیس: 
  شور، جوش و خروشهیجان: 

  هیچگونه، هیچ رویهیچ وجه: 
  هیچگاههیچ وقت: 
  هیچگاههیچموقع: 
  هیچگاههیچوقت: 
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  ،  )ه ف(،  آبپوشیده )ه ف(آبدار هیدراته: 

  ،  )ه ف(،  آبپوشی )ه ف(آبدار کردن هیدراسیون: 
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